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de gündem dışı konuşması 278:279 
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üzerinde gündem dışı konuşması 279:280 

3. .— Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Parlamento çalışmaları ve kanun hükmün
de kararnameler hakkında gündem dışı ko
nuşması 280:281 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 282 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 282 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Al-

tunakar'm, gençlik kuruluşlarında içki ve ku
marın yasaklanmasına ilişkin sözlü sorusu ve 
Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı M. 
Vehbi Dinçerler'in cevabı (6/38) 282:283 

Sayfa 
2. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir' 

in, yaş meyve ve sebzelerin dış pazarlama
sında karşılaşılan sorunlara ilişkin sözlü so
rusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit 
Aral'ın cevabı.(6/40) 283:288 

3. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal 
Gökçora'nın, Nilüfer Çayına ve kanaletlere 
dökülen atıkların önlenmesine ilişkin sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Ismaü özdağlar'ın 
cevabı, (6/42) 288:291 

4. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Ziraat Bankasının kredi politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44) 291 

5. -— Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Devletin pancar ekicisine gecikme zammı 
ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/45) 291 

6. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Amerikan kamuoyunda etkinliğimizin duyu
rulması için girişilen teşebbüslere ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 291 

7. — İzmir Milletvekili Durcan Emirba-
yer'in, satsuma ürününe ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 291 
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Sayfa 
8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 

nun, Bern Büyükelçisinin bazı tutum ve dav
ranışlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/48) 291 

9r — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Birleşmiş Milletler nezdindeki daimî tem
silcimizin telefon görüşmelerine ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) 291 

10; — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, YSE ve Toprak iskân genel müdür- | 
lüklerinde çalışan işçilerin ücretlerine İlişkin 
Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/50) 291:292 

11. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, 
4 üncü Demir Çelik tesislerinin yapımına ve 
Kangal Kömür İşletmelerine alınacak işçilere ı 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/51) 292 

Anlklatfa MiTjeitvdkilltt Hüseyin Barlas Doğu, Paır-
îiaımemlödlaıranaısi' 'Biriliığii 71 linçi Döınem çafiışımıaJan halk-
kıttılda giünıdöm 'dışı bir kioınıuışnm yaptı. 

Hiffis Miil'taflveMi Faıi'k Tanumoııoğlu'nııın Dıiıleıkçe 
Komıisyonfuridlaın çıekMıdlilğilnie dalitr önıergösli Genıeö Ku>-
muiluın faiflgkiınıe BuınıuMu. 

Kaırls MffiaüveMdi Halîfe Soyıluıraiin, Tarılm Kredii 
KJooıpenaJttilflieııi Doğu Böügösıi Braurulm Blirfliğiıne ba&k 
IkooperaltMere 'illiîşlkin dözfllü sarulsona (6/34) D'avM 
IBaltoana Kazııım ökısay, 

IKaısItaönıonıu MliillleltlvelkıiKli Sadettin Ağacıık'un, çeılitilk 
Italbaın fîyaltııınıa ilşjkiim s'özfîtü saruısıuın'a (6/41) Taınım 
Ortmaın ve Klöy îşllleııii Balkainn H. Hüsnü Doğan ve 

Haltaıy MÜıTldSveMl'ii Muıslfcafia Mumalt Sökımıemoğllu' 
'rnun, Afflmıaınıyaı'Miın ısietsli ıraldlyoısuıruuın 15 Mamt 1984 ta
rihlimde verdiği bir hıalbene ilişkin sözllü soıruısyna da . 
(6/43) Dışişleri Balkanı VaMt HaOefoğÖu; 
• Cevap vendllîer, 

DÜyarfoalkıır Miilİdüvekli MıaflumıuA Afltunaflclaır'Mi, 
gençlik kuruHuşknında içfci ve kumann yasalManımaıs*-
•na ilişıkin Başlbalkan'dan sıözilü sonu önergesi (6/38) 
raehlill venlfldliiğilııidsn., 

Sayfa 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE

RİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 292 

1. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural 
ile Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın 
14.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kanununun 19 uncu Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/40) 
{S. Sayısı : 27) 292:306 

2. — 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu ile 4.1.1961 Tarihli ve 213 
Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
'Bütçe Komisyonu Raporu. (1/471) (S. Sa
yısı : 28) 306:313 

îzlmıir MıiıSUdüvdkffir Hüseyin Ayddmir'in, yaş mıeıy-
ve ve ıselhzelferıin dış pazaAmalsıındia karşıJlIaşıllan sö-
rajniiaırıa lîliş'klin Sanayi ve Ticaret Balkairamdlan sözdü 
sonu önergesi (6/40) sıoınu sahibi ve İffilgiilJli balkan Geraıel 
KuMlda hamur bulluinimlaldığıınid'an, 

;Bu)ilsa Mildtivekli Mfehrmelt KömaÜ Gölkçiona'inm, 
Nilüfer Çaıyınia ve taamataiere dökülen aitıtoİarım ön-
fenımesiinle ffilîşiklin (6/42), 

Uşaik MffieltJVekJffi Yulsef Dernlir'ıin, Ziraıalt Bam-
Udaisımınn kredi polltiilbaısııinıa iişlkliın (6/44) ve 

Uşslk' MiillIîdtıvelkıirJi Yusuf Demıir'ln, DevösllJiin pan
car elkiMlsiiinıe ıgetilkimıe zlaımlmı Ödeımıçisijne illlilşlkıiln (6/45), 

Sözlü soru önıergeflari Baışlbaıkan Genıel Kunulllda ha>-
zım* Ibuı̂ uınımıaJdıığıınidlain ve 

'llzimıilr Millelüvelkiİ Rlüş'tiü Şaridağ'ın, Almierilkan fca-
ımuoyunda etkünll'iğiimizin duyroulma)sı için gkıilşlilllen te-
ışefbbMere ÜNjkkt Dıişjişlerli Bafcaınaınıdaln' sözüiü sıonı 
önıergesli de (6/46) ısoru sahibi raporlu ol'dugıuinıdain; 

ErManJdiÖsr, 
Ottta Doğu Tdkinlük ÜrtivıenftM 1982 MaOl Yıâ 

Kesamhösaıp Kanon Tasanın (1/436, 3/192) (S. Saıyusı : 
216) üzer.inıddki göıfüşınDellier tamamlanarak ıtlülmlü açık 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

12 . 4 . 1984 Perşembe 
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oya sumuildu; oylaının aynımı sonucunida taisaırıniin ika-
nunilastığı açıklandı. 

flsbaribul MiılötvdMÖr İbrahim Urail ıffle Anlkara Mtt-
tetvdkffll Sumri BayfkaiTın 14.11.1983 tarih ve 2954 
saıyıHı Türkiye Radyo ve Tdleviizyoın Kamumıunun 19 
uncu Maddesinin YürurJKilkten KaMiîAnaısıma Daliır 
Kanon Tâblfii de (2/40) (S. Sayası : 27) HüJktim© Ge-
ınıel Kuırtulda hazar fauliurmıadiğımidan bir defaya mah
sus olllmıalk üzere eıltidlendi. 

17.4.1984 Sallı günlü sa'alt 15.001te tioplanıılltmafk üze
ne bMeşîmıe «saalt 16.051te son verıMi. 

Başkan 
BaŞkairavdkfffi 

Yıldırım Akbulut 

Kâtüp Üye 
'KırkUanelli 

Cemal özbilen 

Kâltfip Üye 
içel 

Durmuş Fikri Sağlar 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

1 6 . 4 . 1984 Pazartesi 

Raporlar 
1. — Tahsili' Ediamıeyen Hazüne AflacaıkUlaıruının S> 

Biinmıesti Halkfkıinıda Kanıun Talsatrıisı ve Plllaın ve Bültçe 
Komisyonu Raporu (1/465) (S. Sayıisı : ,29) (Dağıit-
mm ıtarihti : 16.4,1984) (GÜNDEME) 

2. — 7338 saıyHlı Veraset ve tnltiilkiail Vergisi Ka-
mumunuın Değişik 19 uncu Maddesinin ÎHdinci Fıfkra-
'sınısn DağişitMlmıesii Halktaldla Kamum Bülktmfüınidie 

Karaırmıaimıe Ve Pllan ve BÖtçe Kbmlisyomu Raporu 
(1/467) (S. Sayısı : 30) (Daiğitlma tarihi : 16.4.1984) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Halflay MildtvıefcJlIi Mıuıstafa Mıuraıt Sötaen-

ogBu'nuın, gübreden DevÜlat desteğinin fcallidıırıflaoağı 
halkücradialkü hıalbarleııe li^kSn Samıaıyi ve Ticaret Baka
nım/dan sözilü soru önıergasıi (6/53) {Başfkanlllıığa gelfiş 
tarihli : 13.4.1984) 

17 . 4 . 1984 Sah 

Tasarı 
1. — Türlk'iye OuımıhuıfiiyıeJö HüUdüımıdtli ile Arnavut-

lulk Sosyalist Halllk Cumhuriyeti Hlülklülmıeitıi Arasımda 
SİMİ Hava Ullaştımmıa Antoşmasıınıın Onaylanmaistıınıın 
Uygun Bulunduğuna Daliır Kamum Tasarısı (1/475) 
(JBayjmldiiîHılk, İmar, Uflaşltıırima ve Turizmi; Daşişterö 
Ikomflsyıonflarana) (Başkanlığa geliş OarülhJi : 16.4J984) 

Tezkere 
1. — Erzincan Milletvekili Yillldırtn Akbulîlult'un 

Yasama Dokunulmazlığının Kaffidınlmıaisı Halklkıinlda 
Başkanlık Tezkeresi (3/388) (Anayasa ve Adalet 
konaıisyomfllarımldan kurulu Kaılma Koımıilsyana) (Baş-
Ifcanlfağa <geffiş tarihi : 16.4.1984) 

• > • • -
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim ARAŞ 
KÂTİP ÜYELER : M. Murat SÖKMENOĞLU (Hatay), Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 
üncü BMeşim/ini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, 

İÜ, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadık-

lar'ın, güncel ekonomik konular üzerinde gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Bazı artoadlaşlaran giütodem dıışı tamus
una talepleri vardır, toumflaırı sunasaıylliâ  yerim© gıötMyıo-
tfuız, 

Saıyıın Cafer Tayyar Saıdılkllar buraldalllar mı? 
OAFBR TAYYAR SADIKLAR (Çar&Lklkafc) — 

Buraidaıvıim Sayım Başkam. 
BAŞKAN — Sayım Sald'ılkllaır, «Güncel etanioımıilk 

Ikoraulîaırfoa ıpgiiflli oillmıalk üzere 17 Nüsan 1984 taırİlhil oftiu-
ruımıda günıdam dnşı söz ataalk işitiyorum» demıefk so-
'üdtiiyiîe 'talepte bullluınımıuşillaırdııir. Kertdilıarimıe söz verfr-
yoruma 

Buivunun efandülm. (MDP ısıırallarıinıdam aülkııışlaır) 
•Saıyıın mıiieltıvdkiilliv itaonuışjma stürenliz beş dalkilkaldi-r. 
ıCAFBR TAYYAR SADIKLAR (Çaniafobate) — 

Saıvıı/n Bıaışlkan, Yüce Mıeclsiiın çoik değsnlli üiyellerli; glüm-
oel dkoııamlilk tonuıîar halklkiinıda uızuıraca biır konuş
ma hazıiirilamıışıtılm, anıcalk beş dalk'ilfca içtönlde bumun ısa-
'tırbaısjlianımt arz dömıeye çallıışacağum, 

1984 yıllınmun üçfünciü ayımldalki göstergeliler oMulmisuz 
gelişmeleri tühttivıa dtlmjeikîtadiır. Toptan eşya fâiyalöKaınn-
dalki ilik üç ayım yüzlde 12Tj!lk artışı Hülklütodtf tefflaişa 
ıdüşürmlüşe benaemıdktddir. Zira, gerek Sayım Baişlbalkam 
ve gerekse Saıynn Başbakan Yatfdumcıisıı, mubltellliıf ve-
sieterilie 1984'tdki bu ıkötiü gidiş© «KJötiü mliırais devir 
alildik, omum içlin işler ıiyi gitmiyor, yapıll'aımıaiyajn zam
ları yapıyoruz, yükselen lenıfHasyomıu gıerii peklmielk zor
dur» diye balhandllar bullnıakltafdıjr. 

Bazıı tanıuıihırıın allltııını ç'Mip tespilt dömıeklbe faıyda 
vardır arkadaştenım. Devfliâtin en son resmî ralkaım-
fltonıa göre, 1983 "ün gaıyırî safi nüiMlî hâısaüiaısunidlaflcö ar
tış 3:2*d(ir. 19821dak'i bu raikaim 4,6 ıldti. Evdt, bliır düş-
ml9 tnlüşralhade ed'illilvor Ancalk, 198'2'ide yü7ld© 6,5 
divammda artan tanım seklCömüımdeki gelür, 1983^1© Ka-
mıamen İklim santiarı yüizlüımden ©kişiye geçmişltir; ek-
6İİ 0,8\ir. 

Şayet, bir yıil evvelki «anım gelişmösiinıi slağlayablil-
ıseydıik 1983 gdlıiışmıösıi, 198'2'ıden de dialha iyi dlacaıktt. 
Zira, sanayiddki üretim aırltıışı 1982 yılîıimdia yüizide 4,6 
'ilken, 1983 yıllımda bu oran yüzde 6,5 civarıınldadiır; 
hlaltlta dama fazıladır. Biriimöi tespllilmliz buıdur. 

'îkincfi 'tespitimize gelince; Fiyat arltoşman ille iOgii 
olarlak herikes isltddlîği ralkamı 'kıuıltenımalkltaidııır. Yine, 
Devfldbiın en geçerlli dlolkülmıainllarıımı bizzalt dmeıdlleyerdk 
arz ddiyoruim : 1983 yiımıın tüketici fiyaltlları, Devîleıt 
îstaltîsltik EmstfMJsü BÜfllüen'İnüln Aralîiılk 1983 saymıınıın 
3ı2 nci sayfasıırida, bültiüın ü'lltoeyi Ikapsaımiaflc üzere yüz-
ide 31,4 dlaralk tesıplilt edillmııişltîır. Diğer bazı isıtaltilslfiilk-
ıler İse; mesela Anlkara geçliimme «mddbsıi, mas'elia İsltaım-
Ibuıl geçimimle enıddksi ikli, Amlkaıra 1982 yıPlıınida yüz-
ıde 29 ,'2 ilken 1983 yııli'nlda azaClmış, yüzıdle 28 dlvaımıı • 
ıdüşmüışltlür. tsitambıuil geçinlmıe enıddksiınidle de aynd ge 
diışmıe vardır. Bu ilCilbaftlTa, 1982 yıttaa göre bdır azaüte 
•bile mlüştalhalde edülmıiışıtir. 

BöviTıe dlldluigu hallide; 1983 enlfllaısıyon .taltoalmıllari! ilha-
teye çılkafıtoıaikltia, yülzde 50'den başlllayaıralk «lyüızıde 
501dir, yüizıdle 40'tıır, .yüzde 35''tliır» dlen'lm,elk!tedlitr. Bu, 
en aznnldan Ikomuıyu ısıaptıırnııaıdıır arkaldaışdıaırııim. 

'Emfllaısyon feomuısıuımdan zaım konıusıuma geçimddien 
«Vvel bir hlulsuısa da ülşaneft etodk isltiiyoınuim : 19841te 
•ikli fîvalt -artıişlîanımı 1983 yiımldaiki paraısial geniışüeimieye 
ibagtaimalk 'isltamıdktddlirtler; bu da dbğru değiiiidir. 1983 
y i ı içinde ırnıifî gdîMle para sltdkıu aıraisiirtdalki orantı 
1982 yiııma göre dulşımlüştiür. 1'982 yıölıınld'a yüzldte 7 ci
vanımda oîan bu oranltı, 1983 yıftımlda yüzıde 5,5 clin/a-
Tiıma dlülşımiüşitlür ki, bu daıhıa az bir para süolku ilîle ildia-
ne edildiğimi gösitermdkltledir. Bğer bir para arttığı,, paıra 
ıgtjdkiuinlda biır gemilşlUeMe ol'dluysa, borııun k'ölkeniiinde 
m&ffl%Ne£ yüksidk faiitz pdlliltilbaısıı dleğiil de, sıerbıaslt faıiz 
pollîîtilkaısıınıda ısrar ödemlerin ve bainlker fadilajsıımm yaıt-
ıtığunı bîtoemiiz ®erdkir aırifcaidaşllaır. (HP siıraflianmıdan 
4dBravo» sesteri, atUbıışilar) 

Zam tonıuKuınıa gel'inoe; 1983 yıÜımıda da gerdktliıği 
ikaldar, gerdkltiiği oKçiüldb ve hetsapl'ı oîaralk zam yaıpıS-
mıgtaır ve bu zaımllaridan ıdolap bazı pofflcacı adca-
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daşltamıız Hülklümelti efl'egtCioimjişlerdiiır, hepinfe haıtıırîa-
yaoalksıınız. 

Şimdi 1984 yıtoda yaıpian zaımto, 1983 ynlııhdp 
yıapıılmaıyaın zatrrilanın yerimle yapıMı dlifyte gtösltıenmıelk 
en azımdan halksıızMotiıır. Eğer Sayım özaft, izflledlilğa po-
IMfcaıniiın doğduğuna mamyomu, «zatm gerekl iidli yap-
Ma, 'destin, baışlka mazeretliler buıteaısaın. (ANAP samafla-
Mndam «öyle diyor zaten» sıesferi) 

1983 yılllıınia yülkllemeslin öyUe i'se. 

BARBAKAN TURGUT ÖZAL (fetanibult) — Baış* 
Ucası konuşsun, sen konuşma, sen bıillıiıiisiiın bu iışüeıi. 

'BAŞKAN — Saıytti üye, hiır dakikanız katîmııışltır. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devaımla) — 

Bağlııyomım Saıyım Başkamılm. 
'Bu zamılar konıusuında atam çizmek istediğim ba

zı konular var. BMacM; zaımflaırlia eîde ediltaek • isite-
nen loaynıaildlanın topkmı mıe kadardır ve bunlar nere
ye sarf edilecektir; bu konuda bir hedıef taıyim edi-
ımlilş midir; bu yatarımterla ne kadar istihdamı sağlama-
oaikltiır? Burilaır eğer tıopluıma izah edilirse, saıyım üye-
ılere izah edilirse, yapıilam. feddkâ/rfl'ilkflaıran, anlamı or-
Itaıya çıkacaktır. (ANAP sııratliarınıdiaın «Bderfe» ses-
fleri) 

Edilsün diye aırz ediyorum efendim, sizlin lehiniize 
odsun diye arz ediyorum, açıMlaıyalîîm fiedakMlıkllaıriM 
ınetikeTerimS. (Alkuşflar) 

ZaflîHann bazıHıaırı, daha Han edilmeden halbar ve-
ırilrnıişjtliır bizzalt Sayım özall tarafımdan. tşjte kâğıit zaım-
mn; bumdan dolayı sUofcçul'ara mıiiilyonllarca lira para 
kazaradrıltaştır. Bu uyıgu1)aın>ala!r, şimdiyıe kıaıdar yapı-
İain uygulaımaüar değildir âiflcadaşlar. 

Ayrıca buğday zammında izlenen yolun, ne Dev
lete ne de üreticiye, ama aracı tüccara 30 milyar lira 
'kazandırdığı konusunda hesaplar vardır. Daha ötesi, 
üreticiler yapılan zammın zamanlaması sebebiyle 180 
milyar lira kaybettikleri iddiasındadırlar. Bunlara mey
dan verilmemesi gerekir, çünkü hesap kitap yaparak 
iktidara- geldiklerini iddia eden bir Hükümet vardır 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, vaktimiz dolmuş
tur, toparlamanızı rica ediyorum. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamlla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Hükümet ekonomik bakımdan 1984 yılını 1983 yı
lına nazaran iyi bir yıl olarak göstermek istiyorsa, 
bunu rakamlarla oynayarak değil, zamlardan elde 
ettiği, milletin büyük fedakârüktarina mal olan kay
naklan çok dikkatli bir şekilde kullanmak suretiyle 
yapmalıdır, Yurt sathında ağır faiz yükleri ve kur risk-

leriyle kapanma durumuna gelmiş veya kapanmış bin
lerce yatırım, birer birer yerlerinde gözden geçirilme
lidir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım, toparlayın efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamlla) — 
Bitti efendim. 

Bunları ekonomiye kazandırmak ve böylece üre
timi ve istihdamı artırmak suretiyle 1984 yılı hava 
şartlarının da yardımıyla ekonomik göstergeler bakı
mından iyi bir yıl olabilir. 

Saygılar arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 

2. — Zonguldak Milletvekili Hasan Pertev Aşçı-
oğlu'nun, din ve laiklik anlayışı konusu üzerinde gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — İkinci gündem dışı fcomuışmu taüebi 
.Sayım Perltev Aşçıoğltu'nuındur ve din ve ıaitklk anla
yışı mevzuıumda gündem dışı söz ta/tep elömıSşlleırdir. 

Buyu'rıuın Sapn Aşçıoğllu. (Afflcıışilar) 

HASAN PBRTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 
Suyun Baişklan, Yüce Meclisin saıyıın üyeleri; zaman za-
•n&n Möclslimlizde ya bir sözü soru ya bir gündem 
•i«şı konuişanıa vesffleisüyle mevzu «dilen, mefhum ve ma
na üzerinde bîr amllaışlmıaıya varıiliaırnarnıış olımalkftam db-
laıyı baısairmmıızldla ve toplumumuzda da münakaşa ve 
•vymMdSara sebep ölam din' ve l&'ikük aınliaıyıışı konusu
na temas etaek üzere hıuzruırl'aınvnıizldlaı butaıuıyorıuım. 
Hepimizi •ajygtyfla sedaımllarıimı. 

Konuya,. Anaıyalsiaımız hlükÜMteranıJn kalsa bür haltır-
laltııki!aisııyfla girmek fls%orıu!m. 

Anayaısaımuz, başiîamgıç böKimünıde, laiklik ilkesi 
gereği kuftsaH dün duyıguilaıraniiın devlöt isterine ve -poi-
'tikaıya karıış/toııtoi'ayacaiğı ösaısıra vaz eitaıüş, 2 ndi mıad-
destinde de Türkiye Cuimhurilyeiınıin lâik bir hukuk 
deVleti ıdlduğunu iîaide eltmlişltür. Bunun dışımda Ama-
vaisiaimuz 24, 25 ve 26 ncı maddderinıdle, herklesin Vic
dan, dini inanç ve kanaat hürrlyetttine sahip olduğunu, 
din ve mezhep aıyınmı yaratmamak ve devlet düzıemii-
nıi bozlmaımıalk şaırtuıyda ibaiddt, dini aydın ve tarenterim 
sıerbest oHduğuınu, dün ve ahlak eğildim ve öğnetJimiinıi, 
'haıtoiın düzünce ve kanaat hürriyetine sahip oilldu-
ğunu, bu düşünce ve kanaatlerimi açıikHaıma ve yay
ıma haktaa şahüp oüduğuınu İfade ve beyan eidmiişltür. 

Oörüldüiü gîlbli, Anayaısaımııızın bu hülkümteri, baş
langıç böHümiüflJde ifadesini bulan laüklik İkeslimıe ve 
2 nci maddedeki Mk devlet prensibinle bir izah ve 
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a.çM± getirmekte ve laiMipn ne aMuguınu ve ne ol
madığını gösıtermıekltadiır. 

©una göre herlkıes; 
1. Inıammıa ıhıalkkıına, 
2. İbadet, dlinî aylin yaplmıa haktaıa,, 
3. Düşünce ve katıaaltflleıiirıli açıklama ve yayıma, 

yiaıni iüeşlir ve terkin halkltaırıraa sahiptıiır, 
tCnanıma balkkı heılketsin .hiçlbıiır tehdide, taayüttc ve 

tesire uğramadan mensubu olduğu dinlin inançlllarırnıa 
serbestçe inanması hakkıdır. îbaıddt hakkı herkesin 
hiçbir tehdide, tazyik ve tesire uğramatozın dli'ndlnıin 
floapfflaraniî, Ibaldât ve ayaıierM seılbesıtçe yapabilmesi 
faalkkılcte. Neşir ve terkin hakki1, herkesin düşünce ve 
kanaatlejüttj serbestçe açmama Ve yayma, ayrıca dinî 
öğretme ve dkulttoa hakkıldııın 

Görtütoeklteıdjr Skii, bu üç umsur dün hüraıilydtliirti'n 
dsasdıaıntnıı teşkİ ©tmdkfteklr. O haS&âb Anaıyasaınmız fer
ide en geniş manalsıyla dün hürriyeti tanıimıış buflunımak-
/Caıdıır, Ancak her halk ve hünrlyeftlin sııraan oîlduğu gi
bi, din hürriiyetMn de aırarlaırı vardır. Yalfaız ferdim, 
inanma, İman erme hakiki hiçbir kanunla sınırlandı 
rıflaımaız. Bunun dıışıındaıkıi» dinî hıüırriyeltilteır, toptanun 
ve, devletin ananiteaım ve prensipleri dlevlelt dlüzenıi ba-
kımlarından sunıdandırillmıştur ki, bu sınıtUandurma1 

Anaytasanıın 14 üncü maıddösılyllle rizamtaraışltaır. 

Simidi laiklik nedir konıusuına gdielbfcfc; kellilm©-
din lügalt oıaıniaisı «dinî oHmayan şey, fikir, müessese* 
süsltem» demektir. Nitekim, bu keİme bfae iıllk girdiği 
meşrutiyet yıllaırıinlda «la dinî» yani «Id'ilni oUtnayan» 
diye terdim© edinmiştir. Laik slslteta asülunda yuflcarıidia 
Ibaihlseitttügtilmütz dinî hüraıiıyetılbrin en iy!i sekide foarun-
»rtaısıınıi sağlayan bir slsltemldliır. Latik olmayan bir dlev-
Üeitftte, dinî hlürrllyetlerin güvenilir bir teminatı yoktour. 
Çünkü fflaikfflk asla dün dıüşmaınl'ıği' demiek değildir. 
Çünkü lallklk dini İnkâr etlmek demek 'de değildir. 
'(ANAP şaıralarıımdain alkıişlkr) Lallk dlevlelt silslöemitode, 
«din ve devHet birbirinden ayırtacak, her biri kendi 
sahasında kalacak» demektir. Bunlar birbirine lakayt 
ve yabancı kalacaklar, devlet dini inkâr edecek, yok
muş gibi telakki edecek veya düşman olacak demek 
değildir. Din bir vakıadır; ferdin hayatında, toplum 
yaşayışında ve bizim milliyetçilik anlayışımızda en 
başta gelen bir-- faktördür. Devlet bu vakıayı, bu fak
törü inkâr edemez, lakayt kalamaz, hiç böyle bir fak
tör yokmuş gibi davranamaz. 

Nitekim, Cumhuriyetimizin ilik beş senesinde, 1928 
senesine kadar, Türkiye Devletinin dini İslam idî. 1928 
senesinde, 1924 Teşkilatı Esasiye Kanununda yapılan 
(bîr değişiklik ile laiklik müessesesi Anayasamıza gir

miş; ancak genel idare içinde bir Diyanet İşleri Baş
kanlığı yer almıştır. Bütün diyanet teşkilatının, bü
tün imam ve müezzin kadrolarının ücretleri devlet 
'bütçesinden karşılanmakta ve devlet okullarında din 
dersleri mec'burî dersler arasında yer almaktadır. Bü
tün bunlar, lâik devlet sistemine aykırı davranışlar ol
mayıp, bilakis lâaiklilk ilkesinin bir icabı mahiyetin
deki tatbikatlardır. Zira halkın dinî ihtiyaçlarını dü
şünmek ve bunları karşılamak da devletin vazifeleri 
arasındadır. 

'Biz din hürriyetini ve laikliği işte böyle anlıyo
ruz. 

(BAŞKAN — Sayın milletvekili, vaktiniz dolmuş
tur; konuyu toparlamanızı rica edeceğim., 

HASAN PERTEV AŞÇIOÖLU (Devamla) — 
Bir dakika müsaadenizi rica edeceğim. 

Anlayışımızın temelli Anayasamızdır. Bu temel gö
rüşün hiçbir zaman ve şekilde ne karşısında ne de 
dışımda olamayız. Her hürriyet gibi din hürriyetinin 
de, her müessese gibi laiklik müessesesinin de suiis
timali olabilir. İşte bu andan itibaren suç işlenmiş 
olur ve ceza hukuku işlemeye başlar. Din hürriyeti 
ve lâiklik ilkesine aykırı davranışlarda bulunuluyor 
diye hiç kimse, hiç kimseyi suçlayamaz. Cemiyette 
adam öldürmek de suçtur, fakat zamanımızda, adam 
Öldürülmektedir, diye hiçbir hükümetin suçlandirıl-
dığı görülmemiştir, suçu işleyen yakalanır ve ceza
landırılır. Bunlar basit hukuk kurallarıdır, bunlar üze
rinde hiç kimsenin farklı düşündüğünü zannetmiyo
rum. Mühim olan, ana prensip ve mefhumlar üzerin
de anlaşmak ve farklı düşüncelerimizi dahi bazı nok
talarda birleştirebilmektir. 

Hepinizi saygılarla selamlıyorum efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

3., — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Par
lamento çalışmaları ve kanun hükmünde kararname
ler hakkında gündem dip konuşması 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Cüneyt 
Canver'in, Parlamento çalışmaları hakkında gündem 
dışı söz talebi vardır; söz veriyorum, buyurun. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 14 Şubat 1984 tarihinde yine bu kürsü
den sizlere hitaben bir konuşma yapmış idim. Ko
nuşmamda, 1961 Anayasasında bulunmayan kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisinin, 1971 yılında 
1488 sayılı Kanunla yine 1961 Anayasasının 64 üncü 
maddesi değiştirilerek ilk kez hükümetlere kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi tanınmış olduğunu 
belirtmiştim. 
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Daha sonra, 1982 Anayasamızın 91 inci maddesiyle 
hükümetlere kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi verilmiştir. Ancak bu yetki, çok acil hallerde 
ve hükümetlerin ellerinde meydana gelen olaylara uy
gulanacak seri kurallar mevcut değilse ve yine hükü
metlerin meydana gelen olaylara derhal müdahalesi 
gerekiyor İse kullanılacaktı. 

Ayrıca, çıkarılan bu kararnameler, çıkarıldıkları 
an Resmî Gazetede yayınlanacak ve ilgili komisyon
lara sevk edilmek üzere Meclis Başkanlığına verilecek 
ve yine komisyonlarda öncelikle ve ivedilikle görüşü
lerek, böylece Genel Kurulumuza sevk edilerek, Mec
lisin kararnameden derhal haberdar olması sağlana
caktı. 

1982 Anayasamızın bu şartüar çerçevesinde hükü
metlere verdiği bu yetki, ilk kez 19 Haziran 1982 
tarih ve 2680 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak, 
geçmiş Hükümet tarafından kullanılmıştır. Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkilerinin Dü
zenlenmesiyle ilgili1 Yetki Kanunu adlı bu yasa, görev 
ve yetkileri düzenlemek amacı ile ve 18 ay süre ile 
sınırlı olarak önceki Hükümete verilmiş idi. Sayın 
özal Hükümeti 2680 sayılı bu yasanın 4 üncü mad
desini 2 Aralık 1983 tarihinde ve 2967 sayılı Yasa ile 
değiştirmiş, süreyi iki yıla çıkarmıştır. 

önceki Hükümetin 2680 sayılı Yasaya dayanarak 
çıkarmış bulunduğu kanun hükmünde kararnamelerin 
103 adedi yeni yasama dönemine intikal etmiştir. Yeni 
yasama döneminde ise, Sayın Özal Hükümeti tarafın
dan, önce 2680 sayılı Yasaya ve daha sonra ise 2967 
sayılı Yasaya dayanarak bugüne kadar toplam 31 adet 
kanun hükmünde kararname çıkarılmış, yani yekûn 
olarak 134 adet kanun hükmünde kararnameye ulaşıl
mıştır. Buna karşılık MedMsimizden bugüne kadar 25 
adet kanun çıkarılmıştır. 

Meclisimiz haftada üç gün toplanmaktadır, bir 
buçuk ay sonra Birinci Yasama Dönemi sona erecektir. 
Partimizin komisyonlarda bekleyen 44 adet kanun 
teklifi bulunmaktadır. 134 adet kararname, 44 adet 
teklif ne zaman görüşülüp yasa haline getirilecek veya 
getirilmeyecektir? Sayın^özal Hükümeti öncelikle kendi 
ekonomik ve siyasî görüşüne uygun yasaları komisyon
lardan geçirtip Genel Kurula sevk etmek gibi açık bir 
tavır içinde olduğuna ve yine çoğu zaman Meclisi 
çalıştırıp kanun çıkaracağıma kararname çıkarma yo
lunu seçtiğine göre, bu teklif ve kararnamelerin Genel 
Kurulda görüşülmesi mümkün olamayacaktır. 

Sayın üyeler, daha önce Hükümeti bu konuda 
uyarmış idik, şimdi yineliyoruz: Lütfen Parlamentodan 
kaçmayın. Devleti şirket yönetir gibi yönetmeye ça
lışmayın. Sayın Hükümet Üyeleri özel sektörden 
geldikleri için. kararname çıkarma yolu onlara pratik 
gelebilir. (ANAP sıralarından alkışlar) Ancak unut
masınlar, yönetilen, hissedarı bulundukları veya görev 
aldıkları şirketler değil, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letidir. (HP sıralarından alkışlar) 

Bizler, muhalefet parMerinin sayın milletvekilleri, 
iktidar partisinin sayın milletvekilleri hep birlikte 
sizleri hatalardan, yanlışlardan, geri dönülmez karar
lardan alıkoymak için buradayız. 

Sayın Başbakan, gündemleri boş ve sorularla 
doldurmuş bir parlamento istemiyoruz. Ülkemizin 
bütün sorunlarının açıkça ve samimî olarak tartışıldığı 
bir meclis istiyoruz. Parlamentoya getirdiğiniz, o da 
kendi yasalarınızı âdeta yangından mal kaçırır gibi 
çıkarmakta ısrar ediyorsunuz. Bizlerin teklif ettiği ya
saları kazaren gündeme alırsanız, üyelere görüşme
lerden bir gün önce dağıtıyorsunuz ve ilk toplantıda da 
reddettiriyorsunuz. 

Komisyon üyelerinin bilgi sahibi ollmasını isteme
me alışkanlığınızı Genel Kurula da yansıtıyorsunuz. 
İşin ilginç yanı, bu tutumunuzdan dolayı kendi parti
nizin milletvekilleri de çoğu kez yaptıklarınızı ve al
dığınız kararlları, televizyondaki «İcraatın İçinden» 
programından veya basından öğreniyorlar. 

Sayın üyeler, Hükümet kanun tekliflerimizi günde
me aldırmıyor veya gündeme alınmasına izin verip; 
ama derhal reddetiriyor Kanun tartışmalarında kendi
lerinin dahi hak verdikleri konuşma ve önergelerimizi 
partizanca bir yaklaşım üe dikkate dahi aldırmıyor, 
gündem dışı konuşmalarımızı çoğu kez yersiz ve 
haksız müdahalelerle kesiyor, kısacası demokrasiyi, 
«Ben çoğunluğum, istediğimi yaparım» şeklinde an
lıyor; ama 'kanımca yanlış anlıyor. Çünkü bu tip an
layışlar geçmişte kalmıştır. Asıl olan bu Yüce Par
lamentonun çalışmasıdır. Parlamento çalışacak, yasa
ları yapacak ve Hükümet yalnızca bu yasaların çer
çevesinde uygulama yapacaktır; kararnameleri ise, 
girişte ve Anayasada belirtilen çerçeveler içerisinde 
kullanacaktır. Kısacası iktidar, çağdaş demokrasiyi 
istemese de özümleyeoek ve içine smdirecektir. 

21 inci yüzyıla, uzay çağına 16 yıl kala Sayın 
özal Hükümetinden çağdaş olmasını dilemenin bu
rukluğu içinde hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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IV. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar'm, 

gençlik kuruluşlarında içki ve kumarın yasaklanmasına 
ilişkin sözlü sorusu ve Millî Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in cevabı (6138) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin ilk kısmında sözlü sorular var. 

Sözlü soruların birinci sırasında, Diyarbakır Millet
vekili Mahmut Altunakar'ın gençlik kuruluşlarında 
içki ve kumarın yasaklanmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi bulunuyor. 

Sayın Mahmut Altunakar buradalar mı? Burada
lar. 

Sayın Hükümet?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerin Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasının temini hususunda delâ
let buyurulmasını arz ederim. 

Mahmut Altunakar 
Diyarbakır Milletvekili 

Devlet gençleri, alkol iptilasından, uyuşturucu 
maddelerden suçluluk, kumar ve 'buna mümasil fe
na İtiyatlar ile cehaletten vikaye için icap eden 
tedbirleri alır; mana ve ifadesinde mündemiç hük
mü ile Anayasamız, asrımızın en büyük felaketine 
karşı devleti tavzif etmiş olduğuna göre; 

Devletin temsilî ve icraî unsurunu teşkil eden hü
kümetin vazife ve mesuliyeti cümlesinden gençliğin 
talim, terbiye ve himayesine mebni; 

1. 'Muhtelif isimler altında gençlik teşekkülleri
mizde, bilhassa spor kulüplerinde ve talebe yurtla
rında bira dahil her lürlü alkollü içki ve kumarın 
yasaklanıp sıkı kontrole alınması düşünülmekte mi
dir? Düşünülmekte ise ne gibi tedbirler alınmakta
dır? 

2. Katî bir anayasal müessese olan TRT'den bira 
reklamlarının kaldırılması, bunun için şüpheden ari 
bir şekilde alkollü içki olması itibariyle biranın ka
nunî yoldan da alkollü meşrubat şümulüne alınması 
hususunda Hükümetin çalışmaları var mıdır? Varsa, 
hangi seviye ve merhalededir? 

3. Kâr hırsı ve rekabet sebebiyle revaç ve istih
laki tezyid için her çeşit reklam ile teşviki meşru sa
yan «özel teşebbüs» (Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 
olduğu gibi) inhisar maddeleri istihsal ve mubayaası
na müsaade edilmemesi, 12 Eylülden evvel verilmiş 

m CEVAPLAR 

bu mevzudaki izinlerin ref ve ilgası mütalaa edilmek
te midir? Yahut problemin halli istikametinde hangi 
çareler aranmakta ve ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKA-
NI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Altunakar' 
m sorduğu soruyu şöylece cevaplandırmak istiyorum. 

Bakanlığıma bağlı Beden Terbiyesince yapılan ve 
gençlerin hizmetine sunulan spor sahası ve tesisleri 
ile Beden Terbiyesi Kanununa göre gerçek ve tüzel
kişiler tarafından beden eğitimi ve spor çalışması 
amacıyla açılan okul, salon, enstitü ve benzeri yer
lerde içki içilmesi ve kumar oynatılması öteden beri 
kesinlikle yasaktır. Ayrıca kapalı salonlarda sigara 
'bile içilmesine müsaade edilmez. Uygulamayı takip 
için, Emniyetin dernekler masası ile Beden Terbiyesi 
teşkilatı zaman zaman denetlemeler yapar ve genel
geler çıkarır. Emir ve talimatlara uymayanlar hak
kında da kanunî işlem yapılır, 

Yükseköğrenim gençliğinin hizmetine sunulan 
yurtlarda, alkollü içki içme ve kumar oynama yasağı 
yine öteden beri vardır. Ayrıca, dışarıda alkol alıp 
yurda gelmeyi itiyat haline getiren öğrencilere de di
siplin cezası verilmekte ve devam ederse yurtla ilişi
ği kesilmektedir. 

Bu yurtlardaki kantinlerde bira dahil hiçbir al
kollü içki satılmamakta ve içilmemektedir. Ayrıca, 
sizin de tahmin ediyorum dikkatinizi çekmiştir, spor 
saha ve tesislerimizde yine ötedenberi alkollü içki 
reklamı (bira dahil) yoktur ve kabul edilmemekte
dir. 

Yüce Meclisin malumları olduğu üzere, Anaya
samızın 58 inci maddesi, «Devletin, gençleri alkol 
düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden koruma
sını» emretmiştir, 

İzin verirseniz bu maddenin son fıkrasını bir kere 
daha hatırlayalım. 58 inci maddenin son fıkrası şöy
le diyor : «Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, 
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri 
kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için ge
rekli tedbirleri alır.» 

Diğer taraftan TRT Kurumu Kanununun 5 inci 
maddesinin (e), (f) ve <h) fıkraları, yayınların millî 
eğitim temel ilke ve amaçlarına uygun olacağını ve 
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toplumun 'beden ve rufa sağlığına zarar verecek hu
suslara yer verilmemesini amirdir. 

Yaptırdığımız inceleme sonunda, diğer alkollü iç
kiler gibi ve belki de daha fazla olarak genelde çok 
sulu içkilerin, özelde biranın beden ve ruh sağlığına 
ciddî zararlar verdiğini gösteren ilmî raporlar vardır, 
bulunmuştur, şimdi arz edeceğim. Bu raporlardan ör
nek vermek gerekirse birisi, sanıyorum Anayasanın 
kanunlaşması sırasında hazırlanmış ve 106 öğretim 
görevlisi tarafından imzalanmıştır. Bu görevlilerin 
hepsi ya tıp doktoru yahut psikiyatri ile ilgili saha
ların uzmanlarıdır ve 1Û6 bilim adamı bu raporu 
imzalamışlardır. Raporun bir bölümünde gayet açık 
olarak, biranın televizyonda reklamının yapılmama
sının beden ve ruh sağlığı bakımından gerekli oldu
ğu ifade edilmektedir. («Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Ayrıca, 3 Nisan 1984 günlü yeni bir teknik rapor, 
»bilimsel bir rapor temin edilmiştir; burada gerekirse 
sayın soru sahibine çok daha geniş bilgi arz edebi
lirim. O rapor, bu birinci raporu tahkim ve teyid 
eder mahiyettedir. 

Bu raporlarda bugünün bilimsel gerçeklerinin şu 
noktada toplandığı ifade edilmektedir : «Çok sulu 
alkollü içkilerin kana süratle karışması, sarhoşluğu 
çok erken getirmektedir. Dozajı yüksek olan alkollü 
içkiler damarları tıkadığından, kana karışma ve sar
hoşluk gecikmektedir» deniyor. Ayrıca, içerisindeki 
alkol nispeti yüzdesinin az olmasına rağmen, mik
tar ve adet olarak çok içildiği için, mutlak değer ola
rak çok daha faza alkol alma şansı tanındığından 
çok sulu alkollü içkilerin, ki birayı tarif ediyoruz, 
fevkalade zararlı etkileri olduğu, ayrıca adlî tıp ra
porlarından da tespit edilmiştir. Bu doğruları, tabiî 
bilimsel gerçekler de teyit ve ifade ediyor. Bu bi
limsel gerçekler karşısında ve Anayasanın gençliğin 
korunması emri çerçevesi içerisinde, biz de bira da
hil alkollü içki reklamlarının televizyonda gösteril
memesi bilimsel mütalaasına katılıyoruz. (Alkışlar) 
Ayrıca, bu konudaki Bakanlık görüşümüzü 9 Nisan 
1984 günlü yazımızla TRT Kurumuna intikal ettir
miş durumdayız. 

Saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Altunakar, cevaba 
karşı söz ister misiniz? 

MAHMUT ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
2 nci soruya geçiyoruz. 

2. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yas 
meyve ve sebzelerin dış pazarlamasında karşılaşılan 
sorulara ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı H. Cahit Aral'ın cevabı (6/40) 

BAŞKAN — Sözlü soruların 2 nci sırasında İz
mir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yaş meyve ve 
sebzelerin dış pazarlamasında karşılaşılan soranlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi bulunuyor. 

Sayın Hüseyin Aydemir buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Bakan buradalar mı? Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 28.2.1984 

İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir 

Ülkemizde, her bölgenin değişik iklim, toprak 
ve topografik yapıyı içermesi neticesinde; yaş sebze 
ve meyve dış satımında; en üst düzeyde bir potan
siyele sahip olmamıza rağmen; bu alanda yeterli ve 
istikrarlı bir dış satımın gerçekleştirilemediği ve mev
cut potansiyelin arzu edildiği şekilde değerlendirile
mediği bilinmektedir. (1981 yılı içerisinde yıllık sebze 
üretimimizin % 1-2'si; meyve üretimimizin de % 
5-6'sı ihraç edilebilmiştir.) 

Yaş sebze ve meyve üretiminde ve işlenmesinde 
son yıllarda Önemli gelişmeler elde edilmesine rağmen; 
yeni dış pazarların bulunmamış olması; ambalaj mal
zemesinin, taşıma ve işçi ücretlerinin pahalı oluşu; 
tarımsal ıgirdilerdeki anormal artışlar ve özellikle di
ğer ürünlerin dış satımında olduğu gibi bu alanda 
da iyi bir merkezî pazarlama organizasyonundan yok
sun oluşumuz nedeniyle yaş meyve ve sebze dış sa
tımımız düzenli bir artış gösterememiştir. 

Yurdumuzda üretilen her çeşit yaş meyve ve seb
zenin, düzenli ve verimli bir dış satım düzeyine ulaş
tırılabilmesi; bu alanda dalha çok üretim ve daha 
çok ihracat hedefinin gerçekleştirilebilmesi için; 

1. Yaş meyve ve sebzenin dış pazarlamasında 
karşılaşılan temel sorunların giderilmesi konusunda 
Hükümetimizce ne gibi koruma ve destekleme ted
birleri alınması düşünülmektedir? Bu konuda uygu
lamaya konulmuş yaş meyve ve sebze ihracatını 
geliştirme projesi meycutmudur? 

2. üretim ve pazarlamada üreticinin örgütlen
mesi için kurulmuş bulunan tarımsal amaçlı köy kal
kınma kooperatifleri ve birliklerinin; dış satımda et-
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kili ve verimli bir rol oynayabilmesi için; merkezî 
bir pazarlama organizasyonunun kurulup geliştiril
mesi yanında; üretici ve kooperatif ortakları ile sıkı 
bir işbirliği sağlanarak; ortaklara kredi verilmesi ko
nusunda ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir? 

3. Çuköbirlik, Tariş, Güney Doğu Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği, Antbirlik, Fiskobirlik, Trakya 
Yağlı Tohumlar Birliği gibi, sayısı yirmiikiyi bulan, 
ülkemizin en güçlü ekonomik kuruluşları olan, Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliklerinin, kooperatifçilik 
ilkeleri doğrultusunda faaliyete geçirilerek, diğer ge
leneksel ihraç ürünleri yanında, her çeşit yaş meyve 
ve sebzenin dış pazarlanması ile de görevlendirilmesi 
için ne gibi önlemler düşünülmektedir? 

BAŞKAN •— Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI H. CAHİT 
ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri; muhterem milletvekilimiz Hüse
yin Aydemir Beyefendi çok önemli bir hususa te
mas etmiş bulunmaktadırlar. Türkiye'nin yaş meyve 
ve sebze meselesi, istikbali kesinlikle ilgilendiren ana 
konulardan biridir. Mutlaka ihracatımızda ilerde çok 
büyük bir potansiyel olarak pazara sürebileceğimiz 
hem ciddi, hem de rakipsiz bir kaynağımızdır. 

Hususiyle Atatürk Barajı ve o projenin tahak
kukuyla Türkiye'nin sebze potansiyeli ve aynı za
manda da meyve ihraç potansiyeli ve üretiminin çok 
büyük rakamlara ulaşması elbette mümkün olacak
tır. Bugün Türkiye'de halihazır düzen içerisinde, 
muhterem arkadaşımızın temas buyurdukları gibi, 
ciddî bir organizasyon olmamış ve yaş meyve ve seb
zenin Avrupa pazarlarında veya Arap devletlerinde 
pazarlanabilmesi mükemmel şekilde maalesef sağla
namamıştır. * 

Bu birkaç husustan, bir bünyeden ve aynı za
manda variye'teden gelen bazı önemli hususları kap
samaktadır. Evvela yaş meyve, sebze ihracatı çok 
hassam bir konudur. Çünkü, yaş meyve ve sebze ih
racatı bahçede meyveyi toplayan insanın o bilinçte 
olmasından başlar (Demek ki, bahçede hizmet eden 
insanın bilinçli olmasından başlar) ve ambalaj san
dığını veya paketini hazırlayan insanın ihracat bilin
cine sahip olmasından geçer ve peşine, eğer oradan 
itibaren nakliye başlıyor ise veya bir klasifikasyon 
yapılacaksa, nakleden vasıtanın şoförünün o bilinçte 
olması gerekir ve hatta tasnif edildikten sonra, nihaî 
ambalajlama yapıldıktan sonra, götürecek frigorifik 
kamyon şoförünün, taşıdığı malın hassasiyetini müd
rik ve bir ihraç metaı olduğunu bilmesi icap eder. 
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Hatta gümrüğe geldiği zaman, gümrük memurunun 
gene o bilinçte olması icap eder ve nakleden frigori
fik treyler şoförünün gene o mala çok özel ihtimam 
gösterilmesi gerektiğini bilmesi icap eder. 

Eğer bu zincirden 'bir tanesi hata yaparsa, o ma
lın nihai pazarda mutlaka refüze edilmesi, beğenil
memesi, evsafa uymaması kesinlikle 'görülecektir ve 
müşahade edilecektir. 

Nitekim Yüce Meclise şunu arz edeyim: İyi yük
lenmiş gümrüğe gelmiş bir frigorifik kamyondaki 
malı düşünelim, maalesef gümrük memurunun en 
son mala kadar sandıkları kontrol etmek için tekrar 
indirtip bindirdiğine şahit olmuşuzdur. Bu geçen 
müddet zarfında, tasavvur buyurun Güney illerimi
zin sıcak döneminde, bu sebzenin veya meyvenin bo
zulmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Bir tır 
kamyonu iki üç saatte iner ve biner ve bu süre içe
risinde meyve veya sebze ısınmıştır. Frigorifik trey
lerin gideceği yer eğer iki günse, park yerlerinde is
tirahat ettiği sırada termokinki kapamaması gerekir. 
Maalesef, yanında uyumakta olan arkadaşı rahat
sız olmasın diye termokinki kapayıp, arkadaki fri
gorifik treylerin soğutucu ünitesinin devreden çıkma
sını sağlar. Fakat onun ne gibi tahribat yaptığını 
düşünemez. Çünkü değişen hararet devamlı çiğlen-
meyi meydana getireceğinden, meyve veya sebze de 
canlı olduğundan, devamlı karbondioksit çıkarmış 
olması dolayısıyla karbonik asitin tahribatını dahi 
düşünemediğinden, varış noktasında malın refüze 
edildiğini müşahede etmişizdir. Bu hadiseler, mal 
gönderdiğimiz Avrupa ve Arap devletlerinde maale
sef olmaktadır ve olmuştur. 

Şu halde demek oluyor ki, yaş meyve ve sebze
nin -dondurulmuş demiyorum- ihracatı, meyvenin 
veya sebzenin bahçeden toplandığı andan itibaren, 
varış noktasına kadar mutlaka büyük bir ihtimam ve 
dikkat isteyen bir konudur. Bunu nasıl sağlayacağız? 
Elbette" muayyen bir eğitim sistemiyle sağlamak ge
rekiyor. Ama, diyeceksiniz ki, «Türkiye yaş meyve 
ve sebze ihraç etmektedir». Ediyor, ama hangi şart
lar altında ediyor ve miktarı nedir? Genel ihracat 
tablomuza baktığımız zaman, bunun çok küçük bir 
yer işgal ettiğini görüyoruz. Halbuki güneşi bol ve 
mükemmel olan yurdumuzun meyve ve sebzelerini 
elbette iyi bir organizasyonla muayyen pazarlara gö
türmemiz ve ihraç etmemiz mümkündür, 

'Bazı mallarımız zaman zaman iyi pazarlar bul
maktadır. Fakat, maalesef yine kendi hatamızdan, o 
malların pazarlarını yabancı devletlere kaptırmış du-
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rumdayız. Bundan sonraki bir Sözlü soruya verece
ğim cevapta da müşahede buyuracağınız gitoi, maa
lesef bu işleri yapmakla mükellef olan arkadaşları
mız veya personelimiz veya vatandaşımız dikkatli 
davranmamakta, yaptıkları hatanın bedelini Türk 
Milleti çekmektedir. 

Bu anaçerçeve içinde, sırasıyla konuyu ele alır
sam, evvela variyetleri dünyaca kabul edilmiş olan 
meyve türlerimiz var. Bunlardan birisi vişnedir. Vişne 
dondurulmuş olarak da, taze olarak da ihraç edilmek
tedir. Çünkü, Türk vişnesi kalite itibariyle ve lez
zet yönünden dünyanın bir numaralı, (Kütahya ve 
Afyon havalisi vişnesi) en iyi kalitede bir variyetesi-
dıir. 

Diğer taraftan, satsuma mandalinası variyete iti
bariyle mükemmel olan ve çdk tutulan, fakat yan-

• lış tatbikatlar yönünden son zamanlarda pazarını kay
beden bir meta durumuna gelmiştir. 

Elmaya gelince; Amasya cinsi değil; starking cinsi 
elmalarımız da yine tutulan variyetelerimizdendir. 

Burada şunu arz etmek istiyorum : Her meyvenin 
dünyada aranan variyetesinin Türkiye'de yetiştiril
mesine geçmek mecburiyetimiz vardır. Çünkü bazı 
alışkanlıkları kolay 'kolay bozamıyoruz ve ciddi ola
rak etüt ettiğimizde, dünyada geçerli olan meyve va-
riyetelerinm mutlaka daha dayanıklı ve daha gösterişli 
olduğuna müşahede ediyoruz. Biz de biliyoruz ki, 
memldketiımiz topraklarının ve bu güneşin o variyete-
de meydana getireceği meyve türündeki lezzet, mut
laka getirdiğimiz memleketin variyetesinden daha üs
tün olabilecektir. 

Binaenaleyh, uzun vadede bugünden başlayıp de
vamlı surette geliştirmemiz gereken ciddi bir variyete 
çalıştırması yapmamız gerekiyor ve bunun için ha
zırlıklarımız başlamıştır. İlgili sayın bakan arkada
şım bu organizasyonu hazırlamaktadırlar. 

İkinci husus, bu variyeteden sonra tabiatıyla eği
tim en mühim meseledir. Derhal ihraç edilemeyen 
sebze ve meyvenin stoklanması ve evvela klasifikas-
yona tabi tutulması, sonra muhafaza edilmesidir. Şu 
halde, soğuk hava depolarına ihtiyacımız vardır. 
Türîkiye'deiki mevcut depolarımızın yeterli olmadığı
nı müşahede ediyoruz. Mutlaka bunu artırmamız ve 
bu soğuk muhafaza zincirini, dondurulmuş demiyo
rum, Türkiye'nin her yerine yaymamız gerekir ve bu
nun da çalışmalarını yapmaktayız. 

Üçüncü husus, ambalajlama konusudur. Yaş mey
ve ve sebzenin ambalajlanmasında muhtelif «.istemler 
'kullanılmaktadır. Ağaca dayalı bir ambalaj sistemi, 

'karton kutuya dayalı ambalajlama sistemi ve bir de 
'kaplaman denen içi plastik maddeden ibaret olan di
ğer 'bir ambalajlama sistemi. Bunlarla ihracat yapılır
ken, o kutunun dünyadaki tiplerine benzer şekilde ya
pılmışı lazım. Çünkü tecrübe edilmiştir, denenmiştir; 
yeniden keşfetmeye lüzum yok; onu kullanmamız ve 
•taklit ederek yapmamız mümkündür. Nitekim, muh
telif ihracatçılarımız bunu başarmışlardır ve getirdik
leri İspanyol tipi karton kutuları ve aynı zamanda 
İtalyan tipi karton kutuları Türkiye'de imal etmişler 
ve bu suretle onlara benzer tarzda gerek Halanda' 
ya, gerek ıtngiltereye, gerekse Almanya'ya, İsveç ve 
Norveç'e yaş meyve, sebze ihraç etmektedirler ve et
mişlerdir. 

Bütün mesele girdilerin -muhterem arkadaşımızın 
belirttiği gibi- yüksekliği, ambalajların zayıflamasını, 
ambalajdan ihracatçının 'kaçmasını doğurmuştur. Bu 
da netice itibariyle pazarda menfi tesir yapmış, tek
rar o pazardan bizim çıkmamız neticesini maalesef 
meydana getirmiştir. Çünkü o kalitede, o standartta 
bir kutuyla göndermiyorsak, o takdirde giden yaş 
meyve ve sebze bozulacağından veya depo içerisinde 
ezileceğinden, neticede o pazarda geri itilen bir meta 
durumuna gelecektir. Bunu da müşahede etmişiz ve 
bu yönden de sandıkların, aynı zamanda ambalajla
rın Türk «Standartlar Enstitüsünün hazırladığı bütün 
standartlar gözden geçirilerek o tipte yapılmasını bu 
yönde tamamen Avrupanın tecrübe edilmiş standart 
ölçülerine ve vasfına uygun ambalajlar olması zo-
ruinluığu Ba'kamlığıımızca getiri'lecelkıtıir. 

BAŞKAN — Sayın 'Balkan, bir dakikanız kalmıştır. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI H. CAHİT 
ARAL (Devamla) — Şimdi bütün mesele, pazarlama 
sisteminin ciddî olarak kurulmayışından kaynaklan
maktadır. Muhterem milletvekili arkadaşımız Hüse
yin Bey de sorularında bahsediyorlar, bu konudaki 
görüşleri tamamiyle doğrudur, bu zincir olmamıştır. 
Ancak. Dünya Bankasının yardımıyla hazırladığımız, 
«yaş meyve ve sebze projesi» diye anılan bir proje
miz mevcut. Bu proje, bizden önceki Hükümet tara
fından başlatılmış olup devam etmektedir ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bu hiz
met şu an yürütülmektedir. Biz de hazırladıklarımızı 
onun yanına getirdiğimizde yaş meyve ve sebzenin, 
hemen böyle iki üç ay içerisinde değil, ama köklü bir 
şekilde, Türkiye için önemli olan bu konunun istik
balde emniyet altında yürüyebilmesini sağlayacak tarz: 

da bir çalışma içerisinde olduğumuzu bilgilerinize arz 
etmek isterim. 

— 285 — 



T. B. M, M. B : 53 

IBurada, anonim şirket olarak kurulacak bir teş
kilatın birliklerle müşterek çalışması mümkündür, Bi
raz önce bahsedildi 14 tane birlik mevcut; TARİŞ, 
FİSKOBİRLİK, TASKOBİRLÎK vesair. Bu birlik
lerin bir kısmı, tarım ürünleri, mesela pamuk gibi, 
diğer taraftan da gıda maddeleriyle ilgili ihracat yap
maktadırlar; kuru olan meyveler için bir şey söz k-o* 
nusu değildir, onu muhafaza edebilecek bir depola
ma sistemi mevcuttur; ama, Türkiye'de devletin yaş 
meyve ve sebzeye taban fiyatı vermesi halinde, onu 
muhafaza edebilecek bir soğuk muhafaza zinciri ol
madığı için şimdilik böyle bir girişimde devlet bu
lunamayacaktır. Ancak bu yönde ve Hükümetimizin 
görüşü paralelinde yapılacak olan yatırımlara mutla
ka Hükümet olarak yardımcı olacağız ve bu da; 
bahçeden ta hizmet noktasına kadar, pazarına varın
caya kadar bu zinciri çok iyi kurabilen projeler ola
rak elbette bizim tarafımızdan kesinlikle desteklen
mekle mümkün olacaktır. 

En mühim meselelerden biri olarak yine, nakliye 
dedim. Üç türlü nakliye söz konusu olmaktadır. Biri
si deniz nakliyesi, diğeri kara ve bir diğeri de hava 
nakliyesidir. 

Hava nakliyesi için zaten bir problem yoktur, çün
kü nihayet üç saat, dört saat, bilemediniz sekiz saat 
zarfında muayyen bir noktadan, diğer bir noktaya 
yaş meyvemizin ve sebzemizin intikali mümkün ola
caktır, Nitekim, bundan beş-altı sene evvel Adana'dan 
pırasa dahi Almanya'ya uçaklarla sevk edilmiştir. 

Ancak, yaş meyve ve sebze naklinin deniz yoluy
la olması halinde, ihracatçılarımızın hem sigorta yö
nünden hem de seçecekleri vasıta yönünden çok dik
katli bulunmaları gerektiğini biliyoruz ve bu yönde 
limanlarımızda tedbir almaktayız. Çünkü, gazetelerde 
okumuşsunuzdur, hatırlarsınız, geçen sene Sovyet Rus
ya'ya ihraç edilmiş olan bir gemi limon, maalesef bir 
ay sonra Sivastopol'dan veya Odesa'dan Türkiye'ye 
geri dönmüştür ve bizim hem ihtiracatcımıza, dolaylı 
olarak da müstahsilimize çok büyük zarar ika et
miştir. Bu 'bakımdan, yaş meyve ve sebzenin naklinde, 
deniz vasıtasının gidecek mala uygun vasıfta olması
na, ayrıca yaş meyve ve sebzenin denizyoluyla nak
linde büyük bir özen gösterildiğini de bilgilerinize 
arz etmek isterim. 

Diğer taraftan, kara nakliyesinde biraz önce de 
arz ettiğim gibi, frigorifik treylerlerde mutlaka kay
dedici cihazlar olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zaman hayli geçti. Bu 
bakımdan sözünüzü toparlamanızı rica ediyorum. 

— 2W 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI H. CAHİT 
ARAL (Devamla) — Hay hay efendim. 

Kaydedici cihaz dahi bizim şoförler tarafından 
özel bir sistemle durdurulup; hiç durdurulmamış gibi 
karşı firmaya, isveç'e götürdüklerini müşahade et
mişizdir. Kâğıt üzerinde, kanunen sigorta ödenmeye
cek tarzda bir vesayet çıkmış olmasına rağmen, maa
lesef yine o park yerinde istirahat ötmek için, o ci
hazlara dahi hile katmak suretiyle bizim pazarımızın 
kaybedilmesinde böylece bir şoför arkadaşın dahi rolü 
olmaktadır. 

Yüce Meclise belki yeteri kadar malumat arz ede
medim bu müddet zarfında. Hepinize saygılarımı su
narım, teşekkür ederim, sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Aydemir, cevaba 
karşı görüş arz etmek ister misiniz? 

Buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, Yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; yaş 
sebze ve meyvenin dış pazarlama sorunları konusun
da sormuş olduğumuz sözlü soruyu lazım gelen dik
kat ve önemle ele almak suretiyle burada ayrıntılı 
olarak cevaplandırmış bulunan Sayın Sanayi ve Ti
caret Bakanımız Cahit Aral'a huzurunuzda teşekkür
lerimi arz ederim. 

Konu hakikaten önemlidir, birçok boyutları var
dır. Sorunun çiftçimiz, üreticilerimiz ve memleketi
mizin ekonomik sorunları bakımından ifade ettiği, 
taşıdığı önem hepimizce bilinmektedir. 

Konuyu, çözümü için alternatif getirmek maksa
dıyla sözlü soru olarak arz etmiş bulunuyordum. Sa
yın Bakanımız teşhiste ve sorunun ehemmiyetinde 
mutabık olduğumuzu burada ifade ettiler. Ancak, 
benim, bilhassa bu büyük sorunun hallinde ele alın
ması, uygulamaya konulması gereken alternatifler 
konusundaki sorularım zaman kifayetsizliği sebebiy
le cevapsız kaldı. Bu konuda müsaade ederseniz, yine 
beş dakikalık süre içerisinde kendi görüşlerimi, uy
gulayıcı olarak, uygulamadan gelen bir idareci ola
rak arz etmek istiyorum. 

Bugün yaş sebze ve meyve de, 1981 rakamlarının 
da ifade ettiği gibi, yılhk üretimin yaş sebzede yüz
de l'i, yaş meyvede yüzde 5'i ancak dış pazarlara sa
tılabilmektedir. Gerisi ne oluyor? Maliyet unsurları 
alabildiğine gelişmiş, büyümüş; fakat satış ve değer
lendirme konusunda herhangi bir önemli ve ciddî 
tedbir bugüne kadar alınamamıştır, 
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Yıllar yılı söylenir; daha çok üretim, daha çok 
yatırım, daha çok ihracat... Bu parola etrafında bü
tün güçlerimizin, kaynaklarımızın seferber edilerek 
sorusun çözümlenmesi için potansiyelimizin en iyi ve 
en dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerekirken, gö
rüyorsunuz ki, yıllar sonra yapabildiğimiz nihayet 
yıllık üretimimizin yüzde 1 ve yüzde 5'ini geçmeye
cek şekilde; bu en büyük potansiyelimizi, Allah'ın 
bize bahşettiği iklim özellikleri, topografik özellikleri, 
coğrafî ve bölge özellikleri bakımından binbir çeşit 
en iyi cins meyve ve sebzelerimizin pazarlamasında 
nihayet koca bir sükuttur, iflastır. Yani herhangi bir 
ilerleme kaydedilememiştir, Niçin bu böyle olmuştur? 

Bugün meyve bahçelerinin, bilhassa elma bahçele
rinin, narenciye bahçelerinin, köklenerek, sahipleri 
tarafından 15 yılda yetişmiş olan meyve bahçelerinin 
başka ziraat ürünlerine tercih edildiğini yakinen bili
yoruz. Diğer tarafta Avrupa ülkelerinde elma ve por
takalın kilosunun 500 liradan satıldığını tespit ettik. 
Bu kadar değerli ve yüksek fiyatla meyveler değer
lendirilirken Avrupa pazarlarında, Türkiye'de maliye
tin altında dahi satılamayan, çürüyen, hayvan yemi 
olarak kullanılan ve elde kalan meyvelerimiz netice 
olarak üreticiyi" iflas ettirmekte, meyve bahçeleri kök
lenerek başka ziraat ürünlerinin işlenmesine tahsis 
edilmektedir. Bu kadar feci bir durumdaki ekonomik 
bunalımdan bizi kurtaracak bir potansiyelin değer
lendirilmesi için elbirliğiyle çalışmamız, bütün kay
nakları harekete geçirmemiz ve bu konuya ısrarla 
tekrar tekrar dönmemiz, alınan tedbirlere e büyük 
boyutlarda işlerlik kazandırmamız, uygulamaya koy
mamız gerekmektedir. Bunu yapabilir miyiz, yapa
bildik mi? 

Sayın Bakanımız Cahit Aral, Dünya Bankasının 
yardımıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 
yürütmekte olduğu yaş sebze ve meyve projesinden 
bahsettiler. Bir anonim şirket kuruluyor; bu anonim 
şirket kanalıyla üreticinin elinde bulunan yaş meyve 
ve sebzenin dış pazarlama intikali sağlanacak. Tabiî 
bu çalışmalar yıllardır devam ediyor, henüz daha ne
tice alınmış değil. Güzel bir çalışma, iyi bir teşebbüs, 
fakat sorunun büyüklüğü, değerlendirilmes gereken 
potansiyelin boyutları önünde bu alınan tedbir kifa
yetsiz. Bu tedbirler yürüsün, bu proje uygulansın, 
buna her türlü gayreti, yardımı yapalım ama, bunun 
yanında mevcut kuruluşlarımızı da devreye sokarak, 
bu üretimi en iyi sekide değerlendirelim, istikrarlı ve 
devamlı bir mahiyet kazandıralım, böylece çiftçinin, 
üreticinin elindeki mahsulün, meyve üretiminin büyük 
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miktarları, yarıdan fazlası dış pazarlara satılmak su
retiyle değerlendirilsin. 

Bunun için ne yapabiliriz? TARİŞ'ten misal ve
receğim. TARİŞ gibi 22 tane tarım satış kooperatif
leri birliği var ki, bugün memleketin en güçlü ekono
mik kuruluşlarıdır bu kuruluşlar. Vaktiyle TARİŞ çi
çek ihraç ediyordu, yaş sebze ve meyve ihraç edi
yordu. Niçin 5 - 6 senedir TARİŞ bu fonksiyonunu 
bıraktı? TARÎŞ gibi çok güçlü bu ekonomik kuru
luşlar; çiftçinin, üreticinin ortak olduğu bu kuruluş
lar kooperatif ilkelerine sadık kalarak, çiftçinin bu 
en önemli ürününü ihraçla görevlendirilemez mi? Ni
çin görevlendirilemiyor? 5 sene, 10 sene evvel en iyi 
şekilde sebzeyi, meyveyi, çiçeğe varıncaya kadar dış 
pazarlara götüren TARİŞ gibi koskoca bir müessese, 
bugün sadece pamuk, incir, kuru üzüm ve zeytinya
ğından ibaret ihracatla kalmakta, esasen büyük im
kânlarını, kapasitesini atıl bir şekilde bekletmekte
dir. Geçen yıl pamuğu da ihraç edememiştir. 

TARİŞ bir örnek. Peki, TARİŞ gibi yurdun dört 
bir tarafına dağıtılmış 22 tane ekonomik kuruluşla
rımız var; bu kuruluşları niçin devreye sokup da bu 
ihracatı en büyük ölçüde değerlendirme yoluna gitmi
yoruz? Bu konuya bilhassa Sayın Bakanımızın bun
dan sonra dikkâtini çekmek istiyorum. Herhalde önü
müzdeki günlerde bu konu daha çok gündeme gele
cektir. Mutlaka TARİŞ gibi tarım satış kooperatifleri 
birliklerini, kooperatif ilkelerine uygun şekilde görev
lendirmen, devreye sokmalı, mutlaka ürettiğimizi değer
lendirmeliyiz. 

Bunun yanında tarımsal amaçlı köy kalkınma koo
peratifleri var. İzmir'de 100 tane kooperatif bugün 
atıl ve boş durmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Aydemir, 2 dakika 
geçti, toparlamanızı rica ediyorum. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bir dakika müsaade ediniz, toparlıyorum. 

100 tane tarımsal amaçlı köy kalkınma koopera
tifleri; çiftçinin, köylünün ortak olduğu kooperatif
lerdir. Bu kooperatiflere işletme kredisi temin et
mek suretiyle çiftçinin ürünleri toplanmak ve böy
lece dış pazarlara sevkedilmek suretiyle sorunun çö
zümünde yeni bir imkân ve alternatif getirilemez 
mi? Elbette ki getirilir. Bu konu üzerinde de Sayın 
Bakanımızın durmasını özellikle rica ediyorum. 

Sorunlar üzerinde mutabıkız; bilhassa ambalaj ko
nusunda. Bizim dış ülkelerde, yaş sebze ve meyvede 
rakibimiz olan israil'e ve Yunanistan'a sanayi odu
nunu tahsisten en ucuz fiyatla verirken, bizim ihracat
çılara ambalajda kullanılan malzemeyi çok daha pa-
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halı ihale fiyatlarıyla, 4 - 5 misli pahalı fiyatlarla ver
mek ve böylece maliyetleri gerçek fiyatlarının üzerine 
çıkarmak suretiyle en büyük darbeyi vurmuş oluyor
lar. Dış pazarlarda rakiplerimiz olan İsrail ve Yuna
nistan bizden ucuz fiyatla aldıkları sanayi odunu ile 
ambalaj malzemesi yapıp en ucuz şekilde meyvele
rini dış pazarlara satarken, biz kendi ihracatçımıza 
sanayi odununu dış ülkelere verdiğimiz fiyatlarla de
ğil, ihale fiyatlarıyla 4 - 5 misli pahalı verdiğimiz 
içindir ki, maliyetler daha da çok artmakta ve böy
lece çiftçi, üretici gerçek durumda iflas noktasına gel
miş bulunmaktadır. 

Konu çok önemlidir, çok büyüktür. Sayın Ticaret 
Bakanımız gerekli ölçüde ve büyük boyutta sorunun 
önemi üzerinde durmuştur, inşallah bu konuşması 
bize, bundan sonraki bu konuda yapacağı büyük ça
lışmanın müjdesini vermektedir. Kendisinin bu bü
yük çalışmada başarılı olmasını diliyoruz. Çünkü bu 
çalışma başarılı olursa ekonomimiz kurtulacaktır. 
Netice olarak çiftçimiz, bugün maruz kaldığı güç du
rumdan kurtularak rahat nefes alma imkânını ancak o 
zaman bulacaktır. 

Yüksek Heyetinizi en derin hürmetlerimle selam
lıyorum. Sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora' 
nın, Nilüfer Çayına ve kanaletlere dökülen atıkların 
önlenmesine ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı İs
mail özdağlar'ın cevabı^ (6/42) 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal 
Gökçora'nın, Nilüfer Çayına ve kanaletlere dökülen 
atıkların önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Gökçora buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Bursa Milletvekili 
Mehmet Kemal Gökçora 

120 Km. uzunluğundaki Nilüfer Çayı, Bursa Ova
sını dolaşarak Karacabey Boğazından denize dökül
mektedir. 

Bu çay, sanayi tesisleri ve kanalizasyon atıklarıyla 
çok yoğun ölçüde kirletilmektedir. Buradan sulanan 
yüksek verimli nadide tarım toprakları, şiddetli ve 
vahim derecede bozulmakta ve heba olmaktadır. 
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Bu nedenle çiftçiler; bitkilerinin kuruduğundan ve 
verimin gittikçe düştüğünden, bu çaydan sulanan hay
vanlarının öldüğünden, balıkçılığın yok olduğundan ve 
topraklarının çoraklaştığından şiddetle yakınmaktadır
lar ve tehlike bilançosunun gün geçtikçe büyümesi kar
şısında, köy muhtarları ilgili mercilere toplu halde 
dilekçelerle başvurmaktadırlar. 

Nilüfer Çayı üzerinde kurulan DSl'nin 10 adet 
kontrol istasyonunda 50 toksit madde üzerinde sür
dürülen analizler tehlikenin büyüklüğünü açıkça gös
termektedir. 

Gerçekte küçük ve büyük sanayi bölgelerindeki 
imalathane ve fabrikalar ile TOFAŞ, ovaya serpişti
rilmiş boya vs. fabrikaları ve kentin kanalizasyonu, 
Nilüfer Çayı ve sulama kanaletlerini her türlü boya, 
yağlı madde, ağır madenler ve diğer toksit maddeler
le sürekli ve şiddetli derecede kirletmektedir. 

Gün geçtikçe vahimleşen bu problem karşısında, 
binlerce çiftçi ailesi, yeni Hükümetin acil tedbirler al
masını çaresizlik içinde beklemektedir. 

Bu durumda; 

1, Sanayi ve kanalizasyon toksit atıklarının Ni
lüfer Çayına ve kanaletlere dökülmesini önlemek için 
ne gibi tasfiye sistemleri, ne zaman uygulanacaktır? 

2. Kirlenme paremetreleri, fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik nitelikte olduğuna göre, disiplinlerarası ve 
ilgili bakanlıklar ve örgütlerarası işbirliği ve koordi
nasyon nasıl sağlanacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ÖZDAĞLAR (Ma
nisa) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ne
hirlerimizin, çevremizin, körfezlerimizin kirlenmesi, 
aslında sanayileşmemize birer delil, birer göstergedir. 
Çevremizin süratle kirlenmesi maalesef sanayileşme
nin ağır bedellerinden birisi. Nilüfer Çayı da, bu üzü
cü, kötü örneklerden, maalesef, birisidir. 

1975 yılından beri ciddî boyutlara varan Nilüfer 
Çayındaki kirlenme, çeşitli tedbirlerin alınması için, 
biraz sonra takdim edeceğim, muhtelif çalışmalara 
sebep olmuştur. Ancak, bu teferruata girmeden önce 
şunu da ifade edeyim ki, Bursa Ovası ve civarı için 
Nilüfer Çayı ve diğer bölgedeki su imkânları ve çay
lar stratejik olarak iki bölüme ayrılmıştır : Birincisi, 
Nilüfer Çayı ve kollan; ikincisi de, diğer çaylar. 

Bursa Ovası bugün tamamen sulanabilen bir ova
dır. Şöyle ki : 

Aksu Deresinin beslediği Gölbaşı Gölü, Kelesan 
Çayı üzerindeki Demirtaş Barajı, Gölbaşı Tevsi Pro
jesi ye Yeniceabat Yeraltı Projesi ile Bursa Ovası-
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nın sulanması esas alınmış ve bu dört imkânla bugün 
Bursa Ovası tamamen sulanabilir halde. 

Nilüfer Çayı ise, Bursa'ya kadar olan kısmı ve 
Bursa'dan sonraki kısmı olmak üzere iki bölüme 
ayrılmış. Bursa girişine kadar Nilüfer Çayı gayet te
miz, en ufak bir kirlenme sözkonusu değil ve Bur
sa girişinde Selahattin Saygı Barajı yapılmış, bura
dan Bursa'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşı
lanıyor. Nilüfer Çayı Bursa'ya girdikten sonra kir
lenme hadisesiyle karşılaşıyoruz. Burada da üç ana-
kirletıci unsur var : Birisi, şehrin kanalizasyonu; ikin-' 
çjsi t i Küçük Sanayi Sitesi; üçüncüsü de, Organize 
Sanayi Bölgesi. Bursa'nın çıkışından itibaren Nilüfer. 
Çayı batıya doğru akmaya devam ediyor; fakat ulus
lararası standartlarda dahi gayet kirlenmiş bir akarsu. 

Müsaade ederseniz, alman tedbirler ve yapılan ça
lışmalarla ilgiliCbilgi arz edeyim. 

1975 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Devlet Su-İşleri ve Su Ürünleri Genel Müdürlükleri, 
Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Araştırma ve 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Orta Doğu Teknik 
Üniveristesi Çevre Mühendisliği Bölümünün ortak 
bir çalışması var. 

1976 yılında Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
konu ile ilgili bir rapor hazırlıyor, 1977 yılında Bursa 
Valisi ve ilgili yerel kuruluşların temsilcileriyle imza
lanmış olan, tarımsal arazilerin ve özellikle Bursa 
Ovasının korunması hakkında protokolü görüyoruz. 

Keza 1981 yılında Bursa Valiliğinde, Teknik Zi
raat Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ilgili bakan
lıkların, yerel kuruluş temsilcilerinin raporunu görü
yoruz. 

Değerli milletvekilleri, Bursa'nın konumunu bili
yorsunuz. Sanayi olan yerde sanayi artığı, sanayi atığı 
da vardır. Eğer deniz kenarında ise mümkün olduğu 
kadar tasfiye edilerek ve arıtılarak; ama gene de bel
li bir atık denize verilir. Bursa'da da Nilüfer Çayı 
tamamen sulama kavramının dışında tutulmuştur; ya
ni yükü taşıyıcı akarsu olarak seçilmiş, geri kalan 3 
akarsu ise anaplanda sulama, içme ve kullanma suyu 
ihtiyacının karşılanması amacıyla tahsis edilmiştir. 
Ama bütün bunlara rağmen Nilüfer Çayında kirli
lik had safhaya, hatta tehlikeli boyutlara ulaştığı 
içindir ki, birinci etap olarak İller Bankası şu anda 
Nilüfer Çayını kirleten 3 anaunsurdan şehir kanali
zasyonunun modernizasyonu için bir anaplan ve fi
zibilite çalışmasını başlatmıştır; 1984 yılı içinde bi
tecektir. 1985 yılı içinde de Bursa ilinin kanalizas
yon ve tasfiye projesi programa teklif edilecektir. Bu 

suretle Nilüfer Çayını önemli ölçüde kirleten bir un
sur ortadan kaldırılmış olacaktır. 

İkinci olarak, Bakanlığıma bağlı Çevre Müsteşar
lığına talimat verilmiştir. Geçen soru önergelerinden 
birine verdiğim cevapta da belki hatırlarsınız, yoğun 
bir şekilde İzmit Körfezinde, körfezi kirleten tesis
lerde standart atık uygulamasına başlanmıştır. Aynı 
şekilde talimat verildi^ Nilüfer Çayını kirleten büyük 
tesislerde, kirlenmeye sebep olan tesislerde, standart 
tespitine başlanmıştır. En kısa zamanda bu standart
ların tespitiyle uygulamasına da gidilecektir. 

Tabiî bu arada Nilüfer Çayı, hayvanların sulan
ması veya tarım amaçlı sulama için uygun değildir. 
Bu planlarda yer almıştır, Bursa çıkışından sonra; 
fakat bundan habersiz birtakım çiftçilerimiz tabiî ola
rak veya bilgisizlikle bu çaydan hayvanlarının sulan
ması için faydalanmaya zaman zaman teşebbüs edi
yorlar ve kötü neticeler karşımıza çıkıyor. 

İkinci bir tedbir olarak da, süratle Nilüfer Çayı 
etrafındaki çiftçilerimizi ve köylülerimizi bu konuda 
bilgi sahibi yapmak için bir program yapılması, bir 
çalışma yapılması konusunda talimat verdim. 

Şüphesiz Bursa- sanayileşmesi ve Bursa'nın özel 
konumu nedeniyle Nilüfer Çayından sulamaya elve
rişli, içme veya kullanma suyuna elverişli bir çay veya 
bir akarsu yaratmak çok zordur. Ancak, biraz evvel 
anlattıklarımı özetlersem : 

1. Kanalizasyon projesi süratle 1985 yılında uy
gulamaya konacaktır. 

2. Kirleten sanayi tesislerde atık standardizasyo-
nu ve kontrolü cihetine süratle gidilecektir. 

3. Bütün bunlara rağmen tarımsal sulama, içme 
ve kullanma suyu olarak faydalanma imkânı olmayan 
bu akarsumuz hakkında, civarındaki çiftçiler ve köy
lüler uyarılacaktır. 
. Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Gökçora, cevaba kar
şı görüş arz etmek ister misiniz? Buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır; riayet edilmesini rica ediyo
rum. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakana çok de
ğerli açıklayıcı bilgi verdiklerinden ötürü huzurunuz
da teşekkür ederim. 

Aslında, buyurdukları gibi, Nilüfer Çayı sadece 
sulamada kullanılmıyor; çünkü artık kullanılamaz hal
de. Kirlenme kronolojisi ta 1970'lere İtadar gidiyor, 
1975'te su yüzüne çıkıyor ve 1980'lerden sonra ar
tık bu konu toleransların çok üstünde yoğunlaşmış, 
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yaygınlaşmış ve büyük bir tehlike mihrakı haline gel
miştir. 

Aslında çiftçilerimizin yakınmaları çok yerindedir. 
Ben bunu sadece Bursa Milletvekili olarak muhterem 
huzurunuza getirmiyorum. Bu Bursa Ovasına benzer 
başka alanlarda da aynı problemler yaygınlaşmakta, 
yoğunlaşmakta ve büyümektedir. 

Çiftçilerimizin ne denli yakındıklarını bölgeyi gez
diğim zaman gördüm ve dosyaladım. Çiftçilerimizin 
gruplar halinde, muhtarların mühürleriyle Hükümete 
başvuruları var, ziraat odasına başvuruları var, ilgili
lere başvuruları var. Aynı zamanda, Sayın Bakanın 
buyurdukları gibi, uzmanların da 1975'ten beri ra
porları var. Yalnız, bu raporlar üzerinde, buyurduk
ları gibi, şimdiye kadar hiçbir icraatta bulunulma
mıştır. 

Ben bu kronolojik olayda asla Sayın Hükümete 
bir suçlama tevcih etmek istemiyorum, bundan kesin
likle kaçınıyorum. Yalnız bu konunun zamana bıra
kılmaya, incelemelere, envanter etütlerine, haritalar 
yapılmasına, valilerin başkanlığında toplantılar yapı
larak önlemlerinin tekrar tekrar görüşülmesine ta
hammülünün kalmadığı ve özellikle tehlikenin boyut
ları karşısında buna olanak da kalmadığı kanısında
yım. 

Bu itibarla ben sadece bir-iki örnekle Yüksek 
Meclisinizi aydınlatmak istiyorum. 

Devlet Su İşlerinin 1975'ten beri bu çay üzerinde 
kurulmuş 10 adet kontrol istasyonu var. Sayın Ba
kanın buyurdukları gibi, başlangıçta da kontrol edi
yor, sonunda da kontrol ediyor. Yalnız, kirletme fak
törleri gerçekten o kadar çok yönlü ki, biyolojik, kim
yasal, fiziksel 25 faktör üzerinde araştırma yapılmış 
ve bunlarla artık satürasyon ve tolerans hadleri diye 
bir şey kalmamış; altları tekrar tekrar çizilmek sure
tiyle «çok tehlikelidir» biçiminde işaretlenmiştir. 

Çiftçimiz gayet bilinçli olarak yakınmaktadır. Çün
kü bitkileri hastalanmakta, kurumakta, topraklan bo
zulmakta ve kendi terimleriyle kireçlenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu toprakların kireçlenmesi 
demek, tuzluluk, çoraklılık, arterlilik gibi ileride ona
rılması çok güç olan tehlikelerle karşı karşıya kal
ması demektir, elden çıkması demektir ve bir daha 
onarılması mümkün olmayan bir tehlike çemberine 
bürünmesi demektir. 

Kirliliğin nedenleri ki, Sayın Bakana özellikle bu 
konuyu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, toparlamanızı 
rica edeceğim. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Peki efendim. 

Kirliliğin nedenleri, yanlış teknoloji transformas
yonudur. Koruma, tasfiye, teknolojisinin Türkiye'ye 
transformasyonu yapılmadığı için bütün fabrikalar; 
sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi, dezorganize sa
nayi bölgesi, ovalara yayılmış fabrikalar, boyahane
ler, TOFAŞ, daha ne kadar düşünebilirseniz, hem ka-
naletlere, hem çaya kıyasıya atıklarını terk etmekte
dirler. 

Bunun, çaresi, Sayın Hükümetimizin, Sayın Baka
nımızın bu konuya gerçekten, samimiyetle söylüyo
rum, çok ciddî olarak eğilmesi ve bu tasfiye sistemi
ni, koruma sistemini yerleştirerek sanayiin, çok de
ğerli olan ve yerine konulamayacak derecede gelecek 
kuşaklar için çok önemli bulunan bu toprak hazine
mizi koruması gerekir. Çünkü Bursa Ovasının sade 
40 bin hektarlık birinci sınıf arazisi (Dünyanın en 
nadide ovalarından birisidir Bursa Ovası) bu tehlike 
ile karşı karşıyadır. Üstelik Karacabey ve Mustafa 
Kemal Paşa ovalarının da 20 bin hektar arazisi, Ulu-
bat Gölü, Manyas Gölü, Mustafa Kemal Paşa Çayı, 
maalesef, üzülerek arz ediyorum muhterem huzuru
nuzda, devlet müesseselerince, Etibankın bor, Etiban-
kın kolemanet madeni işletmeleri tarafından kıyasıya, 
pervasızca kirletilmesi yüzünden elden girmektedir. 

Sayın Başkanım, çok özür dilerim, sözlerimi to
parlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, konuyu genişletmedim, yalnız 
bir örnek getirdim, örneğimi getirirken de sade gezi
lerime ve gözlemlerime dayanmadım, belgeledim. Bu 
belgeler çok ilginçtir. Toplantılar yapılıyor; Bursa Va
lisi gerçekten Bursa Ovasının korunması için toplan
tılar yapıyor. O konuyu huzurunuza getireceğim, o 
konu başka bir konu; toprakların yanlış tasarrufu ve 
endüstriye yanlış aktarılmasıyla ilgili, apayrı ve aynı 
derecede önemli bir konudur; ama şu topraklarımızın 
erozyon denilen dev düşmanı karşısında bundan son
ra gelecek olan kuşaklara sorun demetleri dilemma
lar yükleyecek nitelikte ve genişlikte olan bu toprak 
kaynaklarının heder edilmesini ben yüksek huzurunuz
da arz ediyorum ve sözümü, ben kendimin değil, keş
ke kendimin vokabuleri çok daha geniş olsa da bu 
konuyu ben çok daha ayrıntılı olarak huzurunuza ge-
tirebilsem... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, süreniz 2 dakika 
geçti efendim, rica ediyorum toparlayınız. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Yalnız şu cümleyle sözümü bitiriyorum : Bugün bi-
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lim adamları diyorlar ki, «Uygarlık toprak verimlili
ğinin devamlılığına bağlıdır.» Ülkemizin de geleceği, 
gelecek kuşaklarımızın sosyo - ekonomik yaşamları, 
topraklarımıza, anavatanın topraklarına gereğince eğil
memize bağlı. 

Son cümlemi tekrarlayarak bitiriyorum; Sayın Ba
kan, ben verdiğiniz bilgiler ve ilgi için size teşekkür 
ediyorum; ama bu yetmiyor. Siz, demin saydığınız 
bütün teşkilatı, bütün örgütleri... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, konuşma sürenizi 
4 dakika geçmiş bulunuyorsunuz. Toparlayınız efen
dim, çok rica ediyorum. 

MEHMET KEMAL GOKÇORA (Devamla) — 
Peki efendim. 

Başbakanlığın koordinasyonu altında veya ilgili 
bakanlıkların da koordinasyonunu sağlayıcı bir or
ganca çevre sorunları konusunda hemen icraata ge
çilmesini gönülden tavsiye ediyorum, dikkatlerine arz 
ediyorum, hizmetlerine arz ediyorum. 

Sayın Başkan, çok kısa zamanda özetlemek duru
munda olduğum için zamanınızı belki harcadım, özür 
dilerim. 

Sayın milletvekilleri, saygılarımı sunarak sözleri
mi bitiriyorum, sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Ziraat 
Bankasının kredi politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/44) 

BAŞKAN — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Ziraat Bankasının kredi politikasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Yusuf Demir buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

5. —- Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Devle
tin pancar ekicisine gecikme zammı, ödemesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/45) 

BAŞKAN — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Devletin pancar ekicisine gecikme zammı ödemesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesine geçiyo
ruz. 

Sayın Yusuf Demir buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. _ 

6. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Ameri
kan kamuoyunda etkinliğimizin duyurulması için 
girişilen teşebbüslere ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/46) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili • Rüştü Şardağ'ın, 
Amerikan kamuoyunda etkinliğimizin duyurulması için 
girişilen teşebbüslere ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Rüştü Şardağ?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

. 7. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
satsuma ürününe ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/47) 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Durcan Emirba
yer'in, satsuma ürününe ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Durcan Emirbayer buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Bern 
Büyükelçisinin bazı tutum ve davranışlarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sabit Batum
lu'nun, Bern Büyükelçisinin bazı tutum ve davranış
larına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
sine geçiyoruz. 

Sayın Sabit Batumlu buradalar mı? Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Bir
leşmiş Milletler nezdindeki daimî temsilcimizin telefon 
görüşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/49) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sabit Batum
lu'nun, Birleşmiş Milletler nezdindeki daimî temsilci-. 
mizin telefon görüşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Sabit Batumlu yoklar. 
Sayın Bakan yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, YSE 
ve Toprak İskân genel müdürlüklerinde çalışan "iş
çilerin ücretlerine ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 

BAŞKAN — Diyarbakır MiUetvekili Kadir Na
rin'in, YSE ve Toprak - İskân genel müdürlüklerinde 
çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesine geçiyo
ruz. 
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Sayın Kadir Narin buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Bakan buradalar mı? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — Sivas Milletvekili Ruşan Ism'm, 4 üncü De

mir Çelik tesislerinin yapımına ve Kangal Kömür İş
letmelerine alınacak işçilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/51) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, 4 
üncü Demir Çelik tesislerinin yapımına ve Kangal 
Kömür işletmelerine alınacak işçilere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Ruşan Işın buradalar mı? Yoklar. 
Sayın Bakan buradalar mı? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ile An
kara Milletvekili Sururi Baykal'ın 14.11.1983 tarih 
ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanu
nunun 19 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma
sına dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/40) (S. Sayısı : 27) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler» bölü
müne geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili İbrahim Ural 
ile Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, 14.11.1983 
tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun i 9 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldı 
rılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu çok kısa olduğu için okutuyo

rum : • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 5 
Mart 1984 Tarihinde Komisyonumuza gönderilen, 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ile Ankara Millet
vekili Sururi Baykal'ın 14.11.1983 Tarih ve 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 
uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi, Komisyonumuzca 5 Nisan 1984 Ta
rihli Toplantısında Devlet Bakanı Sayın Mesut Yıl-
maz'ın da katılmasıyla incelenmiştir. 

14 Kasım 1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu maddesi, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun, mevzuat 
veya İdarî kararlarla yürürlüğe konan ve ancak hal
kın katılımı ile başarıya ulaşabilecek Hükümet uy
gulamalarının, gerekçelerinin, yararlarının, vecibele
rinin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesi 
amacıyla, cevap hakkı doğacak nitelikte olmamak ve 
siyasî menfaat amacı taşımamak kaydıyla, kendi ya-

(1) 27 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

ym esaslarına uygun tanıtıcı radyo ve televizyon prog
ramları düzenlenmesini öngörmektedir. 

Teklif sahipleri, anılan maddenin siyasal çıkar 
amacıyla kullanılabileceğini, aynı Kanunun 18 inci 
maddesine göre, Hükümetin belli konularda bildiri 
çıkararak halkı aydınlatabileceğini ileri sürmektedir. 

Komisyonumuz, görüşmeleri sonunda, Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu maddesi
nin, Hükümet çalışmalarının halka tanıtılması, mev
zuat ve idarî kararların kamuoyuna en iyi biçimde 
duyurulması amacıyla getirildiğini, maddede belirti
len kısıtlamalara uyulmadığında yasal yollara başvur
manın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi denetiminin 
her zaman mümkün olduğu görüşünde birleşmiştir. 
Ayrıca, hükümet bildiri ve konuşmalarını Hükümet 
bildirisi olduğunu açıklamak kaydıyla Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumunca yayımlanması öngörü
len, aynı Kanunun 18 inci maddenin kapsamının 19 
uncu maddeden farklı olduğu bu nedenle teklifte be
lirtildiği gibi 18 inci maddenin 19 uncu maddenin ye
rini-dolduramayacağı görüşü Komisyonumuzca benim
senmiştir. 

Bütün bu nedenlerle Komisyonumuz teklifin red
dine karar vermiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz olun
mak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 
üye 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Başkanv'ekili ve 
Bu Raporda Sözcü 
Münir Fuat' Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 
Üye 

Osman Bahadır 
Trabzon 
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ıB AŞIK AN — Rapor üzerinde Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Pertev Aşçıoglü söz istemiştir. 

Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN PERTEV 
AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; görüşülmesine (başlamış ol
duğumuz, iki saym üye arkadaşımızın, 14.11.1983 ta
rih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon (Ka
nununun 19 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl
masına iDair Kanun Teklifi ve bu teklifin reddine 
dair Anayasa Komisyonumuzun raporu hakkında 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzerine huzurlarınızda bulunmaktayım. Hepinizi saygı
larla selamlıyorum. . 

İSözlerime önce, yürürlükten kaldırılması istenilen 
mezkûr madde ne getirmektedir; bunu tespit ile baş
lamak istiyorum. 19 uncu maddeye göre hükümet, 
Türkiye Radyo, ve Televizyon Kurumunun yayın esas
larına uymak, cevap hakkı doğuracak nitelikte olma
mak ve siyasî çıkar amacı taşımamak kaydıyla mev
zuat veya idarî kararlarla yürürlüğe konan ve hal
kın katılımıyla başarıya ulaşabilecek hükümet uygu
lamalarının gerekçelerinin, yararlarının, vecibeleri
nin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetiknesmi 
amaçlayan tanıtıcı radyo ve televizyon programları 
düzenleyebilir. 

Şimdi sayın üyeler, bir partinin değil, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin, ancak Türk halikının bil
mesi, malumat sahibi olması ve benıimsemesiyle; 
yani halkın alınan karara bir katkısı sayesinde başa
rıya ulaşılabilecek bir hükümet uygulamasının, bir 
hükümet kararının, hükümet icraatının gerekçeleri
nin, faydalarının, vecibelerinin, tatbikat tisul ve esas
larının halka benimsetilmesi esas ve gayesiyle yapılacak 
böyle tanıtıcı bir programın kime ne zararı veya 
hangi mahzuru görülmüştür ki, bunu düzenleyen 
maddenin yürürlükten kaldırılması isteniyor? 

Müsaadenizle maddeyi biraz daha yakından in
celeyelim!: Maddenin ruhu, esası, başlığından anlaşıl
maktadır. Başlık, «Hükümet Uygulamalarının Tanı
tılması,» şeklindedir. Vazıı kanun nizamlamayı ya
parken, hazırlanacak programların sınırsız serbest ol
mamasını esas kabul etmiş ve üç kısıtlayıcı unsur ge
tirmiştir. Bu unsurlar şunlardır: 

T, Hazırlanacak programlar Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumunun yayın esaslarına uygun ola
caktır. 

2. Cevap hakkı doğuracak nitelikte olmayacak
tır. 

3. {Siyasî menfaat amacı taşımayacaktır. 

Bu kısıtlayıcı şartlar altında hazırlanacak prog
ramların mevzuu nedir, konusu nedir?' Programın 
konusu tektir; kanun veya idarî kararlarla yürürlüğe 
konan ve halkın katılımı ile başarıya ulaşabilecek 
hükümet uygulamaları programın konusu olacaktır. 

Peki, maddenin amacı nedir? Amacı, bahsi geçen 
hükümet uygulamalarının: 

\t Gerekçelerinin, 
2. Yararlarının, 
3. Vecibelerinin, 
4. Usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetil-

mesidir. 
Sayın milletvekilleri, tahlilini kısaca yaptığımız 

maddeye göre, şu şartlar altında hazırlanacak, şu ko
nulu ve şu amaçları güden, halcin aydınlatılmasını 
sağlayan böyle bir radyo ve televizyon programının 
yapılmasına neden mani olunmak isteniyor? Müsaa
denizle eğer iyi niyetli isek, hüsnüniyet sahibi isek, 
hükümetin de bu hakkını iyi niyetle kullanacağından 
şüphemiz yok lise, .bunu anlamamız mümkün değil
dir. 

Sayın milletvekilleri, hukukta en başta gelen esas 
prensip, «Hüsnüniyet asıldır» der. Aslolan hüsnüni
yettir, İyi niyettir. Aksi sabit oluncaya kadar her
kes hüsnüniyet sahibi sayılır. Özet hukukta fertler 
için uyguladığımız bu esası, hükümet mevzubahis 
olunca niye uygulamayalım? Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetlerinin İyi niyet sahibi olmadığını, bir kanun 
ile kendisine verilen bir hakkı kötü niyetle, hakkını 
suiistimal ederek kullanacağını söylemeye ve düşün
meye hiç kimsenin hakkı olmamak gerekir. Aslolan 
Cumhuriyet hükümetlerinin ve ezcümle Hükümeti
mizin bu madde ile kendisine verilen bir hakkı en iyi 
şekilde, kanununun mana ve maksadına en uygun şe
kilde kullanacağıdır. IBiz buna bütün kalbimizle inan
maktayız. • 

Sayın (milletvekilleri, şimdi de teklif sahibi saym 
üyelerin maddenin yürürlükten kaldırılması için ileri 
sürdükleri gerekçeleri görelim. Bu gerekçeler dört 
noktada toplanmaktadır : 

1. Madde hükümete, siyasal yönü ağır basan 
uygulamaların propagandasını yapma imkânı ver
mektedir. 

2. Madde, siyasal çıkar amacıyla kullanılmakta
dır. 

3. İktidar partisinin propagandasını yapma 'im
kânı vermektedir. 
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4« Partiler arasında gözetilmesi gereken eşitlik 
ilkesine ters düşmektedir. 

Bu gerekçelerde de görülmektedir ki, teklif sa
hipleri Hükümetin partizan, artniyetli, kötü niyet sa
hibi olduğu inancından hareket etmişlerdir. Neden? 
Acaba, «kişiyi nasıl bilirsin? Kendim gibi» özdeyişi 
icabı mı? 

MEHMET TURAN ıBAYEZÎT (Kahramanma
raş) — Sayın Aşçıoğlu bu söz size yakışmadı, bu söz 
zatıâlinize yakışmadı. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyelim efen
dim^ 

HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, aslında bu gerekçelerin hiçbi
risi tutarlı ve ciddî değildir. Hükümet uygulamaları
nın kamuoyuna benimsetilmesi amacını güdecek bu 
programlar, esas itibariyle hükümetin halkı ilgilendi
ren bilhassa ekonomik alanda ve sosyal hayatı, top
lum hayatını ilgilendiren alanlarda aldığı kararları 
konu alacağına göre, bunun siyasî yönü ağır basan 
uygulamaların propagandasını yapma imkânını vere
ceği nasıl iddia edilebilir ve bunun' kıstası ne olacak
tır? Yani tamamen indi, mücerret, tutarsız, kıstası, 
esası belirsiz zorlama bir gerekçe... 

Hazırlanacak programların siyasî menfaat amacı 
taşımamak kaydıyla hazırlanması gereği bir kanun 
hükmü olduğu halde, maddenin siyasî çıkar amacıy
la kullanılacağı endişesini ifade etmek en azından, 
en hafif tabiriyle hükümetin, haklarını kullanırken 
kötü niyetle hareket edeceği görüşünden hareket edil
diğini ifade eder ki, buna da kimsenin hakkı yoktur. 

Madde tatbikatının iktidar partisinin propaganda
sını yapma imkânı verdiği iddiasına gelince: 

Sayın milletvekilleri, elbette ki 'bu Hükümet, adı 
üstünde iktidar partisinin hükümetidir ve icraatı da 
bütün sevabı ve günahıyla iktidar partisini ilzam 
eder. Hükümetin yapacağı her hatalı hareketin ve 
her başarısızlığın faturası, elbette ki mensubu oldu
ğu iktidar partisine çıkarılacaktır. Hükümetin her 
başarısının, her muvaffak olmuş icraatının sevebı da 
müsaade edin de iktidar partisinin kâr hanesine yazıl
sın. Bu, siz isteseniz de istemeseniz de, biz istesek "de, 
istemesek de böyle olacaktır, eşyanın tabiatı icabı bir 
hadisedir, bundan daha talbiî hiçbir şey yoktur. 

Partiler arasında gözetilmesi gereken eşitlik il
kesine ters düşmek iddiası ise, ftamamen yersizdir. 
Çünkü, mevzubahis tatbikat partiler için konmuş bir 
uygulama değildir; konu hükümettir. O hükümet, de
mokratik sistemimiz icabı elbette ki bir partinin hü

kümetidir ama, bugün bu partinin hükümeti ise, ya
rın şu partinin hükümeti olacaktır. Acele etmeyin, 
siz iktidara geldiğiniz zaman, sizin partimizin hü
kümeti de bu maddeden istifade edip tanıtıcı radyo -
televizyon programları yapacaktır. Emin olun, o za
man biz, sizlere «partinizin propagandasını yapıyor
sunuz, siyasî çıkar amacı güdüyorsunuz» demeye
ceğiz. !(HP sıralarından «Söz mü?» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, bu kanunu ve bu maddeyi 
getiren Ibiz değiliz. Bizden önceki, hiçbir partiyle, 
hele bizim partimizle hiç ilgisi olmayan, bitaraflığın
dan hele sizlerin asla şüphe etmemeniz gereken bir 
Hükümetin getirdiği bu müesseseden istifa etmek Al
lah'ın takdiri bize kısmet imiş; ne diyelim? Kime 
niyet, kime kısmet... (ANAP'sıralarından alkıklar). 

Aynı kanunun 18 inci maddesine göre belli ko
nularda bildiri çıkararak hükümetin halkı aydınlata
bileceği, binaenaleyh, H9 uncu maddeye, gerek olma
dığı iddiasına gelince. 

Sayın üyeler, her iki maddenin getirdiği müesse
seler ayrı ayrı müesseselerdir. 13 inci madde, hükü
metin bazı konularda bildiri çıkarma ve bu bildirile
rin Radyo ve Televizyon Kurumunca yayınlanması 
hakkını nizamlamaktadır. Madde, yalnız hükümet 
(bildirilerinin yayınlanması ile ilgilidir, 

19 uncu maddenin getirdiği müessese ise bundan 
çok farklıdır. Sınırlarını, maksat ve konusunu, amaç
larını yukarıda izah ve tahlil ettik. Binaenaleyh, 'biri 
diğeri yerine ikame edilemez ve 19 uncu maddenin 
getirdiği uygulamaya gerek olmadığı söylenemez. 

Sayın Milletvekilleri, aslında işin esası şudur; 
TRT Kanununun 19 uncu maddesi bir müessese ge
tirmiştir. Getirilen bu uygulama faydalı mıdır, değil
imdir? Asıl üzerinde durulması gereken nokta bu
dur. Hükümet halk içindir; halktan alır, halka verir. 
Her icraatını halk önünde yapar. Her icraatın külfe
tini çeken halktır, nimetinden istifade eden halktır. 
Hükümetler, halkın desteği olursa muvaffak olur. 
o halde, hükümetin aldığı kararları, icraatını, uygu
lamalarını halka, millete duyurmasının sayısız fayda
larını nasıl inkâr edebilirsiniz? 

Şu halde, faydasını inkâr edemeyeceğimiz bir 
uygulamayı, «Hükümet suiistimal eder» endişesiyle 
mi ortadan kaldırmak istiyorsunuz? Hükümet bu 
hakkını kullanırken suiistimal ederse, kanunun kısıt
layıcı hükümlerine uymazsa, hükümet hakkında da 
yasal yollar ve Meclis murakabesi yolu her zaman 
için açıktır. Hem bizim Hükümetimize, hem bütün 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine güvenimiz son-
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suzdur; emin olunuz müesseseyi en faydalı şekilde 
kullanacaklarıdır. 

Bu düşüncelerle, Anavatan Partisi Grubu olarak 
kanun teklifinin reddine dair olan Anayasa Komis
yonu raporunu tasvip ettiğimizi arz eder, hepinize en 
derin saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde Halkçı 
Parti Grubu adına Aydın Güven Gürkan; buyurun. 

HP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR
KAN (Antalya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın Aşçı-
oğlu'nun sözlerini duyduk. Beklenildiği üzere bu ya
sa teklifimiz Anavatan Partisinin oylarıyla reddedile
cek. Bunun böyle olacağını da biliyorduk; fakat bu 
yasa teklifimizi vesile ederek hep 'birlikte Türkiye'de 
demokratik düzenin işlerliği ve bu işlerlik içinde 
TRT'ttin rolü üstünde birlikte düşünme fırsatını ve 
bu yüce. Meclisi bu mesele üstünde çok ciddî tefek
küre çağırmayı düşündük. Yoksa biz reddedilmeye 
alıştık. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, Anayasamızın 133 üncü maddesi 
TRT'yi düzenlemektedir. Bu maddede TRT'nin dev
let eliyle işletileceği, radyo ve televizyon yayınları
nın devlet eliyle yapılacağı öngörülmektedir. Bu ga
yet anlamılı bir hükümdür. Çünkü, bir demokraside 
ya da bir demokratik toplum yaratmak isteyen ülke
de basını her zaman çıkar- gruplarının çok ötesinde 
ya da siyasal tercihlerin çok ötesinde tutmak müm
kün değildir. Bu Türkiye'de olduğu gibi, dünyada da 
böyledir. 

Önün için, toplumun yansız olarak aydınlatıla-
bi'knesini sağlamak amacıyla 19812 Anayasamız, hiç 
değilse çok önemli bir yayın organının; yani Tele
vizyon ve Radyonun devlet eliyle işletilmesini ön
görmüştür. Bununla da yetinmemiş, arkasından bu 
TRT'yi tanımlarken, «Tarafsız kamu kişiliği» tabi
rini kullanmıştır; tarafsız kamu kişiliği... Tarafsızlı-
lık, aynı zamanda hükümete karşı da tarafsızlıktır. -
Sayın Özal Hükümeti, çök ıgurürla söylediği üzere 
ve hepimizin de demokratik geleneklerin icabı olarak 
kabul ettiğimiz üzere, bir pati hükümetidir; Anava
tan Partisinin hükümetidir, herhangi bir milî muta
bakat hükümeti, millî uzlaşma hükümeti, geçici bir 
hükümet, ulusal bir hükümet değildir; bir parti hü
kümetidir., 

O Halde... (ANAP sıralarından, «O ne demek» 
sesleri) Lütfen efendim, ne söylediğimizi biliyorum, 
rahatsız etmeyin... 

İT t 4 t İ9S4 O .• 1 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Bu 
ne demek?.. Bitaraf bir Başbakan?... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla)— Bir 
millî uzlaşma hükümeti değildir, bir parti hükümeti
dir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibe müda
hale etmeyelim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN ((Devamla) — Bir 
parti hükümetidir. Bunda çekinecek bir şey yok; bir 
parti hükümetidir. (Alkışlar) Bir millî mutabakat hü
kümeti değil, bir partinin, halkın oylarının çoğun
luğunu kazanmış bir partinin hükümetidir, siyasal 
tercihleri bellidir. (HP sıralarından alkışlar). 

HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) 
—• Bir titirazımız yok, bir parti hükümetiyiz; fakat 
«ulusal bir hükümet değildir» dediniz, ona itirazımız 
var. 

BAŞKAN — (Sayın hatip, sayın milletvekilleri... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 

«Ulusal uzlaşma hükümeti değildir» biçiminde tas
rih ediyorum; Ulusal uzlaşma hükümeti değildir... 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, hatibe müdahale etme
yelim. Herkesin kendine has bir üslubu vardır, o 
üslup içinde konuşacaktır '(Alkışlar). 

Devam edin efendim, lütfen. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 

Sayın üyeler, ulusal uzlaşma hükümetini kastettiği
mi siz de pekâla »anladınız; ama galiba biz boşa kü
rek çekiyoruz. Bunu anladığınız halde, beni burada 
rahatsız etmek için gösterdiğiniz olağanüstü çabalar, 
aslında demokrasiyi içtenlikle benimsemediğinizi ve 
aslında TRT'yi hakikaten yansız olarak işletmeyi dü
şünmediğinizi çok açık bir biçimde göstermektedir. 
Buna rağmen, sizi ikna etmek için olmasa dahi, Türk 
Milletine partimin görüşlerini açıklamaya, tüm rar 
hatsız edici davranışlarınıza rağmen devam edece
ğim; bunu bir görev sayıyorum. (HP sıralarından al
kışlar), 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa

yın üyeler, Anayasamız TRT'nin, özellikle Anayasa
nın 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin temel nitelik
lerine uygun yayın yapmasını öngörmektedir. Ana
yasamızın 2 nci maddesi ise, Cumhuriyetimizi tanım
larken, Cumhuriyetimizin demokratik bir cumhuri
yet olduğunu belirtmektedir. O halde TRT, mutla
ka bir demokratik Cumhuriyetin kurallarına uygun 
bir biçimde işletilmek zorundadır. 
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Şunu açıkça ifade edeyim ki, Anayasanın metni
ni dikkatle incelediğimiz zaman şu tabir kullanılmak
tadır: «Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyucu» 
demektedir. Dikkatlerinize arz etmek isterim ki, «de
mokratik nitelikleri zedeleyici, ya da yok edici ya
yın yapmaz» dememektedir, aksine, olumlu Ibir emir 
vermektedir ve TRT'ye, Cumhuriyetimizin demokra
tik niteliğini koruyucu ve geliştirici bir işlev yüklen
mektedir. O halde, TRT, sadece pasif olarak de
mokrasiyi korumuş olmakla görevini yapmış sayıla
maz. Anayasanın 2 nci maddesi, TRT'yi bu ülkede 
demokrasinin gelişmesinde ve Demokratik Cumhuri
yetimizin demokratik niteliğinin korunmasında, kol
lanmasında ıgörevlendirilmekitedir. Dolayısıyla, de
mokratik geleneklerin geliştirilmesinde, toplumda 
karşılıklı hoşgörünün oluşmasında, düşünceye say
gının bu toplumda eksiksiz, noksansız yerleşmesinde 

, TRT görevlidir. Bu, sadece yasaklayıcı ıbir hüküm de-
ğildir, TRT'ye bir görev olarak verilmiştir. 

Değerli üyeler, bu Meclis tarihî bir görev ifa et
mektedir. Bu Meclisin faaliyetleri bu ülkede demok
rasinin işleyip işlemeyeoeği konusunda, yeniden ke
sintilere uğrayıp uğramayacağı konusunda çok önem
li bir role sahiptir. Lütfen, her insana nasip olmaya
cak bu tarihî rolün bilincinde olalım. Eğer biz, bu 
önümüzdeki 4 yıl, 5 yıl içinde ieri kuşaklara ve ile
ri demokratik işleyişlere ışık tutabilecek, demokratik 
gelenekleri ve demokratik üslubu gelişitiremezsek, 
bu tarihî görevimizi ifa etmiş olmayız. ' 

Demokrasi, vazgeçemeyeceğimiz bir yaşam biçi
midir, ve demokrasi, yalnızca özgürlük değildir; öz
gürlüklerin ötesinde bir anlamı ve işlevi vardır. Bir 
demokraside, eğer iktidar kadar güçlü, iktidarın sa
hip olduğu imkânlara sahip olan bir muhalefet oluş
mazsa, bu rejim gerçek anlamda bir demokrasi ol-

• maz. Demokrasinin bütün diğer rejimlerden en önem
li farkı, hef zaman iktidarın karşısında bir seçeneğin 
Hazır tutulmasıdır. Böylece, toplumda 'birikimlerin 
patlamaya dönüşmesi önlendiği gibi, rejimin kayar 
bir biçimde ileriye doğru gitmesi sağlanır. Eğer de
mokrasi olmazsa, hep yıkarız, yeniden yaparız, yeni
den yapılan yeniden yıkılır ve bir adım öteye gide
meyiz. Demokrasinin eğer bu erdemine inanıyorsak, 
mutlaka ve mutlaka iktidara tanınan imkânların he
men hemen tümünün; gerekirse özveriyle, gerekirse 
kısır parti çıkarlarının ötesini de aşarak, gerekirse 
hükümet menfaatlerini de aşarak, mutlaka ve mut
laka gerçekleştirmemiz gerekirmektedir. 

17 . 4 . 1984 0 : 1 

Değerli arkadaşlarım, bugün açıkça itiraf ederim 
ki, hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'de muhalefetin sesi-

* ni duyurması mümkün olmaktan çıkmıştır. Bu, yal--
t nızca bizim şikâyet etmemiz gereken bir nokta de-
' ğildîr. İnanınız bana değerli Anavatan Partisi mil

letvekilleri, sizin de bundan büyük ölçüde şikâyetçi 
olmanız lazım; çünkü sizin yedeğiniz ben olmazsam, 
bu memlekette mutlaka başka yedekler çıkacaktır, 
mutlaka başka kanallar açılmaya çalışılacaktır. Bu 
nedenle bana tanıyacağınız, bize tanıyacağınız, mu
halefet partilerine tanıyacağınız, hiç kıskanmadan, 
hiç çekinmeden, hiç korkmadan tanıyacağınız de
mokratik haklar ve etkinlikler aynı zamanda rejimin 
ve aynı zamanda iktidar olan sizin de güvenceniz-
dir. 

Değerli (milletvekilleri, bir memlekette bireysel 
muhalefet yapılabilir. Basın bu muhalefeti zaman za
man yapmaktadır. Bir köşede herhangi bir muhabir, 
ya da herhangi bir köşe yazarı özal Hükümetinin 
politikalarını beğenmediğini yazabilir veyahut basın 
büyük manşetler halinde hatta zam haberlerinin hoş
nutsuzluk yarattığını söyleyebilir. Tüm bunlar de
mokratik olduğumuzu göstermez. Tüm bunlar, ba
sının özgürlüklere sahip olduğunu gösterir; ama ye
terince demokratik olduğumuzu göstermez. Eğer bu 
bireysel şikâyetlerin ötesinde topluma ciddî bir mu
halefet alternatifi sunulmuyorsa, ciddî bir siyasal 
seçenek sunulmuyorsa ve bu ciddî siyasal seçeneğin 
oluşması şu veya bu biçimde engelleniyorsa, bu cid
dî bir demokratik muhalefet değildir, özgürlükçü bir 
muhalefettir, saygı duyulabiliri özgür bir toplum ol
duğumuzun ifadesidir; ama yeterince demokratik de
ğildir. Demokrasi, seçeneklerin var olması ve halkın 
bu seçenekler arasından özgürce seçmesini ögnörür. 
Eğer bu seçenekleri oluşturamıyorsak, sadece özgür 
bir- toplum; fakat demokratik bir toplum olamayız. 

Bugün basın, hepimizin bildiği üzere, finans ya
pısı nedeniyle istediğimiz ölçüde bağımsız kılmamız 
mümkün olmayan # bir kurumdur. Hepiniz bildiğiniz 
üzere, basının güçlü holdinglerle yakın ilişkileri var
dır, bu holdinglerin Hükümetle çok büyük malî iliş
kileri bulunmak'tadır. i(ANAP sıralarından, «İnsaf, 
İnsaf» sesleri) Dolayısıyla, çok haklı olarak basından 
Hükümet ile muhalefet partileri arasında bir yansız
lığı İneklemek, haklı ve gerçekçi bir bekleyiş değildir. 
Lütfen açınız, özal Hükümetine ve özal'a basının 
ayırdığı yerle, muhalefete ayrılan yeri karşılaştırı
nız... Biz bunu anlayışla karşılıyoruz. Bunun böyle 
olacağı bilindiği için, Anayasamız Devlete, halkımı-
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zı yansız olarak aydınlatma görevini ve yükünü ver-
* mistir. Eğer şu ya da bu gerekçeyle TRT'yi de mu
halefetin uzağında tutma ihtirasına mağlup olursak, 
ya da buna izin verirsek, emin olunuz hiçbirimiz ka
zanamayız 'bunu çok samimiyetle söylüyorum ve tek
rar altını çizerek belirtmek istiyorum ki, rejimin ve 
sizin iktidarınızın güvencesi, halka, Türk toplumuna 
ciddî bir seçeneğin sunulmasına ve bunun halk ta
rafından bilimmesine imkân, tanınmaktadır. 

Şu noktayı hiç unutmayalım değerli milletvekille
ri; her şeye rağmen 'Parlamento çalışmalarını ve (Par
lamentoda yer alan partilerin faaliyetlerini, görüşle-

' rıni, programlarını, düşüncelerini halka tam .anlamıy
la, geçmiş dört aylık icraatımız içinde yansıtamadılk. 
TRT'nin bu anlamda Ibu demokratik parlamentonun 
işleyişine yeterince cevap verdiğini hiçbirimiz iddia 
edemeyiz. Biraz sonra size örnekleriyle açıklayaca
ğım. <HP sıralarından alkışlar). 

iBu kısır partizanlık, yalnız bana zarar vermekle 
kalmaz; tekrar altını çizerek vurgulamak istiyorum 
ki, demokratik işleyişe de zarar verir. Demokrasi ol
mazsa, ne siyasat partiler olur, ne de bunların hü
kümetleri olur. Onun için, 19 uncu maddenin değiş
tirilmesi konusundaki yasa teklifimizi vesile ederek, 
lütfen TRT'nin tüm siyasal partilere, "bu arada Par
lamentodaki partilere, "topluma seçenekler sunma, 
topluma yeni siyasal alternatifleri bildirme konusun
da imkânlarını genişletmesi için Meclis olarak karar 
verelim. Bu imkânı bize tanımamanız halinde biz 
kaybederiz; ama mutlaka bizim 'dışımızdaki başka 
güçler kazanır. Oysa biz istiyoruz ki, içinde bulun
duğumuz "bu savaşın galibi parlamentolar, parlamen
terler , olsun ve Türkiye Cumhuriyetinin Parlamen
tosu ölsün, dışarıdaki güçler olmasın. O halde, Hü
kümet bir miktar eleştirilecek diye, zam politika
larının alternatifi TRT mikrofonlarından çınlayacak 
diye muhalefete yer ve imkân tanınmaması, hepimi
zin içinde bulunduğu kayığın belki de batmasına ne
den olabilir. Biz bunu istemediğimiz için, hep birlik
te düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, lütfen sakin ve yansız ola
rak 19 uncu maddenin içeriği hakkında düşünelim. 
19 uncu madde, «cevap hakkı doğuracak nitelikte 
olmamak» diyor. O halde Hükümet, Halkçı (Partkain, 
ya da Milliyetçi Demokrasi Partisinin adını ağzına 
almaz ise cevap hakkı doğmuyor demektir; ama Hü
kümet kendi icraatı kanalıyla siyasal tercihlerini hal
ka anlatmak imkânını elde etmektedir. Eğer Halkçı 
Partinin adını anmazsa, eğer MDP'nin adını anmaz-
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sa, benim de cevap hakkım doğmâmaktadır; ama bu 
yansızlık mıdır? Sizin programınızdan fışkıran, sizin 
oylarınızla oluşmuş bir hükümetin siyasal tercihlerin
den doğan uygulamaları anlatması, methetmesi, hak
lı göstermesi; fakat bu arada bizim hiç adımızı zik
retmemesi, bizim kendi tercihlerimizi, kendi görüş
lerimizi, kendi .isteklerimizi, kendi modellerimiz an
latmamamıza neden olmalı mıdır? Bunu demokra
tik mi buluyorsunuz? 

Değerli milletvekilleri; Siyasî çıkar amacı sağla
mayacak... Nasıl sağlanmaz? Bir televizyon programı 
düşününüz ki, Anavatan Partisinin Hükümet Üyele
ri, Hükümeti, ya da Hükümet Başkanı (Tekrar ifa
de ediyorum altını çizerek, bir siyasal partinin Hü
kümetidir, bir parti hükümetidir) Anavatan Partisi 
Programından doğan uygulamalarını anlatacak ve 
bunun arkasında bir siyasî çıkar sağlanmayacak; bu 
mümkün müdür? Bunun olabilmesini düşünebiliyor 
musunuz? Hükümet her ağzını açtığında, bir millî 
mutabakat hükümeti olmadığı sürece, partilerüstü 
bir hükümet olmadığı sürece, mutlaka ve mutlaka 
belli Ibir siyasal amaca yöneliktir ve belli ölçüde bir 
siyasal çıkar sağlamaktadır. Bunu inkâr etmenin an
lamı var mıdır, böyle bir yayın mümkün müdür? 
Anavatan Partisi Hükümet Başkanının konuşmasının 
Anavatan Partisi lehine ya da Anavatan Partisinin gö
rüşlerinin açıklanması yolunda bir siyasal çıkar sağ
lamadığını iddia etmek mümkün müdür? 

Değerli milletvekilleri; Ayrıca 19 uncu madde 
halkın katılımıyla başarıya ulaşmasını icap ettiren, 
başarıya ulaşması mümkün olan konularda hükü
metin bu hakkını kullanabileceğini söylemektedir; 
«Halkın katılımıyla» demektedir. Ben bundan, oku
ma seferliğini anlıyorum, ben bundan ekmek israfı
nın önlenmesini anlıyorum, ben (bundan enerji tasar
rufunu anlıyorum, ben bundan turizm seferberliğini 
anlıyorum, ben bundan, belki bir millî dış politika
nın benimsenmesini anlıyorum; ama her ay munta
zam bir biçimde muhalefet partilerine söz hakkı ta-
nınmaksızın, Hükümetin her siyasal tercihini uzun 
uzun, 30 dakika boyunca anlatmasını anlamak istemi
yorum; ama yapılan bu mudur? Yapılan, halkın kat
kısını gerektiren ve ulusal nitelikteki bazı konuların 
halkın benimsetilmesine yönelik bir olgu mudur? Ta
bir o kadar açıktır ki, lütfen birlikte düşünmenizi 
istirham ediyorum; yasada diyor ki? «halka benim
setilmesi için.» Ne demektir halka benimsetilmesi? 
Anavatan Partisinin siyasal tercihlerinin halka be
nimsetilmesi söz konusu değildir. Kanun, «benimse-
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tümesi» tabirini kullandığına .göre, ancak maillî he
deflerin benimsetilmesi söz konusudur, yoksa bir 
parti programının ve onun icraatının benimsetilmesi 
değildir. <HİP ve MDP sıralarından alkışlar). 

Değerli (milletvekilleri, biz, itiraf ediyorum ki, 
halkımızın politik aydınlatıfcnasmdan, bilinçlendiril-
ımesinden. yanayız. Onun için aslında, Hükümetin ay
da kullandığı 30 dakikayı çök görmüyoruz. Mümkün 
olsa da 60 dakika olsa, mümkün olsa da 90 dakika. 
olsa, mümkün olsa da bütün siyasal tercihlerinizi hal
ka açık seçik anlatabilesiniz. Biz bundan sadece gü
vence duyarız. Anlarız ki, bir demokratik parti halk
la diyalogunu kurmuştur. Biz bundan ürkmeyiz. Bi
zim karşı çıktığımız nokta, hükümetin icraatının an
latılması noktası değildir. Bizim karşı çıktığımız nok
ta, aynı esneklikle, aynı sağduyuyla, aynı hakseverlik
le bu hakkın muhalefet partilerine tanıramamasıdır. 
Bu, demokratik midir? 

Değerli ' milletvekilleri, oylarınızla reddetme ka
ran aldınız. (Anavatan Partisi sıralarından «Alma
dık» sesleri). 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN ı(Devamla) — Yal
nız Grup adına reddetmeyi düşündüğünüzü ifade 
ettiniz. Peki, konuşturunuz lütfen. Ona rağmen size 
şunu öneriyorum1: Anayasa Komisyonunun raporunu 
reddediniz; yani bu yasa teklifinin Komisyona iade 
edilmesini sağlayınız. Niçin; ben size söyleyeyim. 
Hükümetin icraatının yayınlanmasıyla ilgili programı 
kaldırmazsanız dahi, bir şeyi mutlaka yapmanız la
zım. 

Bakınız, 21 inci madde «TRT, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarını Radyodan 
dengeli ve tarafsız bir biçimde özetleyen yayım ya
par» diyor. Bütün TRT Yasasını inceleyiniz, radyo 
ile televizyon arasında hiçbir yerde ayrım yapılma
maktadır; yalnızca ve yalnızca Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin faaliyetlerinin yansıtılmasına geldiğin
de, yani yalnızca Türkiye Büyük' 'Millet Meclisinin 
içinde yer alan siyasal partiler görüşlerini açıklamak 
fırsatını bulduklarında, TRT'nin televizyon ekranla
rı kapalı kalmakta, yalnızca radyo mikrofonları, o 
da çok uygunsuz zamanda, dinlenmesi çok güç bir 
saatte açık kalmaktadır. 

Peki, şimdi sizden istirham ediyorum; bütün par
ti çıkarlarından arındırılarak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin faaliyetlerinin bu yasayla ikincil dere
ceye atılmasını ve Hükümetin hem radyodan, hem' 
televizyondan yararlanabilmesini, fakat birer üyesi 
olduğumuz bu Yüce Meclisin, etkin televizyon ek-, 

fanlarından uzak tutularak, dinlenmez bir saatte yal
nızca radyo mikrofonlarına mahkûm edilmesini ka
bul ediyor musunuz? Bunu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yüceliğine layık görüyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın hatip, iki dakikanız kalmıştır, 
toparlayınız lütfen. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN — (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, lütfen, bu raporu reddetmek 
suretiyle, Komisyonun, TRT'nin yansızlığı ve özel
likle Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinin ve 
içindeki siyasal partilerin fâaliyetlerinin televizyon 
ekranlarından da yansımasını sağlayacak yolu aç
manızı, her türlü parti çıkarlarının ötesinde bir par
lamenter olarak sizden dilemekte ve saygılar sun
maktayım. (HP ve MDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi adına 
Sayın Doğan 'Kasaroğlu. (Alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; üze
rinde durduğumuz konu, Türk yayın sistemine ve 
Türk hukuk sistemine yeni giren bir şekil. Yüksek 
malumları olduğu gibi, dünya radyo-televizyon ida
relerinin hukukî düzenlemelerinde çeşitli şekiller var. 
Bir tanesi; Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan 
ticarî radyo-televizyon sistemi. Yüksek malumunuz 
burada, ticarî radyo-televizyon kurmak isteyen şir
ketler devletle aralarında bir sözleşme yaparlar ve 
bu sözleşme hükümlerine göre yayınları devam etti
rirler. Bu sözleşmeleri kontrol etmek amacıyla da 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir yüksek kurul mev
cuttur. 

İkincisi ise; Kara Avrupası ülkelerinin uygula
dığı, radyo-televizyonların devlet tarafından kurulup, 
devlet tarafından işletildiği, ancak idarelerinin özerk 
olduğu müesseselerdir. Bu, Kara Avrupasından biraz 
farklı olan ve dünyada radyo-televizyon işletmele
rinin temelini teşkil eden BBC'den daha ayrı bir sis
tem olup, burada hükümetlerin müdahalesi İngiltere' 
ye göre biraz daha fazla yer almıştır. 

ingiltere'de, malumunuz olduğu gibi, radyo-tele
vizyon devlet tarafından işletilir görülmekle birlikte, 
radyo-televizyonun idaresi tamamen özerk, radyo-te-
leyizyon yönetim kurulu ve genel müdürü sağlam 
bir teminat altına alınmış, yayınları da o teminat al
tında yürütülen bir sistem. 

Bir başka sistem ise, sosyalist blokta uygulanan 
ve tamamen devletin emrinde radyo-televizyon işlet
melerinin bulunduğu bir sistem. 

—. 298 — 



T. B. M. M. B : 5 Î 1 7 , 4 , 1984 0 : 1 

Bizim, 1961 Anayasamızla gelen ve eski 359 sayılı 
Kanunla tedvin edilen TRT hukuku ise, BBC sistemi 
örnek alınarak kurulmuş, bize adapte edilmiş bir sis
temdi. Bu defa yapılan değişiklikte ise, daha karma 
bir yol tercih edilmiş. Kanunun başlangıç kısmı Bir
leşik Amerika Devletleri esasını benimseyerek, Rad-
yo-Televizyon Yüksek Kurulunu oluşturmuş. Ondan 
sonraki kısımda TRT'nin işleyişini belgeleyen kısım
lar ise İngiltere, Fransa ve bir yerde de tsviçre ka
nunlarının verdiği imkânların karması bir sistem ola
rak ortaya çıkarılmış. Şu anda üzerinde konuştuğu
muz 19 uncu madde, ilk Hükümet taslağı olarak or
taya çıkan metinde yoktur. Bu madde, daha sonra 
konulmuş, daha sonra geliştirilmiş bir maddedir. An
cak, 19, uncu maddeyi yalnız tek başına bir 19 uncu 
madde olarak alırsak, yanılırız, kanunun bütünlüğü 
içinde görmek zorundayız. 19 uncu maddeyi tamam-
layali 18 inci ve hemen arkasındaki 20 nci maddeyle 
birlikte meseleyi mütalaa etmekte fayda vardır. Biz, 
bu 19 uncu maddeye göre yapılan yayınların şu veya 
bu şekilde olması konusunu ikinci plana bırakıyoruz. 
Ancak, şayet sağlam bir sistem geliştirecek isek, o za
man meseleyi bütünüyle ele almakta fayda olduğu
na inanıyoruz. 

Kanun, 20 nci maddede TRT'nin 5ıaber yayınla
rını nasıl yapacağını açık bir hüküm olarak ve ilk defa 
bu Kanunla ortaya koymuş ve tedvin etmiştir. TRT' 
nin eski kanunlarında bulunmayan bir hükümdür bu 
20 nci madde. 

20 nci madde, TRT'nin hükümet ve siyasî parti
lere ait haberleri verişinde önce bir esas getirmiş; 
siyasî partileri yalnız parlamento içinde bulunma şar
tına bağlamış ve onu da grup kurma şartına bağla
mış. Bir başka unsur daha getirmiş; gerek siyasî par
tilerin, gerekse hükümetin haberlerinde cevap mahi
yeti 'teşkil etmeyecek ve yayınları siyasî partilerin ve
ya hükümetin birer resmî geçidi haline getirmeye
cek esaslara dikkat edilmesi şartını koymuş. Bugün 
bizim 19 uncu madde, şu anda dünya radyo-televiz-
yonlarında yalnız İngiltere'de uygulanan bir hüküm
dür ve oradan alınmıştır. İngiltere'de BBC, biz de ol
duğu gibi, hükümetin veya siyasî partilerin her hare
kâtını haber olarak bültenlerine almaz. Orada bir ba
kanın faaliyetinin haber olabilmesi, ancak beynelmi
lel çaplı bir çalışmayı gerektirir. Keza, muhalefet par
tilerinde de aynı esas 'benimsenir. 

Durum bu olduğu içindir ki, İngiltere'de hükü
metle halk arasındaki diyalogun sağlanabilmesi için 
bu hüküm getirilmiş. Orada, BBC'nin esaslarında di-

I yor ki; «Hükümet, meclisten yeni çıkan bir kanunu 
-dikkat buyurun- halka anlatmak ve halkın katılımını 

I sağlamak amacıyla radyo-televizyonda ayda 15 dakika-
I yi geçmemek üzere programlar yapar.» Aynen bizim 
I 19 uncu madde, BBC esaslarındaki madde devam edi-
I yor; diyor ki; «Ancak, bu programda herhangi bir 
I muhalefet partisinin görüşünün aksi savunulduğu tak-
I dirde -yani halkın katılımından öteye meselenin si-
I yasî yapısı tartışıldığı 'takdirde- 'o muhalefet partisi hü-
I kümete başvurur. Derki, senin yaptığın programında 
I benim görüşüm tartışıldı; binaenaleyh, radyo-televiz-
I yonda bana da aynı süre içinde cevap hakkı ver.» Eğer 
I hükümet bunu kabul ederse mesele yok, BBC derhal 
I o süreyi o muhalefet partisine verir. BBC'nin yayın 
I esasları devam ediyor, «Şayet hükümet kabul etmezse, 
I o zaman ilgili parti bu defa BBC Yönetim Kuruluna 
I başvurur.» BBC Yönetim Kurulu herkesin saygı duy-
I duğu ve çalışmalarıyla tarafsızlığını ispat etmiş bir ku-
I rul olduğu için, buradan verilen karara da herkes say

gı duyar. Şayet, yönetim kurulu «Hayır, cevap hak-
I kın doğmamıştır» derse, mesele orada kapanır ve gider; 

«Cevap hakkın doğmuştur» demişse, mutlaka o mu-
I halefet partisine de o süre tanınır. 

I Şimdi, bizim 19 uncu madde tedvin edilirken, işte 
bahsettiğim bu maddenin ilk birinci fıkrası alınmış, 
ondan sonraki 2 ve 3 üncü fıkralar gözden kaçmış. 

Değerli arkadaşlarım, mesele maddenin tamamen 
(kalkması meselesi değildir. Maddenin, yeni baştan 
tedvininde fayda vardır. Bu madde hadizatında, eğer 
İngiltere'de olduğu gibi işletme Smlkânı doğarsa, eğer 
TRT haber bültenlerinde BBC haber bültenleri öl
çüsünü yerleştkebilirse (Ki kolay değildir, büyük alış-

I kanlıklar, vardır, TRT'yi ve TRT'de çalışanları bu 
I nedenle suçlamak haklı bir gerekçe değildir. Uzun 
I yılların alışkanlıklarım bir hamlede hemen ortadan 
I kaldırmak mümkün değildir, zaman alacak iştir» Bu 

zaman içerisinde TRT'nin üst sorumluları, şayet 
I 20 nci maddeye göre haber yayınlarını uydurabilir-
I lerse ve 19 uncu madde demin arz ettiğim şekilde 

getirilir ise, Türkiye'de demokrasinin sağlıklı yaşa
ması ve Türkiye'de hükümetlerin halkla diyalog
larının sağlanması bakımından fevkalade yararlı ola
caktır. Ancak, bugünkü uygulamayla, hem haber 
bültenlerinde Hükümetin her türlü faaliyetini vere-

I çeksiniz, hem de aynı şekilde yarım saatlik aynı ko-
I nu için süre ayıracaksınız; fevkalade tehlikelidir. Bu 

konuda Hükümetin de daha anlayışlı, daha dikkatli 
I olması, demokrasinin geleceği bakımından da, TRT 
I Kurumunun istikbali bakımından da faydalı olacaka 
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tır. TRT'ye bu konuda en büyük yardımı Hükümet 
yapacaktır. 

Sayın Hükümet yaptığı birinci programda, daha 
kanunkşmamış, taslak olarak büe Meclise verilme
miş hususları, «Meclisten çıktı, uygulamaya konul
du» şeklinde halka takdim etmek yoluna gitmiştir. 
Bunlar iyi başlangıç değildir. 

Demin de arz ettim, biz bu maddenin esasına kar
şı değiliz; ancak maddenin bu eskimde kalması ve 
bugünkü uygulama içerisinde TRT yayınlarına de
vam etmesi fevkalade tehlikelidir^ Toplumda, kor
karım İki, iktidar partilerini de antipatik hale getirir. 
Bugüne kadar radyo - televizyonda her Allah'ın gü
nü görünme sevdasına kapılanlar hiçbir zaman sem
patik olmamışlardır. Radyo - televizyonu en iyi kul
lanan insanlardan bir tanesi hiç şüphe yok ki Sayın' 
Başbakan; ama Sayın Başbakan da her gün radyo -
televizyona çıkmaya devam eder ise, radyo - tele
vizyondaki bu sempatikliği kısa zamanda aleyhine 
döner. ; 

IDeğerli arkadaşlarım, bizler, illa meseleleri inat-
laşarak çözmek zorunda değiliz. Bizlerin görevi, de
mokrasiyi yeniden kurabilmek^ Türkiye'de demokra
siyi sağlıklı bir zemine oturtturmaktır. Bunun so
rumluluğunu, kanun yapma sorumluluğunu biz bir 
tarafa bırakır da, bunu yalnız uygulayıcı müessesele
rin sırtına yıkarsak, o müesseselere yaptığımız hü
cumlarla müesseseleri yıpratmaktan başka bir şeye 
hizmet etmemiş oluruz. Biz, TRT gibi, Devletin te
kelinde bulunan ve insan Hakları Evrensel Beyan
namesindeki, vatandaşların haiberalma hakkının ko
ruyucusu olan bir müessesenin yıpratılmasını katiyen. 
arzu etmiyoruz, iîşte, bunu yıpratmamanın tek çare
si de, iktidarın bunu çok dikkatli kullanması ve TRT 
Kanununda aceleyle yapılmış olan battalların mutla
ka düzeltilmesidir. TRT Kanunundaki hata, yalnız 
19 uncu madde ve 20 inci maddeden ibaret kalmı
yor. Eğer Yüce Parlamentomuz daha soğukkanlı bir 
çalışma ortamına 'gelirse Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunu, bu memlekete çok daha iyi hiz
met edebilecek bir statüye kavuşturma imkânına sa
hiptir. Biz, bugünkü TRT yöneticilerinin, göreve 
başlamış yöneticilerin bu soğukkanlılığı gösterece
ğine inanıyoruz. Müesseseyi yıpratmadan hizmet ya
pacaklarına güveniyoruz. Ancak, bu güvencemiz 
iktidarların onları rahat bırakmasıyla perçinleşecek-
tir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım efendim. (MDP ve 
" HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın Devlet Ba
kanı Mesut Yılmaz; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; istanbul 
Milletvekili Sayın İbrahim Ural ile Ankara Milletve
kili Sayın Sururi Baykai'ın^ 2954 sayılı TRT Kanu
nunun 19 uncu maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına, dair, hazırlayıp Meclis Başkanlığına vermiş ol
dukları bu Kanun teklifi, muhalefete mensup mil
letvekilleri tarafından bu Gertel Kurula getirilen ilk 
kanun teklifidir ve maalesef bu Kanun Teklifi fev
kalade talihsiz bir kanun teklifi olmuştur. 

Bir kere; geliş yolu bakımından fevkalade talih
sizdir; çünkü burada yapılan bu ateşli konuşmala
ra rağmen, bu Kanun teklifinin görüşüldüğü o Ko
misyona, muhalefetten bir tek milletvekili bile katıl
mamıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ikincisi; bu Kanun teklifi, muhtevası bakımın
dan da talihsiz bir kanun teklifidir; çünkü bu teklif, 
yanlış bir tespite ve sakat bir varsayıma dayanıyor^ 

Bu teklifin gerekçesinde, maddenin şimdiye ka
darla uygulamalarının siyasî çıkar sağlama amacına 
yönelik olduğu iddia edilmiştir. Bu iddia o kadar yan
lıştır ki, bu iddianın yanlış olduğu mahkeme karar
ları ile dahi sabittir. Bakınız, biz Hükümet olarak 
ilk defa bu maddeyi 31 Ocak 1984 gecesi televizyon
da uyguladık. Biz bunu uyguladıktan iki gün sonra, 
I, Şubat 1984 tarihinde Yüce Mecliste gündem dışı bir 

onuşma yapan Sayın Kars Milletvekili Musa Öğün, 
ı programda siyasî çıkar amacı güdüldüğünü iddia 
tmişti. Hatta aynı oturumda, Meclisimizin renkli 
imalarından birisi, aslında başka bir kanun tasarısı 

üzerinde söz almış; ama bir punduna getirip aynı 
iddiayı o da tekrarlamıştı. (HP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, gürültüler) 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 
— Renkli simadan kasıt nedir Sayın Bakan? isim söy
leyiniz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Biz de oraya çı
kınca öyle konuşuruz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AT MESUT YILMAZ (De
vamla) — Efendim, renkli sima kendisini ortaya 
koyduğu için, ayrıca açıklama yapmama gerek kal
madı. (ANAP sıralarından «Bravo», sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, aynı iddialar muhalefet 
temsilcileri tarafından basın organlarında da tekrar
landı. Biz buna karşılık, 2 Şubat 1984 tarihindeki Ge
nel Kurulda şunu söyledik : Bunun muhatabı kanun-
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da bellidir. Bunun muhatabı yargı mercileridir. Ka
nunun 27 nci maddesi zannediyorum, o hakkı size 
vermiştir. Gidersiniz, cevap hakkınızı oradan istersi
niz ve bizim yargı organlarımız da BBC Yönetim Ku
rulundan daha az saygın değildir. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bakınız; Halkçı Parti bizim bu önerimize uy
muştur. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Si
zin öneriniz olduğu için değil, öyle düşünüldüğü için 
o yapılmıştır Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Halkçı Parti öyle düşündüğü için o öne
riye uymuştur ve kanunda gösterilen mercie müra
caat etmiştir. Partinin Genel Sekreteri Sayın Özer 
Gütbüz aracılığıyla bir dava dilekçesi verdiler Ankara 
5 numaralı Sulh Ceza Mahkemesine. Bu dava dilek
çesindeki gerekçe ile şimdi önünüze gelen kanun tek
lifindeki gerekçe birbirinin tıpatıp aynıdır. Yani, o 
programda bir siyasî çıkar amacı gütmüşüzdür, par
ti propagandası yapmışızdır, vesaire vesaire..? 

Şimdi, müsaadenizle Ankara 5 inci Sulh Ceza 
Mahkemesinin kararının sonuç bölümünü okuyaca
ğım : 

«Sayın Başbakan Turgut Özal'ın 31.1.1984 günü 
saat 21,ÖQ'de televizyonda yapılan ve 19 dakika 55 
saniye süren işbu konuşmasının 2954 sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu maddesi
ne göre Hükümet uygulamalarının tanıtılması ama
cıyla ve 'bu maddenin ışığı altında ve bilhassa Hü
kümetin iktidarda bulunduğu kısa süre içerisinde eko
nomik yönden yapılan icraatının millete tanıtılması 
maksadına matuf bulunduğu ve dolayısıyla Hüküme
tin iktisadî politikasının bir izahından ibaret bulun
duğu açıkça anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, TRT Genel Müdürlüğünün bahis ko
nusu kanunun 5 inci maddesinin (yayın esasları) baş
lığını taşıyan maddede tadat olunan hususlardan her
hangi 'birisini ihlal ettiği hususu söz konusu olma
dığı gibi, bilakis kanunen yerine getirilmesi zorunlu 
olan bir vecibeyi, mezkûr maddenin mana ve ruhu
na ve lafzına uygun olarak yerine getirdiği keza an
laşılmaktadır. 

Yukarıdan beri berta'fsil izah olunduğu üzere, ko
nuşma, tamamıyla Hükümet adına ve Hükümetin 
icraatıyla ilgili olarak yapılmış olup, parti adına ya
pılmış bir parti proagandası niteliğinde görmek müm
kün değildir. Zira Sayın Başbakan, konuşmalarında 
ne partisinden bahsederek methini yapmış ve ne de 

karşı partilere sataşma teşkil edecek bir ifade kul
lanmış değildir. j 

İzah olunan nedenlerden dolayı, adı geçen kanu
nun 19 uncu maddesinin lafzına ve ruhuna uygun 
olarak yapılan işbu konuşmadan mütevellit Halkçı 
Parti adına düzeltme ve cevap hakkı doğmamış bu
lunduğundan, vaki talebin reddine karar verilmiştir.» 

Şimdi, mahkemenin bu kararına karşı Halkçı Par
tinin itiraz hakkı vardı; yani bir üst mahkemede, As
liye Ceza Mahkemesinde itiraz etme hakları vardı; 
bu haklarını kullanmadılar. Ama Halkçı Parti baş
ka bir şey yaptı; Sayın Parti Genel Başkanı Necdet 
Calp, 22 Şubat 1984 tarihinde Ankara Cumhuriyet 
Savcılığına başvurarak, bu programda görevini kö
tüye kullandıkları ve görevini ihmal ettikleri iddia
sıyla, TRT Genel Müdürü ve diğer görevliler hak
kında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuri
yet Savcılığı bu talep üzerine Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesine mensup 3 öğretim üyesinden mü
teşekkil bir bilirkişi heyetine programı inceletti ve o 
da şu karara vardı. Sonuç bölümünü aynen okuyo
rum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Onun 
için yasayı değiştirmek istiyoruz Sayın Bakan; on
ları okumaya lüzum yoktur. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Oraya da geleceğiz efendim. 

«Yukarıda sözü edilen bilirkişi raporunda da be
lirtildiği gibi, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kurumu Kanununun 19 uncu maddesi, Hükü
mete, TRT Kurumunun yayın esaslarına uymak, ce
vap hakkı doğuracak nitelikte olmamak ve siyasî çı
kar amacı taşımamak kaydıyla mevzuat ve idari ka
rarlarla yürürlüğe konan ve halkın katılmasıyla ba
şarıya ulaşabilecek olan hükümet uygulamaları usul 
ve esaslarının kamuoyuna tanıtılmasını amaçlayan 
tanıtıcı radyo ve televizyon programları hazırlayıp 
yayınlatma hususunda yetki vermiş bulunmaktadır. 

Yine, bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, Baş
bakan Turgut özal'ın, 31.1.1984 günü saat 21 CO'de 
televizyonda görüntülü olarak yayınlanan konuşması, 
yasarim 19 uncu maddesinde belirtilen bu esaslara ta
mamen uygun olup, bu konuşmanın televizyondan 
yayınlanmasıyla, Türk Ceza Yasasının 23 ve 240 inci 
maddelerinde düzenlenmiş bulunan görevi kötüye 
kullanmak veya görevi ihmal suçlarıyla başkaca her
hangi bir suç oluşmayacağından, bu yayın dolayısıyla 
TRT Kurumu Genel Müdürlüğü görevlileri hakkında 
kamu adına takibat yapılmasına mahal olmadığına, 
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karardan bir örneğinin müşteki Necdet Calp'a teb
liğine, itirazı kabil olmak üzere "Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 163 ve 164 üncü maddeleri uya
rınca karar verildi.» 

Sayın Necdet Calp, bu karara karşı da itiraz et
memiştir. 

Şimdi, bir yandan bu yargı denetim mekanizma
ları devam ederken, 14 Şubat 1984 gecesi biz ikinci 
programı da yayınladık. Bu ikinci programla ilgili 
olarak herhangi bir hukukî yola başvurulmuş değil
dir. Bu program, faturalı harcamalara, vergi iadesi 
konusuna ilişkindi ve fevkalade teknik bir program
dı. Umuyorum sayın muhalefet mensupları, vergi 
iadesi için müracaat eden sayın muhalefet mensup
ları da bu programdan yararlanmışlardır. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Bakınız, biz o programda bu Vergi ladesi Kanu
nunun yürüyeceğine inanmayan vatandaşları dahi 
ekrana getirdik ve zannediyorum ki Türk siyasî ha
yatında bu açık yürekliliği sergileyen ilk hükümet 
biz olduk. Aynı zamanda, samrım o zamanki TRT 
yönetimine de iyi bir programın nasıl hazırlanacağı
nı gösterdik. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, şimdi önümüze gelen bu ka
nun teklifi, gerekçesi itibariyle mahkeme kararlarıyla 
çelişkilidir; mahkeme kararlarıyla çelişen bir kanun 
teklifidir; ama, daha önemlisi... 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (İstanbul) — O ka
nuna uymuş. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Müsaade edin, müsaade edin, siz de ko
nuşun. 

Daha da önemlisi, eğer bu kanun teklifindeki ge
rekçe doğru ise, o zaman yargı yollarını sonuna ka
dar kullanmaktan imtina eden parti yönetimini de zor 
duruma düşüren bir kanun teklifidir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İlgisi yok. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Demagoji oluyor Sa
yın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Demagoji olduğuna inanmıyorum. Yargı 
yolunuz açıktı, kullandınız. İkna olmadınız; hâlâ bu 
kürsüden «Siyasî çıkar amacı güdüldü, siyasî istis
mar yapıldı» diye iddia ediyorsunuz. Neden ondan 
sonraki yargı yollarını kullanmadınız? (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu demagoji ise, 
daha açık izahı nasıl olur? 

— 302 

17 t 4 j 1984 O: 1 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Mahkeme ka
rarları münferit olaylarla ilgilidir, biz maddenin kal
dırılmasını teklif ettik. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Şimdi oraya geliyorum. 

Dedim ki, bu kanun teklifi aynı zamanda sakat 
bir varsayıma dayanıyor. Nedir bu varsayım : Bun
dan sonraki uygulamalarda da Hükümet hep bunu 
istismar konusu yapacaktır, bu uygulamayı. Varsa
yım bu; yani münferit karardan kasıt da bu. Mahke
me kararları doğru olabilir; ama onlar belli bir prog
ram içindir, halbuki Hükümet bundan sonra bu mad
deyi işletecektir, bu programı yeniden ekrana getire
cektir ve devamlı bunu istismar konusu yapmaya de
vam edecektir... 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki bütün kanun
ları yürütme görevi hükümete verilmiştir. Hükümet
lerin kötü niyetle bu kanunları uygulayacakları varsa
yımına nazaran, iyi niyetle hareket edeceklerini var
saymak çok daha gerçekçi ve çok daha tutarlıdıı, 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Çünkü bakınız, eğer alksi olursa, sadece TRT Ka
nununun 19 uncu maddesi değil, Devletin güvenli
ği tehlikededir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Halkçı Parti temsilcisi, aslında kendisi de 
itiraf etti, 19 uncu maddenin yürürlükten kaldırılma
sı için verilen bir İkamın teklifini vesile ittihaz ede
rek, burada ıbize demokrasi dersi vermeye kalktı. 
(HP sıralarından «Doğru» sesleri) 

Şimdi, Sayın Aydın Gürkan, Türk toplumuna ifc* 
tidar seçenekleri kendi ifadesi sunulamamağından ya
kındı ve bunun suçunu TRT'de buldu, basında buldu. 
Ben kendisine soruyorum; bunda kendilerinin hiç 
mi kusuru yok? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yani, her mağlûbiyetten sonra hakeme bağırıp 
çağıranlar gibi, TRT'yi t>u işin içine sokmanın ne 
anlamı var? Kaldı İki, verilen şu kanun teklifi, ken
di önerdiği o yüksek demokrasi özlemlerine uygun 
şekilde herkese söz hakkı sağlayıcı, yani bu hakkı 
genişletici bir teklif değil ki. Galiba, teklifi veren 
arkadaşlarıyla arasında bir bilgi kopukluğu var. 
Bu teklif, bu hakkı Hükümetin elinden almaya ça
lışıyor, aynı hakkı muhalefete de vermeyi değil. 

Basın, holdinglere bağımlı imiş, tarafsız değil
miş vesaire, vesaire... Bakın, basınla en fazla ilgilen
mek durumunda olan Hükümet üyesi olarak söy
lüyorum, basının en fazla bağımlı olduğu yer hal-. 
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kın kendisidir. Biz bunu kısa geçmişimizde çok ya
kından yaşadık. Bütün o holdingler falan vız gelir; 
eğer sizin önerdiğiniz politikalar halka cazip geli
yorsa, eğer o politikalar halkın itibarını kazanıyorsa, 
o zaman basın da sizi mutlaka sütunlarında en ge
niş yere çıkaracaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sonra Sayın Gürkan, bir yerde demokrasi dersi 
vermeye kalkıp, öbür yanda da batan kayıklardan, ip
lerden filan bahsetmek bağdaşmıyor* 

(Milliyetçi Demokrasi Partisi adına Sayın Doğan 
Kasaroğlu konuştu. Evvela yanlış bir ıbilgisi var, onu 
tavzih etmek durumundayım. Hükümetin teklifinde 
19 uncu madde yoktur dedi. Hükümet teklifi elim
de, 19 uncu madde de burada. Buradaki fark sade
ce şudur: Şimdiki uygulamada tou programlar TRT 
Kurumu dışında hazırlanmaktadır; yani biz bunları 
özel şirketlere hazırlatıyoruz. Özel şirketlere hazır
latıyoruz, zira kanunun gereği bu. Hükümet teklifin
de ise TRT Kurumunun içinde hazırlanıyordu. Bir 
fark daha var; şimdi maddenin son şeklinde, şu an
da yürürlükte olan şeklinde bir süre tahdidi vardır, 
ayda 30 dakika. Hükümet teklifinde hiçbir süre tah
didi yoktur. 

Parlamenter muhalefetin, parlamenter demokra
sinin vazgeçilmez bir parçası olduğuna inanıyoruz. 
Bize göre bu 'Meclisten geçen her kanun; iktidarıyla, 
muhalefetiyle bu Meclisin ortak iradesini yansıtır. 
Şimdi böyle bir kanunun; yanı Meclisin ortak tevec
cühüne mazhar olmuş Ibir kanunun, yanlış olduğu 
için değil, kötü olduğu için de değil, kötü uygulan
dığı için, halka ©ereği gibi izah edilemediği için başarı
sızlığa uğramasını Ibeklemek, buna umut bağlamak, 
eğer Vicdansızlık değilse, partizanlığın dikalâsıdır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Son olarak sizlere önerim şu: Bu maddeyi be
ğenmeyebilirsiniz, bu sizin en tabiî hakkınızdır; ama 
eğer bu maddeyi beğenmiyorsanız, o zaman şimdi
den, daha bugünden, eğer iktidara gelirseniz bu mad
deyi yürürlükten kaldıracağınızı ilan edin, biz de 
bunu tescil edelim. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, sataşma nedeniyle ve «Son 
söz milletvekilinindir» hükmü nedeniyle iki söz isti
yorum. Müsamahanıza sığınıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
Sayın Turan 'Bayezit konuşma süreniz 10 dakika

dır. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sataşmadan ne kadar, milletvekili olmam ha
sebiyle ne kadar efendim? 

BAŞKAN — Efendim, sataşmanın olup olmadı
ğını Başkanlık takdir edecek? 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Dönerek söylediler efendim. 

BAŞKAN — Başkanlık takdir edecek efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Müsamahanıza sığınıyorum efendim. 

'BAŞKAN — Estağfurullah. 
Buyurun,, 
MEHMET TURAN (BAYAZİT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce iki 
olguyu vurgulamak isterim. Bundan önceki meclisler
de yaylacüarı geri sıralarda otururlardı bildiğimize 
göre: Anavatan Grubunu tebrik ediyorum, aktif 
milletvekilleri geri sırada bütün sesler, bütün sataş
malar oradan çıkıyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Bu nedenle Sayın Başkanın muhtemel sataşmalara 
karşı himayesine sığınarak ve çok saydığım, sevdi
ğim Sayın Maliye Bakanımızın bundan 1 5 - 2 0 da
kika önce şu sırada yer almak suretiyle bir kifayeti 
müzakere mesajı vermiş olduğunun da bilinci içinde; 
ama sataşıldığı için söz aldım. 

BAŞKAN — Sayın Turan Bayezit, sataşma ko
nusunda konuşacaksınız... 

MEHMET TURAN-'BAYEZİT (Devamla) — 
Ben meczediyorum Sayın Başkan- Lütfen müsama
hanızı gösterin efendim, başka zaman gösterdiğiniz 
müsamahayı lütfen bana da gösterin. Mecburum 
meczetmeye. 

BAŞKAN — Hayır, lütfen efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sa

taşma esasla ilgilidir. Lütfen müsamahanızı gösterin 
efendim, (HP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan buyurdular ki... 

BAŞKAN— Sayın Turan Bayezit... 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — «Bu 

Meclisin renkli 'bir siması...» 
BAŞKAN — Sayın Turan Bayezit... (ANAP sı-

ralnndan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — 

Dinleyeceksiniz arkadaşlar, dinleyeceksiniz, dinleye
ceksiniz, alışkanlık edineceksiniz, dinleyeceksiniz. 
(ANAP sıralarından gürültüler ve «Sen Başkanı din
le» sesleri) Biz sizleri dinledik, lütfen dinleyin. Ben 
Başkam da dinlerim; siz lütfen dinleyin, siz dinleyin... 
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BAŞKAN — Sayın Turan Bayezit, Sayın Baye
zit... 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — 
Alışkanlık edinin dinlemeyi, Alışkanlık edinmezseniz 
daha ağır kelime kullanırım, lütfen alışkanlık edinin. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Turan Bayezit, bir dakika
nızı rica edeceğim, lütfen dinlemenizi rica edeceğim. 
Sataşma konusunda takdir hakkı 'Başkanlığımıza ait
tir. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — Söz 
verdiniz işte. 

BAŞKAN — Bu itibarla, ben sataşma hakkında 
söz vermedim. Siz teklif hakkında, rapor üzerinde 
söz istediniz, bu sebeple rapor üzerinde konuşun. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — Pe
ki efendim. 

Sayın Devlet Bakanımız konuşmaları sırasında 
«renkli sima» dan bâhsetmeselerdi; Sayın Başkanım 
arz ediyorum, teklif hakkında söz almayacaktım. An
cak, görüyorum ki ve tebrik ediyorum mülkiyeli kar
deşimi, renkli sima olma 'yolunda hepimizi geride 
bırakacaklar, kutlarım kendilerini. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Arkadaşlar, biz, tekliflerimizin reddedilmesinden 
şerbetlendik. (Gülüşmeler) Biz bunların bilinci için
de; ama Sayın Bakan öğrensinler, ihtiyaç duyanlara 
demokrasi dersi vermeye devam edeceğiz. Çünkü, bir 
anlamda hepimiz milliyetçi ve muhafazakârız; ilim 
Çin'de de olsa alacaksın arkadaş. Senin, sosyal de
mokrat Halkçı Parti mebuslarından öğrenecek çok 
demokrasi dersin var, onu alacaksın. 

Arkadaşlar, 19 uncu madde, gerek Sayın Grup 
Sözcünüz izah ederken, gerek Sayın Bakan izah eder
ken bir iyiniyet - kötüniyet yaklaşımı içinde ele alın
dı. Burada önemli olan, bir peşin hüküm değildir, 
bir kötü niyet yaklaşımı değildir. Burada önemli olan, 
bunu uygulayanların elinde 'hangi noktaya getirildi
ğidir. 

Sayın Taşçıoğlu bilirler; bağıran arkadaşlarımın 
çoğu bunları bilmezler, daha 1950 senesinde kısa 
pantolonlarla geziyorlardı. Doğrusu bu. 1950 sene
sinde kısa pantolonla gezmiyor muydun arkadaş? 
Ben hatıra anlatıyorum; 195€l senesinde Seçim Ka
nunu çıktığı zaman, o zamanki iki partiden bir ta
nesi «ekseriyet usulü» diye ısrar etmişti, öteki «nis
pî temsil» sistemi diye ısrar etmişti. Roller değişti, 
o zaman «nispî temsil» diyen parti, «ekseriyet» diye 
ısrar etti, öteki parti «nispî temsil» diye ısrar etti. 

Şimdi, Sayın Bakanın sözüne cevap veriyorum. 
Biz bu teklifi grup yönetim kurulunda görüşürken, 
bir gün iktidar olduğumuz takdirde elimizde bir si
lah olmasını asla düşünmedik arkadaşlar. Sayın Ba
kan, «İktidar olduğunuz zaman bunu kaldıracağınıza 
söz verin» dedi, «Gelin kaldıralım» diyoruz size; var 
mı daha ötesi? Bizden niye istikbale muzaf söz isti
yorsunuz? Eğer siz de bunu iktidarların kaldırması
na inanıyorsanız, hodri meydan, oyunuzu kullanın 
arkadaşlar. 

Şimdi, iyiniyet ve kötü niyet suçlaması dışında 
bir noktayı ben sizlerin görüşünüze arz edeceğim. 
Programları hatırlayın arkadaşlar... Önce Sayın Dev
let Bakanımız Sudi Türel ekranda gözüküyorlar; Mac 
Milan dizisindeki emniyet müdürünü hatırlatır poz-
larıyla. Arkasından Sayın 'Başbakanımızı, 6 Kasım 
öncesi mutfaklarımıza geldiği edayla görüyoruz. Sa
yın Başbakanımız çok cesurdur, o zaman mutfaklara 
giriyordu; ama şimdi bekliyoruz mutfaklara girmesi
ni. İşte, elinizi vicdanınıza koyun diyeceğim yine, 
bu tablolar altında gösterilen bir televizyon prog
ramı 19 uncu maddenin ruhuna uygun mudur ar
kadaşlar; suiistimal değil midir arkadaşlar? Kötü ni
yetle kimseyi izafe etmiyorum. Biz Halkçı Parti ola
rak, demokrasinin alacağı merhalelerdeki bir kilo
metre taşını vurgulamak istiyoruz. (ANAP sıraların
dan «Mahkeme kararı...» sesleri) 

Mahkemeye de geleceğim arkadaşım. 
Bu maddenin kalkmasında demokrasinin yozlaş-

maması için fayda vardır diyoruz; siz iktidar oldu
ğunuzda da kalkması gerekir, biz olduğumuzda da; 
bugün beraber kaldıralım diyoruz. 

Mahkeme konusuna gelince : Cevap hakkındaki 
27 nci madde gayet sarihtir. 27 nci madde cevap hak
kının kategorisini çizmiştir. Bu itibarla mahkeme ka
rarını, Sayın Devlet Bakanımızın okuduğu pasaj 
dışında 27 nci maddenin bütün 'hükümlerini ve ilk 
fıkrasını alarak değerlendirmeniz icap eder. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanımız, bi
zim adlî başvurumuzun sonuna kadar devam etme
diğini aleyhimize bir zaf olarak gösterdi. Bir adlî 
kararın kesinleşmesi yolları değişiktir. Karar kesin
leşmiştir, biz karara itiraz ettik mi? Ama, bizim vur
guladığımız nokta şudur : Bu madde kaldığı sürece, 
sadece halkın katılımlarıyla yapılabilecek işleri konu 
alır bu madde, bu maddede esas budur. Ne siyasî 
cevap hakkı, ne siyasî istismar mevzuu; bu maddede 
asıl olan, ruh olan konu, halkın katılımında halkı 
bilinçlendirmektir. Bu konunun istismara müsait ha-
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le getirilmiş olması, bizi bu kanun teklifini verme 
mecburiyetine getirmiştir. 

Sözlerimin başında söyledim; şerbetlendik, redde
dilecek; ama arz ettiğim gibi konuşmaya hiç niye
tim yoktu, sadece mülkiyeli kardeşim Sayın Bakan 
beni mecbur ettiği için konuştum. Yalnız Sayın Ay
dın Gürkan'ın bir sözüne temas ederken, Sayın Ba
kan «İkinci program fevkalade teknik bir program» 
dedi. Buradaki «fevkalade teknik» tabiri - Sayın Ba
kanın kullandığı bir cümledir bu - Saym Bakanı suç
üstü yakalatmıştır. Demek ki bazı programlar fev
kalade teknik programlardır, bazı programlar tekni
ğin dışında fevkalade programlardır. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Ben Sayın Bakanla bir noktada anlaşıyorum ve 
bu konuda Hükümete, Sayın Başbakanımız başta 
olmak üzere teşekkür ediyorum. Televizyonda seyre
dilecek bir dizi yok. Hiç değilse ayda yarım saat 
Özal programını dinleriz ve onu seyrederiz." (Alkış
lar) Ama tavsiye ediyorum, Sayın Kasaroğlu'nun de
diği gibi, Romalı Senatör Aşil'in durumuna düşme
yiniz arkadaşlar, lütfen ondan çekininiz. 

Yine bir noktayı açıklamak isterim. Sayın Ba
kanımız.. 

BAŞKAN — Sayın Turan Bayezit, toparlayın 
lütfen. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Devamla) — Mü
samaha buyurun Sayın Başkan. Bazen çok müsama
hakârsınız, bize geldiğiniz zaman müsamahanız ek-
siliyor; lütfen. 

Sayın Bakanın yine bir sözüne temas etmek is
tiyorum : İple tehdit etmeyiniz, ipten bahsetmeyiniz 
şeklinde bir kelime kullandılar. Sayın Gürkan yanıl
mıyorsam ipten bahsetmediler arkadaşlar. Demokra
side bazı erdemlerden bahsetmek, demokrasinin bazı 
kurallarından bahsetmek, Türk toplumunun demok
rasiyi yaşatabilmesi nedenlerinden bahsetmek bazı 
çağrışımlara yol açıyorsa bunun kabahati Gürkan'ın 
değildir. 

'Ben bütün arkadaşlarımı, Yüce Heyeti saygıyla 
selamlayarak yine vurguluyorum; renkli sima olma 
izlenimini bir noktada unutturmak istemiştim, ne ya
payım ki mülkiyeli kardeşim beni mecbur etti. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Mustafa Kemal 

Palaoğlu; buyurun. (HP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kısaca bir konuya 
açıklık getirebileceğimi ümit ederek huzurunuzdayım. 

— 305 
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Sayın Devlet 'Bakanı talihsiz olarak niteledikleri 
bu Kanun teklifinin ilgili. Komisyondaki görüşme
lerinde muhalefet milletvekillerinden hiçbirisinin bu
lunmadığını ifade buyurdu. Ben de Anayasa Komis
yonunun üyelerindenim. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunun ve ihtisas komisyonlarının de
vamlı üyelerinden birisiyim, vaktiyle de böyle idim. 
Bu yaşama ve çalışma üslubunun tabiî bir sonucudur. 

'Bu Kanun teklifinin Anayasa Komisyonundaki 
müzakeresinde bulunmamaya bilhassa ve bililtizam 
karar verdim ve bulunmadım. Düşüncemi Anayasa 
Komisyonunun Halkçı Partili üyelerine de, temas im
kânı bulabildiğim üyelerine de açtım ve arz ettim. 
Bir görüş birliği içinde ve bir görüş birliği halinde bu 
Kanun teklifinin görüşmelerinde bulunmadık. 'Bunun 
gerekçesini, bunun sebebini arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu Kanun, Anayasanın 15 
inci maddesinin son fıkrasına göre hakkında Anaya
saya aykırılık iddia edilemeyecek yasalardan birisidir, 
dolayısıyla 19 uncu madde de. Anayasa Komisyonu 
bir ihtiss komisyonudur. Daha çok ve herhalde kendi 
gündemine ve portföyüne gelen konuları, Anayasaya 
uygunluk ve aykırılık açısından denetlemeye ve ince
lemeye memurdur. 

Bir taraftan bir kanunun bir maddesinin, huku
ken meşru olsa da, geniş anlamda ve sosyolojik bir 
meşruiyet açısından 'bakıldığında, halk vicdanında 
pek de meşru bir temele oturmadığını ve tartışıldı
ğını göreceğim, bunu kendi vicdanımda birtakım test
lere tabi tutacağım ve o madde ile mutabık olmaya
cağım, o maddenin Anayasanın bir başka maddesinin 
açık seçik bir hükmü ile, 135 inci maddesinin bir 
hükmü ile açık taarruz halinde olduğuna, öngörülen 
ve emredilen tarafsızlık ilkesiyle çelişir halde olduğu
na içtenlikle inanacağım; ama bunu, Anayasanın ge
çici 15 inci maddesinin son fıkrası dolayısıyla o ko
misyonda, yani Anayasa Komisyonunda söyleyeme
yeceğim. İşte böyle bir çaresizlik içinde kalmamak, 
meskût olmamak, susup Anayasanın 135 inci maddesi 
ile çelişir olduğuna samimiyetle inandığımız 19 uncu 
madde için hiçbir şey söyleyemez durumda kalıp, o 
maddeyi âdeta halk vicdanında da, âdeta sosyolojik 
bir platformda da meşrulaştırma çabalarına katkıda 
bulunmaya mecbur olmak, katlanacağımız bir durum 
değildi. ıBu konteks içinde, bu bağlam içinde düşün
dük ve bunun için Komisyonda bulunmadık. 

Saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kanun teklifinin reddine dair Ko

misyon raporu üzerindeki müzakereler. sona ermiştir. 
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Bu itibarla, İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ile 
Ankara Milletvekili Sururi- Baykal'm 14.11.1983 tarih 
ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanu-
nununun 19 uncu 'Maddesinin Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Kanun Teklifinin Anayasa Komisyo
nunca reddedilmesine dair Anayasa Komisyonu ra
porunu oylarınıza arz ediyorum : Anayasa Komisyo
nu raporunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Bu itibarla kanun teklifi reddedilmiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

2. — 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu ile 4.1.1961 Tarihli ve 213 Say ıh Vergi Usul 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu, Raporu (1/471) 
(S. Sayısı : 28) (1) 

(1) 28 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir . 

lirtilmiş bulunuyordu. Yasama organlarınca kararlaş
tırılan bu esaslar şimdi kaldırılmakta ve yıllık beyan
namelerin muhteva ve eklerinin takdiri ilgili Bakanlı
ğa devredilmektedir. Bu takdir yetkisinin iyi kulla
nılacağını, mükellefleri mutazarrır ve aynı zaman
da Devletin yüksek menfaatlerini haleldar etmeye
ceğini yasama organı olarak beklemek sanırım en 
tabiî hakkımızdır. 

Tasarının getirdiği en önemli değişiklik, vergi sis
temimizde uzunca zamandan beri mevcut olan ser
vet beyanı ve gider esası müesseselerinin kaldırılma
sıyla ilgilidir. 

Servet beyanı usulünün amacı, Gelir Vergisi mü
kelleflerinin varsa vergi dışı kalmış gelirlerini servet 
karinesiyle tespit etmektir. Biri diğerini izleyen yıl
larda mükellefin servetinde meydana gelen artışın 
Gelir Vergisi beyannamelerinde gösterilen miktarları 
aşmış olması halinde, bu artışın vergiye tabi gelirin 
gizlenmesinden meydana gelmiş olacağı varsayılıyor
du. Eğer mükellef bu artışın veraset, ikramiye, bağış 
veya başka bir nedenle meydana geldiğini ispat ede
mezse, bu farkın noksan gelir beyanından doğduğu
nun kabulü ve ikmalen vergilendirilmesi gerekmektey
di. Gelir Vergisi sistemimizdeki gider esası usulüyle 
de gelir beyanlarının gerçeğe uygunluğu tespit edil
mek istenmiştir. Mükellef belli dönemde gelirine kı
yasla daha fazla giderde bulunduğunu açıklamış ve 
bu fazlayı gelir dışındaki kaynaklardan karşıladığını 
izah ve ispat edememişse, gelir beyanının gerçek ol
madığı varsayılıyordu. 

Sayın milletvekilleri, servet beyanı ve gider esa
sı (görüldüğü üzere Gelir Vergisi beyanlarının gerçeğe 
uygun yapılmasını sağlayacak birer mekanizma ve 
denetim şeklidir. Ancak ifade edelim ki, bu mekaniz
malardan beklenen sonuç elde edilememiştir. Nitekim, 
servet beyanında bulunan mükellef pekâlâ vergisini 
ödemediği gelirlerini servete dahil olmayacak şekilde 
tüketebiliyor, vergisi ödenmeyen gelir ziynete yatırıla-
biliyor, mevduat sertifikasına dönüştürülebiliyor veya 
yaygın şekliyle belirli nema getiren devlet tahville
rine yatırılabiliyordu. Bakanlık buna paralel bir istih
barat teşkilatı kuramadığından bunların bilinmesi ve 
bulunması da kolay olmuyordu. Bunun yanında ser
vet unsurları düşük değerle de deklare edilebiliyor 
ve sistemimize göre mükellef, beyan ettiği değerin dü
şük olmadığını ispat zorunda da bulunmuyordu, bey-
yine külfeti genellikle denetleyen idareye düşmekteydi. 

Gider esasında da benzer durumla karşılaşılmış
tır. Gelirini düşük göstermek isteyen bir mükellef gi-

BAŞKAN — Gündemimizin kanun tasarı ve tek
lifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmının 2 
nci sırasında bulunan, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu ile 4.1.1961 Tarihli ve 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerle
rini alsınlar efendim. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması konu
sunda oylarınızı alacağım : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmamasına karar verilmiştir. 

Tasarının ıtümü .üzerinde söz isteyenlere söz ve
receğim. 

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi Par
tisi adına Sayın İsmail Şengün söz istemişlerdir; bu
yursunlar. 

MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; sözlerime başlarken Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu adına Yüce Kurulunuza saygılar sunuyo
rum. 

Görüşülmekte olan tasarı Gelir Vergisi Kanunu 
ile Vergi Usul Kanununda bazı değişiklikler getir
mektedir. Değişikliklerden birisi yıllık beyannamele
rin şekil, muhteva ve eklerinin tayin ve tespitini tama-
miyle Maliye ve Gümrük Bakanlığının takdir ve yet
kisine bırakmaktadır. 

Yürürlükteki kanunda, beyannamelerin hangi bil
gileri ihtiva edeceği, hangi gelir ve gider kalemleri
ni kapsayacağı ve beyannamelere hangi cetvellerin 
ekleneceği ayrı ayrı ve oldukça teferruatlı olarak be-
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derini de düşük göstermek için her çareye başvur
maktaydı, her boşluktan da yararlanmaktaydı. Her ne 
kadar kanun, «İncelemede noksan görülen ve kesin 
miktarı maddî delillere göre tespit edilmeyen gider 
unsurlarının miktarı Takdir Komisyonunca tayin olu
nacaktır» demekteyse de,.bu komisyonların mahmul-
lük. derecesi herkesçe malumdur. Şu halde servet be
yanı ve gider esasının fonksiyonlarını görebilmesi ve 
işleyebilmesi, bunların her şeyden önce incelenebilme
lerini ve iyi incelenmelerini gerektiriyordu. Bugün 
1,7 milyon Gelir Vergisi beyannamesine karşılık 1 700 
denetim elemanı mevcuttur. Eğer vergi sistemimiz iyi 
bir bilgi akımı içine sokulabilseydi ve örneğin bilgi
sayara konabilseydi 1 700 kişinin yapacağı denetim 
belki yeterli görülebilirdi. Ancak yetersiz kayıt ve 
belge düzeni, ağır işleyen bir vergi yargısı ve en önem
lisi, yapılan denetimin özelliği ve ağırlığına oranla 
denetim personeline düşük ücret uygulanması nede
niyle güçsüz kalmış bir vergi idaresiyle yeterli dene
timin yapıldığını söylemek de mümkün değildir. Bu
rada, ülkedeki vergi kaybı şu oranda, bu miktarda
dır diye bir tartışmaya girmek istemiyoruz. İfade 
etmek istediğimiz sadece memlekette vergi kaybının 
mevcudiyetidir, vergi hâsılasının yeterince artırılama-
masıdır. 

Vergi hâsılasının yeterince artmayışının diğer bir 
sebebi de Gelir Vergisinde düşük ve orta gelirlere 
uygulanan yüksek vergi oranıdır. Dünyanın kaç ül
kesinde daha ilk etapta yüzde 36 vergi alınmaktadır? 
Bu çok yüksek vergi oranı sonucu ücretliler dışında 
kalan mükellefler az vergi ödemenin çarelerini ara
maya zorla itilmektedir. İktidar bu tasarıyla getirdiği 
ve servet beyanını kaldırmadaki aciliyetini asıl bu 
vergi oranlarını süratle düşürmede ve vergi kaçağını 
önleyecek tedbirleri almada göstermeliydi. 

Değerli üyeler, Hükümet bugüne kadar maalesef 
bütçe gelirlerini artırıcı doğrudan bir tedbire başvu-
ramamıştır, vergi kayıplarını önleyici tedbirler alma
mıştır. Bunun yerine, gün geçtikçe nispî olarak kü
çülen bir bütçe gelirleri politikası izlemektedir. Hü
kümet. gerekli olan kaynakları kendine has kolay bir 
yöntemle elde etmektedir. Mahallî seçimler öncesi bir 
ayın dışındaki zaman içinde olmak üzere, akaryakıta 
dört kez zam; Tekel ürünlerine yüzde 30 - 45 zam; 
meskenlerde kullanılan elektriğe yüzde 35 zam; güb
reye yüzde 60 - 70 zam; Sümerbank mamullerine yüz
de 10 Zatn; demir-çelik ürünlerine zam, kâğıda zam, 
Petkim ürünlerine zam, teneke ve saca zam. Orman 
ürünlerine yüzde 20 - 25 zam; elektriğin kilovatına 50 
kuruşla bir defa daha zam; noter ücretlerine yüzde 
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70 -100 arasında zam; ilaca yüzde 30 zam; şekere 
yüzde 30 zam; petrokimya ürünlerine yüzde 5 zam; 
köprüye yüzde 100 - 300 arasında zam; çaya yüzde 
34 - 54 zam; Türk Hava Yollarına yüzde 25 - 78 ara
sında zam; zeytinyağına yüzde 12 zam, PTT ücret
lerine yüzde 100'e varan zam, çimentoya yüzde 12 
zam, demir çeliğe bir defa daha zam, kok ürünleri
ne ortalama yüzde 10 zam, Süt Endüstrisi tereyağı-
na zam, şehir hatları vapur ücretlerine yüzde 66 ila 
yüzde 140 arasında zam, Devlet Demiryolu ücretleri
ne yüzde 25 ila yüzde 100 arasında, kâğıda ortala
ma yüzde 30 zam ve hepsinin yanında faize zam. 

Sayın milletvekilleri, enflasyonu önlemenin tek 
yolu, uygulanmakta olan sıkı para politikası değil 
dir, fakat sağlam kaynaklar temin etmektir devlet 
bütçesine. Üretim artışına imkân yermeden, talep 
kısmak suretiyle enflasyonu bir yerde tutamayız, tu
tamazsınız. Sözle, talep enflasyonunu önleyeceğim 
derken, bütün temel hammadde ve faize zam sure
tiyle bu defa maliyet enflasyonu girdabına girilmek
tedir. Bu ise Türkiye'yi yakın zamanda bir iflaslar 
ülkesine dönüştürebilir. Bugüne kadar hayatî temel 
ihtiyaç maddelerinde gerekli olan sübvansiyon, sosyal 
devlet ilkesinin en belirgin özelliği olan sübvansi
yon, devamlı azaltılma yolundadır. İnanmak istemi
yoruz ama, gübreye yeniden zam yapılacağı veya fi
yatlarının şerbet bırakılacağı dahi ifade edilebilmek
tedir. 

Sayın üyeler, zam yapmak kolaydır. Güç olan, 
sosyal ve ekonomik dengesi ağır basan bir politika 
uygulayabilmektir. Hükümet yeni bir ekonomik durum 
değerlendirmesi yapmalıdır ve sosyal yöne ağırlık ver
melidir. 

Değerli milletvekilleri, vergi sistemimizdeki gider 
esası yerine 1982 yılı sonunda hayat standardı esası 
getirilmiştir. Ancak, Plan ve Bütçe Komisyonunca 
Meclis Başkanlığına sunulan raporda belirtildiğinin 
aksine, hayat standardı esası servet beyanını ikame 
etmemektedir. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, milletvekili 
seçim beyannamemizde çok açık şekilde belirttiğimiz 
gibi, yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle servet beyanı
nın 'kaldırılmasına taraftarız. Ancak, çalışmayan bu 
sistemin kaldırılmasında maşeri vicdanın sızlamaması 
ve sosyal adalet duygularının incitilmemesi gerektiği 
kanısındayız. Bu ise ancak, bir yeni ve etkin otokontrol 
müessesesinin aynı anda yürürlüğe konulmasıyla müm
kün olurdu. Hükümetin aceleci tabiatı buna yine im
kân vermemiştir. Bugün yeni bir malî müşavirlik mü-
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essesesi, bir katma değer vergisi müessesesinin Ge
nel Kurulda görüşülmesi tedbirini alsaydı, Hükümete 
gönülden katılırdık. Hükümet programının takdimin
den bu yana dört ay geçmiştir. Bu tasarılar komisyon
lara bile gelememiştir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
görülüyor ki getirmekte olduğu tasarılarla ilgili gerek
li senkronizasyona sahip değildir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son vermeden ön
ce tasarının genel hatlarında mutabık olduğumuzu, 
ancak etkin vergi kontrolüyle ilgili tasarıların Yüce 
Meclise bir an önce getirilmesi gereğini vurgulaya
rak MDP Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — ANAP Grubu adına Sayın Kazokoğ-

lu; buyurunuz.- (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA AHMET ŞAMİL KA-

ZOKOĞLU (Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisi
mizin sayın üyeleri; sözlerime başlamadan önce he
pinize derin saygılarımı sunarım. 

31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu ile 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına görüş
lerimi sunmak için yüksek huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
muz vergi hâsılatını ve etkinliğini artırmak amacıyla, 
vergi güvenlik önlemi ve otokontrol aracı olarak 
servet beyanı ve gelir esası müesseselerini de vergi 
sistemimize beraberinde getirmiştir. Dayanılan anafi-
kir, gelirle servet ve servet çoğalışı arasındaki orga
nik ilgiden yararlanılarak belirli devreler arasındaki 
servet artışını tespit etmek ve bu artış ile beyan edi
len gelir arasında bağlantı kurarak beyan olunan ge
lirin doğruluğunu araştırmaktır. 

20 yılı aşan bir dönemdeki uygulamalar sonu
cunda, bu dönem içindeki çeşitli düzenlemelere rağ
men servet beyanı müessesesinden beklenilenin elde 
edilemediği görülmekte, gerek uygulayıcılar, gerekse 
teorisyenler tarafından geniş şekilde eleştirilmekte
dir. 

Servet mukayesesi yoluyla etkin biçimde denetim 
yapılabilmesinin önşartı, belirli bir başlangıç nokta
sındaki servet durumunun doğru olmasıdır, ilk işe 
başlamada mükelleflerin servetlerini gerçek durumun 
çok üzerinde bildirmeleri, daha sonraki dönemlerde 
bildirimin eksik yapılması halinde kontrolün müm
kün olamaması sistemin işleyişini önemli şekilde zor
laştıran faktörlerdendir. 

Bu durumda 1982 yılında 2772 sayılı Kanunla 
yeni bir otokontrol aracı olarak düşünülen hayat 
standardı esasını vergi sistemimize getirmek gerek
miştir. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı ile 
vergi sistemimizde mevcut aynı amaca yönelik iki 
sistemden etkinliğini kaybedenin kaldırılması ile mü
kerrerliği önleme yanında, bürokrasinin sadeleştiril-
mesinin de gerçekleştirileceğine inanmaktayız. 

Yüce Heyetinize saygılarımla arz ederim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına İstanbul 
Milletvekili Sayın Tülay öney; buyurun. (HP sıra
larından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (istanbul) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gö
rüşmeye başlayacağımız kanun tasarısı, ülkemizde 
1960'ların başından beri uygulanmakta olan servet 
beyanı ile, gider esasını vergi sistemimizin dışına çı
karmak için hazırlanmıştır. Yani bundan böyle vergi 
sistemimizde 20 yılı aşkın bir süreden beri uygulan
makta olan servet beyanı ve gider esası artık sis
tem dışına çıkarılmaktadır. Esas itibariyle tasarı, bu 
liki müesseseyi vergi sisteminin dışına çıkarmak ama
cı esas alındığından 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
muzla, Vergi Usul Kanunumuzda bu sistemleri dü
zenleyen maddeleri yürürlükten kaldırmakta veya bazı 
maddeleri yeniden düzenlemektedir. 

Halkçı Parti Grubu adına tasarıyı iki yönden ele 
almak istiyorum : 

Birincisi, tasarının Hükümetin izlediği genel eko
nomi politikası açısından görünümü; ikincisi de, böy
le bir düzenlemenin, yani servet beyanını kaldırma
nın bugünkü koşullarda yerindeliği. 

Sayın milletvekilleri, çok iyi biliyoruz ki Hükü
met tam bir serbesti rejimi, yani tam bir serbest pi
yasa düzeni uygulama gayreti içerisindedir. Hüküme
tin bunu sağlamaya yönelik çalışmalarına ve çabala
rına artık alıştık. Ancak, bu tasarı ile iş artık maa
lesef ahlakî normları zorlayan ve kamuoyunun vic
danını rahatsız eden bir dejenerasyona götürülmek
tedir. (HP sıralarından alkışlar) 

Serbestinin de bir ölçüsü ve makul sınırları olma
lıdır. Birtakım gayrimeşru davranışlara sanki yar
dımcı olmak istercesine, sanki imkân hazırlamak is
tercesine düzenlemeler yapmak ne devlet ciddiyetiyle 
bağdaşır, ne de devletin toplum düzenini koruma gö
reviyle bağdaşır. 

Servet beyanını kaldırmak açıkça şu demektir; ba-
sitleştirerek söylüyorum : Vatandaş, istediğin gibi 
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meşru ya da gayrimeşru her yoldan servet edin, bu 
serveti istediğin gibi artır, ama bundan devlete hiçbir 
katkı da sağlama. Basite indirgersek, konunun özü 
budur. Bu felsefeyi anlamak bize güç gelmektedir. 

İşin yerindeliğine gelince; meseleyi tartışmaya baş
lamadan önce servet beyanının ne amaçla vergi sis
temimize girdiğine bakmak lazımdır. Servet beyanı, 
Gelir Vergisi hâsılatını artırmak için bir otokontrol 
aracı olarak düşünülmüş ve 1960'ların başında bu 
amaçla vergi sistemimize girmiştir. İki servet beyanı 
arasında meydana gelmiş olan servet artışı, Gelir 
Vergisine tabi tutulmaktadır. Şimdi bu uygulamaya 
son veriyorsunuz. Neden? Artık bize vergi kaçağı mı 
kalmamıştır; yoksa çok daha etkin denetim araçla
rınız mı vardır? Otokontrola hiç gerek mi duyma
maktasınız? Hayır; hiçbiri olduğunu zannetmiyorum. 
Sadece savurganlığa varan dejenere olmuş bir ser
bestiye, ya da bazı amaçlara hizmet etme arzusudur. 
Başka bir cevap bulmak mümkün değildir. (HP sı
ralarından alkışlar) 

Tasarının gerekçesinde servet beyanının neden kal
dırıldığına ilişkin bir tek cümle vardır. Deniyor ki, 
«Gelir varsayımı esasına dayanan bu müessese, 20 
yılı aşkın uygulama sonucunda vergi hâsılatını artırma 
yönündeki otokontrol görevini gereği gibi yerine ge-
ıtirememişıtir.» 

Sayın milletvekilleri, tasarının Bütçe Komisyo
nundaki müzakerelerinde Maliye Bakanlığına sorduk; 
«Son yıllarda servet beyanı yoluyla ne kadar vergi 
gelirli sağladınız?» Aldığımız cevap şudur: «Efendim, 
bu yoldan topladığımız vergi, Gelir Vergisi cinsinden 
bütçeye girdiğinden toplam Gelir v Vergisi hâsılatının 
ne kadarının servet beyanından doğduğunu hesapla-
yamıyoruz.» Bütçe Komisyonu müzakerelerinin tuta
nakları incelenebilir, cevap aynen budur. 

O zaman, Sayın Hükümet, nasıl «Bu sistem vergi 
hâsılatını artırma yönündeki otokontrol görevini gereği 
gibi yerine getirmemiştir» diye iddia edebiliyor. Bu, 
son derece gayri ciddî bir tavırdır, en azından yasama 
organını hafife almaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu noktada aydınlatıcı bir 
'bilgiyi dikkatlerinize sunmak istiyorum. Geçen yıl 
kamuoyunda «Servet affı» diye duyurulan ve 2801 
sayılı Yasayla, mükellef servet beyanına davet edil
miştir. Yapılan bu servet beyanında ne kadarlık bir 
>eyan yapıldığını herhalde tahmin etmeniz güçtür, 
söyleyeyim, 2 trilyon liralık servet beyan edilmiştir. 
O yasaya göre beyan edilecek servetten yüzde 1 vergi 
alınacaktı, Yapılan 2 trilyonluk beyan sonucunda 
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yüzde 1 vergi alınmış ve bütçeye 20 milyarı aşkın bir 
varidat sağlanmıştır. Demek ki mükellef, zaman zaman 
servet beyanıma davet edilse, bütçenin, pekala 20 
milyar, bir başka sefer 10 milyar, bir başka sefer 
belki 40 milyarlık bir varidata sahip olması söz konusu 
alabilecektir. 

Esas 'itibariyle burada Maliye Bakanlığının verdiği 
cevaba bir kere daha dönmek işitiyorum, «Her yıl 
yapılan servet beyanı yoluyla sağlanan gelirin ne 
kadar olduğunu hesaplayamıyoruz» dediler. Eğer böy
le ise, bir an için bunu böyle kabul edecek olsak da, 
belki servet beyanı ile yılda 20 - 30 milyar liralık 
bir bütçe gelirini sağlıyorsunuz belki 1 - 2 milyar liralık 
bütçe geliri sağlıyorsunuz ama, bunu bilmiyorsunuz. 
Fakat 20, 30, 40 veya 15 milyar liralık bir gelir sağlı
yorsanız da bundan bir kalemde, gözünüzü kırpmadan, 
bu tasarı ile vazgeçebiliyorsunuz ve hiç de dert edin
miyorsunuz. Hükümete geldiğiniz günden beri böyle 
yapa yapa hangi noktaya geldiğimizin hesabını acaba 
çıkardınız mı? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Bütçeyi denk yapıyoruz. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — 1985 yılında kaç 
paralık bir bütçe içine sıkışacağınızı gerçekten merak 
ediyoruz. Normal bütçe gelirlerinizi gözünüzü kırp
madan feda edip, her gün zam üstüne zam yaparak 
gelir sağlama yöntemine daha ne kadar devam edebi
lirsiniz? (HP sıralarından alkışlar) 

Alınan kararlar arasında da bir tutarlılık olmadı
ğını dikkatelrinize sunmak istiyorum; bir yandan lüks 
mallar ithal ediyorsunuz; üstüne büyük gümrükler 
koyuyorsunuz veya fon meydana getiriyorsunuz ve 
diyorsunuz iki; «Efendim, bunları alacak malî güce ve 
refaha sahip olan insanlar bu vergileri ödesin». Güzel; 
ama, ondan sonra bu tasarıyı getiriyorsunuz, «Büyük 
servete sahip olmuş, refahı yüksek olan insanlar 
gerekli vergiyi ödemesin» diyorsunuz. Somunda da, 
vergi ödeme gücünü çoktan kaybetmiş olan büyük 
halk kitlesinin üzerime her gün zam getirip bir nevi 
vasıtalı vergi toplayıp Devlete gelir sağlıyorsunuz. Bu 
anlaşılmaz tutumdan artık vazgeçilmelidir. 

Anayasanın 73 üncü maddesi «Herkes kamu gider
lerini .karşılamak üzere malî gücüne göre vergi öde
mekle yükümlüdür» der. Bu durumda servet beyanını 
kaldırmak geçerli veya izah edilebilir bir nedene dayan-
dırılamadığı gibi, hukukî temelden de yoksundur. 

Geçmiş 20 yıllık uygulamasında bunun ne zararını 
gördünüz? Çok büyük bir faydası görülmemiş bile 
olsa tüm vatandaşların zam furyası altında ezildiği 



T. B. M,Mi B : 53 17 * 4 . 1984 O : 1 

bugünlerde, 24 bin liraya çalışan asgarî ücretliden bile 
vergi kesilen bu dönemde, büyük servet sahiplerini 
vergi ödemekten muaf tutuyormuşsunuz gibi bir iz
lenim vermek, en azından psikolojik açıdan yıkıcı bir 
davranıştır. Hükümet biraz makul düşünüyorsa bu 
tasarıyı geri almalıdır. 

Son olarak çok önemli bir hususa değinmek isti
yorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 71 inci mad
desi; «Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde 
bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri 
kanunla düzenlenir» demektedir, yani Anayasamız 
mal bildirimini bir anayasal müessese olarak getirmiş
tir, yani siz memura, kamu görevlisine mal bildirimi 
yükümlülüğünü devam ettireceksiniz. Mal bildirimi
min aynı demek olan servet beyanını, beyannameye 
tabi serbest meslek sahiplerini ve özel kesimi kaldıra
caksınız, servet beyanını onlara yaptırmayacaksınız. 
Kamu görevlisine ve memura mual bildirimini yaptırır
ken, bir anayasal müessese olarak mal bildirimini 
muhafaza ederken, serbest meslek sahibi ve beyanna
meye tabi mükellefi servet beyanının dışına çıkara
caksınız. 

Anayasadia mal bildirimi bir müessese olarak 
muhafaza 'edilirken, servet beyanını kaldırmamın hu-' 
kukî bir temeli olduğu kanısında da değiliz. Ayrıca 
da büyük bir çifte standart uygulamasıdır. 

Halkçı Parti olarak biz bu tasarıya ret oyu vere
ceğiz. (HEP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekillerinin herbirinıin tek tek kendi 
vicdan muhasebelerini yaparak oylarını kullanmalarını 
temenni eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — (Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen var mı? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (izmir) — Hükümet adına söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (îzmir) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; servet beyannamesinin kaldırılmasına ilişkin 
tasarıyı Milliyetçi Demokrasi Partisinin sözcüsü... 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sayın Bakan mahrum kalıyoruz, duyamıyo
ruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Duysanız da fark etmiyor 
zaten. (Alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — O zaman ko
nuşmayınız. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Efendim Sayın Şengün ko
nuştu. «Servet beyannamesinin kaldırılmasına taraf
tarız» dedi. Teşekkür ederiz. «Tasarının anahatları-
na da taraftarız» dedi. Ona da teşekkür ederiz. De
mek ki MDP oylarım tasarının lehine veriyor. 

Anavatan Partisinin sözcüsü konuştu, «Evet» dedi. 
«İki parti bir araya geldiği zaman bu tasarı geçer; 
o halde niye konuşuyorsunuz» diyeceksiniz. Sadece 
Halkçı Partili arkadaşımızın söylediklerine kısaca ce
vap vermek üzere geldim. 

Benim kanım o ki; eğer Tülay Hanımefendi, Sa
yın milletvekili arkadaşımız bir servet beyannamesi 
doldursa idi veya bunun uygulamasında bulunsa idi, 
gerçekçi açıdan bizlere katılmış olurdu. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Mal bildiriminde 
bulunduk. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyurun efendim, 
sabırlı olun. 

Bu müessese kendilerinin de ifade ettiği gibi 1960 
lı yıllardan sonra yürürlüğe gix'di ve bundaki amaç 
geliri kavramaktı, ama kendiliğinden geliri kavraya
mıyor. Bizatihi kontrol etmek suretiyle kavrıyor. Bi
liyorsunuz Gelir Vergisinin bir şahsilik ilkesi ve fer-
dilik ilkesi var. Zaten servet beyannamesi de o fert
lere ait. O halde bizatihi getirirken düşünmemiz la
zım gelirdi ki, benim servet beyannamelerinden sonuç 
alabilmem için mutlaka mükellefleri tetkik etmem 
lazım. Oysa Türkiye'de tüm mükelleflerin tetkik edi
lebilmesi mümkün değil. Sadece Türkiye'de değil, bü
tün dünyada mümkün değil. İdareden bunu da bek-
leyebilmeniz mümkün olmuyor. O halde bunun yükü 
kimin üzerinde kalıyor? Bunun yükü tetkik edilen 
mükellef üzerinde kalıyor. Tetkik nispetimiz ne? 
Yüzde bir. 

Sayın Şengün ifade ettiler, 1 milyon 700 bin Ge
lir Vergisi mükellefi var, 1 70Ö inceleme elemanı var. 
Yasalara bakıyorsunuz, servet beyannamelerini ince
lemekle yetkili olanlar kim? Maliye müfettişleri, he
sap uzmanları, gelirler kontrolörleri. Bunlar ise bir 
avuç insan. O halde sistemin başarısız olduğu fiilen 
mümkün, bir hâsılat sağlamadığı fiilen mümkün. 
Buna mukabil ne oluyor? Ticarî hayata gerçek ola
rak yaklaştığınız zaman şunu görürsünüz : Zaru
retlerden kaynaklanan bazı kaçaklar var. 

Mesela, vesika dışı harcamalar, kamu kesimine 
yaptığınız harcamalar, özel kesime yaptığınız harca
malar. Beyannamenizi vereceksiniz, verirken ne ya-
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pacaksınız? Onları telafi etmek mecburiyetinde kala
caksınız. Servet beyannamenizi nasıl düzenleyeceksi
niz? Ona uygun olarak düzenleyeceksiniz. Açıktan 
yaptığınız bütün faaliyetler servet beyannamenizin dı
şında kalıyor. Yani siz ticarî hayatta dolaşması lazım 
gelen, yasal olarak dolaşması lazım gelen parayı, eko
nomik değeri yasal kayıpların dışına itiyorsunuz. 

Bakınız size birkaç örnek vermek isterim. Türki
ye'de belirli gruplar, azınlık grupları muayyen süre 
gayrimenkul almazlardı. Bir süre sonra gayrimenkul 
alımına başladılar. Neden gayrimenkul alımına baş
ladılar? Çünkü sistemin getirdiği vergi dışı faaliyet
ler, vergi dışı kazançlar resmî olarak ticarî hayatın 
içine giremiyor; birikiyorsunuz, şişiyorsunuz, patlaya
caksınız artık; Türkiye'de bir gelenek var - açık ko
nuşuyorum, yani gayet rahat konuşuyorum - gayri
menkul alım satımları Türkiye'de en az üçte bir, 
dörtte bir nispetinde düşük gösteriliyor. Yani 30 mil
yona satılan bir gayrimenkul, tapuda beyan edilirken 
3 milyon gösteriliyor, 4 milyon gösteriliyor, 5 mil
yon gösteriliyor. Vakıa bu, ülkemizin gerçeği bu; en 
büyüğümüzden en küçüğümüze kadar bu böyle. Ne ya
pıyor o zaman açıkta kalmış para; gidiyor gayrimen-
kule yapışıyor; gayrimenkul alıyor; 30 milyonluk 
alım yerine servet beyannamesinde 3 milyonunu ya
zıyor, ertesi sene değerleme yaparken «30 milyondur» 
diyor ve vefgi dışı ticarî faaliyeti, vergi dışında kal
mış ticarî gelirleri de meşrulaştırmış oluyor. Bu meş
rulaştırmada şemsiye vazifesini gören kim? Servet 
beyannamesi. İşte şimdi mükelleflerin bu paralarını, 
yani dışta bulunan paralarını ticarî hayatın içine at
mak gerekir diyoruz ve işletmeler de güçlenir diyo
ruz. 

Size bir örnek vereceğim - kendilerine de sorun -
29.8.1977 günü Cumhuriyet Gazetesinde yazdığım bir 
yazıda açıkça arz ettiğim bu birinci nedenden ötü
rü ve bir de mükellefler arasındaki eşitlik, ilkesini 
bozmasından ötürü, servet beyannamesinin kaldırıl
ması lazım geldiğini açıkça önermiştim. Yani daha 
Anavatan Partisi ortada yokken. O hafta Devlet Şû
rasında duruşmaya geldim, biliyorsunuz servet be-
yannamesiyle ilgili ihtilaflara Danıştay Dördüncü 
Dairesi bakıyordu, Danıştay Dördüncü Dairesinin 
Başkanı da, Danışma Meclisinden arkadaşı bulundu
ğunuz üye Sayın Ragıp Tartan'dr. O gün duruşma
da aynen şöyle söylemiştir, açık, aleni; «çok doğru, 
katılıyorum; hukukî açıdan eşitsizlik yaratıyor, ticarî 
açıdan dengesizlik yaratıyor» dedi. Olaya gerçekçi açı
dan yaklaştığınız zaman bunu yakalayabiliyorsunuz. 

Şimdi, «Servet beyannamesini kaldırdınız, etkin 
bir denetim aracı mı getirdiniz?» diyorsunuz Sayın 
öney. Getirdim efendim. Geçen gün Milliyet Gaze
tesine baktım, fatura toplayanlar arasında Sayın Tü-
lay öney'de vardı. İşte denetim organı. Demek ki biz 
o sistemi servet beyannamesini kaldırmadan önce ge
tirmiş bulunuyoruz. 

TÜLAY ÖNEY (tstanbul) — Anayasanın 71 inci 
maddesi... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — 71 inci madde ile de ilgili 
değil, sadece sizle alaklı değil. Ben size bir ömek ve
riyorum. Anayasanın 71 inci maddesiyle de alakalı 
değil. 71 inci madde, kamu hizmeti bakımından söz 
konusudur. Kamu hizmetine girenler için mal beya
nında bulunmadır ve onun amacı da onun dışındadır, 
yani servet beyannamesiyle ilgili değildir. 

TÜLAY ÖNEY (tstanbul) — Aynı. şeydir, kamu 
görevlisi için mal bildirimi. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Servet beyannamesi vergi 
getirmez. Eğer servet beyannamesi bizatihi vergilen
dirme için gerekli olsaydı, o zaman devlet bütçesin
den kayıp söz konusu olabilirdi. 

Büyük servet sahiplerinin kaçakçılık yapmalarına 
imkân vermesi konusuna gelince; siz o zaman kim
lerin servet beyannamesi verip, kimlerin servet beyan
namesi vermediği hakkında bilgiye sahip değilsiniz 
diyeceğim. Servet beyannameleri ferdî teşebbüslerle 
alakalıdır, kurumlarla alakalı değildir. Yoksa 5CÖ 
milyon vergi ödeyen Vehbi Koç'un veya 3C0 milyon 
vergi ödeyen Sakıp Sabancı'nın veya 600 milyon lira 
vergi ödeyen Tara'nın servet beyannamesiden bir kor
kusu yok. Onların etkileri de yok. Bu ferdî teşebbüs
lerle alakalıdır. 

Buna bir bakımdan daha zorunluluk var. Bakınız, 
Türk vergi sisteminin yapısını tetkik ettiğiniz zaman 
Türkiye'de şunu görürsünüz : Sanayi sektörü, tarım 
sektörü, bir de hizmet sektörü; ticaret dahil. Dikkat 
buyurun, 1983 senesi rakamlarını tetkik ediniz, gayri 
safi millî hâsıla içerisinde en büyük payı alan ticaret 
sektörü dahil, hizmet sektörüdür. Yani servet beyan
namesini vermek durumunda olanlar. Bakarsınız bun
ların vergilendirilmelerinin yeterli olmadığını görür
sünüz. Kapasitenin orada mevcut bulunduğunu gö
rürsünüz. İşte, servet beyannamesini kaldırırsınız, 
onların faaliyetleri yasal çalışmaları içerisine girmiş 
olur. 
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T. B, M. M. B : 53 

Müsaade ederseniz ümidimizi de söyleyeyim size. 
İstanbul dahil, Marmara Bölgesi dahil, Karadeniz 
Bölgesi dahil, Doğu Anadolu Bölgesi dahil gezdiğim 
bütün illerde, beyanname verme dönemi kapandığı 
için araştırma yaptım, geçen seneye nazaran bu sene
nin hâsılatı aynı tarih itibariyle ne kadar tahakkuku 
fark ediyor diye. Cumhuriyet döneminde şimdiye ka
dar rastlanmadığı ölçüde bir artış var. Eğer mayıs 
gelirse o zaman kesin rakamları da size vereceğim. 
İstanbul'da geçen yıla nazaran tahakkukta yüzde 100) 
artış var, Marmara Bölgesinde yüzde 75 artış var. 
Karadeniz Bölgesinde yüzde 60 artış var, Doğu 
Anadolu Bölgesinde yüzde 75 artış var. Bunu enflas
yonla izah edemezsiniz. Enflasyon belirli hadlerde. 
Enflasyon haddini duble etmiş durumda, artmış du
rumda. Neden olduğunu araştırınız; faturalı yaşam
dan ileri geldi. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İnsaf. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyurun, tabiî, gö
receksiniz; neden biilyor musunuz? Mükellef ne so
ruyor, basın ne soruyor gelip gelip? Diyor ki : «Fa
turalı yaşam bunların 1984 yılındaki hâsılatım artı
rıyor, 1983 yılı hâsılatı düşük. Acaba 1984 hâsılatına 
bakılarak 1983'e tarhiyat yapılır mı?» İşte, vatandaş 
bu endişeyi ortadan kaldırabilmek için şimdiki fatu
ra trendine göre 1983 hâsılatım yükseltmiş bulunuyor 

Şunu kabul ediniz : Gerçekleri kabul ediniz. Ba
kınız, Türk vergi sisteminde bir hüküm vardır, der 
ki : «Defterlere, vesikaların ve belgelerin kaydedil
mesi 10 günden fazla geciktirilemez.» Bu bir kanunî 
karinedir; ama bunu hiç göremezsiniz. Türkiye'de dai
ma, özellikle ferdî teşebbüslerde kayıtlar yıl sonların
da yapılır. O yüzden, daha önce yürürlüğe girmiş bu
lunan faturalı yaşamın hâsılatı artırma etkisi olmuş
tur. Realiteyi bilirseniz, içinden gelirseniz bunu ga
yet rahatlıkla kabul edersiniz Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Teknisyenleriniz 
de sizin gibi mi düşünüyorlar? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Böyle düşünüyorlar. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hiç sanmıyorum. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (Devamla) — Evet efendim, vatandaş da 
böyle düşünüyor. 

Ben burada Hükümet üyesi olarak konuşuyorum; 
ama gerçekten bu konularda iyi kötü uzmanlaşmış 
bir kişi olarak fikirlerimi beyan ediyorum; tıpkı Em
lak Vergisinde olduğu gibi. Emlak Vergisi Kanunu-
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nu Maliye Bakanlığı 1979 yılında çıkarırken gene bu 
aciz kul «Yapamazsınız, döneceksiniz» dedi ve dön
düler. Hayatın içinde olmak başka şey dışında olmak 
başka şey. (HP sıralarından «İçindeyiz» sesleri) 

Sizin hayatın içinde olmanız mümkün değil, ren-
ginizden ileri geliyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Onun için, servet beyannamesinin kaldırılması, 
samimi olarak söylüyorum çok iyi olacaktır ve kat
kısı bulunacaktır. 

Şimdi geleyim gider esasına : Basit bir beyanna
meyi alın. Beyannamenizde gelirinizi yazıyorsunuz, 
«100 bin lira matrahım var» diyorsunuz, öbür taraf
ta da soruyor size Maliye : Yazlık ne kadar ödediniz? 
Vergiyi kaçırmış olduğunuzu varsayıyorum. Diyelim 
ki 150 bin lira yazlık ödediniz. Yazar mısınız 150 bin 
lira? Hayır. 10 bin lira yazıyorsunuz, öğretim gideri? 
50 bin liradır, 10 bin lira yazıyorsunuz. Tavan mat
raha, vergi çıktıktan sonra kalan kısma denk getiri
yorsunuz; yani matrah ne ise ona uygun bir gider bil
dirimi yapıyorsunuz ve gider bildiriminin uygulandığı 
şu kadar sene zarfında ciddî bir tarhiyat da yapılmış 
değildir. O halde müesseseyi niye muhafaza edelim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ona bir şey dedi
ğimiz yok Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Niye muhafaza edelim mü
esseseyi? Yani vatandaşa illa eziyet yapmak için mi 
bunu yapalım? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayat standardı 
bildirimi var. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Tabiî. 

Şimdi geliyorum aynı misali, size uygulamada, 
servet beyannamesinde vereceğim. Bakın müsaade 
buyurun efendim, söyledim zatıâliniz var, ben varım, 
Sayın Başbakanımız var, bütün millet var, halk var 
onun yerine. Onun yerine başka şeyler de gelecek; 
ama biraz sabırsızsınız ondan. 

Şimdi servet beyannamesinde nelerin yazılıp nele
rin yazılmayacağını yasanın ilgili maddeleri 115 ve 
116 ncı madde düzenliyor. Hepimiz hukukçuyuz, «Se
netli ve senetsiz alacak» diyor. Siz yazıyorsunuz, 
«Benim Cahit Tutum'dan senetsiz olarak şu kadar 
alacağım var» diyorsunuz. İnceleme elemanı gelip 
diyor ki, «Hayır, alacağım yok, Cahit Tutum söyle
medi.» Veya borcunuzu yazacaksınız, «Ben annean
nemden borç aldım» diyorsunuz, «Hayır, anneanne
nizden borç almadınız» veya «Anneannenizin borç 
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verebilecek ekonomik durumu mevcut değil» veya 
«Yanınızda bulunan paranın yanınızda saklanması 
mümkün değil, mevcut kasanızın hacmi de bunu mu
hafazaya yeterli değil» deniyor. İnanınız servet be
yannamesi müessesesi kadar mükellefle (bırakınız 
faydasını) devletin arasını açan hiçbir müessese vergi 
hukukunda olmamıştır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Erdem de 
aynı fikirdeler mi? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Sanırım. İnanın öyle yani; 
olmamıştır bu, gidiniz sorunuz bunun uygulamasını 
yapanlara, buna karar verenlere sorunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, çalışma süremiz 
dolmuştur. O bakımdan Genel Kurulun bir oyuna 
müracaat zaruretimiz vardır, Başkanlık Divanı ola
rak. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitirilin
ceye kadar çalışma süresinin uzatılmasına karar ve
rilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Şimdi, geliyorum 20 yıllık 
dönemde servet beyannamesinden ne gelir elde edil
diğine. 

Üç kurulun, servet beyannamesinin dışında bütün 
vergi incelemeleriyle tespit edebildiği matrah farkı 10 
milyardır. Servet beyannamesinden ne kadar kaynak
landığını tespit edebilmek için, bunları bir bir ayık
lamak lazım gelir. 

Yine, Tülay Hanımın söylediği 2 trilyonluk servet 
artışı, ki daha önce beyan edilmiş olan servetler de 
dahildir; daha önce diyorum, çünkü o aflarla alaklı 
daha önce beyan edilmiş olanlarla. Bakınız, işte idare
nin etkin olamadığı ve servet beyannamesinin doğru 
olmadığını bu misal dahi gösteriyor. Siz ne diyorsu
nuz? «Yüzde 1 vergi verirseniz yükseltin» diyorsu
nuz ve vatandaş da 2 trilyona yükseltiyor. Demek ki 
idare, mevcut serveti tespit edememiş ve mükellef de 
beyan etmemiş. O zaman ben bu müesseseyi muha
faza edip de niçin onu ticarî işletmesinin dışında faa-
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liyet yapmaya sevk ettireyim? Yani, bu sizin kendi 
verdiğiniz misalden ortaya çıkan sonuçtur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İdarenin zafiye
tini kutsallaştınyorsunuz. Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Hayır, idarenin zafiyetini 
kutsallaştırmıyorum. Tetkik edemez de zaten. 1 mil
yon 700 bin servet beyannamesini tetkik etmek müm
kün değildir. Çünkü, bütün servet unsurları üzerinde, 
ayrı ayrı durmak gerekir. Ben, Sayın Şengün bunları 
söylediği için gelmedim ortaya. «Mücevherim var» 
diyor adam «5 000 lira» diyor. Siz 50 000 lira diye
ceksiniz; vergi alabilmeniz için, doğurabilmeniz için 
bu konuda. Ne yapacaksınız? Sizin dediğiniz mi doğ
ru, idarenin dediği mi doğru? Kazaî ihtilaf var. Bi
lirkişiler; hepsi böyle. Binaenaleyh, bu müessese ver
gi sistemini işletebilen, vergi sistemine katkısı olabi
len bir müessese de değil, yüzde yüzü olsa dahi, an
cak vatandaşla Devleti karşı karşıya getiren bir mü
essese niteliğindedir. O yüzden bizim kanaatimiz, par
timizin kanaati; memnuniyetle gördük, MDP'nin ka
naati, bu müessesenin kaldırılmasından yana. Sanıyo
rum ki, sizin de öz kanaatiniz öyle de söyleyemiyor
sunuz. Aslında inanıyorsunuz, biliyorum... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yani, siz de biraz 
sıkışsamz, Gelir Vergisini de kaldıracağız diyecek
siniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Yok onu, kaldırmıyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. Sağ olunuz. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz dolmuş bulunduğundan ve Ge
nel Kurulun vermiş olduğu karar gereğince, sözlü so
ruları ve kaldığımız yerden bu tasan ile 16.4.1984 ta
rihli ve Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve basılıp da
ğıtılmış bulunan 29 ve 30 sıra sayılı kanun tasarılarını 
sırasıyla görüşmek için 18 Nisan 1984 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 
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GÜNDEMİ 

53 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

17.4.1984 Sah 

Saat ; 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE' YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

" • . 4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 

in, gençlik kuruluşlarında içki ve kumarın yasaklan
masına ilişiklin. Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/38) 

2. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yaş 
meyve ve sebzelerin dış pazarlamasında 'karşılaşılan 
sorunlara ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/40) 

3. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökço-
ra'nın, Nilüfer Çayına ve kanaletlere dökülen atık
ların önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/42) 

4. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Ziraat 
Bankasının kredi politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/44) 

5. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'kı, Devle
tin pancar ekicisine gecikme zammı ödemesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru ötfergesi. (6/45) 

6. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Ameri
kan kamuoyunda etkinliğimizin duyurulması için gi
rişilen teşebbüslere ilişiklin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/46) I 

7. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
satsuma ürününe ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/47) 

8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Bern Büyükelçisinin bazı tutum ve davranı şiarına iliş
kin Dışişleri Balkanından sözlü soru önergesi. (6/48) 

9. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Bir
leşmiş Milletler nezdindekıi daimî temsilcimizin (tele
fon görüşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/49) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, YSE 
ve Toprak l^kân genel müdürlüklerinde çalışan iş
çilerin ücretlerine ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri 
Balkanından sözlü soru önergesi. (6/50) 

11. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, 4 üncü De
mir Çelik tesislerinin yapımına ve Kangal Kömür İş
letmelerine alınacak işçilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/51) 

7 
KANUN TAJSARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ile An

kara Milletvekili Sururi Baykal'ın 14.11.1983 tarih 
ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanu
nunun 19 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma
sına dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru. (2/40) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
10.4.1984) 

X 2. — 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu ile 4.1.1961 Tarihli ve 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru. (1/471) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösfterir. 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 27 

İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ile Ankara Milletvekili Sururi 
Baykal'ın, 14 . 11 . 1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun 19 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu. (2 /40) 

T.B.M.M. Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 
Tarih : 13.1984 

Sayı :. 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

14flL1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu Maddesinin Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifimiz, gerekçesiyle birMkte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederizj 

Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Sururi Baykal İbrahim Ural 

GEREKÇE 

Türkiye Radyo Televizyon Kanununun 19 uncu maddesi (Hükümete, mevzuat ve idarî kararlarla yürür
lüğe konulan ve çoğu kez siyasal yönü ağır basan uygulamaların propagandasını yapma imkânını vermek
tedir. Madde, açıkça «siyasî çıkar amacı taşımamak» esasına aykırı olarak siyasal çıkar amacıyla kullanıl
maktadır. 

Şimdiye kadar bu maddeye dayanılarak yapılan programlarda, Hükümet icraatının tanııtılmasından ziya
de iktidar partisinin seçimden önce yaptığı propaganda konuşmalarının devamı niteliği taşıdığı açıkça görül
müştür. 

TRT yasasını hazırlayan yasa koyucular, tamamen iyiniyete yönelik 19 uncu maddenin böylesine ama
cından saptırılıp istismar edilebileceğini düşünmemişlerdir. 

19 uncu maddenin istismarının tipik ilki örneğinin uygulamaya konulmasından sonra, eğer bu madde 
TRT yasasından çıkarılmayacak olursa yakın gelecekte TRT ekranlarında «İcraatın İçinden» dizisinin sürüp 
gideceğimi bugünden kabul etmemiz gerekecektir. 

Kaldı ki, programın TRT dışında hazırlanıp getirilmesini de, devlet anlayışı ile bağdaştırmak mümkün de
ğildir. Üstelik her seferinde bu iş için devlet bütçesinden milyonların özel reklam şirketlerinin kasalarına 
girmesi de oldukça düşündürücüdür. Bu paraların, hangi fasıllardan ve hangi ölçülerle harcandığı hususu da 
üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır. 

Üstelik Hükümete belli konularda bildiri çıkararak halkı aydınlatabileceğini öngören aynı kanunun 18 
inci maddesi karşısında, 19 uncu maddeye gerek de yoktur. Partiler arasında gözetilmesi gereken eşitlik il
kesine de ters düşmektedir. Şimdiden, siyasî çekişme nedeni olan bu madde yüzünden partJlerarası diyalog da 
ciddi biçimde zedelenmiştir. 

Bütün bu nedenlerden dolayı bu maddenin TRT Kanununun metninden çıkarılması gerekmektedir. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İBRAHİM URAL VE ANKARA MİLLETVEKİLİ SURURİ BAYKALTN 
TEKLİFİ 

14.11.1983 Tarih ve 2954 Sfayıh Türkiye Radyo ye Televizyon Kanununun 19 uncu Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 14.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 27) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı 9 . 4 . 1984 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/40 
Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 5 Mart 1984 Tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İstanbul 
Milletvekili ibrahim URAL ile Ankara Milletvekili Sururi BAYKAL'ın 14.11.1983 Tarih ve 2954 Sayıh Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Komisyonumuzun 5 Nisan 1984 Tarihli Toplantısında Devlet Bakanı Sayın Mesut YILMAZ'm da ka
tılmasıyla incelenmiştir. 

14 Kasım 1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu maddesi, Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumunun, mevzuat veya idarî kararlarla yürürlüğe konan ve ancak halkın katılı
mı ile başarıya ulaşabilecek Hükümet uygulamalarının, gerekçelerinin, yararlarının, vecibelerinin, usul ve esas
larının kamuoyuna benimsetilmesi amacıyla, cevap hakkı doğuracak nitelikte olmamak ve siyasî menfaat 
amacı taşımamak kaydıyla, kendi yayın esaslarına uygun tanıtıcı radyo ve televizyon programları düzenlen
mesini öngörmektedir. 

Teklif sahipleri, anılan maddenin siyasal çıkar amacıyla kullanılabileceğini, aynı Kanunun 18 inci mad
desine göre, Hükümetin belli konularda bildiri çıkararak halkı aydınlatabileceğini ileri sürmektedir. 

Komisyonumuz, görüşmeleri sonunda, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19 uncu maddesinin, 
Hükümet çalışmalarının halka tanıtılması, mevzuat ve idarî kararların kamuoyuna en iyi biçimde duyurul
ması amacıyla getirildiğini, maddede belirtilen kısıtlamalara uyulmadığında yasal yollara başvurmanın ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi denetiminin her zaman mümkün olduğu görüşünde birleşmiştir. Ayrıca, hükü
met bildiri ve konuşmalarını Hükümet bildirisi olduğunu açıklamak kaydıyla Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumunca yayımlanması öngörülen, aynı Kanunun 18 inci maddenin kapsamının 19 uncu maddeden farklı 
olduğu bu nedenle teklifte belirtildiği gibi 18 inci maddenin 19 uncu maddenin yerini dolduramayacağı gö
rüşü Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

Bütün bu nedenlerle Komisyonumuz teklifin reddine karar vermiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan BaşikanvekÜM ve Kâtip 
Kâmil T. Coskunoğlu Bu Raporda Sözcü Mehmet Zeki Uzun 

Arikara Münir Fuat Yazıcı Tokat 
Manisa 

Üye Üye Üye 
Nurettin Yağanoğlu Ünal Yasar Mustafa Sabri Güvenç 

Adana Gaziantep Niğde 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 27) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 28 

3 1 . 1 2 . 1 9 6 0 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 
4 . 1 . 1 9 6 1 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu. (1/471) 

T. a 
Başbakanlık 29 . 3 . 1984 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D.18/101-1677/01213 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28 . 3 . 1984 
tarihinde kararlaştırılan «31 . 12 . 1960 Tarihti ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 4 .1 . 1961 Tarihli 
ve 213 Sayıh Vergi Usul Kanununda Değişiktik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ite gerekçesi ekB ola
rak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederini. , 
Turgut özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Servet beyanı ve gider esası' müesseseleri Vergi sistemimize 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile girmiştir. 
Gelir Vergisi içerisinde yer alan bu müesseseler vergi hâsılatım artırmak amacıyla bir oto-kontrol aracı 
olarak getirilmiştir. 

Vergilendirme dönemleri sonu itibariyle düzenlenen' ve yıllık gelir vergisi beyannamelerine ekli olarak ve
rilen servet bildirimlerinden birbirini izleyen iki vergi lendkme dönemine ait bildirimlerin kıyaslanması sonu
cu tespit edilen servetteki artış, beyan edilen geliri aştığı takdirde, aşan miktar o dönemde elde edilmiş ve ver
gilendirilmemiş gelir, kabul edilerek gelir vergisine tabi tutulmaktadır. 

Açıklanan niteliği ile «gelir varsayımı» esasına dayanan bu müessese 20 yılı aşkın uygulama sonucunda, 
vergi hâsılatını artırma yönündeki oto-kontrol görevini gereği gibi yerine getiremediği anlaşılmıştır. 

Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannameleriyle beyan ettikleri gelirlerinin giderlerinden düşük olama
yacağı varsayımına dayanarak giderlerle gelirler arasındaki farkın vergilendirilmesine imkân veren gider 
esası müessesesinde uygulandığı süre içerisinde vergi hâsılatım artırıcı görevini yerine getiremediği görül
müştür. 

KaıMı ki, 2772 sayıh Kanunla vergi sistemimize 1982 yılında getirilen aynı amaca yönelik, ve daha etkin 
bir oto-kontrol aracı olan «Hayat Standardı Esası» karşısında, mükerrer bir müessese olarak yer alan gider 
esası müessesesinin kaldırılmasının gerektiği açıktır. 

Bu iki müessesenin getirilmesinde tasarruf + harcama ilkesinden hareketle vergi kayyıplannın önlenmesi 
amaçlanmıştır. Ancak, mükellefler beyan ettikleri, gelelere uygun olarak gider ve servet bildiriminde bulunduk
larından uygulamada beklenen sonuç elde edilememiştir, 
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Bu nedenlerle «Servet beyânı» ve «gider esası» müessesesinin kaldırılması öngörülmektedir. 
Yukarıda açıklanan iki oto - kontrol müessesesinin kaldırılmasıyla gelir vergisi ve Vergi Usul Kanunla

rında yer alan bu müesseselere ilişkin hükümlerin de yeniden düzenlenmesinde veya kaldırılmasında zorun-
luluk vajdır. 

Bu.husus dikkate alınarak tasanda gerekli teknik düzenlemelere yer verilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarıyla «gider esası»nın kaldırılması öngörüldüğünden, Gelir Vergisi Kanununun 91 
inci maddesinde gider bildirimine ilişkin hükümlerin de kanun metninden çıkarılması gerekmektedir, öte yan
dan, yıllık gelir vergisi beyannamesinin yasal düzenlemelere paralel olarak ihtiyaç duyulan bilgileri ihtiva 
edecek şekilde düzenlenmesini ve mümkün olduğu ölçüde mükelleflerin anlayacağı şekilde basit ve kolay 
olmasını sağlamak amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 

Madde 2. — Gelir Vergisi Kanununda yer alan «Hayat Standardı Esası»na göre yapılacak tarhiyat 
sırasında «Servet beyanı» ve «gider esasına» göre mukayeseyi öngören son fıkra hükmü, bu iki müessese
nin kaldırılmasına paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Bu maddeyle, Vergi Usul Kanununda yer alan ve servet beyanının verilmemesi halinde ön
görülen cezayı belirleyen 358 inci madde, «servet beyanı» müessesesinin kaldırılması nedeniyle yeniden dü
zenlenmiştir. 

Madde 4. — 31.12.1960 tarihli Gelir Vergisi Kanununun kabulüyle vergi sistemimize giren ve geçen sü
re içinde beklenen oto - kontrol işlevini yeterince yerine getiremeyen «servet beyanı» ve «gider esası» mü
esseselerine ilişkin hükümler -bu maddeyle yürürlük ten kaldırılmaktadır. 

öte yandan, Vergi Usul Kanununda servet beyanında ve gider bildiriminde bulunmayanlar hakkında 
kesilmesi öngörülen usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümler; «Servet beyanı» ve «gider esası»nın kaldırılmasına 
paralel olarak madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 5. — «Servet Beyanı» ve «Gider Esası» müesseselerinin kaldırılması sonucu, bu iki müesseseye 
dayanılarak inceleme ve tarhiyat yapılamayacaktır. Bu durumda, anılan müesseseler esas alınarak geçmiş dö
nemlerle ilgili olarak da inceleme ve tarhiyat yapılmaması gerekir. Diğer taraftan mükelleflerin geçmiş ver
gilendirme dönemlerine ilişkin olarak servet bildirimlerinde beyan ettikleri giderlerin servet incelemelerine ko
nu edilmemekle beraber, vergi incelemelerinde ve takdir işlemlerinde veri olarak kullanılabileceği"düşünül
düğünden bu hususun da önlenmesi amacıyla geçici madde metnine bu tıükmün ilavesi zorunlu olmuştur. 

Madde 6. — «Servet beyanı» ve «gider -esası» mü esseselerinin kaldırılması ve geçmiş yıllara ilişkin ola
rak servet beyanı ve gider bildirimlerinin vergi incelemelerinde ve takdir işlemlerinde kullanılamaması so
nucu, mükelleflerden bu bildirimlerin 1983 yılı için verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleriyle birlikte is
tenmemesi öngörülmüştür. - -

Madde 7. — Bu madde Kanunun yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 8. — Bu madde Kanunun yürütme yetkisinin Bakanlar Kuruluna ait olduğunu, belirlemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 28) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
• • • • • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/471 11.4.1984 
Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak Balkanlar Kurulunca 29 Mart 1984 tarihinde 
TJB.MM. iBaşkanlıgına sunulan ve aynı tarihte Komisyonumuza havalesi yapılan «31.12.1960 Tarihli ve 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 4.1.1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı», 11 Nisan 19İ84 tarihinde yapılan 18 inci birleşimde Hükümet Temsilci
sinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

(Bilindiği gibi; Gelir Vergisi içerisinde yer alan «servet bayanı» ve «gider esası» müesseseleri vergi 
hâsılatını artırmak amacıyla bir oto - kontrol aracı olarak getirilmiştir. Ancak, 20 yılı aşkın bjr uygulama 
sonucunda, vergi hâsılatını artırma yönündeki oto - kontrol görevini gereği gibi yerine getirmediği de bir 
gerçektir. 

Ayrıca, 2772 Sayılı Kanun ile 'getirilen, aynı amaca yönelik fakat daha etkin bir kontrol aracı olan «ha
yat standardı esası» gözönüne alındığında, günümüzde mükerrer bir oto - kontrol müessesesi haline gelen 
ve beklenen faydayı sağlamayan «servet beyanı» ve «gider esası» müesseselerinin kaldırılması zorunlu hale 
gelmiştir. 

Komisyonda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Servet beyanının tamamen vergi sistemin
den çıkarılması yerine etkinliğinin artırılmasının daha uygun olabileceği, servet beyannamelerinden bekle
nen sonucun alınamamasındaki nedenin onun fonksiyonel hale getirilememesinde aranılması gerektiği ve 
vergi daireleri ile kontrol ve denetim mekanizmasının etkinliği sağlanamadıktan sonra sistemlerde yapılacak 
değişikliklerin yeni bir şey getiremeyeceği gibi görüşler yanında; Mevcut sistemin uygulanabilir nitelikte 
bulunmadığı kendisinden beklenen 'oto-kontrol amacını yerine getiremediği bu nedenle de sisteme yeni gelen 
«Hayat Standardı Esası» ile mükerrerliği dikkate alınarak sistemden çıkarıtaasmın isabetli olacağı, şeklin
de görüşler ifade edildikten sonra yapılan oylamada tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülme
sine geçilmiştir. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiş, 3 üncü maddesi redaksiyona tabi tutularak maddenin 
sonunda yer alan «...kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar.» ibaresi «...kaçakçılığa teşebbüs sayılır.» şeklin
de değiştirilmiştir. 

Tasarının 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiş, tasarının 6 ncı maddesi mükdleflerin 1983 takvim 
yılına ilişkin gelir vergisi beyannamelerini vermesi nedeniyle hiçbir hüküm ifade etmeyeceğinden tasarı 

Türjkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 28) 
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metilinden çıkartılmıştır. Tasarınırr yürürlük ve yürütmeye ilişkin 7 nci ve 8 inci maddeleri ise 6 ncı ve .7 
nci madde^eı* olarak aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip 'Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

İsmail Sengün 
Çekimserlik görüşümüz eklidir! 

Denizli 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim özbıytk 
Kayseri • 

İsmet Er gül 
Kırşehir 

Başkanvekilı 
Ayçan Çakıroğullan 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
\ Adana 

M. Fenni İslimyeli 
Çekimserlik görüşümüz eklidir. 

Balıkesir 

Onuraİ Şeref Bozkürt 
Tümüne karşıyım. 

Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

tmzada bulunamadı. 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanhoğlu 
Gaziantep 

Tülay öney 
Tümüne karşıyım. 

İstanbul 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Nazmi Önder 
Muş, 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş, 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
'Ödlü 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Özdemir Pehtivanoğlu 
İzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Ülkemizdeki vergi kontrolünün- yetersiz bir seviyede bulunduğunu dikkate alarak tasarının, vergide kont
rol sağlayacak diğer tedbirlerle birlikte görüşülmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

İsmail Sengün 
Denizli Milletvekili 

M^ Fenni İslimyeli 
Balıkesir Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 28) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu ile 4.1.1961 Tarihli ve 213 Sayıh Yergi Usul 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı. 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t i 

«Madde 91. — Yıllık 'beyannamelerin şekil, muh
teva ve ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin 
ve tespit olunur. Mükellefler beyanlarını bu beyan
name ile yapmaya veya bu beyannamelerde yazılı 
bilgilere mütenazır olarak bildirmeye mecburdurlar.» 

MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
na 31.12.1982 tarihli ve 2772 sayılı Kanunla ekle
nen mükerrer 116 ncı maddenin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi incelemeleri ile tespit edilen matrah fark
ları üzerinden veya 111, 112, mükerrer 112 nci mad
delere göre yapılacak tarhiyat, tarhiyata konu ola
cak farkların bu maddeye göre hesaplanan geliri ve
ya bu gelire isabet eden vergiyi aşan kısmına inhi
sar eder.» 

MADDE 3. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 30.12.1980 tarihli ve 2365 sayıh Kanunla deği
şik 358 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 358. — 344 üncü maddenin 1-6 numa
ralı bentlerinde yazılı fiilleri veya 'bir hesap dönemi 
içinde ayrı tarihlerde en az iki defa fatura,v taşıma 
irsaliyesi, sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu, gider 
pusulası veya serbest meslek makbuzu düzenleme
me fiilleri, verginin tarhı içıin kanunda belli edilen 
sürenin girmesinden önce meydana çıkarılanlar, bu 
fiillerin vergi ziyamı mucip olup olmayacağına ba
kılmadan kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar.» 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 4. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 113, 114, 115 ve 116 ncı maddeleri ile 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesinin I inci 
derece usulsüzlüklere ait 10 numaralı bendi ve II nci 
derece usulsüzlüklere ait 3 numaralı bendi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Yergisi Kanu
nu ile 4.1.1961 Tarihli ve 213 Saydı Yergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 30.12.1980 tarihli ve 2365 sayılı Kanunla deği
şik 358 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 358. — 344 üncü maddenin 1 - 6 numa
ralı bentlerinde yazılı fiilleri veya bir hesap dönemi 
içinde ayrı tarihlerde en az iki defa fatura, taşıma 
irsaliyesi, sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu, gider 
pusulası veya serbest meslek makbuzu düzenlememe 
fiilleri, verginin tarhı için kanunda belli edilen sü
renin girmesinden önce meydana çıkarılanlar, bu 
fiillerin vergi ziyamı mucip olup olmayacağına ba
kılmadan kaçakçılığa teşebbüs sayılır.» 

MADDE 4. (— Tasarınm 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 28) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
na aşağıdaki geçici 22 nci madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 22. — Mükellefler hakkında 
servet beyanı ve gider esasına dayanılarak geçmişe 
yönelik inceleme ve tarhiyat yapılamaz. Mükellefle
rin geçmiş vergilendirme dönemlerine afit servet bil
dirimlerinde beyan ettikleri servet unsurları ite yıl" 
lık gelir vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri gi
derler vergi incelemelerinde ve takdir işlemlerinde 
veri olarak kullanılamaz.» 

MADDE 6. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nuna aşağıdaki geçici 23 üncü madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 23. — Mükeleflerden 1983 
takvim yılına İlişkin olarak servet bildirimi istenmez 
ve mükellefler anılan vergilendirme dönemine ilişkin 
yıllık gelir vergisi beyannamesinde gider bildirimin
de bulunmazlar.» 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

Yürürlük 

MADDE 7. 
rürlüğe girer. 

— 'Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 8 inci maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
7\ 0zd 

Devlet Bakanı 
At M,_ Yılmaz 

Devlet Bakamı 
L özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V;_ Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M% Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K, Erdem 

Devlet Bakam 
S._ N* Türel 

Devlet Bakanı 
A, K._ Alptemoçln 

İçişleri Bakam 
A. Tanrıyar 

Milî Eğitim Gençlik ,ve Spor Bakanı 
Mt V._ Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
• V._ Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H._ d Aral 

Kültür ve Turizm Bakam 
Mt M._ Taşçıoğlu 

28.3.1984 

Devlet Bakam 
K._ Oksay 

Devlet Bakam 
At Tenekeci 

Adalet Bakam 
M, N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V, Halef oğlu 

Bayındırlık ve îskân Bakanı 
t S. Giray 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakam 
H,H._ Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Ct Büyükbaş 

«—• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 28) 


