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30.5.1984 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KAĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN 
RULA SUNUŞLARI 

GENEL KU-

A) Çeşitli İşler 
1. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Ak-

bulut'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/388) (S. Sayısı : 58) 

B) Tezkereler ve Önergeler 

1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, «5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 8.7.1971 Tarih ve 1425 
Sayılı Kanunla Eklenen 1.6.1976 Tarih ve 2013 
ve 28.4.1982 Tarih ve 2665 Sayılı Kanunlar
la Değişik Ek 6 ncı Maddesinin 1 inci Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekli
finin «İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair öner
gesi (2/44) (4/17) 

Sayfa 

94:95 

98 

96 

96 

96 

96:97 

97 

97:98 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

Sayfa 
98,130 

98 

1. — Kars Milletvekil i Ömer Kuşhan'ın, 
inşaasından vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına 
ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Baka
nı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı (6/58) 98: 103 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, İran gezisinde yapılan harcamalara iliş
kin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (6/65) 103 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can ver' 
in, bir şirketin Antbirlik'e olan borcunun erte
lendiği iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın ce
vabı (6/67) 103:105 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar' 
m, telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) 105:106 

5. — Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'ın, 
İğdır Entegre İplik Dokuma 'Mensucat Fabri
kasının yapımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/70) 10ı6 



T. B. M. M. B : 72 30 , 5 , 1984 O: İ 
Sayfa 

6. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bah-
çeci'nin, TIR güzergâhları ve transit taşıma
cılığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/71) 10)6 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar' 
in, Mersin İlinde çevre kirliliğine neden olan 
tesislere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/79) 106 

8. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangü' 
in, bazı yetkileri kaldırılan bir bankanın mudi-
lerine ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Erdem'in cevabı 
(6/80) 106:107 

9. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangü' 
in, Devlet dairelerine personel alımlarında uy
gulanan güvenlik soruşturması yöntemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/81) 107 

10. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gil'in, Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz işlet
melerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın-
dan«sözlü soru önergesi (6/82) 107 

11. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
TC Ziraat Bankasına devredilen bazı banka
ların personeline ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 107 

12. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal' 
•in, Libya'da çalışan Türk işçilerinin sorunla
rına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/84) 107 

13. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç' 
m, yağlı tohum üretimine ve sıvı yağa yapılan 
zamlara ilişkin sözlü sorusu7 ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı 
(6/86) 107:111 

14. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Türk Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına 

Sayfa 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/87) 111 

15. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıl-
dırım'm, Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday 
alım ve satımından doğan farkın üreticiye öden
mesine ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) . 111 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 130 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, bazı Bankaların 1976'dan beri da
ğıttıkları kredi miktarlarına ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral' 
in yazılı cevabı (7/78) 130 

2. — Çorum Milletvekili Mehmet Besim 
Göçer'in, Çorum İlinin eğitim ve spor sorun
larına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı 
cevabı (7/86) 130:131 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 111 

1. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/480) (S. Sayısı : 61) 111:117,129,132:135 

2: — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında
ki Yasaya 11.10.1983 Gün ve 2912 Sayılı Yasa 
ile Eklenen Geçici Maddede Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Yasa Teklifi; Kütahya Millet
vekili Mustafa Uğur Ener'in; Manisa Millet
vekili Münir Fuat Yazıcı'nın aynı mahiyet
teki kanun teklifleri ve Adalet Komisyona Ra
poru. (2/57, 2/79, 2/90) (S. Sayısı : 41'e 1 inci 
Ek) 117:129 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

29 . 5 . 1984 Sah 

T. B. M. M. Genel Kurulu 29.5.1984 Salı günü 
saat 15.00'te açıldı. 

Bingöl Milletvekili Hakkı Artukarslan, müstehcen 
neşriyat konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Ülkemiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti par
lamentoları arasında temasların başlatılması ve geliş
tirilmesini sağlamak amacıyla bir Federal Alman par

lamento heyetinin yurdumuza davet edilmesine dair. 
Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

ölüm cezasına mahkûm edilen : 
Cumali Ayhan (3/281) ve 
Mehmet Bozbay (3/327); 

Haklarındaki dava dosyalarının geri verilmesine 
dair Başbakanlık tezkereleri okundu; Adalet Komis-

94 — 
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yonunda 'bulunan dava dosyalarının geri verildiği 'bil
dirildi. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, resmî 
araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin 
(6/6Ö), 

Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, tütün üre
ticisine ve ya'bancı sigara ithaline ilişkin (6/69), 

Sözlü sorularına Maliye ve Gümrük Bakanı Vural 
Arıkan, 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, fındık 
ihraç fonuna ilişkin sözlü sorusuna (6/63) Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem, 

Çorum -Milletvekili Mehmet Besim Göçer'in, bazı 
öğrenci yurtlarında yapıldığı iddia edilen yemek boy
kotuna ilişkin sözlü sorusuna (6/78) Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara kar
şı görüşlerini açıkladılar. 

Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın, bazı 
bankalarca karşılıksız verildiği iddia edilen kredilere 
ilişkin sözlü sorusuna da (6/72) Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı I. Kaya Erdem cevap verdi. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasından vaz
geçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından (6/58), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir şirketin 
Antbirlik'e olan borcunun ertelendiği iddiasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından (6/67), 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, telefon 
santralı İhalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından (6/68), 

Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin, 
TIR güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin Ulaş
tırma Bakanından (6/71), 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin 
tünde çevre kirliliğine neden olan tesislere ilişkin Baş
bakandan (6/79), 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Libya'da 
çalışan Türk işçilerinin sorunlarına üişkin Dışişleri 
Bakanmdan '(6/84), 

İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, yağlı to
hum üretimine ve sıvı yağa yapılan zamlara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından (6/86), 

Sözlü soru önergeleri ilgili bakanlar Genel Kurul
da hazır bulunmadıklarından, 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Iran ge
zisinde yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan söz
lü s'oru önergesi (6/65) soru sahibinin birden fazla 
sorusunun gündemde yer alması nedeniyle, İçtüzüğün 
97 nci maddesi gereğince, 

Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'ın, İğdır Entegre 
İplik Dokuma Mensucat Fabrikasının yapımına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından (6/70), 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Devlet 
dairelerine personel alımlarında uygulanan güvenlik 
soruşturması yöntemine ilişkin Başbakandan (6/81), 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk Hava 
Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanmdan (6/87), 

Sözlü soru önergeleri soru sahipleri ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in : 
Bazı yetkileri kaldırılan bir bankanın mudilerine 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
(6/80), 

Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz işletmelerine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından (6/82), 

Sözlü soruları soru sahibi Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere, 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, T.C. Ziraat Ban
kasına devredilen bazı bankaların personeline ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/83) Maliye ve Gümrük Bakanı 
Vural Arıkan'ın sorunun kendi bakanlığıyla ilgili ol
madığı beyanı üzerine, 

Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin buğday alım ve satımından doğan 
farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
mehil verildiğinden; 

Ertelendiler. 
22.11.1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Tapu Kanunu

nun 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısının (1/483) (S. Sayısı : 59) tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü; talebi üzerine, İçtüzüğün 
89 uncu maddesi gereğince, tasarı Komisyona geri ve
rildi. 

30.5.1984 Çarşamba günü saat İ5.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 17.25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâ'tSp Üye 
Hatay Kırklareli 

M. Murat Sökmenoğlu Cemal Özbilen 

95 — 
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İL — GELEN KAĞITLARA 

30 . 5 , 1984 Çarşamba 

Raporlar 
1. — Bursa (Uludağ) Üniversitesinin 1976, 1977, 

1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin-
hesap Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Rapo
ru (1/305, 3/347; 1/306, 3/348; 1/307, 3/349; 1/308, 

3/350; 1/309, 3/351; 1/310, 3/352; 1/311, 3/131) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 30,5.1984) (GÜNDE
ME) 

2. — İsmet Yoğurtçu'nun Özel Affına Dair- Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/482) 
(S. Sayısı : 63) (Dağıtma tarihi : 30.5.1984) (GÜN
DEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, ekonomiyi güçlendirme amacına dayanan dış ge
zilere ilişkin Barbakandan yazılı soru önergesi (7/99) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 29,5.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap EGE 

KATİP ÜYELER : Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli), Mustafa Murat SÖKMENOĞLÜ (Hatay) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini açıyorum. 

m , — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapı-
lacakt«\ 

(Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'na ka
dar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı için yeter sayımız vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/388) 
(S, Sayısı : 58) (1) 

(1) 58 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Başikanilığın Genel Kurulla Sunuşları 
Ikustoırida yer .alan, Anaya&a ve AdaM Komlsyonik-
rınldan Kuruliu Kairma K'om'&yonun 58 sıra sayılı ra-
poranu dkütup biljgiil'erîriize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye 'Büylülk Müeft MetiÜfai Başkanlığınca 17 Ni
san 1984 tarihlinde 'Komisyonumuza gönderilen, Er
zincan M'Edtlvdkiili Yıldırımı Alklbulut'un ya'sama d'o-
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ikünuimazlığının kal'dıniması haıkkırida 'Başbakanlık 
tezikeresü' ve HazırMc KJomüsyonu Raporu fytlüzüığün 
110 uncu mald'desiine ıgöre Kanma Komisyonumuzun 
24 Mayıs 1984 itarMi 'toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakikımda Erzincan Barosu 
a'vukatı, İken, görevi HâlkÜme hataaretlte bulunmak su
çu isnat edilen Erzincan MMdttvekili Yıldırım Ak-
Ibülult'un yasama dlokunutaazliiğının kaldırılmasına ge
rek bulunmadığına ve halkkınldaki 'kovuşlturmainın 
m'ilildtvelkİigji sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Karma Komîsıyoınumuız, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliği
ne güre Erzincan MMeftvekiI Yıldıran Akbuilut hak
kındaki 'kovuşturmanın milletvekilliği sıtfatının sona 
ermesine fcaldar erMenlmesine oybiıiiiği ilie fcarar ver
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun (bilgilerine arz ddil'mek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur . 

IRaışkan 
Kâmil T. Çoşkunoğlu 

Ankara' 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

ü y e 
Edip özgenç 

tçel 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

ü y e 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Baişkanvekii 
M'ünür Fuat Yazıcı 

Manıisa 

Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 

Üye 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkari 

Üye 
îlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye 
Mehmet Bahçeci 

Yozgat 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
İçtüzüğe göre, 10 gün içinde itiraz olunmadığı 

takdirde rapor kesinleşmiş olacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, «5434 Sayılı 

Türkiye, Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
8.7.1971 Tarih ve 1425 Sayılı Kanunla Eklenen 
1.6.1976 Tarih ve 2013 ve 28.4.1982 Tarih ve 2665 
Sayılı Kanunlarla Değişik Ek 6 ncı Maddesinin 1 inci 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin» 
İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınmasına dair önergesi (2/44) (4/17) 

BAŞKAN — içtüzüğün 38 inci maddesine göre ve
rilmiş, doğrudan gündeme atoma önergesi vardır. 
Okutup lonayınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Balıkesir Milleltveklili Cahit Tutum ve üç arkafcîa-
şıniii 5434 sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 8.7.1971 tarih ve 1425 'saydı Ka
nunla eklenen 1,6.1976 tarih ve 20(13 ve 28.4.1982 ta
rih ve 2665 sayılı Kanunlarla 'değişik ek 6 ncı Mad
desinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakki'nda 
Kanun tdkl'ifîmiiz 2/44 Plan Bütçe Komisyonunca 45 
gün liçinlde ^onuçîaridırıümadığıınıdan tç'fcüzüğün 38 
Snci maddesi gereğince (doğrudan Genel Kurul gün
demine aliinmasunı saygılarımla arz ederim. 

Cahit Tutum 
Balıkesir Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, 
herhalde idinliyorsunuz?..: 

okunanları 
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Plan ve Bütçe Komisyonu söz istiyor mu efendim? 
İstemiyor. 

Sayın Tuftu'm, gündeme alınma önergesi üzerinde 
söz istiyor musunuz efeödüm, oyluyorum? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anlaşıldıysa Sa
yan Başkanım... 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kafbul 
edenler... Etmeyenller... Kaıbul edilmiştir. (HP sırala
rından alkışlar) 

Gündem'in «Sözlü Sorular» kUsmtna geçiyoruz. 
(GürüiMİter) 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa dikkatlerinizi çe
kiyorum. Okunan önergeleri, konuşmaları yakından 
dinlersenliz oylarınızı dıalha (selamıetl'e kullanırsınız. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasın
dan vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin sözlü 
sorusu ye Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın cevabı (6/58) 

ıBAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kılsmı-
na geçiyoruz efendim. 

Birinci isırada, Kars milleffcvekl'i Ömer Kuışjhan'ın, 
inşasından vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından ıs'özlü soru önergesi var. 

Sayın Ömer Kuşhan burada mı? Burada. 
Sayın Balkan (burada mı? Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ederim. 

Ömer Kuşhan 
Kars Milletvekili 

1. Kars İlinde bir şeker fabrikası yapılmasına 
hangi tarihte hangi nedenlerle gerek görülmüştür? 

2. Bunun için bir ön .araştırma yapılmış mıdır? 
Bu araştırmalarla ilgili dokümanlar Sayın Bakanlığı
nızda ve ilgili genel müdürlükte mevcut mudur? 

3. Bu maksatla hangi tarihte kimlerden ve ne 
miktarda ve evsafta arazi istimlak edilmiştir? Bu is
timlak edilen araziye kaç TL ödeme yapılmıştır? 

PERTEV ASÇIOĞUU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, aksi oyu almadınız ki... 

BAŞKAN — Aksi oy almaya lüzum yok efendim. 
Komisyona ısordulm; eğer Komisyon Başkanı veya 
Sözcüsü aırzu ediyorsa, söz alıp bu konuda konuşa
bilirdi; sıöz a'imıadı. Ondan sonra önerge sahibine sor
dum, o da ısöz istemeyince önergeyi oyladım. (HP sı
ralarından alkışlar) Kimse de bana,,v 

PERTEV AŞÇIOĞLU (ZonuıgulMaik) — Anlaya
madan hemen oyladınız. 

IBAŞKAN — Bir dakika muhterem arkadaşlar. 
Kimse «söz Jsltliyorum» demedi. Zorla kimseyi kür

süye getirip de konuşturanlayız. Onun için lütfen ta
kip buyurunuz. (ANAP şuralarından gürültüler, HP 
sıralarından alkışlar) 

4. Bu arazi üzerine hangi tarihte başlanmak 
üzere ne maksatla ve miktarda bina inşa edilmiş, ne 
kadar para sarf edilmiştir? 

Bu inşaatlar bugün ne durumdadır ve ne mak
satla kullanılmaktadır? 

5. Kars İli hudutları dahilinde her yıl kaç dö
nüm arazide kaç üretici ailece şeker pancarı ekimi 
yapılmakta ve kaç ton şeker pancarı üretilmektedir? 

6. Bu pancarlar kaç kilometre taşınarak hangi 
fabrikada işlenmekte ve bu maksatla ne kadar nak
liye ödenmektedir? 

7. Bu yörenin pancarını işleyen fabrikanın ka
pasitesinin yetersizliğinden ve mevsimin kısalığından 
ötürü her yıl ne kadar pancar zayiatı olmakta ve ne 
oranda evsaf kaybına uğramakta, bu kayıpların ma
lî portesi takriben yılda ne kadar TL olmaktadır? 

8. Ağrı İli sınırları dahilinde kaç aile pancar 
ekimi yapmakta ve bir yılda ne kadar pancar üretil
mektedir? 

9. Bu fabrika inşaatı durdurulduğuna göre, bu 
maksatla istimlak edilen arazi ve inşa edilen binala
rın nasıl değerlendirilmesi düşünülmektedir? 

10. Bu fabrika inşa edilseydi yılda ne kadar iş
çi istihdamı mümkün olacaktı? Yılda ne kadar şe
ker, ne kadar küspe ve melas üretilecekti ve bunun 
bölge hayvancılığı ve besicilik yönünden memleket 
iktisadiyatına takriben ne kadar katkısı olacaktı? 

İL Bu fabrikanın, önce durdurulmasına, sonra 
inşasından vazgeçilmesine hangi tarihte ne gerekçe 
ile karar verilmiştir? 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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12. Hükümet, bu fabrikanın yapımını tekrar 
programa almayı düşünmekte midir? 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, okunan 
önergeler, maalesef dinlemek isteyen milletvekillerin
ce dahi dinlenemiyor; sayın bakanlar da dinleyemi-
yorlar. Lütfen kokteyldeymiş gibi dolaşmaktan vaz
geçelim ve yerlerimize oturalım. (Alkışlar) 

Sayın Aral, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri? Sayın Milletvekilimiz 
Ömer Kuşhan Bey, Kars İlinde kurulması daha ev
vel mutasavver olan şeker fabrikası hususunda 10 ta
ne soru sormaktadır. Başkanlığın lütfettiği 10 dakika 
içerisinde bu soruları cevaplandırmaya çalışacağım. 

1 inci soru: «Kars İlinde bir fabrika yapılması
na hangi tarihte, hangi nedenlerle gerek görülmüş
tür?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, istirham edeceğim; 
sualleri lütfen okumayınız. Siz de takdir edersiniz ki 
bu suallere 10 dakikada cevap verilmez. Cevapları 
sadece, «1, 2, 3..» diyerek lütfediniz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Teşekkür ederim efen
dim. 

1 inci cevap : Bakanlar Kurulunun 5.8.1976 gün 
ve 7/12349 sayılı Kararnamesi ile 10 ilde birer şeker 
fabrikası kurulmasına karar verilmiştir. 

1976 yılı revize yatırım programına 17.11.1976 
gün ve 7/12723 sayılı Kararname ile dahil edilmiştir. 
O dönemde artan şeker tüketiminin iç üretimle kar
şılanabilmesi için, yeni kapasitelere ihtiyaç duyulma
sı gereği, Kars ilinde bir şeker fabrikası kurulması 
kararının gerekçesi olarak ifade edilmiş. 

Ayrıca, şeker pancarı ve pancar münavebesindeki 
diğer ürünlerin tarımının geliştirilmesi, ayrıca pan
car ve pancar küspeleriyle hayvancılığın ve besicili
ğin geliştirilmesi ve yatırımların geri kalmış yörelere 
kaydırılarak ilave istihdam imkânının yaratılması ön 
plana alınmıştı. 

İkinci sorunun cevabı : Türkiye Şeker Fabrika
ları Genel Müdürlüğünce Nisan 1976'da hazırlanan, 
Türkiye'de pancar potansiyelinin uzun vade gelişme 
durumu ve kurulması muhtemel yeni şeker fabrika
ları hakkındaki raporda, kurulması düşünülen yeni 
şeker fabrikalarının sayısı üç alternatif halinde ele 
alınmış ve Kars Şeker Fabrikası her üç alternatifte 
de yer almıştı. 

Fabrikaların kuruluş yeri ve diğer incelemeler 
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tara
fından yapılmıştır. Çalışmalarla ilgili raporlar, ilgili 
kuruluş ve bakanlıkta mevcuttur. 

İstimlak kararı; Türkiye Şeker Fabrikaları Yöne
tim Kurulunun 21.10.1976 gün ve 1279/43-11 sayılı 
kararlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onay
lanmasını müteakip istimlak başlamıştır. 

istimlak sahası; Kars merkez ilçesinin yedi kilo
metre güneybatısında Paşaçayırı, Çiftlik ve Küllük 
mevkilerindeki 671 adet parseldir. Tamamı 6 285 de
kar arazidir. 

İstimlak edilen arazi sahiplerinin çoğunluğu özel 
şahıslar, ıbir kısmı da Hazine ve belediyeye aittira 

Arazinin niteliği genellikle ıtarla, çayır ve mera olup 
yerleşim alanı son derece azdır. 

Kamulaştırma bedeli 60 625 552 Türk Lirasıdır. 
4. İnşaatın başlama tarihi : 31.7.1976; müteah

hitle sözleşme tarihi, 4.10.1977; yer teslim tarihi, 
14.10.1977; birinci keşif bedeli 265 milyon Türk Li-
rasıdifs 

Yapılan Üsler ve sarf edilen para; Şeker fabrika
sı binası sosyal tesisleri ve müştemilatını kurmak 
maksadıyla inşaata başlanmıştır. İhale tertipleri, di
ğer tertipler, kömür sahası stabilizesi, prefalbrik atöl
ye, büro temelleri, kalorifer tesisi, kalorifer kazanı, 
kamyon kantarı tesisi için arsa istimtkık bedeli dahil, 
yemden değerlendirme dahil ceman 179 233 517,91 
Türk Lirası harcanmıştır. Ancak bu harcamaların bir 
bölümü diğer fabrikalarımızda tekrar, sökülmek su
retiyle, değerlendirilmiştir. 

İnşaatın halihazır durumu ve ne maksatla kulla
nıldığı: Proje sahasında ihata tertipleri ve 'bazı te
meller dışında şirkete ait bina bulunmamaktadır. 
İnşaat mütehhidine ait bazı şantiye binaları mevcut
tur., 

5 inci sorunun ceva'bı: 
1983 yılı itibariyle pancar ekilen arazi miktarı 

71 296 dekar, üretici sayısı 7 599 olup, üreticiden sa
tın alınan miktar ise, 203 456 tondur, fire hariç. Nak
ledilen ise, 215 267 tondur. Kars ilinde üretilen pan
carın yaklaşık % <85'i İğdır ovasından elde edilmek
tedir. Bilhassa bu hususu Yüksek Meclisimizin bil
gisine arz ederim, 

6 ncı sorunun cevabı: 1983 yılı dahil, Kars ilin
de üretilen pancarlar, Erzurum Şeker Fabrikasına 
taşınarak işlenmiştir. 1984 yılından itibaren Kars 
Bölge Şefliğinde üretilen pancarlar Erzurum Fabri-
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kasma, İğdır, Aralık ve Tuzluca bölgesinde üretilen- | 
ler ise, Ağrı Şeker Fabrikasına sevk edilecektir. Nakliye I 
üretim bölgelerine göre, Kars - Erzurum arası 208 I 
ila 356 kilometre; Ağrı Fabrikasıyla karayolu mesa
fesi ise 155 ila 277 kilometre arasında, değişmekte- I 
dir. Taşımanın yaklaşık yüzde 4,4'ü demiryolu ile I 
yapılmaktadır. 1984'te, İğdır, Aralık ve Tuzluca 
bölgeleri üretimlerinin 133 Ma 198 kilometre mesafe- I 
deki Ağrı Şeker Fabrikasına taşınması ile taşıma me
safesi yüzde 25 lila Sİ oramnda azalmış olacaktır. 
Bunlar için ödenen nakliye ücreti ise, 1983 kampan- I 
yasında 215 267 ton pancar (Erzurum Şeker Fabri
kasına taşınmış, karşılığında 441 milyon 800 000 Türk I 
Lirası ödenmiştir. Ton başına ortalama nakliye be- I 
del ise, 2 052 lira 25 kuruştur. Ağrı Fabrikası işletme
ye alındığında taşıma giderleri yaklaşık olarak yüz- I 
de 45 azalacaktır. 

7 nci sorunun cevabı: Erzurum Şeker Fabrikası- I 
nın kampanya süresi ki; normal olarak kampanya- I 
nın 11 Eylül ila 10 Aralrtc olarak 91 gün arasında 
olması gerekmektedir. Bu fabrikada, yörenin özelliği I 
bakımından optimal süre 85 gün olarak kabul edil- I 
mistir. 1983 ve 84 kampanyası 7 Eylül 1983 ile 18 
Ocak 1984, yani 133 gün olarak devam etmiştir. 

8 inci sorunun cevabı: I 
Son kampanyada Erzurum'da işlenen pancar ise, I 

359 bin tondur ve 46 350 ton şeker elde edilmiştir,, 
Ortalama randıman yüzde 12,91'dir. . I 

iBu yıl uzayan kampanya süresinde 101 650 ton I 
pancardan 12 688 ton şeker elde edilmiştir bunun I 
ortalama randımanı ise, 12,48'dir. Normal kampan- I 
ya süresindeki ortalama randıman 13,08 olduğuna I 
göre, yüzde 0.6 randıman düşüklüğü vardır, bu da I 
610 ton kadar şekere tekabül etmektedir. I 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Bakan. I 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI H. HÜSE

YİN CAHİT ARAL (Devamla) — Hay hay efen- I 
dim. I 

Randıman düşüklüğü yaklaşık olarak 71,9 mil- I 
yon liradır. Ülke şartları ve sanayi imkânlarımızla I 
tabiatıyla bu mıntıka için bu kayıp normal kabul •! 
edilmelidir. I 

Ağrı ilinde pancar üreticisi çiftçi sayısı 1983 yılı I 
rakamlarıyla 4 919, pancar ekim alam 48 667 ve sa- I 
tın alınan pancar 76 487 tondur. I 

9 uncu sorunun cevabını arz ediyorum: Kars pro- I 
jesi 1982 programı yatırımından çıkarıldığından 6830 I 
sayılı Kanunun maddeleri uyarınca eski sahiplerine I 
iadesi 3J1.1982 tarihinde şirketçe kararlaştırılmıştı. I 

İstimlak Kanununun bazı maddeleri sonradan değiş
tirilmiş olduğundan araziye Atatürk Üniversitesi Ve
teriner Fakültesi talip olmuş, ancak verdikleri fiyat 
olan metrekarede 35 lira çok az bulunmuştur. Ara
zinin bir bölümüne de Karayolları talip olmuştur, te
maslar devam etmektedir. 

İnşa edilen Ibinalar için 18,1 milyon lira masraf 
yapılmıştır. 

10 uncu sorunun cevabım veriyorum. İstihdam; 
projeye göre Fabrikanın tam kapasitede çalışması 
halinde memur, hizmetli, daimî ve geçici işçi olarak 
toplam 1 200 personel istihdamı öngörülmekteydi. 

Projeye ıgöre yıllık üretim ise, 85 günlük kam
panya süresinde 127 5Q0 ton pancar işlenecek ve kar
şılığında 19 000 ton şeker, 10 200 ton melaslı kuru küs
pe ve 5 000 ton kadar melas üretileceği tahmin edil
mekteydi. Projenin ekonomik durumu, Nisan 1980' 
de hazırlanan Kars Şeker Fabrikası Revize Proje
sindeki değerlere göre, 1987 yılında yıllık gelirler top
lamı 549 milyon Türk Lirası, giderler toplamı ise, 
1,046 milyar liraya baliğ olup; menfi şeker nakliyat 
fonu yaklaşık, 529 milyon Türk Lirası olacaktı* Pro
je kapasitesi düşük olduğundan ekonomik görülme
miş ve bu sebepten dolayı plandan çıkarılmıştır. 

Bölge hayvancılığı ve besiciliği ve ülke ekonomi
sine katkısı yönünden Kars ilinde pancar üretiminin 
yaklaşık yüzde 85'i İğdır Ovasından temin edildiğin
den pancarın Ağrı Fabrikasına nakli ile taşıma me
safesi hemen hemen yarıya inecek ve yöredeki çift
çiler yaş ve kuru küspeden daha çok faydalanabi
lecektir. Bu nedenle pancar tarımının, hayvancılık 
ve besiciliğe katkısı Kars İlinde de elbette artmış 
olacaktır. Kars projesinde fabrikanın günlük pan
car işleme kapasitesi; 1 500 ton ve 3 000 tona tevsi 
edilebilir olarak öngörülmekteydi. 

Erzurum Şeker Fabrikasının günlük kapasitesi 
3 000 ton olup, Ağrı Şeker Fabrikası da 1984 -1985 
kampanyasında aynı kapasite ile işletmeye alınacak* 
tır, 

Normal ölçülerde günde 3 000 ton pancar işleyen 
fabrikalar dahi, bugün dünyada küçük kapasite ola
rak kabul edilmektedir. Ayrıca, birim işletme kapa
sitesine isabet eden sabit yatırımları da yüksek bu
lunmaktadır. 

Bölgede 1990 yılına ait pancar üretim potansi
yeli, üretimi teşvik edici tedbirlerin tam ve sürekli 
uygulanması halinde 580 bin ton tahmin edilmekte
dir. Pancar tarımı yönünden Erzurum ye Ağrı fab-
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rikalarma bağlı Kars'ta şeker fabrikası kurulması, 
ibahse konu fabrikalarda atıl kapasite yaratacaktır. 
Her iki fabrikanın yılluk kapasitesi, kampanya süre
si, 100 güne düşeceğinden, toplam olarak 600 bin 
tona varmış olacaktır. 

11 inci sorunun cevabı: 
Yatırımın durdurulmasının en önemli nedeni, bu 

'bölgenin pancar üretim potansiyeline kıyasla Erzu
rum ve Ağrı şeker falbrikalarıyla erişilecek kapasite
nin yeterli olmasıdır. Kars projesi 1981 yılının ilk 
yarısında durdurulmuştur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Son cümlemi söylüyor 
ve bitiriyorum efendim. 1982 programında Çorum - Ala
ca, Denizli - Çivril, Mardin - Nusaybin veUrfa proje
leriyle birlikte 'genel projeden çıkarılmıştır. 

12 nci sorunun cevabı ise; yukarıdaki mülahazalar 
karşısında, İğdır civarında olmak şartıyla şeker fab
rikasının yeniden etüdüne bağlanması talimatını Ba
kanlığımız vermiştir; çünkü yaptığımız incelemelere 
göre, İğdır daha rantabl görülmektedir. Eğer onda 
müspet neticeyi istihsal edersek, Sayın Milletvekili
mizin arzuları, ıherhalde Hükümet tarafından ve prog
ram gereği yerine getirilecektir. 

Teşekkürlerimi arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, bir noktayı tekrar hatır

latmak mecburiyetindeyim. Sayın Balkan altı - yedi 
dakika fazla konuşmak mecburiyetinde kaldı; 12 
madde halindeki bir sözlü soruyu, ıbir bakan bütün 
gayretine rağmen, ibu kadar sıkıştırabilir. Biz de bu 
müsamahayı her zaman gösteremeyiz, Tüzüğün ge
reğini yerine getirmekle mükellefiz. Burada ben sı
kılıyorum, Bakan sıkılıyor, dinleyenler de bundan 
pek fazla bir şey anlamıyor. Lütfen sözlü soruları 
iki - üç madde halimde sorun; daha rahat, daha gü
zel anlatılır ve dinleyen de bir şey anlar. Yani bir 
şeyi geçiştirmek için değil, netice almak için yapa
lım. 

Buyurun Sayın Kuşhan; süreniz beş dakikadır 
efendim. 

ÖMER IKUŞHAN (Kars) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. Şu süre sorunumuzu bir çözebilsek, her 
defasında hatırlatılan bu süre her şeye engel oluyor 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, müsaadenizle ıben, özellikle şu çok 
önemli konuyu vurgulayarak sözlerime başlamak is
tiyorum. Ben, ne sözlü soruyu veren bir milletvekili

nin buradan adının duyulmasını istemekten kaynak
lanan bir eğilimi taşıdığını, ne sayın bakanların 
uzun süre araştırarak getirdikleri, gerekli olduğuna 
çok kesin inandığım bilgileri, ne de sözlü soru sahi
binin sonradan üzerinde duracağı şeyleri iş olsun di
ye yaptıkları kanaatinde değilim. O yüzden de Sayın 
Başkan, evvela Başkanlık (Divanını, sonra Büyük 
'Millet Meclisinin çok değerli üyelerini ve sayın ba
kanları <bu sıkılma tabirinden beri tutmak istiyor, on
ları bundan tenzih ediyorum, izninizi alarak. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı harcadınız efendim, 
buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Evet, nasıl ol
sa harcanıyor Sayın Başkan. 

özellikle üzerinde durulması gereken konular 
vardır. Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, özellikle Bakanlar Kurulu
nun ve şu anda hizmette bulunan Hükümetin, kendi
lerine soru sorduğum ve lütfedip açıklama getirdik
leri veya açıkladıkları konularda sorumlu olduğunu 
tartışmak elbette ki mümkün. IBu Hükümetten evvel 
alınmış olan bir karar, bu Hükümetten evvel alınmış 
olan bir değiştirme kararı, programdan çıkarma ka
rarı. Yalnız ben şu noktadan hareket ederek, ki he
pinizin de bana katıldığınız kanaatindeyim, bakanlar 
geçicidir, milletvekileri geçicidir; ama bakanlıklar, 
hükümet ve devlet devamlıdır. Bu noktadan hareket
le elbette ki bugünkü Sayın Bakana bu soruyu sor
mak mecburiyetindeydik, o da bu noktadan hareketle 
bunları cevaplamak durumundaydı. 

Sayın Bakan lütfedip birçok bilgiler verdiler bi
ze, zamana sığmamış olmasına rağmen, çok açıklayı
cı bilgiler verdiler, zaman olsaydı çok daha geniş bil
giler vereceklerdi mutlaka. 

Değerli milletvekilleri, programa alınmış olan 
Kars Şeker Fabrikası hiçbir şekilde, bir kimsenin 
gönlünü almak için değil, o yörede hayvancılığın ge
liştirilmesini sağlamak 'bakımından, küspenin ve 
melasın taşıdığı değer yönünden üzerinde durularak 
programa alınmıştı. Hangi maksatlarla, hangi etki
lerle, hangi baskılarla programa alındığı hepiniz ta
rafından bilindiği için, burada beş dakika içerisinde 
bu tarihi size anlatmam mümkün değil; ama yine 
bunun arkasından, çok gerekli olan bu projenin, fab
rikanın programdan çıkarılması Sayın Bakanın biraz 
önce izah ettiği, daha doğrusu izah etmeye çalıştığı, 
verdiği değerle ve onların değerlendirilmesiyle prog
ramdan çıkarılması, kesinlikle siyasî bir eylemin tat-
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bik ve 'tatmin edilmesinden başka bir şey değildir 
sayın milletvekilleri. 

Sayın Bakan (lütfedip İğdır'ın veya Karaköse'de-
ki fabrikanın, Ağrı (Fabrikasının Kars'a, özellikle 
hayvancılığın çok yoğun olduğu bölgelere uzaklığı
nın 178 kilometre olduğunu açıkladılar. Beni bağış
lasınlar biîgi biraz yanlış oluyor, gidilecek dan yer
ler 240 kilometre civarındadır. İl merkezi olarak alır
larsa o zaman haklılar. Yalnız hayvancılığın etkin ol
duğu ve IKars Şeker Fabrikasının üreteceği melas ve 
küspeyi hayvan üretiminde kullanılacak bölgeye gö
türmek 240 küsur kilometredir. 

Binaenaleyh, Kars'ta hayvan üretiminden başka 
bir işi olmayan, hayvan üreticiliği yapan Karslı hem-
şerilerim 247 kilometrelik yerden tekrar küspe, me
las taşımak mecburiyetinde bırakıldılar. Tabiî im
kânları dahilinde olmadığı için, yine bunları yapma
mak mecburiyetinde bırakıldılar. Ben o kadar güven
miştim ki, zamanında alınmış dan yanlış bir kararı, 
yapılmış olan yanlış bir uygulamayı biz tashih ede
ceğiz diye bana cevap verecekler ve açıklama yapa
caklar diye düşünmüştüm. Sayın Bakan lütfetti, uy
gun bulunursa, yani rantabl olursa, hesaplar netice
ler iyi çıkarsa «Biz fabrikayı orada yapacağız» di
yorlar. Fabrika ha İğdır'da yapılmış, ha bugünkü 
Karaköse Fabrikasında bunlar işlenmiş, bir şey de
ğişecek değil Sayın Bakan. Özellikle etkin olduğu
nuz bu konuda lütfen talimat veriniz, araştırma Kars 
yöresinde yapılsın. Çünkü Kars'ın şekere değil, mela
sa ve küspeye ihtiyacı vardır. 

Kırmızı petrol dediğiımdz, yani ikinci stratejik 
madde dediğimiz et üretimine çok bilinçli şekilde eğil
mek mecburiyetindeyiz. Dünya üzerinde petrol te
razinin bir kefesinde, besin maddelerinin en önde ge
len metaı olan et diğer kefesinde ve Türkiyemizde 
hayvan yetiştirmek, yani et üretmek bakımından po
tansiyeli en müsait yerdir Kars; meseleye bu açıdan 
yaklaşmak lazım. Yoksa, Kars'ta üretilecek şeker el
bette ki önemli değildir; Kars'ın üretilen şekere değil, 
onun yan ürünlerine ihtiyacı vardır. 

Diğer taraftan, üretmiş olduğumuz pancarı ha 
İğdır fabrikasında işlemişiz, ha Karaköse Fabrikasın
da, ha Erzurum Fabrikasında işlemişiz. Eğer biz me
lasından ve küspesinden istifade edemeyeceksek, eğer 
biz kendi çok güdük bütçemize buradan katkıda bu
lunamayacak, hayvancılığı geliştiremeyeceksek, eğer 
biz millî gelire biraz önce vermiş olduğum görüntü 
doğrultusunda fayda, sağlayamayacak, katkıda buluna-
mayacaksak, orada yapılacak yatırım yine dünkü gi- ' 

bi bir siyasî tercihin sonucu olacaktır. Sayın Bakan, 
özellikle ikaz etmek istiyorum bu konuyu; lütfeder 
bunu o. yönde araştırırsanız, öyle zannediyorum ki 
günün şartlarının veya günümüz dünyasının gerektir
diği şekilde objektif ölçüler içerisinde, siyasî tercih
lerin ve siyasî alternatif düşüncelerin ötesinde mem
leketin gerçek manadaki ihtiyaçlarına yönelir ve on
ları gerçekleştirmiş oluruz. 

Sayın Bakan, Kars'ta istimlak edilmiş olan arazi
de binaların yapıldığını; fakat yapılan binaların bir
çoğunun şantiyeye ait olduğunu lütfedip açıkladılar. 
Tabiî aldıkları kaynak bilgilerden verilen görüntüy
dü bu. Sayın milletvekilleri, şantiye tasfiye edildiği
ne göre, şantiye için harcanmış olan bütün paralar 
Devletin kasasından çıktı ve şu anda Devletin malı 
olan o binalar da orada yıkılmaya terk edilmiş vazi
yette. Eğer bir gün yolunuz düşerse Kars'a giderken 
dönün şöyle bir sağ tarafa bakın, yaklaşık yedi sene
dir muattal vaziyette ve belirli maksatlarla kullanılan 
çok güzel arazi hiç kimsenin istifadesine sunulama
makta, belirli çıkar çevrelerinin menfaatlerine hitap 
etmemin ötesinde orada öyle hudayinâbit yatmakta
dır. 

BAŞIKAN — Bir dakikanız var efendim. 

ÖMER KUŞHAN ((Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan, bitirmek üzereyim zaten. 

Ben, özellikle Kars'ın üzerine bu yönden eğilin-
mesini, Bakanlığın bu yönde araştırma yapmasını 
istirham etmekteyim ve bundan sonra da mutlaka 
bunun izleyicisi olacağız,' mutlaka kendilerine daha 
dökümlü, daha detaylı bilgiler getireceğiz, mutlaka 
Kars'ta böyle bir fabrikanın kurulması için; ama İğ
dır yöresinde değil, Kars yöresinde kurulup, biraz ön
ce dediğim yan ürünlerinden Karslıyı istifade ettir-
mek için ne lazımsa Kars milletvekilleri olarak biz 
bunu yapmaya çalışacağız. 

Açıklamalarınız için teşekkür ediyor Sayın Baş
kan, saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kuşhan. 
Değerli milletvekilleri, sözlü sorular elbette bir 

şeyi öğrenmek, bir şey hakkında bilgi alınmak için 
sorulur. Bunlar maksatlı soruluyor yahut şu veya bu 
maksatla ismini duyurmak istiyor şeklinde bir ifade 
Başkanlık tarafından bu mikrofondan duyurulma-
mıştır, onu bir defa tashih ermek isterim. Bütün ar
kadaşlarımızın çok iyi niyetle, fevkalade düşünerek 
sorduklarına ve memleketin, milletin yararına bazı 
bilgileri almak istediklerine inanıyorum; ancak istir
ham ettiğimiz nokta şu: Karşılıklı meseleleri daha ra-
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hat anlayabilmemiz, daha rahat kavrayabilmemiz 
için, soruların, ne maksatla soruluyor ise, onun 
üzerinde toplanması ve bakanların da daha ra
hat cevap vermesini temin etmektir. Sayın Ba
kanın -bu konuşmadan sonra verebileceği cevap 
var; ama tüzük ona müsait değil. Eğer 'Muhterem 
arkadaşımız, aşağı yukarı bir sayfa tutan sorusunu 
12 sualde değil de 2 sual içerisinde sormuş olsaydı, 
Balkan daha rahat açardı, arkadaşımız daha rahat 
kavrardı, gereken tatminsiz yön varsa onu da bura
da daha rahat ifade ederdi. Bunu arz etmek istiyo
ruz, lütfen arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Yoksa 
elbette kürsü sizlere aittir, istediğiniz gibi kullana
bilirsiniz. Lütfedin, bu şekilde hareket etmemizin 
faydalı olacağına inanalım. 

2., — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Iran gezisinde yapılan harcamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'm cevabı (6/65) 

BAŞKAN — 2 nci soru, İstanbul Milletvekilli Sa
bit Batumlu'nun, İran gezisinde yapılan harcamalara 
ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesidir. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Başbakan adına Saym Devlet 

Bakanı cevap verecek. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Turgut Özal 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunun 
teminini saygıyla arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu 

Nisan ayı son haftası çok kalabalık bir grup işa
damlarının İran'a gidişi ve 28 Nisan - 2 Mayıs 1984 
tarihleri arasında Başbakan olarak yine çok kalabalık 
bir grup bürokrat ve koruma grubu ile birlikte bu ge
ziye gittiğiniz malumlarıdır. İran gezisinde yapılan 
resmî ve özel maddî harcamaların yekûnu nedir? 

Bu konuda Devletten ne kadar döviz çıkmıştır? 
Kamuoyuna bu olayın Meclis Kürsüsünden tarafı
nızdan açıklanmasını talep ediyorum. 

BAŞKAN — Başbakan adına Devlet Bakanı Sa
yın Mesut Yılmaz; buyurunuz efendim. 

Sayın Bakan, süreniz 10 dakika efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Başba
kanın 28 Nisan - 1 Mayıs 1984 tarihleri arasında 
iran'a yapmış olduğu resmî ziyarete 4'ü milletveki
li/ 15'i koaıma igörevlisi, 5'i TRT mensubu ve geri 
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* kalanı Başbakanlık ve Dışişleri (Bakanlığı ımemurla-
I rı olmak üzere, toplam 46 kişilik bir resmî heyet işti-

I
* rak etmiştir. 

Bu seyahatle ilgili olarak yapılan toplam döviz 
harcaması 31 370 dolar; Türk Lirası olarak tutarı 
ise 10 870 762 liradır. Heyetin 11 milyon 950 bin Türk 
Lirası tutarındaki uçak giderleri ise Ticaret ve Sanayi 
Odaları tarafından karşılanmıştır. 

Sayın soru sahibinin ve Yüce (Meclisin bilgisine 
saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkış
lar)., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Batumlu, buyurunuz efendim. 
Süreniz 5 dakika Sayın Batumlu. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Sayın Bakanımıza teşekkür 
ederim soruma cevap verdikleri için. Ancak, İran ge
zisi yaklaşık bin kişiye yakındır. Böylesine kalabalık 
bir grup ile bu seyahate gitmenin nedenlerini ben 
sormuş idim, çok kısa bir cevap ile Sayın Bakanımız 
meseleyi geçiştirdiler. Ancak bu seyahat planlanır 
iken tabiki, giden Sayın Başbakanın ve yanındaki 
ekibin koruması da mevzubahis olmuştur; fakat gi
den koruma görevlilerinin silahları Tahran meyda
nında alıkonulmuştur. Evvela bunun nedeni nedir, 
niye koruma görevlilerinin silahları meydanda alın
mıştır, eğer alınacak idi ise, niçin koruma görevlileri 
götürülmüştür? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, soru ile alakası yok. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Batumlu, soru
nun dışına, sadet dışına taşıyorsunuz. Bu ayrı bir so
ru olabilir. Lütfen sadede geliniz, onu gerekiyorsa bir 
soru olarak ayrıca tevcih edersiniz, lütfen. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım. 

Asıl hedef, bu kalabalık bir grubun resmî ve özel 
harcamaları konusunda idi. İsterse Sanayi Odası 
harcasın, isterse Ticaret Odası harcasın, isterse Dev
let harcasın, böylesine bir kalabalık ıgrup, böylesine 
bir masrafla dönüşünde ne getirmiştir? Acaba Hü
kümet bu konuyu da bu kürsüden bizlere ve kamu
oyuna açıklayacak mıdır? 

Teşekkür ederim, (HP. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Batumlu. 
Soru cevaplandırıldı efendim. 
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir 

şirketin Antbirlik'e olan borcunun ertelendiği iddi-
sına ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Baka
nı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı (6/67) 
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BAŞKAN — Üçüncü sözlü soru, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, bir şirketin Antbirlik'e olan 
borcunun ertelendiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesidir. 

Sayın sözlü soru sahabi?.. Burada. 
. Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret 

Bakanı Cahit Aral tarafından sözlü Olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 2.5.1984 

Cüneyt Canver 
Adana Milletvekili 

30 Nisan 1984 tarihli Hürriyet Gazetesinde yer 
alan bir habere göre «Türkiye İşverenler Sendikaları 
Konfederasyonu Başkam Halit Narin'e ait bulunan 
Narin Mefruşat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin, kısa adı 
Antbirlik olan Antalya Pamuk Tarım Satış Koope
ratiflerine olan ve 198'1 yılından kalan 557 milyon 
liralık pamuk borcunun şimdiye kadar Hükümet ta
rafından 6 kez ertelendiğimi ve eklenen faizlerle bor
cun 1 milyar 17 milyon liraya ulaştığı bildirilmiştir. 
Yine aynı haberde Kooperatif yöneticileri, özel bir 
şirket olan Narin Mefruşat AŞ'nin bu ayrıcalıktan 
neden yararlandığını sormuş ve diğer firmallara bu 
ayrıcalığın neden tanınmadığını sormuşlardır. 

1. Yukarıda yer alan haber doğru mudur? 
2. Yukarıda yer alan haber doğru ise gerçekten 

bu firmanın 20 000 ortaklı Antbirliğe olan borcu 6 
kez ertelenmiş midir? Ertelenmiş ise Hükümetiniz 
zamanında bu borç kaç kez ve niçin ertelenmiştir? 

3. Faziler ile birlikte borç miktarı süratle art
tığına göre zaman içerisinde borcun ödenemez hale 
gelmesi ihtimaline karşı borç ne şekilde bir teminat 
altına alınmıştır? 

4. Bu firmaya özel bir ayrıcalık tanındığı doğru 
mudur? Doğru ise neden bu ayrıcalık tanınmakta
dır? Diğer firmalara İse bir ayrıcalık tanınmadığı id
diası geçerli midir? 

5< Hükümetlerin, kuruluşlara olan borçları er
teleme hakları olduğuna göre, Adana yöresinde yi
ne şahısların Çukobirliğe olan borçları ertelenecek 
midir? Şimdiye kadar olan uygulamada üreticilerin 
Çukobirliğe olan borçları zamanında ödenmediği 
takdirde evlerindeki buzdolabı, televizyon, sandalye 
gibi şahsi malları derhal haczedildiğine göre bundan 
böyle üreticiye Narin Mefruşata uygulandığı üzere 
daha hoşgörülü davranacağınızı taahhüt eder misi
niz?! 
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I 6, Antbirliğin alacağının tahsili imkânsız hale 
düşerse borcu erteleyen olarak borcu ödemeyi taah
hüt etmekte misiniz? 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz efendim. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit Aral, buyu

runuz efendim. 
Sayın Bakan konuşma süreniz 10 dakikadır. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; Adana Milletvekili Sayın 
Cüneyt Canver'in, sözlü sorusunda dile getirdikleri 
hususlara sırasıyla cevap veriyorum. 

Narin Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin Antbir
liğe olan 1 milyar 17 milyon liralık pamuk borcu ko
nu edilmektedir. 

Bugün şu durum mevzubahistir: Tariş, Çukobir-
lik ve Antbirlik kendi iplik fabrikalarının ihtiyacı 
üzerindeki pamukları iç piyasada değerlendirmekte 
dirler. Geçmiş senelerde bu böyle olmuştur; fakat 
bu sene elde yeteri kadar pamuk olmadığı için böyle 
bir girişim söz konusu olmamıştır. 

1980 - 1981 yılı ürünü pamuk işlenirken ve ba
kısını da ihraç maksadıyla diğer müesseselere veril
mek üzere satılırken, bu kaynaklardan istifade et
mek üzere, muhtelif firmalarla birlikte Narin Men
sucat da Antbirlifcten pamuk almıştır. Halihazırda 
tekstil firmalarına vadeli olarak satılan bu pamuk 
alıcıları arasında mezkûr firma da bulunmaktadır ve 
şu anda 600 milyon Türk Lirası borcu mevcuttur. 

Aynı dönemde, başlıca alıcı olan AET ülkele
rinin Türk pamuk ipliği ve teksitil ürünlerine uygula
dıkları tedbirler sebebiyle tekstil, firmaları güç du
rumda kaldıklarından birçoğu vadesi gelen borçları
nın ertelenmesi talebinde bulunmuştur. Tabiatıyla 
bunlar 1980, 1981 ve 1982'ye ait olan hususlardır. 
Narin Mensucat firması da bu firmalar arasındadır. 

Firmanın borcu, Hükümetimiz zamanında, bor
cun faizine faiz tahakkuk ettirilmeyeceği itirazı - biz 
tahakkuk ettirdik, onlar itiraz ettiler - üzerine hu
kukî durumun açıklığa kavuşması maksadıyla Nisan 
1984'ten Mayıs 1984 sonuna kadar, bir defaya mah
sus olmak üzere, Bakanlığımızca ertelenmiştir. 

Para Kredi Kurulunca ele alınarak firma borçla
rının tahsiline ait şartlar bu kurulca belirlenen esasla
ra göre yürütülmektedir ve yürütülmüştür. Para Kre
di Kurulunun 27.8.1983 tarihli kararına göre, borç
ların 1.9.1983'ten itibaren 30 ayda tasfiyesi öngörül
müştür. Para Kredi Kurulu, banka teminat mektubu, 
ipotek veya senet vermeyen firmalara karşı derhal 
icraî takibata geçilmesi kararını vermiştir. 
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Bu firma için özel bir ayrıcalık söz konusu de
ğildir. Halen borçlu firma sayısı Narin Mensucat ile 
ıbirlikte altı firmadır. Altı firmanın toplam borcu 4 
milyar 800 milyon Türk Lirasıdır ve bunun 600 mil
yon lirası Narin Mensucata aittir. 

Çukobirlik için sayın milletvekilimizin sorduğu 
soruya şu cevabı vermek durumundayız: Koopera
tif Birlikleri ortaklarının nakit ihtiyacı bulunduğu 
aylarda işlem yapılmamaktadır, icra yönünden. Tah
silat için haciz muamelesi istisnaî hallerde uygulan
mış, haczi takiben satış muamelesine geçilmemiştir. 
Bugün de satış talebinde bulunulmayarak hasat dö
nemi beklenmektedir. Çukobirliğin ortaklarındaki 
alacak miktarı toplam 2 milyar lira iken, 33.3.1984 
itibariyle 'bu miktar 1 milyar 223 milyon 461 bin 
liraya inmiştir. İcradaki dosya sayısı ise 8892 dir. 
Üretici alacaklarının tahsilinde kooperatif ortağı
nın itibar ve tarımsal faaliyetlerinin devamlılığı gi
bi hususlar esas alınarak hareket edilmektedir. Yüce 
Meclise bu hususu bilhassa belirtmek isterim ve Ant-
birliğin alacağının tahsil edilmemesi halinde borcun 
şahsıma yüklenmesi hususunda ise, teminat noksan
lığı söz konusu olmadığından böyle bir şey varit de
ğildir; çünkü yeteri kadar şu an borcunun teminatı 
mevcuttur. 

Yüce Meclise saygılarımı sunar, teşekkür ederim. 

BALKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Canver, görüşmek istiyor musunuz efen

dim? 
CÜNEYT CANVER )(Adana) — Evet efendim. 

İBAŞKAN — Buyurun; süreniz beş dakikadır. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Sayın Bakana teşekkür ede
rim. Gerçekten rakamlarla doğru bir açıklama yap
tığı kanısındayım. Aşağı yukarı bendeki verilerle de 
uyuyor. 

Ben, olaya bir başka açıdan bakmak istiyorum. 
Bu 550 milyon, Sayın Bakanın belirttiği 600 milyon 
borcun faiziyle birlikte 1 milyar 17 milyon lira ol
duğunu gazetede bu şekilde okuduğum için o şekil
de yazdım. Ancak faiz tahakkuk etmesi halinde bor
cun giderek ödenmesinin imkânsız hale geleceği de 
hepinizin malumudur ki, Sayın Bakan zamanında bir 
kez faize de faiz uygulanmasının ertelendiği, Mayıs 
1984 sonuna kadar, belirtildi. Mayıs 1984 sonunda 
Narin Mensucat AŞ'nin bahsettiği tekstil krizi göz 
önüne alınırsa, yine bu borcu ödeyemeyeceği açık
tır. Bu borcun Sayın Hükümet zamanında daha kaç 
kez erteleneceğini şimdiden tahmin etmek güç. Bura-
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I da Sayın Hükümetimizin şirket kurtarma operasyon
larının karşısında olduğu hepimizin bildiği bir ger
çek. O halde temennim şudur fci, kalan kalır, giden 

I gider zihniyetini Narin Mefruşat ve diğerlerine kar
şı da sürdürmelisiniz. Bu Şirket eğer bu borcu öde-
yemeyecekse derhal tasfiyesine karar verilmeli ve 

I Antbirlifc ortaklarının daha fazla zarara uğramasına 
I enigel olunması gerekir. 
I Sayın üyeler, Devletin kendisine ufacık bir bor

cu dan vatandaşa karşı nasıl şahin kesildiği hepimi
zin bildiği olaylardandır. Bu örneği Adana yöresi 
için vermiştim. Çukobirlik üreticilerinin Çukobirliğe 

I olan borçlarında bu yaygındır. Sayın 'Bakana bu ko-
I nuda doğru bilgi gelmemiş olabilir. Evlerinde buz-
I dolabı, televizyon, benzeri her şeyi üreticilerin kü-
I çük borçları için haczeditaiştir. Belki satış işlemine 
I geçilmemiştir; ama o haczin dahi onlarda bıraktığı 
I acı büyüktür. 
I .Olaya en sonunda şu noktadan bakmak gerekir. 
I Neden Devlete milyarlarca lira borcu olana Devletin 
I tüm olanakları tahsis edilmektedir, borç miktarı azal-
I dıkça olanaklar da kısılmaktadır? Devletin tüm ola-
I naklannın büyük holdinglere sunulmasının özel bir 
I nedeni var mıdır? Bunu uzun süredir düşünürüz, ce-
I vabını çoğumuz biliriz. Yıllardır holdinglere ve bü

yük şirketlere karşı güdülen bu aşırı hoşgörülü poli-
I tikalar sonucu, Devletin milyarlarca lirasının geri 
I alınamadığı yine hepimizin bildiği gerçeklerdendir. 
I Alınan teminatlara gelince; bir milyar civarında bor-
I cu olan böyle büyük şirketlere, yine Devlet bankala

rından alman teminat mektuplarıyla âdeta borç ge-
I ciktirilımekte, oyalanmaktadır. (Kişi veya şirket bu 
I borcu ödeyemeyecek durumda ise, bu kez de Devle-
I tin bir başka kuruluşu derhal devreye sokularak, 
I yeni kredilerle ısonu geciktirilmektedir. 
I Temennim en sonunda şudur: «ölen ölür kalan 
I sağlar bizimdir.» Hiçbir şirketin, holdingin şahsın 
I özel imtiyazı yoktur. Narin Mefruşat AŞ'nin de ol-
I maması gerekir. Mayıs 1984 sonatta kadar bu borç 
I ödenmezse gereğinin yapılıp yapılmadığını takip ede-
I ceğime emin olabilirsiniz. 
I Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al

kışlar). 
I IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Canver. 

4., — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, 
I telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanın-
I dan sözlü soru önergesi (6/68) 

BAŞKAN — Dördüncü soru; îçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, telefon santralı ihalesine iliş-

I kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesidir. 
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BAŞKAN — Sayın Sağlar?.. (Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Gelecek birleşime ertelenmiştir. 
5. — Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'in, İğdır 

Entegre İplik Dokuma Mensucat Fabrikasının ya
pımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

BAŞKAN — Kars Milletvekilli Aziz Kaygısız'm, 
İğdır Entergre İplik Dokuma Mensucat Fabrikasının 
yapımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. 

Sayın Aziz Kaygısız burada mı? Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 

ertelenmiştir. Gelecek birleşimde de soru sahibi bu
lunmazsa, soru düşer muhterem arkadaşlarını.-

6. — Diyarbakır Milletvekili Seyhmus Bahçeci' 
nin, TIR güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nin, TIR güzergâhları ve transit taşımacılığa 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayın Şehmus Bahçeci burada mı? Burada. 
ISayın Bakan?.. Yok. 
Gelecek birleşime ertelenmiştir, 
7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Mersin İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

.BAŞKAN — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, Mersin İlinde çevre kirliliğine neden olan te
sislere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Gelecek birleşime ertelenmiştir. 
8. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangit'in, ba

zı yetkileri kaldırılan bir bankanın mudilerine iliş
kin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İ. Kaya Erdem'in cevabı (6/80) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili ismet Turhan-
gil'in, bazı yetkileri kaldırılan bir bankanın mudile
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi. 

Sayın tsmet Turhangil?,. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı Kaya Erdem tarafından sözlü ola

rak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarımla arz 
ederim. 

ismet Turhangil 
Manisa Milletvekili 

26 Ocak 1984 tarih ve 84/7657 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Türkiye Bağcılar Bankası Anonim 
Şirketinden mevduat kabul etme ve bankacılık işlem- -
leri yapma yetkisi kaldırılmıştır. 

28.6.19(83 tarihli 70 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname hükümlerine ıgöre mevduat sahibinin 3 
milyon lirası garanti altına alınmış olduğuna göre; 

1. Mevduat sahiplerine nasıl bir güvence tanın
mıştır?! 

2. Bu kadar zaman geçmesine rağmen paraları
nı alamayan mevduat sahipleri var mıdır? 

3. Bu mevduat sahiplerinin akıbeti ne olacak
tır? 

4. Bu Bankanın durumunun böyle olacağı bel
li olduğu halde mevduat sahibi niçin korunmamıştır? 

5. Bu konuda bu ıgibi durumların tekerrür et
memesi için ne gibi yasal ve idarî düzenlemeler dü
şünülmektedir? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sayın Kaya Erdem; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın 
Başkan, kıymetli milletvekilleri; Sayın tsmet Tur-
hangil'in sözlü soru önergesine cevap olarak düşün
düklerimizi arz edeceğim., 

28.6.1983 tarih ve 70 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname hükümlerine göre, bankalardaki 3 mil
yon liraya kadar tasarruf mevduatı sigortalıdır. Ac
ze düştüğü için mevduat kabul ve bankacılık işlem
leri yapma yetkisi Bakanlar Kurulu tarafından kal
dırılan bir bankadan, bu tutara kadar mevduatı olan 
tasarruf sahiplerine, «Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu»ndan aktarma yapmak suretiyle bir banka 
aracılığı ile ödeme yapılabilir. 

Bunun dışında, bankaların mevduatının yüzde 
25'i mevduat munzam karşılığı olarak Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankasında bloke edilmiştir. Bu, 
mevduatları güvence altına almak için alınan tedbir
lerden biridir. 

Ayrıca, bankaların güç duruma düşmelerinde so
rumluluğu olan hissedar ve yöneticiler için, Banka
lar Kanununda, iflaslarının istenmesine kadar gide
bilecek müeyyideler öngörülmektedir. Bankaların 
denetimi ciddî ve düzenli olarak bankalar yeminli 
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murakıpları tarafından yapılmaktadır. Tasfiye hali
ne giren bankaların tasfiyesiyle görevlendirilen ban
ka, tasarruf sahipliği konusunu inceledikten ve bu 
konuda Türkiye Cumhuriyeti /Merkez Bankasının 
onayını aldıktan sonra ödemelere başlanmaktadır. 
Bu ise, 3 veya 6 ay arasında bir zaman almaktadır. 

Bağcılar Bankası ile ilgili inceleme ve onay sü
resi 15 Mayıs 1984'de" tamamlanmış olup ödemele
re başlanmıştır. Bu tarihten itibaren 15 gün içinde 
müracaat etmeyen, hak sahiplerinin faiz kaybına uğ
ramaması için, Türkiye Vakıflar Bankasında, müra
caat etmeyen alacaklılar için hesap açılmaktadır ve 
açılacaktır. Bankaların malî bünyeleri sürekli olarak 
izlenmekte olup gerekli görülen uyarılar yapılmakta
dır. Alınan bütün tedbirlere rağmen, dünyada örnek
leri görüldüğü gibi, zor duruma düşen bankalar bu
lunabilmektedir., 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Turhangil, buyurunuz efendim; süreniz 5 

dakikadır. 
tSMET TURHANGfîL (Manisa) — Sayın Baş

kan ve kıymetli, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Ba
kanın konuşmalarına, izahlarına teşekkür ederim. 

Bağcılar Bankası, Manisa kentinde tahminen za
manında 3 bin lira sermaye ile kurulan bir banka; 
fakat günler geçmiş, üzerinde roynanan spekülatif 
oyunlar sonunda, banka muayyen kişilerin eline geç
miş ve neticede bugünlere gelmiştir. 

Bankalar hakkında 22 Temmuz '1983 tarihli ve 
70 sayılı bir kanun Hükmünde Kararname yayınlan
dı. Bu kararnamenin 66 ncı maddesinde «3 milyon 
liralık tasarruf mevduatları sigortaya tabidir» denil
mektedir; ama ticarî mevduat ve resmî mevduat hak
kında hiçbir açıklama yoktur. Bu arada bu banka
nın da, nasıl ki Türkçede, bizim edebiyatımızdaki 
tekerlemede «Perşembenin gelişi Çarşambadan bel
li» ise, bu duruma düşeceği belliydi. Uygulanan ve 
yüzde 52'lere varan bir yüksek faiz politikası so
nunda, banka verdiği kredileri geri alamamış ve so
nunda bu duruma düşmüştür. Tabiî bu yüksek faiz 
politikası iki şeyi amaçlıyordu: Bunlardan bir tane
si talep enflasyonu yaratmak, diğeri de vatandaşı 
tasarrufa teşvik etmek; fakat talep enflasyonu sonun
da arz - talep dengesi kurulmamış ve bunun sonunda 
da arzu edilen ekonomik gelişme sağlanamamıştır. 

Bu bankanın bu duruma düşmesinde, tabiî ki 
bankalar yeminli murakıplarının da 'büyük suçu var
dır. Yine banka genel müdürlerinin son bir açıkla
masında, 2,6 trilyonluk plasmanın '800 milyarlık kıs-

nın geri dönmeyeceği iddia edilmektedir. Tabiî Ba
kanlıkça bunların yakından izlenmesi de şarttır, 

Efendim, ben Sayın Bakana Bağcılar Bankası 
hakkındaki bu açıklamasından dolayı teşekkür ede
rim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Turhangil. 
9. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 

Devlet dairelerine personel alımlarında uygulanan 
güvenlik soruşturması yöntemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6 /81) 

10. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz işletmelerine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/82) 

BAŞKAN — 9 ve 10 uncu sırada bulunan sözlü 
soru Önergelerini, İçtüzüğümüzün 97 nci maddesi ge
reğince bu birleşimde görüşemiyoruz. Çünkü, aynı 
kişiye ait birden fazla sözlü soru önergesi, aynı bir
leşim içerisinde görüşülemez. 

/ / . — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, TC Zi
raat Bankasına devredilen bazı bankaların personeli
ne ilişkin Mâliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/83) 

BAŞKAN — 11 inci sırada bulnuan sözlü soru 
önergesine geçiyorum. 

11 inci sırada bulunan sözlü soru önergesinin 
görüşülmesinin yedi gün ertelenmesi hakkında, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Er-
dem'in bir önerisi var; bu nedenle bu sözlü soru 
önergesi yedi gün sonra görüşülecektir. 

12. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Lib
ya'da çatışan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Zonguldak Milletve
kili fsa Vardal'ın Libya'da çalışan Türk işçilerinin 
sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Varda!?.. Burada. 
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.^ 
13. —İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, yağ

lı tohum üretimine ve sıvı yağa yapılan zamlara iliş
kin sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüse
yin Cahit Aral'ın cevabı (6/86) 

BAŞKAN — îzmir Milletvekili Mahmut Akkı
lıç'ın yağlı tohum üretimine ve sıvı yağa yapılan zam
lara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi. 
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Sayın Akkıilıç?.. Burada. 
ISayın IBakan?.. İBurada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi arz ederim. 

Mahmut Akkılıç 
İzmir Milletvekili 

Bir tarım ülkesi olmamıza ve önemli ölçüde yağlı 
tohum üretmemize rağmen son günlerde piyasada yağ 
darlığı çekilmekte ve fiyatlar hasat mevsimine naza
ran 4 misli artmış bulunmaktadır. Bu durumun açık
lığa kavuşturulması için; 

1. 1983 yılında kaç ton ayçiçeği, kolza, pamuk 
tohumu, soya ve benzeri yağlı tohum üretilmiştir? 
Bunların ne kadarı kamu kesimi ve ne kadarı özel 
sektör tarafından hangi aylarda satın alınmıştır? 

2. önemli bir yağlı tohum olan kolzanın Trak
ya'da ekimine niçin ve ne zaman son verilmiştir. 

3. il983 yılında ne kadar ham yağ ithal edilmiş 
ve 1984 yılında ne kadar ithal edilmesi planlanmıştır? 
Ülkedeki üretim, tüketimin yüzde kaçını karşılamak
tadır? 

4. Yağ ithalinde yapılan bir ihmal nedeniyle Dev
letin önemli ölçüde döviz kaybına uğradığı basında 
tartışılmaktadır. Bu hususta bir açıklama yapar mı
sınız? 

5. Mevsim başında ayçiçeği için başfiyatı 61 lira 
olmasına rağmen üreticiden 38 liraya kadar satın alın
dığı halde bugüne kadar 4 defa zam görmüş ve hal
kın vazgeçilmez bir temel gıda maddesi olan sıvı yağın 
kilogramı bugün 500 liraya yükselmiş ve bu durum 
3 şirkete 15 milyar lira kadar haksız kazanç sağla
mıştır. Bu zamların nedenini açıklar mısınız? 

6. Bu zamlar daha ne kadar sürecektir? Zamla
rın durması için ne gibi önlemler almaktasınız? 

7. Yağ piyasasındaki bu kargaşa hem yağ darlı
ğı yaratmış hem de hayvan beslenmesinde çok önem
li bir yem maddesi olan yağlı tohum küspelerinin 
darlığına ve fiyatlarının 2 - 3 misli yükselmesine ne
den olmuştur. Bu durumun meydana gelmesine Çu-
kobirlik, Antbirlik ve Tariş gibi Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin rolü ne olmuştur? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkanım, Bü
yük Meclisin muhterem üyeleri; Sayın Milletvekilimiz 

Mahmut Akkılıç Beyin sorduğu soruları cevaplandır
mak için huzurunuzdayım. 

Biraz önce Sayın Başkanlık Divanının da belirt
tiği gibi, lütfen sorular biraz daha az sorulursa, her
halde daha kolaylıkla irticalen cevap verme imkânını 
bulabiliriz; aksi halde yazılı cevap veriyoruz, bu yüz
den de anlatırken, dinleme . bakımından cazibesini 
kaybediyor. Bundan sonra bize tevcih edilecek soru
ların kısa sorulması halinde de çok bahtiyar olaca
ğız. 

1983 yılında 650 000 ton ayçiçeği ve 700 000 ton 
pamuk çekirdeği yani çiğidi ve aynı zamanda da 
5Q 000 ton soya fasulyesi üretilmiştir ve kamunun 
bu üretilenlerden mubayaa ettiği miktar ve yüzdeleri 
ise şöyledir : 248 000 ton ayçiçeği, yani yüzde 38; 
60 QQÜ ton çiğit, yani yüzde 8,5 ve 28 000 ton soya; 
yüzde 56 olarak piyasaya arz edilmiş olan müstahsil 
malı, kamu teşekkülleri tarafından mubayaa edilmiş
tir. Mubayaa eden birlikler : Tarım Satış Koopera
tifleri Birlikleri olarak; Tariş, Çukobirlik, Antbirlik, 
Trakya Birlik ve Karadeniz Birlik ile Şeker Şirketi 
ve Ordu Soya müesseseleri olarak saymamız müm
kündür. 

Yağlı tohumların mubayaa işlemi, genellikle en 
fazla eylül ve ekim aylarında vukubulmuştur. Kolza 
ekimi için 1980 yılında erüsik asiti sıfır olan 400 ton 
küinta cinsi kolza tohumu Trakya Birlikçe ithal edi
lerek üreticiye kredili olarak verilmiştir. 

1980 - 1981 kış aylarının fevkalade sert ve ilkba
harı da çak yağışlı olması geniş bir alanda ürün alın
mamasına ve az mahsul nedeniyle haşatın daha az 
olmasına yol açmış, bu nedenle sonraki yıllarda üre
tici âdeta kolza ekiminden kaçmıştır. Ayrıca, kolza
daki erüsik asitin sağlığa zararlı olduğu hakkında ba
sında çıkan haberler ve hususiyle Ispanya'daki hadise
nin basınımız tarafından ele alınması neticesinde, 
halkımız kolzayı ekmekten imtina etmiş ve kaçmış
tır. 

1983 ve 1984 yılındaki ham yağ ithalatımız : Yağ 
politikası düzenlenirken, dönem olarak, eylül ayı 
başından ertesi yılın ağustos ayı sonu dikkate alına
rak hesaplanmaktadır. 1982 eylül başından 1983 
ağustos sonuna kadar 10 bin tonu Tariş tarafından 
olmak üzere ithal edilen ham yağ miktarı ceman 150 
bin ton kadardır. 1983 ve 1984 dönemi için yine 150 
bin ton yağ açığı hesaplanmış ve Haziran 15 ila 20' 
sine kadar Devletçe yapılan ithalat dahil 75 bin ton 
civarında yağ memleketimize ulaşmış olacaktır. Bu 
bizim Devletçe yaptığımız ithaldir ve özel sektör de 
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bir bu kadar ithal ettiğine göre, yine 150 bin ton ci
varında bir yağ ithalatı 1983 - 1984 döneminde de 
realize edilmiş olacaktır, 

Ülkemizdeki yağ üretimi, zeytinyağı hariç, 400 
bin ton kadardır. Tüketim ise, 550 bin tondur. Üre
tim, tüketimin yüzde 70 ile 75'ini karşılamaktadır. 

Bu sene Trakya'da yeni bir tohumu denemek su
retiyle ve aynı zamanda Karadeniz yağlı tohumlar
da ekim sahasını artırmak suretiyle 80 bin ton ka
dar yeni bir ekim sahası yaratılmış olup hasat bek
lenmektedir. Diğer taraftan Trakya'da da yüzde 3 
veya 4 kadar yeni bir ekim sahası ilave edilmiş; onun 
dışında da yeni tohum getirilmek suretiyle bu sene 
denenmiştir. Eğer bu yeni denenen tohumdan, in
şallah, çok iyi netice alırsak, bu sene bu tecrübe
lerin neticesinde belki de hiç yağ ithal etmeme ihti
malimiz vardır. Ama herhalde 150 bin ton olan yağ 
ihtiyacımız, 20-30 bin ton civarına da inebilecektir. 
İyi bir hasat bekliyoruz; çünkü daha önce tercübe 
edilmiş bir tohum ve o tohumun neticesine göre de 
bugün bir hayli büyük sahada yeni tohum tatbikatı 
başlamıştır. İnşallah neticesini iyi alırsak, memleke
timizin bir ithal kalemini daha böylece silmiş olu
ruz. 

Devlet adına ham yağ ithali, Bakanlar Kurulu
nun 14.10.1983 tarih ve 83/7200 sayılı kararına uy
gun olarak, Trakya Birlikçe yapılmaktadır. Geçmiş 
senelerde ithalat, çoğunlukla yağlı tohum ve yağ ko
nusunda tecrübeli bu birlik tarafından realize edil
miştir. Trakya Birlik, Bakanlığımızın mutabakatı ile 
29.3.1984 tarihinde 20 bin ton ayçiçeği ve 10 bin ton 
soya yağı ithal ihalesi yapmış ve ihale en düşük fi
yatı veren İngiliz Tealshow Firmasında kalmıştı. Ak
reditifler zamanında açılmasına rağmen, firma, «ak
reditifin teyitlerinin kendilerine geç bildirildiğini ileri 
sürerek» sözleşmeyi yerine getirmeyeceğini bildir
miş, geçici teminat alınmış olmasına rağmen kati te
minata çevirmemiş ve malı teslim etmemiştir. 

Bu firmanın malı teslim etmeyişinin ana sebebi; 
o sırada dünya piyasasında ayçiçek yağının 100 ila 
130 dolar arasında artmış olmasıdır. Bu kanıdayız; 
çünkü çok daha büyük zarar edeceğine, bizim temi
natı ödemek suretiyle piyasadan çekilmek durumun
da kalmıştır. Fakat biz Hükümet olarak derhal ted
bir aldık ve bu mubayaa yapıldığı sırada muhtelif 
depolarda 30 bin ton civarında da yağımız mevcuttu 
ve Haziranın sonuna kadar -biraz sonra rakamları 
arz edeceğim- 20 küsur bin ton yeni yağ gelmekte
dir ve geçen hafta da yine 10 bin, 10 bin; 20 bin 
tonluk anlaşmanın. 

30 a 5 t 1984 O : 1 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Bu anlaşma
lar imzalandı mı efendim? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Henüz imzalanmadı 
efendim; fakat zannediyorum, bana intikal eden bil
gilere göre teklifler alındı, belki müzakere devam 
etmektedir. Çünkü başka bir firma tekrar daha dü
şük bir fiyat teklif etmiştir; bunun karşısında, belki 
daha küçük bir değere indirme ihtimali vardır diye 
Cuma günü tekrar görüşüldü; fakat şu dakikaya ka
dar bana son rakam intikal etmedi, öyle zannediyo
rum ki, o 10 bin ve 10 bin ton da bitmiş olacaktır. 
Bugün İstanbul'dan geldiğim için malumat almadan 
Yüce Meclise geldim, onun için sayın milletvekili
mizden, bu husustaki malumatın noksan olduğu için 
özür dilerim. 

Ayçiçeğinin üreticiden 38 liraya alındığı yolundaki 
ifadeyi doğrulayan bilgiler elde edilememiştir; ancak 
borsa kayıtlarına göre, Ağustos ayında Edirne'de 
asgarî 54 lira ve azamî 55,67 lira, aynı ayda Kırk-
lareli'nde asgarî 46, azamî 70 lira ve Tekirdağ'da tek 
fiyat 55 lira olarak tespit edilmiştir. Yine aynı ay 
içerisinde Uzunköprü'de asgarî 52, azamî 65 lira 
olduğu bizim personel tarafından tespit edilmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜ1SEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) -*- Bitiriyorum efendim. 
Hükümet olarak alacağımız en önemli etkili ted

bir de ithalatı gerçekleştirmektir. Ağustos ayına ait 
bir yağ açığımız olabilir, çünkü Temmuz ayında yağ 
açığımız söz konusu değildir, Ağustos ayına ait bu 
yağ açığı da belki bugün imzalanacak olan anlaş
mayla, eğer bu anlaşmayı tamamlamışsak ortadan 
kalkmış olacak ve yeni mahsule kadar bir yağ açığı 
söz konusu olmayacaktır. 

Sayın milletvekilimizin altıncı sorusu çok önemli. 
Sayın Akkılıç, bugün Türkiye'deki fiyat yüksekliğini 
dört-beş kat olarak belirtmektedir. Rakam belki o 
nispette değil; ama biz iktidara geldiğimiz Aralık ayı 
içerisinde, dünyada bu rakam 500 küsur dolar civa
rındaydı; fakat maalesef geçen ay veya birkaç gün 
evveline kadar bu fiyat 1 000 doların üzerine çıktı, 
1 050 dolar civarında seyrediyordu. Sanıyorum ki 
biz 1 000 doların altında bir mubayaa yapmış ola
cağız. Aynı zamanda bu müddet zarfında paritenin 
de değişikliği nazarı itibara alınırsa, ithal ettiğimiz 
yağ maliyetinde bizce maalesef yüzde 150'ye yakın 
bir fazlalık müşahade edilmektedir. Köylümüzün, 
yani müstahsilimizin malını elbette birlik olarak de-
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ğerlendirmekteyiz, doğacak her kârın tabiatıyla dö
nüşü, risturnu söz konusudur. Bu bakımdan biz el
deki yağı değerlendirdikçe köylünün bu işte muta
zarrır olması söz konusu olmayacaktır; çünkü bun
dan evvel 11 lira risturn yaptık, belki bundan sonra 
çıkacak pozitif değerden de yine köylüye, müstah
sile bir risturn söz konusu elbette olabilecektir. 

'BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Devamla) — Küspe fiyatının yük
selmesinin sebebi de, ayçiçeği tohumunun serbest pi
yasada yükselmesinin neticesidir. Asıl malın fiyatı
nın yüksek oluşu, netice olarak tali ürün olan küspe 
fiyatının da yükselmesini intaç etmiştir. 

Yüksek heyetinize saygıyla arz ederim. Yine Yü
ce Meclisi tenvir etmeme vesile kıldığı için de sayın 
milletve'killerimize şükranlarımı sunarım. Sağ olun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Sayın Akkılıç, buyurun efendim; konuşma süre

niz beş dakikadır. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Teşekkür ede

rim. 
Sayın Başkan, pek sayın milletvekili arkadaşla

rım; Sayın Başkanın soruların adedi konusundaki 
uyarısı gerçekten yerinde; ancak Sayın Bakan da 
kabul ederler ki, bu kadar şümullü sormasak, ko
nuyu şümullü bir şekjjde Meclisimize ve kamuoyu
na aktarmak imkânına sahip olamayacağız. O ba
kımdan, gerçekten ilginç cevaplar verdiler, Sayın Ba
kana huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. 

Efendim, konu .gerçekten çok önemli. Türkiye' 
nin yıllardan beri devam eden bir yağ açığı, vardır. 
Sorumun başlangıcında da arz ettiğim gibi, bir ta
rım ülkesi olmamıza, ve aşağı yukarı 15-20 yıldan 
beri Türkiye'de beş yıllık planlar yapılmasına ve bun
ların açık açık belirtilmesine rağmen, bu açık sürekli 
olarak devam etmektedir ve Sayın Bakan da açık
ladılar, 1983 ve 1984 yıllarında yüzellişer bin ton 
yağ ithal edeceğiz. Buna bir şey diyemiyorum; diye
miyorum değil çok şey demek lazım; ama şu anda 
bir şey demek imkânına sahip değiliz. Çünkü, maa
lesef zamanında tedbirleri alınmamıştır. 

Sayın Bakanın son cümlesinden işe başlamak is
tiyorum, dediler ki : «iktidara geldiğimizde dışarıda 
da tonu 550 dolardı, şimdi 1000 dolar oldu; ama 
bundan dolayı bir risturn olursa bunu üreticiye ve
receğiz.» Ya tüketiciye? 

'Muhterem arkadaşlar, iki ay önce 250-300 lira 
olan sıvı yağ, iki hafta önce 400 liraydı ve ben so-

| rumda 500 lira rakamını kullandım; çünkü o gün-
500 liraydı, bugün lütfen gidin bakın dükkânlarda 

I 650 liradır. Çok kısa zamanda korkunç bir artış. 
I Yine dün bazı devlet dairelerine gittim, ayda 20 
i bin, 25 bin, 30 bin lira alan memurlar, «Biz yağı, 

peyniri, eti unuttuk artık» diyorlar arkadaşlar. Bu " 
I topluma bunu reva görmemek lazımdır. 

Dün Sayın Millî Eğitim Bakanı yurtlardaki ye
mek boykotuna cevap verirken, «Onlara gerekli iş
lemi yapacağız» dedi. Hangi yemeği verirlerse mut
lak yemek mecburiyetindedir, hangi fiyata verilirse 
mutlak almak mecburiyetindedir prensibini lütfen uy-
gulamayalım. Çünkü, o 25 bin lira maaş alan me-

J murun maaşı da aynı nispette artmıyor ki. Bunu 
hepimiz kabul ediyoruz değil mi Sayın Bakan? Çok 

I teşekkür ederim, başınızı sallıyorsunuz ve onun ıstı
rabına katılıyorsunuz. 

Sayın Bakan bir sorumu cevaplandırmadılar, da
ha önemliydi o konu; o günkü fiyata göre açıkla
mıştım, bu iki üç aylık süre içerisinde bazı yağ fir
maları 15 milyar lira haksız kazanç sağlamışlardır; 
ama bugünkü fiyata göre bu kazanç 30 milyara çık
mıştır arkadaşlar. Nasıl?. Hırsızlık yapmamışlardır, 
ama haksız kazanç sağlamışlardır. Bunu o şekilde 
isimlendiremiyorum; fakat bu milletin dar gelirli va
tandaşının da sırtına bunu yüklemeye hakkımız yok
tur. 

I 'Sayın Bakan yine açıkladılar, teşekkür ediyorum; 
61 lira başfiyat olmasına rağmen 38 liraya alınmıştır, -*. 
bunlar benim tarafımdan tespit edildi; ama Sayın 
Bakan «46 lira» dediler, Ben 46 lira olarak kabul 
ediyorum; vazgeçtim 46'dan, 61 üzerinden hesap 
ettim efendim. Yağın yağ fabrikalarına maliyeti 122, 
küspenin de 40 liradır; ama bugün küspe 60 liraya 
70 liraya satılıyor, yağ ise fabrikalar tarafından 
450-500 liraya, bakkalda ise 650 liraya satılıyor. He-

I sap ediyorum, 500 liraya sattığına göre, 100 kilo 
ayçiçeğinden çıkarılan yağın o gün için satış fiyatı 
küspe ile birlikte 8040 lira olması lazımken, 6100 li
raya alıyor, 8040 liraya kârıyla beraber satması la
zım, 23 000 lira tutuyor arkadaşlar. Bu 100 kilo ay
çiçeğinden çıkarılan yağın satış fiyatıdır ve bundan 
dolayı da iki ay içerisinde; çünkü, Sayın Bakan 
açıkladılar, Türkiye'nin bu yılkı tüketimi 526 bin 
tondur, hesap edince aşağı yukarı aylık tüketim 
48-50 bin ton oluyor, iki aylık tüketimi hesaplar

sanız bu korkunç rakam ortaya çıkıyor ki, işte dar v 

gelirlinin cebinden, olmayan parası, yok maalesef 
J alamadığı için, alabildiği miktarının bu fabrikalara 

110 — 



T, B. M. M. B: 72 30 . 5 . 1984 O: 1 

ödenmesine herhalde sizin de gönlünüz razı değil
dir. 

Kolzaya gelince : Aslında dünyanın çoğu ülke
leri yağ problemini, çok yüksek yağ ihtiva etmesi 
nedeniyle kolza ile çözmüşlerdir. Ancak bizim Trak
ya'da eskiden şalgam familyasından olan yerli to
hum üretilirdi, onda gerçekten insan sağlığına za
rarlı olan erüsik asit mevcuttu. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, lütfen bağlayınız 
efendim. 
, MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Bağlayayım 

Sayın Başkanım; konu çok önemli, müsaade eder 
misiniz 1 - 2 dakika? 

BAŞKAN — Bütün konular önemli, önemsiz ko
nu yok efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Sağ olun 
efendim. 

Efendim, Sayın .Bakan da buyurdular, dünyada 
sıfır erüsik asitli kolza üretilmiştir. Geçen gün bir 
toplantı nedeniyle Fransa'yı kuzeyden güneye kadar 
geçerken, arkadaşlarım var mı burada bilmiyorum, 
hepsine gösterdim; sağlı sollu sapsarı çiçekli tarlalar, 
bunlar kolza tarlasıydı efendim ve Fransa, Kanada, 
Almanya gibi ülkeler bu yağ problemini bu şekilde 
halletmişlerdir. Gönül arzu eder ki, çok memnun 
olurum ayçiçeğini kâfi miktarda yetiştirebilseler, ayçi
çeğinin üretilmesinden de yanayım, erüsik asitli ola
nı da tehlikeli olduğu için sokmayalım; fakat 150 
bin ton yağ açığı olan ve ufak bir hatadan dolayı; 
Sayın Bakan, istirham ediyorum, bu o tarafın uyu
masından değildir, zamanında tedbir alınmadığı ve 
uygulamaya girilmediği için bu acı tablo karşımıza 
çıkmıştır. Gönül arzu ediyor ki, madem ki bu 1983 
yılında 1984 yılında da yağ açığı var, plan çünkü 
elimizde, Beş Yıllık Planın tüm tabloları elimizde; 
hangi yılda ne kadar" üreteceğimiz, ne kadar tükete-

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/480) (S. Sayısı : 
61) (1) 

'BAŞKAN .— Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyorum. 

(1) 61 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir . 

I ceğimiz, ne kadar ithal edeceğimiz belli olduğuna 
göre, bunların lütfen zamanında ithal edilmesi ve 
vatandaşın hiç olmazsa eti bulamadığı için bulgur 
pilavına bir parça yağ katıp yemesini sağlamamız 
lazımdır. Buna her halde sizler de katılıyorsunuz; 
ama buna sebep olan bürokratın da lütfen cezalan
dırılmasını istirham ediyorum. 

Dahası var; o zaman, temel gıda maddeleri bu 
oranlarda yüksek artıyorsa, o sabit gelirlilere de be
lirli oranda zam yapılmalıdır. Sayın Maliye Bakanı
mız burada oturuyor; her gazetede okuyoruz müte
madiyen, yüzde 5 getireceğim, yüzde. 5 getireceğim 
diyor. Yüzde 500 zam olan yere yüzde 5 getirirseniz 
o vatandaşı açlığa mahkûm edersiniz. Buna sizin de 
gönlünüzün razı olmayacağım tahmin ediyor, verdi-

I ğiriiz cevaplardan dolayı teşekkür ediyor, hepinize 
I saygılar sunuyorum efendim. 

Teşekkür ederim. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. , 
14. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm, Türk 

Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada tzmir milletvekili 
Rüştü Şardağ'a ait bir Sözlü soru var; 'fakat kendisi 
dünden itibaren üç günlük raporludur, onun için ge
lecek birleşimlere kalıyor. 

15. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alım ve satımın-

I dan doğan farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner-

| gesi (6/88) 
| BAŞKAN — 15 inci sıradaki sözlü soru Edirne 

Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın. Bunun hakkında da, 
Bakanlıkça mehil talebi var; o bakımdan gelecek bir
leşime veya birleşimlere kalmaktadır. 

I Arz ederim. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

I Birinci sıradaki 61 sıra sayılı 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini aldı. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde MDP Grubu adına Sayın Ayhan 
Sakalhoğlu. 
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Sayın Sakallıoğlu, süreniz 20 dakikadır; buyurun 
efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, aziz milletimin saygıdeğer milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. ' 

Huzurunuzda 1615 sayılı Gümrük Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Ta
sarısına karşı grubumun görüşlerini arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, tadil tasarısının 2 nci mad
desiyle, kanımızca, çift kur sistemi getirilmektedir, 
Tasarıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dı
şında kurların, bakanlıkça tespit edilerek Resmî Ga
zetede yayınlanacağı ifade edilmektedir. Halbuki ma
lumlarınız veçhile kurlar, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası' tarafından tespit edilir ve günlük yayın
lanır. 

Keyfiyet böyle iken, tasarıda Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca da kur tespiti ve yayımına yer verilmek
tedir. Liberal ekonomiyi savunan iktidar için çift kur 

'sistemini getirme fikri, görüşlerinde acaba bir gerile
me midir düşüncesini bizde yarattı. 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sı kurları, diğer taraftan tasarıda belirtilen hallere 
mahsus olmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca tespit edilen kurlar söz konusu olacaktır. Bu ahval 
ile, görüşümüze göre, çift kur sistemi yaratılmaktadır. 
Bu çift kur sisteminin mahzurlarını eski tarihlerde hep 
birlikte gördük. İleride de bu sakıncaları doğuracağı 
açıktır. Bu nedenlerle Merkez Bankamızca tespit edi
len kurların, gümrük açısından da uygulanmasının da
ha isabetli olacağı fikrindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, tasarının 3 üncü maddesi ile 
de Gümrük Kanununun 74 üncü maddesi tadil edil
mektedir. Tasarıda, memleketin ekonomik faaliyetleri 
ne ve fevkalade ihtiyaçlarına yarayan eşyanın vergi
lerini, teminata bağlamak şartıyla en çok bir yıl sü
reyle ertelemeye veya taksitlendirmeye bakanlık yetkili 
kılınmaktadır. 

Buna karşılık, genel bir nitelik taşıyan ve mükel
lefin zor durumda bulunması nedenleriyle belgelere 
müstenit olmak şartıyla yapılan vergi ertelemesi veya 
taksitlendirilmesi imkânı tamamen kaldırılmaktadır. 

6183 sayılı Kanuna göre erteleme imkânının kal
dırılması kanımızca doğru değildir. Gümrük Kanu
nundaki erteleme, memleketin ekonomik durumu ile 
ilgilidir. 6183 sayılı Kanunda ise mükellefin bizatihi 
zor durumu söz konusudur. 

Her ne kadar Gümrük Kanununa istinaden yapı
lan erteleme veya taksitlendirrtte' 6 aydan 1 yıla çıka

rılmakta ise de bu düzenleme ihtiyaca cevap verme
yecektir. Gerçekten, 6183 sayılı Kanuna göre yapılan 
erteleme veya taksitlendirme ile Gümrük Kanununda 
yapılan erteleme ve taksitlendirme, mahiyet ve vasıf 
itibariyle birbirinden tamamen farklı şeylerdir. 

Zor durumda bulunan kimselerin belgeye müste
nit olmak şartıyla gümrük,vergi ve resim harçlarının 
iskonto haddi dikkate alınmak kaydıyla ve faize tabi 
tutularak ertelenmesinde isabet olduğu fikrindeyiz. Bu 
itibarla, tasarıya nispetle eski düzenlemenin daha isa
betli olduğu görüşünü muhafaza ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, tasarının 4 üncü maddesiyle 
tahsis keyfiyeti daha kapsamlı hale getirilmektedir. 
Yine görüşümüze göre, böyle bir genişletme uygula
mada bazı zorluklar ve sakıncalar doğuracaktır. Daha 
evvelki bir tatbikatta bu sakıncalar görülmüştür. 

Yukarıda biraz evvel arz ettiğim hususlar muva
cehesinde tadil tasarısına karşı Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu olarak muhalifiz. .Keyfiyeti Yüce Mec
lisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sakallıoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Türkân 

Arıkan; buyurunuz efendim; süreniz 20 dakikadır. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA TÜR

KÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi Anava
tan Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

1615 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili 
olarak Anavatan Partisi Grubu adına görüş sunmak 
üzere Yüce Meclisin huzurundayım. 

Kanun tasarısıyla esas itibariyle üç anadüzenleme 
getirilmektedir. Birinci düzenleme bürokrasiyi azalt
maya, devletle vatandaşlar arasındaki sürtüşmeleri, 
ihtilafları önlemeye ve Gümrük Vergisi tahakkukla
rının sağlıklı yapılmasına yöneliktir. 1615 sayılı Güm
rük Kanununun 65 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına 
göre ithal edilen malların Gümrük Vergisine esas ola
cak kıymetin Türk Lirası olarak beyanı zorunludur. 
Dolayısıyla yabancı paralar vergi ödeme mükellefi
yetinin başladığı tarihte yürürlükte olan kurlara göre 
Türk Parasına çevrilmekte, beyannameler ve bütün 
belgeler buna göre düzenlenmektedir. Gümrük Ver
gisinin ödeme mükellefiyeti ise beyannamenin tesci
liyle başlamaktadır. 

1 Mayıs 1981 tarihinden itibaren günlük kur uy
gulamasına geçilmiştir. Tatbikatta ithalat işlemlerine 
başlanmasıyla tescil işlemleri arasında bir süre geç-
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mektedir. Bu süre içinde günlük kurlardaki değiş- ı 
meler beyannamelerin ve belgelerin yeniden düzen
lenmesini gerektirmekte, âdeta yaz boz tahtasına dö
nüştürülmektedir. Ayrıca vergi tahakkuklarının sağ
lıklı bir biçimde yapılmasını önlemektedir. Diğer ta
raftan beyanın bağlayıcılığı nedeniyle mükellefler 
hakkında bürokrasiden kaynaklanan cezaî müeyyide- I 
lerin uygulanmasına ve mükelleflerle gümrük idare
leri arasında sürekli ihtilaflara ve gecikmelere neden I 
olmaktadır. Kanun tasarısıyla getirilen esnek düzen
leme iş akışının hızlanmasına, bürokrasinin azaltıl- f 
mâsına yardımcı olacaktır. Mükelleflerle Devlet ara
sındaki ilişkilerin sağlıklı bir düzene sokulmasına yö
nelik niteliktedir. 

Kanun tasarısıyla getirilen ikinci anadüzenleme, 
Gümrük Vergilerinin ertelenmesinde bir birlik ve 
vatandaşlar arasında eşitlik sağlamaya yöneliktir. 1615 
sayılı Gümrük Kanununun 74 üncü maddesine göre I 
belirli koşullarda gümrük vergilerinin altı ay süre ile 
ertelenmesi ve taksitlendirilmesi mümkün olabilmek- I 
tedir. Aynı zamanda mükellefler 6183 sayılı Kamu 
Alacaklarının Tahsiline Dair Kanunun 48 inci mad
desinde öngörülen iki yıllık vergi ertelemesi imkân- I 
laımdan da yararlanabilmektedirler. Bunun sonu- I 
cunda bazı mükellefler için toplam 2,5 yıllık vergi er
telemesi söz konusu olabilmektedir. Bu durum 6183 I 
sayılı Kanunu işletemeyen mükellefler açısından bir I 
eşitsizlik de yaratmaktadır. Kanun tasarısıyla getiri- I 
lea düzenleme ile 1615 sayılı Gümrük Kanunundaki I 
erteleme süresi altı aydan bir yıla çıkarılmakta, 6183 
sayılı Kanunla ilgili gümrük vergilerine yönelik er- I 
teleme imkânı ortada» kaldırılmaktadır, dolayısıyla I 
bir birlik sağlanmaktadır. 

.Üçüncü anadüzenleme, gümrük depolarında atrl | 
durumda bulunan ekonomik değerlerin ekonomiye I 
kazandırılmasına ve vatandaşlarımıza sunulacak hiz- I 
metlerin hızlandırılmasına yöneliktir. I 

1946 yılından beri gümrüklerde çeşitli nedenlerle I 
eşya ve nakil vasıtaları birikmektedir. 1978 yılına ka- t 
dar bunlar idarece, dernekler de dahil olmak üzere, I 
bütün kamu kuruluşlarına satılmış veya tahsis edil- I 
mistir. Ancak bu işlemler sistematik ve düzenli bir I 
biçimde yapılamamıştır. 1970'li yıllarda yapılan dü- t 
zenlemeler sonucunda, 1981 - 1983 döneminde 3 yıl i 
içinde Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 6,8 milyar I 
Türk Lirası değerinde 25 bin nakil aracı satılmış, 316 ı 
milyon Türk Lirası değerinde 2 0|26 araç bakanlıkça t 
tahsis edilmiş, 825 milyon Türk Lirası değerinde I 
9 105 araç Makine Kimya Endüstrisi Kurumunca I 
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veya diğer kurumlarca hurda olarak çekilmiştir. Gö
rüldüğü gibi atıl duran veya hurdaya verilen ekono
mik değerler büyük boyutlara erişmiş bulunmakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, ekim sonu itibariyle güm
rüklerde bulunan eşya ve araçlar konusunda topla
yabildiğim bazı rakamları Yüce Meclise sunmak is
tiyorum. Ekim 1984 sonu itibariyle gümrüklerin de
netimi altındaki 1 120 açık ve kapalı sahada, yakla
şık 433 bin metreküp hacminde 22 500 TIR kam
yonu dolusu eşya ile, yaklaşık 20 bin adet nakil aracı 
bulunmaktadır. îş rnakineleriifin miktarım ise tespit 
edememiş bulunuyorum. 

1984 yılı içinde kullanılabilir durumda 1 940 adet 
ve hurda durumda 1 587 adet nakil aracı satılmış
tır. Gümrüklere bırakılan veya tasfiyeye tabi hale 
gelen nakil araçları, yıllık ortalama 2 000 adet do
layındadır. Yüce Mecliste kanunlaşan 3 007 sayılı 
Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya 
Hakkındaki Döner Sermaye Kanunu, gümrüklerde, 
birikecek eşya ve nakil araçlarının sistematik ve dü
zenli bir biçimde yürütülmesini sağlayacaktır. Güm
rüklerdeki eşya ve araçlara şu ya da bu şekilde döviz 
de ödenmiş bulunmaktadır. 

Kanun tasarısı ile getirilen düzenleme, Anayasa
mızın ruhuna uygun olarak, ülkenin ekonomik değer
lerinin etkin ve verimli kullanımına yöneliktir ve Hü
kümet programında yer alan, vatandaş ile Devlet ara
sındaki ilişkileri iyi bir düzeyde tutma ilkesine uygun
dur. Belediyelere, (özellikle vatandaşımıza çok yakın
dan hizmet götüren belediyelere) nakil ve iş araçla
rının sağlanmasıyla vatandaşlara götürülecek hizmet
lerin hızlandırılması mümkün olacaktır. 

Bu nedenlerle, Anavatan Partisi Grubu olarak, ta
sarının lehinde beyaz oy kullanacağımızı belirtir, Yü
ce Meclisi saygıyla selamlarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Türkân Arı-
kan. 

Efendim, başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayin Komisyon ve Sayın Hükümet söz istiyor

lar mı?. 
Maliye ve Gümrük 'Bakanı Sayın Vural Arıkan; 

buyurunuz efendim; görüşme süreniz 20 dakikadır.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI
KAN (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
3 maddelik bir değişiklikle huzurunuza geldik. 

tiki, Anavatan Partisi sözcüsünün de ifade ettiği 
gibi, vatandaşla Devlet arasındaki ihtilafları ortadan 
kaldırabilmeye yönelik. Bakınız nasıl ; Her gün Res-
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mî Gazetede, Merkez Bankamız dolar karşısında Türk 
Lirasının değerini ifade ediyor. Mesela, bugünkü Res
mî Gazeteye bakarsanız, bunun 339,68 lira olduğunu 
görürsünüz. Bu esas kurdur. Bu esas kurun yüzde 6 
altında veya üstünde bankalar muamele yapma yet
kisine sahipler. Bir de Merkez Bankasının kendi bün
yesi içerisinde yaptığı alış-satışlar var. Bu alış-satış-
lar da, bugünkünü arz ediyorum, 355 lira 45 kuruş 
alış; satış, gene bugünkünü söylüyorum, 359 lira. Yal
nız Merkez Bankası, işte bu alış ve satış kurlarını, 
yani kendi bünyesi içerisinde yaptığı alış ve satış kur
larını yayınlamıyor, ş 

1615 sayılı 'Kanun, Merkez Bankasının bu resmî 
satış kurlarını ithal muamelesinde esas alıyor. Mer
kez Bankası da bunu yayınlamadığı için, idare ile mü
kellef arasında, «kur o idi, bu idi» diye ihtilâf çıkı
yor. Bunun üzerine Gümrük Bakanlığı, Merkez 'Ban
kasıyla temasa geçti; «Bunları yayınlayın. Sizin her 
yerde şubeniz yok. Diğer yerlerde muhabir bankala
rınız var, o bankalarınıza da bunu duyuruyor sunuz; 
duyurduğunuza göre, biz Gümrük idaresi olarak on
larla temas edebilir miyiz?» dediler. Fakat yayınla
madılar, İşte o yüzden «Merkez Bankasının- resmî sa
tış kurları esas alınır» dedik ve MDP'li arkadaşımı
zın, «İkili kur uygulamasına mı gidiyorsunuz» endişe
sini gidermek için de bir önerge hazırladık. O öner
gede de, 2 nci maddenin sonunda, «Satış kurları esas 
alınarak Türk parasına çevrilir. Bu kurlar Bakanlıkça 
Gümrük idaresine duyurulur» şeklinde değişiklik yap
tık. Yani metindeki, «tespit» terimini de, ikili kur uy
gulamasına gittiğimiz kanısını ortadan kaldırabilmek 
için kaldırmış bulunuyoruz; bu endişenizi gidermiş 
oluyoruz. 

ikincisi: 1615 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 
bir erteleme ve taksitlendirmeye imkân veriyor. Eski
den bu madde altı aylık ertelemeye imkân veriyordu. 
Bu değişiklikle bunu bir yıla çıkardık. Hangi haller
de ertelenebiliyor? Memleketin ekonomik faaliyetle
rine veya fevkalade ihtiyaçlarına yarayan eşyanın ver
gileri ertelenebiliyor. 

Yine MDP'li arkadaşımız grubunun fikrini intikal 
ettirirken, 6183 sayılı Yasadaki ertelemenin de devam 
etmesini ileri sürdü. 

Tekrar düşündüm kendisini dinlerken. Gümrük 
vergileri nasıl bir vergidir? Gümrük vergileri, intikal! 
vergüerdendir. Yani, maliyet bedeline intikal eder, 
tüketici tarafından ödenen vergilerdendir ve nitekim 
1615 sayılı Kanun, her gümrük vergisinin ertelenme

sine veya taksitlendirilmesine imkân tanımamıştır. 
Memleketin ekonomik faaliyetlerine veya fevkalade 
ihtiyaçlarına yarayan eşyanın vergisini ertelemiştir. 
Yani genelde, yatırım mallarının vergisini ertelemiş
tim Yoksa ithal ettiğiniz kâğıdın, ithal ettiğiniz ru
jun, ithal ettiğiniz bir başka eşyanın vergisinin erte
lenmesi prensip itibariyle gümrük sistemleri içerisin
de söz konusu değildir. 

Oysa 6183 sayüı Kanunun ertelemesi, genelde ver
gi Iborçlarının ertelenmesiyle alakalıdır. O kişisel borç
larla ilgilidir. Binaenaleyh, 6183 sayılı Kanuna göre 
uygulamayı gümrük vergilerinin şümulünden kurtar
mak, çekip almak bu bakımdan da zorunludur£ 

Kaldı ki, eskiden bu uygulama yok idi. Bu uygu
lama 1970'lli senelerde bir yorumla girdi ve Bakan
lığımızca haksız olduğu kanaatine varıldığı için, biz 
6183 sayılı Kanuna göre ertelemeyi de ortadan kal
dırmak için ıbu tasarıyı hazırladık ve huzurlarınıza 
getirdik. Esasen biliyorsunuz, Türk vergi sistemi içe
risinde gümrüklerde tahsil edilen vergilerin genel ver
gi hukuku prensiplerinden ayrı tutulduğu da belli
dir. Anakânun olan Vergi Usul Kanununun 2 nci 
maddesinde, «Vergi Usul Kanunundaki hüküm ve 
müesseseler, gümrükte tahsil olunan vergi, resim ve 
harçlar hakkında uygulanmaz» der. İhtilaf yöntem
leri dahi başkadır. Yani kendisine özgü 'bir sistemi 
mevcuttur. Bu maksatla getirdik. 

Tahsise gelince: ıBu da 1615 sayılı Kanunda var
dı., Yalnız, tahsis edilen kurumlar arasına bir ilave 
yaptık; belediyeler. Belediyelerin de ihtiyaçları ma
lum. Devletin, 'bugünkü imkânlarla bütçeden kendi
lerine para ayırması ve onların da ıbu araç ve ge
reçlere sahip olabilmeleri, kendi ihtiyaçlarını kendi 
imkânlarıyla karşılayabilmeleri de mümkün değil. 
Bu herkesçe bilinen bir gerçektir; bu yüzden beledi
yelere de tahsis edilmesi, hem atıl duran kıymetlerin 
çalışabilmesi hem de yapabildikleri ölçüde mahalli
ne hizmet götürebilmesi için zorunlu görülmüştür. 

Takdir yüce heyetinizindir. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon, söz istiyor musunuz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Hayır efendim, Sayın 
Bakan açıkladılar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

- 114 — 



T. B. M. M. B: 72 30 . 5 . 1984 0 : 1 

1 inci maddeyi okutuyorum:. 

1615 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — Gümrük Kanununun 12 nci mad
desinin 'birinci fıkrasının (a) bendinin (l/a) son pa
ragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Gümrük Kanununun değişik 65 

inci maddesinin 6 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«6. Eşyanın gümrük vergisine esas olacak kıy
metinin Türk parası olarak (beyanı mecburidir. Fa
tura ve diğer belgelerde yazalı yabancı paralar kam
biyo satış kurları esas alınarak Türk parasına çev
rilir.; Bu kurlar Bakanlıkça tespit edilerek Resmî Ga
zetede yayımlanır.» 

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

Madde ile ilgili %ir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1615 sayılı Gümrük Kanu

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısının 2 nci maddeninim aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — Gümrük Kanununun değişlik 65 inci 
maddesinin 6 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

6) Eşyanın gümrük vergisine esas olacak kıyme
tinin Türk parası olarak beyanı mecburidir. Fatura 
ve diğer belgelerde yazılı yabancı paralar kambiyo 
satış kurları esas alınarak Türk parasına çevrilir. Bu 
kurlar Bakanlıkça gümrük müdürlüklerine duyurulur. 

GEREKÇE : Tasarıda kurların Bakanlıkça tespit 
edilerek Resmî Gazetede yayımlanması esası getiril
miş iken, bu değişiklik önergesiyle kurların Bakan
lıkça ıgümrük idaresine duyurulması teklif edilmek
tedir. Böylece daha pratik bir uygulamaya gidilme
si sağlanmış olacaktır. 

Alâeddin Kısakürek Arif Şevket Bilgin 
Kahramanmaraş Rize 
Gülami Erdoğan MeOrin Sarıoğlu 

Samsun Manisa 
Şaban Küçükoğlu Mehmet Ali Doğuşlu 

Kastamonu Bingöl 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATÎN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

AR1KAN (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve Ko

misyon katılıyor^ 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 inci maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza arz 

ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabu ledil-
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — Gümrük Kanununun 74 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 74. — Memleketin ekonomik faaliyet
lerine veya fevkalade ihtiyaçlarına yarayan eşyanın 
vergilerini yteminata ibağlamak şartıyla en çok bir yıl 
süre ile ertelemeye veya taksMendirmeye Bakanlık 
yetkilidir. 

Gümrüklerce alınan vergü ve resimler 6183 sayılı 
Kanun hükümlerine dayanılarak tecil edilemez veya 
takside bağlanamaz.» 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum': Kabul eden
ler...̂  Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 4. — 1615 sayılı Kanunun 2817 sayılı 

Kanunla değişik 141 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«4. Müsaderesi kesinleşmiş olan, bekleme müd
detleri sebebiyle gümrüğe terkedilmiş sayılan veya 
sahip veya taşıyıcılarının serbest iradeleriyle gümrüğe 
terkedilen her türlü nakil vasıtaları ile yönetmelikte 
Bakanlıkça tespit edilecek her türlü iş makineleri, sa
tıştan önce Yönetmelikte 'belirtilen esaslara göre ge
nel ve katma bütçeli dairelere, Kamu İktisadî Teşeb
büslerine ve belediyelere parasız verilebilir. Bu vası
talar için herhangi bir vergi, resim ve harç ödenme
yeceği gibi ardiye ücreti ile diğer hizmetler karşılığı 
ücret de tahsil edilmez.» 

iBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Söylemezoğlu, 

_ us _ 



T. B. M. M. B : 73! 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanın 
da ifade ettiği gibi burada olan değişiklik, belediye
lerin de bu tahsis kapsamına alınmış olmasıdır. Daha 
evvel gümrükte yer alan bu malları ekonomik amaç
la değerlendirmek üzere bir döner sermaye kurduk 
ve gelen ek ödenek talebinde bunun kaynaklarından biri 
de gümrükte yer alan maların karşılığı idi. Bu denge
ler içerisinde gelen teklifte 'belediyelerin de yer al
mış olması, bu dengenin kurulduğunun ve belediye
lerin de bu imkândan yararlandırılmak istendiğinin 
bir işaretidir, 'bunun belediyeler açısından da ya
rarlı olacağı inancındayım. Yalnız burada çok dik-
ikat edilmesi gereken iki hususu zabıtlara geçmek 
üzere yüce heyetinize arz etmek istiyorum. 

Sayın Anavatan Partisi Grubu Temsilcisinin de 
ifade ettiği gibi, önemli olan gümrüklerde yer alan 
bu iş makineleri ve vasıtaların kullanılmasıdır. Be
lediyelere bedava olarak verilecek olan bu makine
leri verirken, lütfen çok güzel ölçüler içinde veri
niz; aksi halde belediyelere bir heves gelir, alırlar 
ve bu makineler belediyelerde atıl kalır; bunun birçok 
örnekleri vardır; birçok 'belediyenin elindeki iş ma
kineleri ve asfalt parkları atıl beklemektedir. İnanın, 
onlar hizmete sokulmasa şu anda belediyelerin elin
de; tüm Türkiye'min belediyelerine hizmet yapacak 
çapta makineler vardır, bu itibarla; konacak ölçülerde, 
gerçekten ihtiyacı olan ve işletecek olanlar, nazara 
alınmalı. O makinelere gerekli operatörü, makinisti 
ve kullanacak kişiyi temin etmezseniz, onun kadro
larını vermezseniz, yağcıların ve onun bunun elinde 
kalırsa yazık olur. Bunu önemi© hatırlatmak istiyo
rum. 

Eskiden hizmetim ve belediyelerle olan ilişkim 
açısından, hiçbir parti farkı olmadan değerli beledi
ye başkanları da ara ara ziyarete geliyorlardı. Yal
nız, bulundukları partinin özeliğine göre değişik be
yanlar alıyordum ağızlarından. Mesela, benim mem
leketimin 'belediye başkam bana, bir sürü iş makine-» 
si sözü aldığını söylemişti. Ben İller Bankasına git
tim; (biliyorsunuz o hisseler kanalıyla Simel Şirketi 
de bu iş makinelerini belediyelere sağlar) belediye
nin bu makineleri sağlayacak 'bir hisse imkânı yok
tu, bunu şimdi anlıyorum. O beyanlar; «Bu Kanun 
getirilecek ve sizlere bu iş makinelerini alma imkâ
nını sağlayacağız» diye bir ön beyanın bana ifadesi 
imiş. 

İstirham ediyorum; devlet anlayışı ve hükümetin 
tarafsızlığı .ve (belediyelerin ihtiyacını gözeterek bu 
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makineleri veririz ve bu vasıtaları tahsis ederken 
de üstelik parasız bir şekilde vatandaşa hizmet etsin
ler diye belediyelere verinken tarafsızlık güdünüz, 
gerçek ölçüler koyunuz ve ihtiyacı olan beldelere 
veriniz. Bunun bu şekilde verileceğini umuyor ve bir 
defa daha hatırlatıyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Söylemezoğ-

lu. 
Efendim, madde üzerinde başka söz isteyen?.. 

Yok. 
Bir önerge var okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1615 Sayılı Kanunun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun 4 
üncü maddesindeki «her türlü nakil vasıtalarından 
sonra binek taşıtları hariç olmak üzere» ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hüseyin Avni Sağesen Mehmet Kafkaslıgil 

Ordu İstanbul 
Yılmaz İhsan Hastürk Cüneyt Canver 

İstanbul Adana 
Fikret Ertan 

İzmir 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Maalesef efendim. 
BAŞKAN — önerge sahipleri, önergenizi izah 

edecek misiniz efendim? 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Evet Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Efendim, bu önergeyi vermekteki amacım şu : Ka

mu taşıtları devletin başına bir bela olmuştur. Bunun 
altını çizerek söylüyorum. Binek taşıtları devletin 
başına bir bela olmuştur. Bu belaya yeni belalar ek
lemeyi önlemek amacıyla bu önergeyi verdim. 

Bir binek taşıtının devlete asgariden işletme mas
rafları olarak, aylık giderini Sayın Maliye Bakanımız 
acaba hesap ettirdiler mi? Ben kendi ölçülerim için
de bir kaba hesap yaptım, sadece işletme masrafları 
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diyorum, 130 bin lira civarındadır. Artı gümrükten alı
nacak olan bu taşıtlar genellikle yüzde 99,99'u yaban
cı menşelidir. Yani Mercedes, Nova, Toyoto vesaire 
gibi oldukça pahalı olan, mesela bir farı 60 - 70 bin 
lira olan taşıtlardır. Bu tjür taşıtlarda bunları da üs
tüne koyarsanız, bunların aylık masraflarının altın
dan kalkma imkânı hemen hemen yok gibidir, bir. 

İkincisi; geçen gün bir kanun tasarısı geldi ve ka
bul edildi; döner sermaye meselesi. Döner sermayenin 
en büyük kaynağını teşkil edecek olan, bu tür taşıt
ların satışıdır. Bu tür taşıtlarda piyasaya çıkabilecek 
olanları, daha başka bir deyişle, kullanılabilecek olan
ların tümünü devlet daireleri şu veya bu şekilde 237 
sayılı Kanuna aykırı olarak kullanmak koşuluyla - bu
nun da altını çizerek söylüyorum - devlet daireleri
ne, belediyelere, şuraya, buraya dağıtacağız. \ Sonra 
gümrüklerde hurdalar kalacak, hurdaları da dışarı sa
tacağız, bunlardan biz döner sermaye olarak para 
kazanacağız; böyle şey olmaz. 

Vaktinizi almak istemiyorum. Devletin başına dert 
olacak bu hükmün kanundan^ çıkartılmasın? arz ve 
teklif ediyorum. 

Sayın Bakanım, bu konuda sizinle ayrıca da gö
rüşeceğim. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sağesen. 
Muhterem arkadaşlarım, kusura bakmayın hep 

hatırlatmalar yapıyorum. Kürsüden sadece Başkana ve 
umumî heyete hitap edilir. Bakanla görüşme meselesi 
dışarıda halledilir. (Alkışlar, gülüşmeler) 

Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir, önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarıyı açık oylarınıza arz edeceğim. Kupalar sı

raların arasında dolaştırılacak ve üyeler, kabul için 
beyaz, ret için kırmızı, çekimser için yeşil oy pusulası-

3 0 , 5 , 1984 O : 1 
• • • • 

nı kullanacaklar; oy pusulası olmayanlar, bir\kâğıt 
üzerine adlarını, soyadlarını, seçim bölgelerini, kabul, 
ret, çekimser yazıp imzalayıp atabilirler. 

Kupaların sıraların arasında dolaştırılarak oyla
rın toplanması hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 6570 

Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasaya 
11.10.1983 Gün ve 2912 Sayılı Yasa ile Eklenen Ge
çici Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa 
Teklifi; Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener'in; 
Manisa Milletvekili Münir Fuat Yazıcı'nın aynı ma
hiyetteki kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (ZJ57, 2/79, 2/90) (S. Sayısı : 41'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz efendim. 
Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge

len Diğer İşler bölümünün 2 nci sırasında yer alan 
-41'e 1 inci ek sıra sayılı, 6570 Sayılı Yasaya 11.10.1983 
Gün ve 2912 Sayılı Yasa ile Eklenen Geçici Madde
de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifinin gö
rüşülmesine başlıyoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 

edeceğim : Raporun okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Raporun okunmaması kararlaştırıl
mıştır. 

Teklifin tümü üzerinde Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Reşit Ülker, Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu adına Sayın Sabahattin Eryürt; şahısları adına Sa
yın Münir Fuat Yazıcı ve Sayın Selahattin Taflıoğlu 
söz istemişlerdir. 

Biraz önce okuduğum sıraya göre Halkçı Parü 
Grubu adına Sayın Reşit Ülker; buyurunuz efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 

HP GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER (istanbul) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 6570 sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Yasaya 11.10.1983 
Gün ve 2912 Sayılı Yasa ile Eklenen Geçici Madde
de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa önerileri hak
kında Halkçı Partinin görüşlerini sunmak istiyorum. 

11.10.1983 gün ve 2912 sayılı Yasa ile 6570 sayılı 
Gayrimenkul Kiralarına İlişkin Yasaya eklenen ge
çici madde ile Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Ku-

(1) 41 S. Sayılı Basmayazı 8.5.1984 tarihli 62 nci 
Birleşim tutanağına, 41'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 

I bu tutanağa eklidir. 

117 — 



T, B. M. M. B : 72 

rumu, BAĞ - KUR, Kızılay, Türk Hava Kurumu, 
Vakıflar; Darüşşafaka ve bağlısı vakıflar, mazbut ve 
mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, Da
rülaceze Müdürlüğü, Verem Savaş ve Kanserle Sa
vaş Dernekleri adına kayıtlı veya bunların kamu ku
ruluşları veya kamu yararına çalışan derneklerle müş
tereken sahip bulundukları gayrimenkullere (vasiyet 
edilenler dahil) ilişkin kiraların rayiç ve emsal bedel
lere uygun duruma getirilmesi amaçlanmıştır. 

Bunun için bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 6 ay sonra bunlarla ilgili kira sözleşmeleri 
sona ermiş, bu 6 aylık süre içinde ilgililerce rayiç ve 
emsal bedele uygun kira bedeli ve şartları saptanarak 
kiracıya tebliğ edilmiş, kiracının 6 ayı izleyen 30 gün 
içinde yeni kira bedeli ve koşulları üzerine kira söz
leşmesi yapmaya hakkı olduğu belirtilmiş, önerilen 
yeni bedel ve koşullara 30 günlük süre içinde bu hak
kı kullanmayan ve taşınmazı boşaltmayan kiracıların 
boşaltmaları için icraya başvurma hakkı tanınmıştır. 

Ancak, Yasanın buraya kadar olan kısmına kim
senin bir diyeceği yok. Önerilen yeni kira bedeline ve 
koşullarına kiracılarca itiraz edilemeyeceği hükmü ge
tirilmiştir. Amaç yasadaki esasların incelenmesinden, 
yasada yer alan kurum ve kuruluşların ve tüzelkişi
lerin taşınmaz mallarının kiralarının, rayiç ve emsal 
bedele uygun duruma getirilmesidir. Yani bu kurum, 
kuruluş ve kişilerin kiraları rayiç ve emsal bedelin 
altında kaldıkları düşünülerek, bir defaya mahsus ol
mak üzere kiralar rayiç ve emsal bedele uygun duru
ma getirilecektir. 

Değerli milletvekilleri, yasa çıktığı andan itiba
ren büyük bir ıstırap kaynağı olmuştur. Istırap kay
nağı olması şuradan ileri gelmektedir : Gerçekte bü
tün yurttaşlar da, biz de, herkes de bir şeyde mütte
fiktir; bunların büyük çoğunluğu, hemen hemen hep
si vakıf gibi, hayır kurumu gibi müesseselerdir. Bun
ların kiralarının gerçekte çok düşük olduğu herkesçe 
bilinmektedir. Gerçi kiraların çok düşük olmasında 
bu müesseselerin de çeşitli nedenlerle kusurları var
dır; ama buna rağmen bu hayır kurumlarının kira
larının emsal, yani bugünkü kira seviyesine çıkarıl
ması doğrudur. Ancak yasaya, konulan «kira bedelle
rine ve koşullarına, kira şartlarına itiraz edilemez» hük
mü, maalesef bu kişiler ve müesseseler tarafından kö
tüye kullanılmış. Bu müessese, kendisinm tek taraflı 
yaptığı kiraya itiraz edilemeyeceğini gördüğü için, tek 
taraflı olarak alabildiğine kira yüklenmesi yapmıştır. 
îşte, gazetelerde aylardan beri bütün milletvekillerini, 
Başbakanı, Cumhurbaşkanını ilgilendiren bu şikâyet 
konusu buraya üç yasa önerisi ile getirilmiştir. Bu ya-
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sa önerilerinin esasları birdir; tek şey getirmektedir, 
itiraz hakkını getirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakikanızı istir
ham edeyim. 

Oyunu kullanmayan milletvekili var mı efendim? 
Yok.. 

Oy verme işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
Sayın üye, oyunu kullanmayan var mı diye soru

yorum, cevap vermiyorsunuz. Kupaları kaldırın de
dikten sonra gelip oy atıyorsunuz. Yarın bunlar em
sal olur; bir başkası gelir der ki : «Başkan kaldır 
dediği halde oy kullanıldı, ben de kullanırım.» Lüt
fedin efendim... 

MEHMET SAİT EROL (Hakkâri) — Affedersi
niz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; kiraların çıkarılmasına kimsenin iti
razı yoktur, bu haklıdır. Ancak demokratik bir ülke
de, mevcut bir kira düzeni içerisinde bir tarafta mil
yonlarca Türk vatandaşının gayrimenkuUeri veya hük
mî şahsiyetlerin gayrimenkuUeri kiraları 6570 sayılı 
Kanuna bağlı iken ve itiraz edilebilirken, öbür taraf
ta kiralarına hiçbir şekilde itiraz edilmeyen bir grup 
kira müessesesi yaratmak tamamen Anayasa kural
larına aykırı görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, evvela yasa önresi Anaya
sanın eşitlik ilkesine aykırıdır; çünkü iki grup kiracı 
vardır, bunlardan bir grup hayır kurumlarının mülk
lerinde olan kiracılar, diğer grup da onun dışında 
olan, sade vatandaş olan kiracılardır, ayrıntısına gir
miyorum. «Teklif edilen yeni bedel ve şartlara kiracı
larca itiraz olunamaz» hükmü Anayasanın 36 ncı mad
desinde yer alan hak arama özgürlüğüne açıkça ay
kırıdır. Anayasanın 36 ncı maddesi «Herkes, meşru 
vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mer
cileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve sa
vunma hakkına sahiptir» demektedir. 

Oysa bu madde, kiracıların yargı mercileri önün
de davacı olma hakkını kaldırmaktadır; mal sahip
lerinin keyfine, insafına terketmektedir onları. Mal 
sahiplerinin ise keyfî hareket ettikleri, Vakıflar ve 
Sosyal Sigortalara ait kiraların Devlet Bakanlığınca 
belli oranlarda indirilmek zorunda kalınmasıyla orta
dadır.: 

Devlet Bakanlığına bağlı olmayan Kızılay, Hava 
Kurumu, Darülaceze, Darüşşafaka, Verem Savaş Der
neği gibi derneklerle bunların bağlı kuruluşları bakı
mından tabiî ki yasal olarak hiçbir şey yapmak müm-
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kün değildir. Bağlı değildirler, onlara emir vermek de 
tüzelkişi oldukları için mümkün değildir. 

Anayasanın 36 ncı maddesinin gerekçesi şöyledir : 
«Hak aramanın ilk şartı olan yargı mercilerine dava
cı ve davalı olarak başvurabilme hakkı ve hürriyeti 
hüküm altına alınmıştır.» Onun için bir defa bu yasa 
Anayasanın 36 ncı maddesine aykırıdır. 

Değerli milletvekilleri, aykırılıklar diğer konular
da da vardır. Ben yalnızca bunların satırbaşlarını söy
lemek istiyorum : 2 nci maddedeki «Sosyal Hukuk 
Devleti» ilkesine de aykırıdır, oradaki insan hakla
rına da aykırıdır. Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
nin 6 ncı maddesine aykırıdır, metnini okuyup zama
nınızı almıyorum, Anayasamızın 2 nci maddesindeki 
«Sosyal Hukuk Devleti» ilkesine aykırıdır; çünkü «Ça
lışan, çalıştığı halde elde ettiği ürün ile mutlu olabil
mek için tasarladığı maddî ve manevî değerlere sa
hip olamayan - yani yoksulları anlatıyor Anayasa ge
rekçesi - kişilerin yardımcısı olacağı ilkesini benimse
miştir» diyor Anayasa gerekçesi. Yani yoksulları ko
rur. Burada o da yoktur, yani yoksulu koruma ilkesi 
de yoktur. Hukuk devleti ilkesine de aykırı bulun
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, burada, bu kürsüde de söy
lendi, dışarıda da ifade edildi : «Fahiş kira yoktur» 
dendi. Ancak elimizde o vatandaşların gönderdikleri 
dosyalar var. Tasdikli, fotokopili. Yani, mesela Va
kıflar İdaresinin gönderdiği protestonun fotokopisi, 
altında kendi imzalarıyla tasdikli evvelki kira, sonra
ki kira. Çok büyük rakamlar var. Bunun dosyası elim-. 
dedir. Komisyonda da değerli komisyon üyelerine arz 
ettim, zaten çoğu biliyorlar. Onun için bunun da ay
rıntısına burada girmek istemiyorum. 

Gene şunu da ifade etmek istiyorum : Bu yasa
nın tümünde hep hayır kurumlarına sanki bir fena
lık etmiş gibi konuşan değerli arkadaşlarımız oldu. 
Bir defa Vakıflarda olsun, diğer hayır kurumlarında 
olsun, hiçbir zaman vatandaşa eziyet verecek bir şeyi 
yapmamaları gerekir; yani bir haksızlık yapmamaları 
gerekir, haram olan, meşru olmayan bir şeyi almama
ları gerekir. Onların esas maksadı hayırdır. Hayırın 
içinde şer olamaz. Yani bunu söylediğimiz zaman, 
hayır kurumlarını da korumuş oluyoruz. O hayır ku
rumlarına da nefret duyabilir vatandaş haksızlık ya
pıldığı zaman; gerçi hayır kurumları kendileri yap
mazlar; ama onu temsil eden insanlar yaparlar. Onun 
için hayır kurumlarının vatandaşa zulüm yapacağını, 
haksızlık yapacağını, fazla para alacağını, şu sıkın
tılı dönemde fazla para alacağını düşünmemek ge
rektiği kanısındayız. 
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j Bir de çok söylenen örnekler var; efendim, şu si
nema var deniyor, Kızılayın merkezinde şu han var 
deniyor, istanbul'da Mısır Çarşısı var. Doğrudur de
ğerli arkadaşlarım, öyle yerler vardır. Kiraları düşük 
de olanları vardır. Ama Türkiye'de yüzbinlerce ta
şınmaz vardır, kiraya verilmiş yer vardır. Bunların 
bir kısmı çok küçük yerlerdir; arsaların üzerine ya
pılmış tenekeden kulübeledir. Bir kısmı fakir insan
ların sığındığı, oradaki evkaf memurlarının; «Şu fa
kir burada kalsın» diye kabul, ettiği insanlardır. Ora
da beş - on tane gösterilen haksız misali, haklı ola
rak gösterilen misaller gibi örnek alıp bu, 300 bin mi 

I sayısı, 200 bin mi, şu anda ifade edemeyeceğim, in
sanlara haksızlık yapmak doğru olmaz. Yani hep bü
yük miktar, milyonluk binalar diye düşünmeyelim; 
buralarda fakir insanların da barındıklarını, dükkân 
olarak ve konut olarak, mesken olarak bulundukla
rını düşünelim. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden evvel 
bir noktaya daha değinmek istiyorum. Muhterem Ko
misyon ilke olarak bu yasayı kabul etmiş, yüce huzu
runuza getirmiştir. İltifat edeceğinizi umuyorum. Yal
nız, kira bedellerine itirazı Komisyon kabul etmiştir, 
kira şartlarına itiraz dışta bırakılmıştır. Kira şartların
da da bu geçen süre içinde, tek taraflı olarak kiracı
nın kaldıramayacağı, Borçlar Kanununa ve huku-

I kun ilkelerine aykırı birtakım şartların da konulduğu 
söyleniyor. Onun için iltifat buyurursanız, kira şart
larına da, özel şartlarına da itiraz etme hakkı tanın-

I sın. Mahkeme bakacaktır, haklıysa itirazı kabul ede-
I çektir, haksızsa zaten reddedecektir. 
I Yüce Meclise saygılar sunuyorum Sayın Başka

nım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ülker. 
M DP Grubu adına Sayın Sabahattin Er yurt; bu-

I yurunuz efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 
Sayın Eryurt, süreniz 20 dakikadır. 
MDP GRUBU ADINA SABAHATTİN ERYURT 

I (Erzurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; çok 
I mühim bir konu üzerinde, görüşme yapıyoruz. Kanun 
I hazırlanmış huzurlarınıza kadar gelmiştir, özellikle 
I üzerinde durmanızı ve hassasiyet göstermenizi tabiî 

karşılarım. 
I Değerli arkadaşlarım, bu kanunun getirilmesinden 
I önceki devirleri hatırlamakta yarar var. öyle bir ka-
I nun gelmiştir ki, iki tarafı keskin bir kılıca benzemek -
I tedir. Bir tarafa meylettiğiniz zaman kılıç başka türlü 
I kesecektir, öbür tarafa meylettiğiniz zaman başka 
| türlü. Adalet terazisi içerisinde dengelemek mecburi-
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yetinde olduğumuz bir kanun taslağı. Ta Osmanlı İm
paratorluğundan, Selçukîlerden kalmış hanlar, büyük 
vakıflar, vakıf tesisleri; bu tesislerin içerisinde belki 
10 sene, 20 sene, 40 sene hatta 50 sene, dededen ta 
toruna intikal edecek kadar, bunları istismar ederek 
çok cüzî paralarla oturan vatandaşlarımız var. Bir 
tarafta da kanunun çıkışından sonra, Vakıflar İda
resinin tek taraflı olarak tespit ettiği fahiş derece
de, hakikaten farklı plan kiralar var. Hatırımda kal
dığına göre, bir tanesini arz edeyim, şimdi maddeler
de de zikredeceğim : Senelik kirası 320 bin lira, Va
kıflar İdaresinin komisyonu gitmiş, aylık kirasını 
1 milyon 20 bin liraya çıkartmış. Hafızaların alacağı 
bir had değil. 

Şimdi, onun için iki tarafı keskin kılıç dedim. Ne 
vatandaşlar uzun süredir cüzî paralarla, cüzî kiralarla 
oturuyorlar; mesela 25 liraya, 50 liraya zamanında 
oturmuşlar, şimdi 1 000 - 2 000 - 5 000 liraya otu
ruyorlar. Halbuki, bunların mücaviri olan emsal yer
ler 50 bin, 100 bin, 200 bin liraya gidiyor. Hem de 
hava paralarıyla. Ama, bunlar öyle oturdular diye, 
onların bütün acılarını sırtlarına yükleyelim ve eski
nin acılarını da bunların sırtından çıkaralım zihni
yeti sakat bir zihniyet. Ama, Vakıflar idaresi gibi, 
tarihî binalarımızı ve bunların içerisindeki yurtlarda 
vesairede, vakfiyelerde binlerce okumakta olan genç
leri, talebeleri ve bunlardan istifa'de eden yoksulları 
düşündüğümüz takdirde de elbet bir imkân getirelim 
diyoruz. Onun için, vicdan muhasebesi yapmak mec
buriyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, sizlere bazı maddelerden ve 
bu kanunun huzurunuza nasıl geldiğinden bahsetmek 
istiyorum. 

Bu teklifi, değerli arkadaşlarımızdan Reşit Ülker 
Beyefendi getirmişlerdi, Adalet Komisyonunda kanun 
kabul edilmedi, bazı sebeplerle. Teklif kabul edilme
dikten sonra Heyeti Umumiyeye geldi. Bu sefer Ko
misyon kanunu geri aldı. iki değerli milletvekili ar
kadaşım da aynı paralelde teklifte bulundular, tekrar 
Adalet Komisyonu gündemine alındı, müzakereler ya
pıldı. Ondan sonra demin sizlere ifade ettiğim, arz 
ettiğim konular enine boyuna münakaşa edildi ve her 
iki yönü de tatmin edici bir hukuk düzeni getirilmek 
istendi ve hakikaten, kanaatimce o hukuk düzenini 
imkânlar dairesinde getirdik. Herkesin itimat etmesi 
gereken, güvenmesi gereken adalet müesseselerine, ya
ni bu işin diğer kira kanunlarında, kira mukavelele
rinde, anlaşmalarında olduğu gibi, mahkemelere, de
ğerli hâkimlerimizin tarafsız ölçüleri içerisine bırak
mayı uygun bulduk ve o şekle ifrağ ettik. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi size deminki beyanla
rımı teyiden, bir konuyu daha ifade etmek isterim. 
Komisyona gelen Vakıflar Genel Müdürlüğü Tem
silcisi Hukuk Müşaviri arkadaşımızdı, şöyle bir be
yanda bulundu : 

«Biz bir komisyon teşkil ettik, bu bir yasa emriy
di; Devlet İhale Yasasına göre komisyonları teşkil 
ettik; onlar gittiler bütün memleket sathında bunla
rı tespit ettiler. Komisyon bunlara bir değer verdi. 
Bunun üzerine herhalde vatandaşlarımızın reaksiyo
nunu görmüş olacaklar ki, ikinci defa müfettişlerden 
kurulu bir heyet teşkil ettik ve onları gönderdik. Mü
fettişler vasıtasıyla yeniden bir değerlendirme yaptık. 
Fakat çok calibi dikkattir, ben onu Komisyonda tet
kik ettim, müfettişler eliyle yapılan değerlendirmede, 
Komisyonun yaptığı değerlendirmeyle hiçbir fark yok. 
Hani müfettişler gitmiş de, biraz indirmiş, biraz yu
karı çıkarmış vesaire olsa kabul edeceğim. Gene mü
essese zihniyetiyle değişiklik yapmadan aynen getir
mişlerdir. Bunun üzerine komisyonların hepsi tekrar 
Ankara'ya davet edildi. Bunlara seminerler düzen
lendi, aynen Komisyondaki ifadeleri arz ediyorum, 
rayiç emsale göre tespit yapılması istendi. Müfettiş
lerin yaptığı ikinci değerlemeyi, Türkiye genelinde, ki 
bu ikincisi dört kişilik müfettiş heyetiydi. Bu da kâ
fi görülmedi, bir üst düzey komisyonu tespit ettik.» 

Bakınız, kendileri bile müessese olarak tatmin ola
mamışlar ki bir komisyon, bir dört kişilik müfettiş
ler heyeti, onun üstüne bir de üst komisyon kurmuş
lar. Yani, komisyon üstünde komisyon, komisyon üs
tünde komisyon; garip bir şey. 

Ama bu da kâfi gelmemiş - çok mühim, çok calibi 
dikkat, üzülerek arz edeceğim - «sonradan» , diyor, 
«Hükümetin bir kararı ile, bu tespit edilen, bu üç ta
ne silsile halindeki komisyonun kararıyla tespit ettiği 
fiyatlarda da yüzde 25 ile yüzde 45 arasında indirim 
yaptık.» 

Sevgili arkadaşlarım, bu kadar keyfî bir muamele 
olmaz. Yani Hükümetin isteği ile bir müessese, bir 
komisyon, bir müfettişler heyeti, bir üst komisyo
nun tespit ettiği rayiç değer, ki eğer doğru ise, eğer 
emsallerine uygun ise bundan nasıl yaparsınız yüzde 
50'ye yakın tenzilat? O halde, bir ayarsızlık var, bir 
muvazenesizlik var, nispetsizlik var. Bunu kabul ede-
cejğiz. 

Bunun karşısında demin arz ettim, hakikaten be
nim memleketim olan Erzurum'da 70O'e yakın vakıf 
yeri var. Bunun içerisinde 2 bin liraya oturan var, 
yanındaki dükkân 50 bin lira. Bir ev biliyorum, 6 lira 
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aylık kirası idi, vakıf malı idi; onun yanındaki evler 
20 bin lira idi. Bu kadar muvazenesiz, bu kadar nis
petsiz bir ayarlama hiçbir zaman hukuk anlayışımı
za uygun düşmez. 

Değerli arkadaşlarım, ama kanunun da sakat ta
rafı vardı onu da arz edeceğim. Kanun ilk şekliyle 
diyordu ki, «Vakıflar İdaresinin, yani bu resmî mü
essesenin, teklif edilen yeni bedel ve şartlarına kira -
cılarca itiraz olunamaz.» Bu ne demek arkadaşlarım? 
Yani Vakıf İdaresi demin dediğim şekilde tespitleri
ni yapacak; fahiş değerler tespit edecek, vatandaş hu
kukî hakkını, kanun yoluna gitme hakkını, mahke
meye başvurma hakkını kullanamayacak. Böyle bir 
hukuk anlayışı olmaz. Neden olmaz? Onu da Anaya
samızdan yola çıkarak açıklayayım. «Türkiye Cum
huriyeti bir hukuk devletidir» Hukuk devletinde hu
kuka riayet etmek lazımdır; bir. 

«Kanurv önünde eşitlik : Herkes ırk, dil, renk, cin
siyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önün
de eşittir.» 

Kanun önünde eşitse, bir tarafa «Sen kanun yolu
na gidemezsin» diyemeyiz. 

Bir madde daha arz edeyim; 36 ncı madde : «Her
kes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle 
yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia 
ve savunma hakkına sahiptir.» 

Bunlar Anayasa hükümleridir sevgili arkadaşla
rım. Anayasaya sadık kalmaya, Anayasaya .riayet et
meye mecburuz. Vatandaşa, «Sen dava açamazsın» di
yemeyiz. Onun için değerli arkadaşlarımdan kurulu Ko
misyonumuz bunu şu şekle getirdi; kısaca arz edece
ğim : «Teklif edilen yeni bedele kiracılarca sulh hu
kuk mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir.» Ne yap
tık? Mahkemeye getirdik, itiraz hakkını vatandaşa, 
Anayasa hümü olarak tevdi ettik, verdik. Bundan da
ha tabiî bir şey olamaz. Değerli hâkimlerimiz, kıy
metli Türk hâkimleri elbette ki hak ve nasafet kaide
leri içerisinde, vicdanî kanaatlerini ve emsal rayiç be
dellerini de göz önünde tutarak bunları takdir ede
ceklerdir. 

Bu maddeye bir hüküm daha getirdik : «30 gün
lük süre içinde itiraz ve rüçhan hakkını kullanmayan 
kiracı gayrimenkulu tahliye etmezse, tahliye de icra 
memuru tarafından yapılır» ve ayrıca «Mahkeme 
tespitini de, birisi resmî dairelerden, birisi Ticaret 
Odası temsilcisi, diğeri de hukukçu olmak üzere üç 
kişilik bilirkişi heyeti yapar» dedik. Bu tarafsız he

yet tespit edecek, ondan sonra mahkemenin önüne 
gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi kurumlar tarafından 
yapılan tebligat üzerine kurumca tespit edilen kira 
bedeline uygun olarak kira sözleşmesi yapılmış olma
sı, yukarıdaki fıkrada açıklanan itiraz hakkının kul
lanılmasına engel teşkil etmez. Bu takdirde mahkeme 
kararının kesinleşmesiyle tespit edilen kira, mukavele 
tarihinden geçerli olur ve bu davalar süratle görülür. 
Hükümden biri de bu. 

Ayrıca, kira farkları eğer fahişse, mahkemenin 
takdir edeceği kira bedeline uymuyorsa, kiracı veya 
kiralayan lehine aradaki fark zamanla kira bedelle
rinden ödenecektir. Kimsenin zararı da olmayacaktır. 
Bunları da getirdik. 

Değerli arkadaşlarım, bu maruzatımdan sonra 
dikkatlerinize arz etmek isterim. Mesela bir tek ölçü 
vereceğim : Mısır Çarşısında ve sadece 26 metrekare, 
eski kirası 26 bin, istenen kira 326 bin. Bir tane daha 
arz edeyim değerli arkadaşlarım : Yine 26 metreka
re, eski kirası 33 bin, şimdi 440 bin. Yani iki üç misli 
değil, dikkat buyurunuz, 10 mislinden fazla. Yine bir 
gayrimenkulun eski kirası 105 bin 600 lira, yeni kirası 
774 bin 500 lira. 

Değerli arkadaşlarım, bunu teyiden söylüyorum, 
bir de telgraf aldım ben hemşerilerimden; ama bu 
kanun çıktıktan sonra değil, daha dün geldi, bilemi
yor tabiî kanunu vatandaşlarım; size okuyayım. 

«Erzurum'da bulunan 700'ü aşkın vakıf kiracısı 
olarak ödeme gücümüzün çok üzerinde tespit edilmiş 
olan kiralar sebebiyle büyük çoğunluğumuzun temerrü
de düşme ve dükkânlarını kapamak suretiyle işsiz ka
lacaklarını ve çoluk çocuklarının ekmek kapılarının 
kapanacağını yüksek bilgilerinize arz eder, kanun yo
lunun açılması için yapacağınız girişimleri...» diye 
devam etmekte. Vatandaşlarımın istediği kanun yo
lunun açılmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunu tasvip ettiğimiz 
takdirde bu kanun yolu da açılmış olacak ve kimse 
de mutazarrır olmayacaktır. Demin de arz ettiğim 
gibi, bu iki taraflı kılıç iki tarafa da çalışacak veya 
tek taraflı ortada kalacaktır, iki tarafı da rencide 
etmeyecektir. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Eryurt. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Necat Tunç-

siper; buyurun . 
ANAP GRUBU ADINA NECAT TUNÇSİPER 

(Balıkesir) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; 
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11.10.1983 gün ve 2912 sayılı Yasayla 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasaya geçici bir 
madde eklenerek Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Bağ - Kur, Kızılay, Hava Kurumu, Vakıf
lar, Darüşşafaka gibi kurum ve kuruluşların sahip 
oldukları taşınmazların kiralarının rayiç ve emsal be
dele uydurulması sağlanmak istenmiştir. Ancak aynı 
maddede «Teklif edilen yeni bedel ve şartlara kiracı-
larca itiraz olunamaz» hükmü olduğundan kiranın 
rayiç ve emsal bedel olmaddığını ileri sürmek yasal 
olarak imkânsız hale gelmiştir. 

Maalesef bir bölümü resmî ve kimileri de belli 
dernekler olmasına karşın, bunlar kendilerine verilen 
ve temelinde haklı olan bu yasal olanağı kötüye kul
lanmışlardır, kiracılardan aşırı, ödenmesi olanaksız 
kira talebinde bulunmuşlardır. Arkadaşlarımızın ver
diği misal enteresandır. Çerberlitaş'ta Darüşşafaka 
sitesinin vergi değeri 100 milyon lira olup, halen si
tede kiracılar, esnaf ve tüccarlar yılda 20 milyon lira 
kira ödemektedir. Darüşşafaka yılda 130 milyon lira 
kira istemektedir. Arkadaşlarımız bu misalleri çoğalt
mışlardır. 

Ayrıca öneriler kira sözleşmelerine kiracılar aley
hine konulan hükümler, kirayı daha da yüksek mik
tara ulaştırmaktadır. 

Türkiye'de kiralar serbest değildir; 6570 sayılı 
Yasaya bağlıdır. Bu bakımdan, amme intizamı öngö
rülmektedir. Kiraların serbest olmamasının nedeni; 
arz ettiğim üzere, amme intizamını ilgilendirdiği için 
bu rakamlar serbest olarak tayin edilmemektedir. Bir 
bölüm kuruluşun kiralarının olağan rayice çıkarıl
ması doğal olabilir; ancak, tek taraflı olarak mal sa
hiplerinin dikte ettikleri kira bedellerinin rayiç bedel 
olmadığına, rayiç bedelden çok yüksek olduğuna iliş
kin mahkemeye başvurma yolu kapanmıştır. Bu, açık 
biçimde, Anayasamızın, eşitlik, hak arama, yargıya 
başvurma, hukuk devleti, gibi ilkelerine aykırı bulun
maktadır. 

Bu bakımdan, geçici maddede «Teklif edilen yeni 
bedele ve şartlara, kiracıların itiraz edemeyeceği» 
hükmü Anavatan Partisi tarafından benimsenmiştir; 
kiracıların yargı yoluna başvurmaları benimsenmiş
tir. 

Diğer taraftan, Anavatan Partisi milletvekilleri 
olarak, kiracılara tanınan bu hakkın, kiralayan ida
reye de tanınması için bir değişiklik önergesi takdim 
ettik; böylece, sadece kiracılar değil, fakat takdir edi
len kira kiracı lehine ise ve bariz bir haksızlık. yapıl

mışsa, idarenin de, yani kiralayanın da bir itiraz hakkı 
bulunacaktır. 

Saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçsiper. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir, şimdi şahıs

ları adına söz alan arkadaşlardan Sayın Münir Fuat 
Yazıcı'ya söz veriyorum. 

Buyurunuz efendim; süreniz 10 dakikadır. 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekili arkadaşlarım; bugün Türki
ye'de kiraları düzenleyen 6570 sayılı .Kanun vardır 
ve bu Kanunun maksadı, kiralar hiçbir surette keyfî 
şekilde artırılamaz. Malumunuz olduğu veçhile, her 
sene bir oran nispetinde mevcut kiralar artırılıyor, 
yani Türkiye'de kiralar serbest değildir. Bu düzen 
devam ederken, 12 Ekim 1983 tarihinde Danışma 
Meclisinden, malumunuz veçhile 2912 sayılı bir Ka
nun geçirilmiştir ve ibu Kanun o 6570 sayılı Kanun
dan ayrı olarak; oradaki hükümlerden ayrı, o hü
kümler mahfuz kalmak kaydıyla, oradaki artırma 
oranlan yine devam edecek, yalnız mevcut kiraları 
ve bazı kurumlara ait kiraların bir defaya mahsus 
olmak üzere, tabanını yükseltmek için getirilmiştir. 
Bu, ne maksatla getirilmiş? Bazı kurumlar yıllarca 
istismar edilmiş, kiraları çok düşük kalmış; fakat bu 
kurumlar sayıilırken, şüphesiz ayırımda sayıları tes
pit edilirken bazı noksanlıklar da yapılmıştır. Mese
la; belediyelerin kiralık yerleri bu Kanuna dahil edil
memiştir; Çocuk Esirgeme Kurumunun edilmemiştir. 
Bazı kurumlar getirilmiştir; bunlar SSK, Bağ - Kur, 
Vakıflar, Darüşşafaka gibi. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi kanunun esasında 
hepimiz, bütün teklif sahipleri aynı görüşteyiz; yani 
bu Kanun hakikaten bazı mağdur olmuş müessesele
rin kiralarını bir defaya mahsus olmak üzere yükselt
mesini öngördüğü için hepimiz bunda mutabıkız. 
Ancak, kanuna göre bu uygulama nasıl yapılacak
tır? Bu uygulama, mevcut o 2912 sayılı Kanıma 
göre, orada tayin edilmemiş; yani orada diyor ki: 
«Yeni kira bedeli ve şartlar uygun olarak tespit edilerek 

kiracıya tebliğ edilir.» Bu tespit etme nasıl olacak
tır? Bunu kurum, mahkemeye de müracaat edebilir
di, tespit ettirebilirdi veyahut kurum, kendi bilirkişi 
heyetine ya da takdir komisyonuna kendisi dahil ol
maksızın, muhtelif müesseselerden seçilecek bilirki
şiler vasıtasıyla bu işi yapabilirdi. Bunlardan hiçbi
risi yapılmamış; herkes, yani mal sahibi takdir et
tiği kirayı kiracıya tebliğ etmiştir. Zaten bizim de 
kanun teklifimize esas olan sebep bu olmuştur. Bu-

— 122 — 



T. B. M. M. B: 72 30 s 5 â 1984 O i 1 

rada tok haksızlık yapılmıştır. Çünkü, bir mahkeme
nin hem hâkimi, hem davacısı bir kişi olamaz. 

Binaenaleyh bazı haksızlıklar 'olmuştur. Eksik ol
masın, tou şikâyetler sayın bakanlarımıza kadar geldi 
ve muhterem bakanlarımız, bakan olarak bu konu
ya eğildiler. Bazı eksiklikleri, yanlışlıkları emir ve
rerek düzelttiler,- Muhterem arkadaşlar, ne yazık ki 
bu meseleyi halletmedi. O noktaya geldik ki, tou şi
kâyetler kabardı; bize gelen ihbarlara göre birtakım 
yolsuzluklar olduğu vesikalarla tespit edildi Gerek 
kiracılara yapılan haksızlıklar, gerekse kurumların 
mağduriyeti açısından birtakım şikâyetler geldi. Ba
zen bir kiracıya haddinıden fazla kira takdir edilmiş 
oldu, bazen kurumun kirası, her ne sebeple muay
yen bir seviyeye gelmesine rağmen, çok düşük tespit 
edildi. Bütün bunlar şüphesiz tespitte yapılan yan
lışlıklar yüzünden oldu. 

Bizim tou teklifi huzurunuza getirmekteki maksa
dımız, hareket noktamız, tou düzensizlikleri gidermek 
yönünden olmuştur. Çünkü, hakikaten bazı yerlerde 
30 yıldır kira toedeli o kadar düşük kalmış ki, ne
redeyse parasız denilecek şekilde müessesenin, ha
yır kurumunun yerinde oturuyor. Buna muayyen 
bir nispette, diyelim ki, 10 kat kirayı artırıyorsunuz; 
bir de bakıyorsunuz ki, son zamanlarda ihaleyle, son 
kira şartlarına göre yapılmış mukaveleler var, 
aynı oranı oraya da tatbik etmişler, bu sefer ne ol
muş; orada astronomik bir rakam çıkmış meydana. 
Elimizde vesikalar var; mesela kirayı dokuz bin li
radan, toir bakıyorsunuz ki 95 bin liraya, 100 bin li
raya çıkarmışlar. Orada uygulamayı yapan memur
lar yanlış yapmışlar. Şüphesiz vatandaşın dimağında, 
vatandaşın nazarında bir haksızlıktır gidiyor. 

Bu teklifimiz bu haksızlıkları giderecek; hem va
tandaşı huzura kavuşturacaktır hem de kurumları 
huzura kavuşturacaktır. 

Bir de şu olmuştur sayın arkadaşlar; kira bedeli
ni takdir ederken muayyen seviyede artırmışlar, bel
ki normal geliyor; fakat o kadar ağır şartlar kon
muş ki, adam toelki kirayı ödeyecek, ama 
şartlar yüzünden mahvolacak.: Onun için, 
bizim kanun teklifimizde, şahsen benim ka
nun teklifimde şartların da mahkemece, 
yargıca tetkik edilmesi var, bu lazım. Hani hukukta 
toir tabir vardır, «Müddeabihi kazandık; ama dava
yı kaybettik.» Adam toelki kira bedeli yönünden 
muayyen kirayı ödeyecek; ama şartı o kadar ağır ki, 
o adamın orada barınmasına imkân yok. Arka
daşlar, hiçbir kimseye de «ödeyemezse çıksın» diye

meyiz. !Bu, birtakım iflaslara ve kira düzeninde birta
kım anarşiye setoep olacaktır. 

Maksadımız, kiralayan ile kiracı arasını adilane 
düzenlemektir. Biz, hiçbir zaman için «Takdir edil
miş kiralar şu seviyeye indirilsin, bunlar fazladır» 
demiyoruz, yalnız takdirde çok ibüyük hatalar ya
pılmıştır. Sayın arkadaşlarım, bununla ilgili elimizde 
vesikalar var; birtakım rüşvetler girmiştir işin içine, 
bağış adı altında paralar alınmıştır. Bazen de bir ku
rumun kirası 500 bin lira takdir edilmesi lazımken, 
bir bakıyorsunuz bazı kasıtlı hareketler yüzünden 
o kurumun kişisi veya bilirkişi heyeti gitmiş, 100 bin 
lira takdir etmiş. İşte, toizim yasa teklifimize göre, 
kuruma da aynı itiraz hakkım veriyoruz ve bunu en 
adilane yapacak kişi de, bizim kanaatimize göre yar
gı organıdır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Yoksa, tek 
taraflı olarak ve keyfî, astronomik isteklerle hiçbir 
zaman rayiç bedel ilkesi kurulamaz. 

Bu teklifim ile sosyal adalet ilkesinin uygulanma
sına yardımcı olacağımı zannediyorum, bu maksatla 
teklifimi huzurunuza getirmiş toulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yazıcı. 
Sayın Selahattin Taflıoğlu; buyurun efendim. 
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 'bugünkü görüştüğümüz 
kanun teklifi üzerinde üç partinin de gruplarının leh
te konuşmaları beni çok duygulandırdı. Diğer konu
larda da acaba tou şekilde birleşebildik mi? Burada
ki asıl olan konu, bir kişiyi mağdur etmek değildir. 
6570 sayılı Kanunu tatbik edecek olanlar şahıslar
dır. Bir kişi bir yerden kiracısını çıkarmak istediği 
zaman, «Olumlu ihtiyacı var, gelinimin ihtiyacı» var 
gibi bir bahaneyle tahliye ettirebilir. Bu vakıflarda, 
1948 yılında kurulduğundan bu yana oturan kişiler 
acaba hiç çıkmak zahmetinde bulunmuşlar mıdır? 
Deminki arkadaşlarım Anayasa hakkından bahseder
ken, Anayasanın mülkiyet hakkını koruduğundan hiç 
'bahsetmediler. Buralarda oturan kişilerin bazılarının 
isimlerini tespit ettim. Mesela, Mısırlı Çarşısında 11-
yas Marsilli, Moşe... 

(BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen isimlerden bah
setmeyiniz. 

SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Bir 
örnek olarak bahsettim. Bunların oturduğu yılı dahi 
bilen yoktur. 
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Ayrıca, size yine örnek veriyorum. Oturdukları 
kiranın yüksek olduğunu söyleyenler: İstanbul Teşvi
kiye'de Boğaz'a nazır bir apartmanın yıllık kirası 
3 milyon, gideri ise 6 milyondur. Bu aradaki farkı 
devlet ödemektedir. 

Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinde, hepinizin 
bildiği turistik oıtelin bütün tefrişi kurumca yapıldığı 
halde kirası 15 ıbin lira. 

Ankara Emek Işhanında bulunan mağazanın 
•1 000 721 lira geliri var, 2 398 000 lira gideri var. 

Ankara Stad Sinemasını işletenin kim olduğunu 
bilmiyorum, 109 bin lira geliri var, buna karşılık 800 
bin lira gideri var. 

İstanbul Bmin'önün'de bulunan Yalı Köşkünün 
•eskiden kiraya verilen A blokunun yıllık geliri 8 
milyon lira, şimdiki B blokunun geliri ise 20 mil
yon liradır. Peki, biz bu arada vatandaşları mağ
dur etmeyelim derken, acaba bunları devrederken 
15 milyon para aldıklarını, 20 milyon para aldıkla
rını neden söylemiyoruz? 

Vakıfların buradaki itiraz hakkındaki özellik şu
dur: Bunları kontrat yapmaya çağırdığı zaman müd
detten kazanıp, eski kontrat üzerinden İtiraz edecek
ler, fakat yeni kira ödenecek deniyor. Bu arada ne 
olacak? Devir haklarını kullanma yolunu arayacak
lardır. Nasıl bir taksi plakası konulduğu zaman tak
siciler isyan etti; buradaki esas olan hava parasıdır, 
tou önemlidir. Devletin malını kullanacak, belli şahıs
lar hava parası alacak, efendim vatandaşı mağdur 
ediyoruz denecek!... Düşünün, bir vakıf malından 
kimseyi çıkaramaz, sahip olmazsa, sadece gider öde
mekle yükümlü olursa, buna vicdanlarımız sızlamaz 
mı? Nasıl, «Köprü satılıyor» diye her birimiz ıbağır-
dıysak, bugün de Devletin malını belli kişilere ver
meyelim. Adalet Komisyonunun bir üyesi olarak size 
şunu söylüyorum: iBu 'belli kişiler, bizzat dernek baş
kanı bana geldli, «Ne derseniz deyin bu kanunu biz 
çıkaracağız» dedi. O zaman, «Sen gider bildiğin 
adama söylersin, ben buna lehte oy vermeyeceğim» 
dedim ve nitekim Adalet Komisyonunda reddettiği
miz halde, maalesef üzülerek söylüyorum, Adalet 
Komisyonu Başkanı ANAPlı arkadaşım bir tek Mus
tafa arkadaşımıza söylemiş ve hiç kimseye haber 
vermeden teklifi geri çekmiştir. 

Yine söylüyorum, - isim söylemek istemiyo
rum - 600 lira kira verip 2 500 lira yakıt parası öde
yerek 25 senedir oturan milletvekili arkadaşlarımız 
var mı acaba? Kanun teklifini veren arkadaşlarımız
dan oturanlar ıvar mı acaba? 
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Bunu özellikle söylememe neden şudur: Madem 
samimiysek, 'bazı kişileri, azınlığı korumak değil, 
Devlete sahip çıkmamız gerekir.. Evvel nasıl savun-
duysak aynı noktada 'birleşelim, belli kişilere yedir-
meyelim. O zaman esnaflar gelecek: nitekim bira 
meselesinde de gördük, «Ibİz yaparız» diyerek Ada
let Komisyonuna kadar girdiler. Bunu işletenler, bu
nu da sömürü haline getirenler Adalet Komisyonu
na kadar gireceklerdir. 

Başkana «Nasıl çektin bunu?» dediğimiz zaman, 
masumane «Sizlin samimiyetinize sığındım» dedi; 
bütün ANAP'lı arkadaşlarım burada. «Çekemezsin, 
Genel Kurul karar verir» dedik; fakat öyle öğrendik 
ki, bir arkadaşımız tek tek milletvekillerine gitmiş, 
«Aman arkadaşlar, o teklifi reddedin, benimkini ka
bul edin» diye İsrar edecek duruma gelmiş. Lütfen 
istirham ediyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Şurada 
belli olacak diye isim okumuyorum, Sayın Başkanım 
da uyardı. 

6570 sayılı Kanunun tatbikinde ben 15 sene avu
katlık yaptım ve nasıl1 tatbik edildiğini de bilirim. 
Kişilerin hürriyetine saygılı, adalete saygılı şekilde 
ne kadar ıtatbik edildiğini de biliyoruz. Bizim ada
lete saygımız sonsuzdur; ama 'bunu işleten kişüerin 
kaç yıldır işlettiğini çıkıp söyleyebilir misiniz? Mı
sır Çarşısında oturanın kaç yıldır oturduğunu bilen 
var mıdır? Şurada çıkardım, liste elimde, oturanın kö
keni 'belli değil, yılı da belli değil; fakat devamlı 
ödemiş, biri yatırmış. Biz bunları savunmaz, Vakıf
ların, Sosyal Sigortaların, -Emekli Sandığının malla
rına sahip çıkamazsak, (bizlere sosyal güvence sağ
layan Emekli Sandığı, vatandaşlara sosyal güvence 
sağlayan Bağ - Kur ve Sosyal Sigortalar bu yardım
ları acaba nasıl sağlayacak? Bu belli zümre olan çı
karcılar mı sağlayacak? 

Çok üzülerek söylüyorum ki, üç partimizin üçü 
de bu konuda aynı görüşte. Buna hem üzülüyorum 
hem de seviniyorum; bundan sonra da böyle olur 
inşallah, hepimiz, gruplar aynı şeyi destekleriz. 

Size saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Tathoğlu, 
(HP sıralarından alkışlar) 

Efendim, söz alanlar konuşmalarını bitirmişlerdir. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Kâzım Ok-
say; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2912 sayılı Ka
nun kamu kurum ve kuruluşlarına ait bütün kirala
rın düzenlenmesi amacıyla çıkarılmış bir kanun de-
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ğildir. Bu Kanun sadece hayır kurumları; ki Kızı
lay, Türk Hava Kurumu, Darülaceze, Darüşafaka, 
Verem Savaş ve Kamer Savaş Kurumlarını ilgilen
dirmektedir. Ayrıca sosyal güvenlik kuruluşları ola
rak Emekli Sandığı, Bağ - Kur, SSK ve bunlara ila
veten Vakıflar Genel Müdürlüğünü kapsamına al
maktadır. Bu bakımdan, özelliği olan bir kanundur. 
Gerek burada konuşma yapan arkadaşlar, gerekse 
teklif sahipleri, yapılmış olan değişikliğin; yani 2912 
sayılı Kanunun özünde mutalbık olduklarını teme
linde haklı bir kanun olduğunu üfade ettiler. Yalnız, 
ibu Kanunda yargı yolunun açık tutulmaması konusu 
üzerinde çeşitli tenkitler oldu ve bunun Anayasaya 
aykırı olduğu ifade edildi. 

(Muhterem arkadaşlar; ben, 29112 sayılı Kanunun 
Danışma Meclisindeki müzakerelerine ait zabıtları 
okudum. Gerek Millî Güvenlik Konseyi, gerekse 
Danışma Meclisi bu yargı yolunun açılmamasını 
bir unutma sonucunda değil, bilinçli olarak açmamış
tır; ibu iş daha yıllar yılı askıda kalmasın diye. Bu 
bakımdan, 2912 sayılı Kanunun hukuk devleti ilke
lerine, kanun önünde eşitlik ilkelerine, hak arama 
ilkelerine, yargıya başvurma maddelerine aykırı ol
duğu iddia edilebilir. Ancak, lütfen Anayasaya bir 
bütün olarak bakalım ve geçici 15 inci maddeyi de 
gözden uzak bulundurmayalım. Bu geçici 15 inci 
madde hükümlerine göre, Millî Güvenlik Konseyi 
zamanında çıkarılmış kanunların Anayasaya aykırı
lığının iddia edilmesi mümkün değildir. 

REŞtT ÜLKER (İstanbul) — Dava açılamaz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Rayiç ve emsale göre tespitler yapılmıştır, yapıl
maya gayret edilmiştir, ufak tef dk hatalar yapılmış 
olabilir; ama lütfen, biraz evvel saydığım kurumların, 
bu tespiti yapanlardan tutun da en başındaki idare
ciye ıkadar tamamını «vatandaşa zulüm yaptı, keyfî 
ola*ak bu tespitleri yaptı» diye itham altında bulun
durmayalım. 

Bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 17 400 
kiracımız var. En büyük kiracı kitlesine sahip bir 
kuruluşuz. Diğerlerinin sayısı bunun çok daha altın
da; toplarsanız bir 1.7 000 de bunlar ya eder ye et
mez. Dolayısıyla konu, takriben 35 000 kişiyi ilgi
lendiren ibiıf konudur.; 

Biz, daha evvel yapılmış olan tespitlerde subjek-
tif ölçüler içerisinde bazı hataların yapılmış olabile
ceğini 'dikkate aldık, kuruluşlar tarafından da bu 
konuda müteaddit tespitler ve birbirini kontrol eden 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaları burada kötü

lemek değil, aksine, yapılmış olan tespitlerin tekrar 
tekrar gözden geçirilmesi suretiyle hata payının 
asgariye indirilmesine büyük gayret sarf edildiğini 
takdir etmek «gerekirdi. 

Bunun sonucu olarak, bu yapılmış olan sübjektif 
değerlendirmelerde bazı hatalar olabileceğini dikkate 
alarak, yüzde 25 ila 55 nispetinde bir tenzilat yapıl
ması Hükümet tarafından öngörülmüş ve bu konuda 
hazırlanan yazı, sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne değil; biraz evvel sözünü ettiğim hayır kurumla
rına ve sosyal güvenlik kurumlarına da gönderilmiş
tir ve daha evvel yapılan görüşmeler çerçevesinde 
kendileri böyle bir uygulamaya girmişlerdir. 

Ayrıca, işin özelliği itibariyle, şu veya bu sebep
le 12 mislinden daha fazla artırılmış yerlerin kirala
rının yeniden ve bir kere daha tespit edilmesini, göz
den geçirilmesini kendilerine yazıyla ibildirmlşizdir. 

2912 sayılı Kanun geçici süreli bir kanundur ve 
kira sözleşmelerini, yani akitleri 30 Nisan akşamı so
na erdirmiştir. Dolayısıyla, kanunun işlem ve işler
lik süresi sona ermiştir. Bu konuda şu anda. görüş
mekte olduğumuz teklifin hukukîliği, sanıyorum ki 
tartışma konusu olabilir. 

2912 sayılı Kanuna göre, yarın akşama kadar 
yeni şartlarla rüçhan hakkını. kullanarak mukavele 
imzası söz konusudur. Mukavelelerin büyük bir ço
ğunluğu imzalanmıştır. Esasen bu iş yarın bittiğine 
ıgore, bu konudaki tereddütlerin, ve beklentilerin da
ha uzun sürmeyeceği ortadadır. 

Takdir Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakandan bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efendim, 

yüzde 25-55 oranındaki indirmeler, aylık kiraları 50 bin 
liranın üzerinde olan gayrimenkullerde yapılıyormuş. 
Bu doğru mudur? . 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam
la) — Efendim bu tespitler şöyle olmuştur : 4 misli
ne kadar artışlardan yüzde 25 tenzilat yapılacaktır. 4 
mislinden sonra gelen ikinci 4 ila 8 misli arasına yüz
de 30; 8 ila 12 misli arasına yüzde 35; 12 mislinden 
sonra olanlara yüzde 45. 

Şayet bu gelirler mütevelliler tarafından alınıyor 
ise burada da nispet, 25-35-45-55 biçimindedir. 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bir so
ru daha sorabilir miyim? 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
. HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, bu dört aylıkları da peşin alınıyormuş. Dolayı
sıyla da bankaya üç aylık olarak vadeli yatırılıyor-
muş. Esnafın konuştuğudur. Böyle bir şey de var mı? 
Dört aylıklar alınacak mı? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, kanun, kira mukavelelerini 30 Nisan itibariyle 
sona erdirmiştir. Dolayısıyla, yine 2912 sayılı Kanun
da öngörüldüğü gibi, Mayıs ayı içerisinde yeni şart
larla ve kiralarla mukavele yapılması söz konusudur. 
Bu konuda bize de çeşitli müracaatlar yapıldı ve ken
dilerine, kuruluşlara yazdığımız yazıda şu hususu da 
belirttik; «Eğer kiracıların organize edilmiş dernek
leri, vakıfları, toplulukları varsa, onlarla da görüşün ve 
bu şartları karşılıklı anlayışla bir formüle bağlayın» 
diye ifade ettik. 

Ayrıca; gerek hayır kuruluşları, gerek sosyal gü
venlik kuruluşları bu yeni dönemdeki şartları kendi an
layışlarına göre tespit etmişler; mesela Emekli Sandığı 
yeni sözleşmelerde bir aylık kira karşılığı ve ona ila
veten yarım aylık hasar tazminatı alınmasını öngörmüş 
ve mukaveleleri bu şekilde kiracıların tasvibine sun
muştur. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan; 
bir soru da ben sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sosyal Sigortalar 

Kurumu bahis konusu indirimi uygulamamaktadır. 
Bakanımızın bu konuda bilgileri var mıdır? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam
la) — Bendeki bilgiler, Sayın Milletvekili, bu yazının 
uygulandığı istikametindedir. 

BAŞKAN — Peki efendim, soru cevaplandırıl
mıştır. 

Buyurun Sayın Bakanım. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkanım müsaade eder misiniz? Bendenizin ve ar
kadaşlarımın beyanlarını Sayın Bakan yanlış ifade et
tiler. Müsaade ederseniz düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika, ne
rede ifade yanlışı var? 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Efendim, 
Anayasanın 15 inci maddesinden bahsettiler de; hal
buki Anayasanın 15 inci maddesi bununla ilgili de
ğil, herhalde arkadaşım inceliğini bilmiyorlar, onu 
izah edeceğim kendilerine. («Geçici 15» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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Komisyon söz istiyor mu efendim? 
ADALET KOMtSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UĞUR ENER (Kütahya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMtSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UĞUR ENER (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce • 

Meclisin saygıdeğer üyeleri; 2912 sayılı Kanunun Ko
misyon olarak, daha önceki arkadaşlarımızın, konuş
macıların belirttikleri gibi özünde mutabıkız. Gerçek
ten, 2912 sayılı Kanun Danışma Meclisi zamanında 
çıkarılmış ve fevkalade önemli bir konuya parmak 
basmıştır. Yıllar boyu hayır kurumları ve vakıfları
mız, vakıf yöneticilerinin veya bazı etkilerin tesiriyle 
yıpranmakta ve yok olmaya doğru gitmekte iken, 2912 
sayılı Kanunla, bir defaya mahsus olmak üzere, rayiç 
ve emsal bedel göz önünde tutulmak üzere bir tespit 
getirilmiştir. Ancak, 2912 sayılı Kanunun 3 üncü fık
rasında şöyle denilmektedir : «Tespit edilen yeni be
del ve şartlara kiracılarca itiraz olunamaz.» 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Komisyonu olarak, 
«İnsan vicdanında adaletten daha güçlü, adaletten da
ha etkili bir duygu yoktur» diyoruz. İnsanları, ölüm 
pahasına da olsa, haksızlıklara karşı harekete geçiren 
işte bu adalet duygusudur. (Alkışlar) Güçlü devletler, 
sosyal dayanışma içinde huzurlu toplumlar yaratan da 
yine bu adalet duygusudur, Her dönemde kamu yöne
ticilerine sorulacak olan en kısa ve en yapıcı öneri şu 
olmalıdır : Halka, millete kulak verin ve onun ne 
söylediğini iyice dinleyin. 

Karar alma yetkisine sahip görevliler ise, önemli 
bir karar alırken, sorumluluğu paylaştığı arkadaşlarına 
mutlaka şunu sormalıdır : Acaba bir haksızlık yapı
yor muyuz? 

Bir devlet yoksul olabilir, yeterince petrolü, tekno
lojisi bulunmayabilir; bu zorlukların hepsi de zaman
la giderilebilir. Yerine konması en güç olan değer, ada
let ve adalete güvendir. (Alkışlar) 

Aziz milletvekilleri, Konfiçyus'un dediği gibi; ada
let Kutup Yıldızı gibidir, hep yerinde durur, geride 
kalan her şey onun etrafında döner. Biz bu anlayış 
içerisinde, 2912 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 
kaldırılarak, önünüze getirilen teklif haline getirdik. 
Takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ener. 
Sayın Eryurt, buyurun. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, bir yanlış anlamayı tavzih 

için huzurunuza tekrar geldim, özür dilerim. 
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Sayın Bakan konuşmalarında, Anayasanın geçici 
15 inci maddesinden bahsederek, «Güvenlik Konse
yince çıkarılan kanunların Anayasaya aykırlığı iddia 
edilemez» dediler. Bunları biz ezbere biliyoruz; ama 
ben öyle bir şey söylemedim. Sayın Bakan, bakınız 
nereye temas ettim; demin buradan okudum, «Sosyal 
bir hukuk devletidir» dedim. Herhalde başka bir şey 
söylemedim. «Kanun Önünde herkes eşittir» dedim. 
«Herkes, yargı mercileri önünde davacı-davalı ola
rak iddia savunma hakkına sahiptir» dedim. Bilmem 
açıklayabildim mi? Bu incelik farkları var tabiî. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Eryurt. 

Efendim, tümü üzerinde müzakereler sona ermiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

18.5,1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kira
ları Hakkındaki Kanuna 11.10.1983 Tarih ve 2912 
Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Maddenin Üçüncü 

Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan 
Hakkındaki Kanuna 2912 Sayılı Kanunla Eklenen Ge
çici Maddenin Üçüncü Fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Teklif edilen yeni bedele Kiracılarca Sulh Hu
kuk Mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir. Otuz gün
lük süre içinde itiraz ve rüçhan hakkını kullanmayan 
ve gayrimenkulu tahliye etmeyenlerin tahliyeleri icra 
memurluğundan istenir.» 

BAŞKAN— Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Yok. 

önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Sıra Sayısı 41'e 1 inci Ek sa

yılı (Gayrimenkul Kiraları) hakkındaki Yasaya, 
11.10.1983 gün ve 2912 sayılı Yasa ile eklenen geçici 
maddede değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifinin 
3 üncü fıkrasının aşağıda belirtildiği şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Necat Tunçsiper Halil Orhan Ergüder 
Balıkesir istanbul 

Behiç Sadi Abbasoğlu Münir Fuat Yazıcı 
İstanbul Manisa 

Nevzat Bıyıklı 
Artvin 
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«Teklif edilen yeni bedele, kiralayan ve kiracılarca 
Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir. 
30 günlük süre içinde itiraz ve rüçhan hakkını kul
lanmayan ve gayrimenkulu tahliye etmeyenlerin, tah
liyeleri icra memurluğundan istenir.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UĞUR ENER (Kütahya) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKAM KÂZİM OKSAY <<Bolu) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen bu değişiklik önergesiyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİiCl MADDE — 6570 Sayılı Gayrimenkul 

Kiraları Hakkında Kanuna 2912 Sayılı Kanunla Ek
lenen Geçici Maddenin İkinci Fıkrasına göre yeni 
kira sözleşmesi yapmayanlardan gayrimenkulleri he
nüz tahliye etmeyenlerce bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren otuz gün içinde kiralayan ku
rum tarafından belirlenen kira bedellerine karşı Sulh 
Hukuk Mahkemesine itiraz vaki olduğunda dava 
sonuna kadar kiracı, kurum ve kuruluşlarca tespit 
edilen kirayı aylık olarak öder ve tahliye edilemez. 
Sulh Hukuk • Mahkemesince rayiç ve emsale uygun 
olarak kira bedeli tespit olunur. Tespit edilen kira 
bedeli 1 Mayıs 1984 tarihinden itibaren geçerli olup, 
karar ile kiracı lehine fark olduğu takdirde bu mik
tar ileriki aylık kiralara mahsup edilir. 

Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan 
eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu tespitlerde na
zara alınmaz. Mahkeme tespitte bilirkişi olarak Resmî 
Dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, Ticaret 
Odası temsilcisinden ve bir de hukukçudan olmak 
üzere üç kişilik heyeti resen seçer. 

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak 
otuz gün içinde mahkemece tespit edilen kira bede
line göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hak
kı vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve bi
riken kira farklarını öndemeyen kiracının tahliyesi icra 
memurluğundan istenir. 
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Kurumlar tarafından yapılan tebligat üzerine ku
rumca tespit edilen kira bedeline uygun olarak kira 
sözleşmesi yapılmış olması yukarıdaki fıkrada açık-

. lanaiı itiraz hakkının kullanılmasına engel teşkil et
mez. Bu takdirde mahkeme kararının kesinleşmesi ile 
tespit edilen kira mukavele tarihinden geçerli olur. . 

Bu davalar diğer davalara nazaran öncelikle gö
rülür. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

'Buyurun Sayın Çorapçıoğlu. 
MUSTAFA TOSUN ÇORAPÇIOĞLU (Balıke

sir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Ba
kanımız deminki izahatları esnasında, kanunun 30 Ni
san itibariyle her şeyi bitirmiş olacağı mealinde bir 
ifade kullandılar. Yani bu Kanun teklifinin, Yüksek 
Meclisimizce kabul edilmiş olsa bile, pratik uygula
ması itibariyle bir sonuç getirmeyeceğini ifade etmiş 
bulundukları zan ve kanaatindeyim. 

Bu geçici madde dolayısıyla Sayın Bakanımızın zan 
" ve kanaatinin gerçekte varit olmadığını ifade etmek 

isterim. Zira, 2912 sayılı Kanun, kira mukaveleleri
nin bu Kanunun neşrini takip eden ayın başından 
itibaren 6 ay sonra sona ereceğini belirtmiştir; an
cak, Komisyonca getirilen geçici madde, mukavelele
rini yapmış olanlardan değil, tahliye etmemiş bulu
nan herkesin bundan istifade edeceği hükmünü amir 
bulunmaktadır. 

Şu hale göre, mukavelesini yapmamış veyahut da 
yapmış, ancak fiilen tahliye etmemiş bulunan bütün 
kiracılar bu Kanunun neşri ile beraber getirilen 30 gün
lük süreden istifade edeceklerdir. Kira mukavelesi yap
mış olup da, esasen tahliye etmemiş vaziyette bulunan
lar da aynı geçici maddenin son fıkrası hükümlerin
den istifade etmek suretiyle bu Kanunla getirilen 30 
günlük itiraz süresinden istifade edeceklerdir. 

Burada istifade edemeyecek olanlar, sadece fiilen 
bu mecûrları tahliye etmiş bulunan kiracılar olacaktır 
ki, 6 ay geçmeden de kira mukavelelerinin sonu, yani 
feshedilmesinin mümkün bulunmadığına ve bundan 
evvel de icra memurluğuna verilip de tahliye edilmesi 
mümkün olmadığına göre, ben sanıyorum ki, bugün 
için Türkiye'de bu kabil gayrimenkullerde bunları tah
liye etmiş tek bir kiracı mevcut değildir. 

Şu hale göre, eğer yanlış anlamadımsa, Sayın Ba
kanımızın «Kanunu kabul etseniz dahi, 30 Nisan tari
hinden sonra geçerli olmayacak» şeklindeki ifadesini 
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kanunun metnine, maksadına ve bilhassa lafzına aykırı 
bulmaktayım. 

Bu hususu arz etmek için huzurlarınıza çıktım, he
pinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çorapçıoğlu. 
Başka söz almak isteyen var mı? 
(Buyurun. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşha

ne) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir hususu 
belirtmek istiyorum. 

Geçici 1 inci maddede, «Dava sonuna kadar kiracı, 
kurum ve kuruluşlarca tespit edilen kirayı aylık ola
rak öder ve tahliye edilemez» der. Halbuki devamında 
ise, «Yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. Bu 
süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve biriken kira fark
larını ödemeyen kiracının tahliyesi icra memurluğun
dan istenir» diyor. 

Şimdi, kiranın tamamını ödeyeceğine^ göre, neden 
icra memurluğuna gerek görülüyor? 

BAŞKAN — Komisyon veya Hükümetin bir di
yeceği yar mı? 

Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU ADINA ÖZGÜR BA

RUTÇU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; bu teklif hazırlandığı zaman dava hak
kını kullanmış olan kişilerin dava neticesine kadar eski 
kira bedellerini ödemeleri gerektiği şeklinde bir du
rumda idi. Ancak Komisyonda değiştiği zaman, bu
nun aksi kabullenilmiş, kurumun, yani kiralayan kişi
nin veya kurumların tespit etmiş olduğu yeni kira
ların aylık olarak ödenmesi kabul edilmiştir. 

İkinci kısımda gelmiş olan husus o bakımdan ora
da kalmıştır; ancak biraz evvel verilmiş olan önergeyle 
kabul edilmiş bulunan, kiralayanın da itiraz hakkı, o 
hususun kullanılmasına ilgili bir durum yaratmaktadır. 
Herhangi bir aykırılık yoktur. 

Saygıyla arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 41 Sıra Sayılı 657û Sayılı Gay

rimenkul Kiraları Hakkındaki Kanuna 11.10.1983 ta
rih ve 2912 Sayılı Kanunla eklenen geçici maddenin 
3 üncü fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun Teklifi
nin geçici maddesinin birinci fıkrasının yedinci satı
rındaki «kira bedelleri» kelimesinden sonra «ile diğer 
şartlarına», aynı geçici maddenin son fıkrasından 

128 — 



T. B. M. M. B : 72 

bir evvelki fıkrasının ikinci satırındaki, «kira bedeli» 
kelimesinden sonra «ve diğer şartlara» kelimelerinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Muhteşem Vasıf Yücel Şsyhmus Bahçeci 
Zonguldak Diyarbakır 

(İsa Var dal Öner Çakan 
Zonguldak Zonguldak 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UĞUR ENER (Kütahya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu önergeye, 
katılmadıklarını bildirdiler. Önerge sahiplerinden, 
önergesini izah etmek isteyen yar mı efendim? 

Buyurun. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş bulundu
ğumuz önergemizde, kelime eklenmesi olayı ileride 
doğacak ve tüm kiracıları da mağdur edecek, ayrıca 
mahkemelerin meşgul edilmesi olayını da yaratacak 
aksaklıkları ortadan kaldırmak amacıyla verilmiştir. Va
kıflar İdaresinin kiracılarına sözleşme yapmadan evvel 
göndermiş olduğu kira sözleşmelerinde, vakıf kiracıla
rını yapacakları kira haricinde tek taraflı diğer sair 
birtakım masraflara da zorlamaktadır. Örneğin, otur-

- muş olduğu gayrimenkulun tavanı çatladığı zaman, 
çatlamış olan tavanını onarmak, asansörünün tamira
tım yaptırmak ve buna benzer birtakım külfetleri de 
getirmektedir ki, kira akdi ne ise ondan bir kat daha 
fazla, hatta iki, üç kat daha fazla masraflarla karşı 
karşıya kalacaktır. O nedenle bu kelime eklenmesi 
teklifimizi getirdik, ancak Sayın Hükümet ve Sayın 
Komisyon katılmadılar. 

Hepinize saygılar sunarım; sağ olun. 
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•BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Geçici maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi* okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü, değişikliğiyle beraber oylarınıza arz edi

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. (Al
kışlar) 

/. ^- 1615 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/480) (S. Sayı
sı : 61) (Devam) 

BAŞKAN — (Sayın üyeler, 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun 'Bazı Ma'ddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun Tasarısmiin açık oylama sonuçlarını oku
yorum : 

Oylamaya katılan üye : 309 
'Kabul : 149 
Ret : 160 
Böylece; tasarı reddedilmiştir. 
Gün'dem'de (görüşülecek 'başka bir konu ol'madi'ğın-

dan, yarın sözlü Soruları ve 29.5.1984 tarihinde Ge
len Kâğıtlarda yayınlanan ve basılıp dağııtıllmıış bulu
nan 62 sıra sayılı (kanun 'taSarılsını sırasıyla görüş
mek için 31- 'Mayıs .1984 'Perşembe günü saat 15.00te 
toplanmak Üzere 'birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.50 
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V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bazı Bankaların 1976'dan beri dağıttıkları kredi 
miktarlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/78) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı arz ve rica ederim, 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Aşağıdaki bankaların 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 

1981, 1982 ve 1983 yıllarında Türkiyemizde bölgeler 
veya iller itibariyle dağıttıkları kredi miktarlarının 
birer cetvel halinde bildirilmesini? 

a) Devlet Yatırım Bankası, 
b) T. C. Ziraat Bankası, 
c) T. C. Halk Bankası, 
d) Garanti Bankası. 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler. Müşavirliği 
Sayı : 23-Öl /MM-129 

Konu : Soru önergesi Hk. 
23 Mayıs 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.4.1934 tarih ve 7/78-1109/03501 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun so

rularına ait Devlet Yatırım Bankası, T. C. Ziraat Ban
kası, T. Garanti Bankası ve Halk Bankalarının 1976 
ilâ 1983 yıllarında Türkiye'mizde bölgeler veya iller 
İtibariyle dalğıltjtıiklları kreti'i nailk'tariarını gösterir cet
veller ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize! arz ederime 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
2. — Çorum Milletvekili Mehmet Besim Göçer' 

in, Çorum ilinin eğitim ve spor sorunlarına- ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Veh
bi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/86) 

(1) NOT : Soru cevabına ekli cetveller çokluğu 
nedeniyle yayımlanamamıştır, (7/78) esas numaralı 
dosyasındadır. 
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CEVAPLAR (Devam) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
M. Besim Göçer 

Çorum Milletvekili 
1. Çorum Anadolu Lisesi ne zaman eğitim ve öğ

retime açılacaktır? 
2. Çorum'da !bir fakülte açılması yerine üniver

site araştırma merkezinin kurulması ile ilgili ne gibi 
çalışmalar yapılmaktadır? 

3. Çorumspor kulübünün üçüncü lig maçlarına 
dahil edilmesi düşünülmekte midir? 

TC 
• Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı : Üniv-84-266/022593 

Konu : Çorum Milletvekili Sn. Mehmet Besim GÖ-
ÇER'in soru önergesi. 

30 Mayıs 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

nın 9.5.1984 gün, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığı 7/86-1174/03843 sayılı yazısı. 

Çorum Milletvekili Sn. Mehmet Besim GÖÇER' 
in ilgi yazınız ekinde alınan yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı 

EK : YÖK Yazısı 
1. Çorum'da bir fakülte açılması yerine üniver

site araştırma merkezi kurulması için ne gibi çalış
malar yapılmaktadır? 

Bu konuda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığın
dan alınan cevabın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 
(EK-1) 

2. Çorum Anadolu Lisesi ne zaman eğitim ve 
öğretime açılacaktır? 

Bakanlığımızca Çorum Merkez Sakarya İlkokulu 
'binasında 1984 - 1985 öğretim yılından itibaren ha
zırlık sınıfından başlamak üzere (2X36=72 öğrencili) 
'İngilizce öğretim yapacak bir Anadolu Lisesi açılma
sı, 17.2.1984 gün ve 230-EöölŞ-Md. 1:139/84/37299 
sayılı onayla kararlaştırılmış ve bu durum 20.2,1984 
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tarihli ve 11517 sayılı yazımızla Çorum Valiliğine bil
dirilmiştir. 

3. Çorumspor kulübünün 3 üncü lig maçlarına 
dahil edilmesi düşümülmeikte midir? 

Bugünkü uygulamada 3 üncü lig bulunmamakta
dır. 

EÖ/07.04.004/1722-06085 
22 Mayıs 1984 

Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
(Yükseköğretim Genel Müdürlüğü) 

İlgi : 18 Mayıs 1984 gün ve ÜNİV-84-266/YÖK 
021092 sayılı yazınız, 

îlgi yazıda Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığından alınan 9.5.1984 tarih'7/86-1174/3843 sa
yılı yazıya atıfta bulunularak Çorum ilinde bir fa
külte açılması yerine araştırma merkezi kurulması ko
nusunda görüş sorulmakta ve konu ile ilgili yetkili 
bir temsilcinin isminin bildirilmesi istenilmektedir. 

2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 
3/J maddesi uyarınca, Uygulama ve Araştırma Mer
kezleri; yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğre-

• • « — • > • • < ( 
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timini desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygu
lama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve 
destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve 
araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kuru
mudur. 

Uygulama ve Araştırma Merkezleri genellikle ge
lişimini tamamlamış Üniversitelerimizde Rektörlük
lere bağlı olarak kurulmaktadır. Çorum ilimizde yük
seköğretim kurumu olarak henüz bir meslek yüksek
okulu mevcuttur. Mevcut sistematiğe göre gelişimini 
tamamlayamamış bir ilde araştırma ve uygulama 
merkezi kurulması mümkün değildir. Türkiye'de 
mevcut yükseköğretim kurumlarının eksiklikleri gide
rildikten sonra yeni yükseköğretim kurumları kurul
ması sırasında anılan ilin yükseköğretim kurumu ih
tiyacı dikkate alınacaktır. 

Konu ile ilgili ve yetkili temsilcimiz Yükseköğre
tim Kurulu üyesi Prof. Kemal Karhan'dır. 

Arz ederim. 
Başkan Adına 
Tahsin Özgüç 
Başkan Vekili 

»«.. 
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Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Oyların Sonucu: 

1615 Sayılı Gümrük 

ADANA 
Ledin fiarlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu' 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYONKARAHÎSAR 
Abdullah Altıntaş 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoglu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Fatma Rezan Şaha'nkaya 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

Üye Saydı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler : 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

(Kabul 
| BALIKESİR 
I Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
I M. Ali Doğuştu 

BOLU 
I Seçkin Fırat 
I Ahmet Şamil Kazokoğlu 
I Kâzım Oksay 
I Fuat öztekfin 

BURSA 
I Ahmet K. Alptemoçin 
I İlhan Aşkın 
I M. Memduh Gökçen 
I Kemal Iğrek 

ÇANAKKALE 
I Nadir Pazarbaşı 
I Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
i Ahmet Özkan 
I Saffet Sakarya 

ÇORUM 
I Ünal Akkaya 
I İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
I Muzaffer Aracu 
I Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
I özgür Barutçu 
I Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
I Türkan Turgut Arıkan 

İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 

I Mehmet özdemir 
I Naci Taşel 

Zeki Yavuztürl 

400 
309 
149 
160 

90 
1 

Edenler) 
| ERZİNCAN 
I Yıldırım Akbulut 
I Metin Yaman 

ERZURUM 
I İlhan Araş 
I Sabahattin Araş 
I Togay Gemalmaz 
I Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
I Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
I Ünal Yaşar 

GİRESUN 
I Yavuz Köymen 
I Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
I Akif Kocaman 
I Mahmut Oltan Sungurlu 
I İbrahim Turan 

HATAY 
I Kâmran Karaman 

Hamk MeMk 
I M. Murat Söfamenoğlu 

İSPARTA 
I Metin A/taımam 

Fotona Mihriban Erden 
I Mudtatfa Kemal Toğay 
I tbfâh'im Fevzi Yamam 

İÇEJL 
I İbrahim Aydoğan 
I Hikmet Bicentürk 
I Rü^tü Kâzım Yücelen 

Kanun Tasarısına Verilen 

(Reddedilmiştir.) 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Sabft Batumlu 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Saf» Giray 
Leyla Yeniay Köseoğlu , 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 

İZMİR 
Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdemir Pehlivanoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 

KARS 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
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KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Şarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım îpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Halil tbrahim Karal 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güveri Gürkan 

T. B, M. M. B : 72 

I MANİSA 
I İsmail Özdağlar 
I Mekin Şarıoğlu 
I Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
I Mehmet Necat Bidem 

MUĞLA 
I Mehmet Umur Akarc* 
I Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
I Alaattin Fırat 
I Nazmi önder 
I Atilla Sin 

NİĞDE 
I Mustafa Sabri Güvenç 
I Haydar Özalp 
I Birsel Sönmez 

I AYDIN 
Halil Nüshet Goral 

I Ertuğrul Gökgün 
I Osman Eskin Tipi 
I BALIKESİR 
I Davut Abacıgil 
I Mustafa Çorapçıoğlu 
I Fenni Islimyeli 
I Cahit Tutum 

BİLECİK 
I Yılmaz Demir 

BİTLİS 
I Kâmran İnan 
I Faik Tarımcıoğlu 

BURSA 
I Mehmet Azizoğlu 
I M. Kemal Gökçora 
I A. Sabahattin Özbek 
I ismet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
I Onural Şeref Bozkurt 
I Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
I Ali Rıza Akaydın 
I Ali Ayhan Çetlin 
I Mehmet Besim Göçer 

DENlZLl 
I Mustafa Kani Bürke 
I Halil ibrahim Şahin 

3 0 , 5 , 1984 O : 1 

ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahrıet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mümtaz özkök 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

dertler) 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Murüttin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 

Hilmi Nalbantoğlu 
ESKİŞEHİR 

Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Kajslı 
Turgut Sera Tirald 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 

TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

URFA 
Osman Doğan 

UŞAK 
Mümtaz/ Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel̂  Atasoy 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demirtaş 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 

Ali îbJsan Elgin 
Mdımelt Kocabaş, 
Edip özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 

Mucip Ataklı 
Umren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
YıÜmaz ihsan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
TüUay öney 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh*Yaşa 

(Reddi 
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ÎZMlR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Işılay Saygın 
Ahmet Stiter 
.KAHRAMANMARAŞ. 
Rıfat Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Brel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 

Abdullah Çakırefe 
Mustafa tzd 
İsmet Turhangil 

MARDİN 

Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğhı 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

- SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

URFA , 
Vecihıi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZPAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 

AFYONKARAHISAR 
Metin Balıbey 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet Özarslan 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Ali Dizdaroğlu 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk.V.) 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Fahir Sabuniş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 

ELÂZIĞ 
Nevzat Yağcı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

İSTANBUL 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
(B.) 
Hayrettin Elmas 
Ömer Ferruh llter 
Alıtan Kavak 
R. Ercüment Konukiman 
Ferıidun Şakir öğünç 
Mustafa Tınaz Titiz 
İbrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 
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İZMİR 

Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan (İz.) 

T. B. M. M. B ; 72 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Veclhi Akın 

MALATYA 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çmar 
Gürbüz Şakranli 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

30 , 5 i 1984 O : İ 

ORDU 

Nabi Poyraz 

SAKARYA 

Mustafa Kılıçaslan 

SAMSUN 

Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 

Yılmaz Altuğ 
Mafemut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoglu 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 

Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
A'ımet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 

TRABZON 
Necmettin ıKaraduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Mustafa 4DemAr 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (t. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 

(Açık Üyelik) <. 

BİNGÖL : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

72 NOt BİRLEŞİM 

30 . 5 . 1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından ıkurulu Karma Komisyon Raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 28.5.1984) 

2. — İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergesi. 

'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. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasın
dan vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İran gezisinde yapılan harcamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/65) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir 
şirketin Antbirlik'e olan 'borcunun ertelendiği iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/67) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/68) 

5. — Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'ın, İğdır 
Entegre İplik Dokuma Mensucat Fabrikasının yapı
mına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/70) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, TIR güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) 
7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Mersin İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

8. — Manisa Milletvekili İsmet Tufhangil'in, ba
zı yetkileri kaldırılan bir bankanın mudilerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/80) 

9. — Manisa Milletvekili ismet Turhangil'in, Dev
let dairelerine personel alımlarında uygulanan güven
lik soruşturması yöntemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/81) 

10. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz işletmelerine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/82) 

illi. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, TC Ziraat 
Bankasına devredilen 'bazı bankaların personeline 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/83) 

112. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Lib
ya'da çalışan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

13. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, yağlı 
tohum üretimine ve sıvı yağa yapılan zamlara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/86) 

14. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

15. .— Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alım ve satı
mından doğan farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Ta
rım Orman ve Köy îşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

7ı 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/480) (S. 
Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 28.5.1984) 

(Devamı arkada) 



_ 2 — 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 6570 hiyetteki kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu Ra-
Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkındaki Yasaya poıu (2/57, 2/79, 2/90) (S. Sayısı : 41'e 1 inci Ek) 
11.10.1983 Gün ve 2912 Sayılı Yasa ile Eklenen Ge- (Dağıtma tarihi : 28.5.1984) 
cici Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa 
Teklifi; Küta'hya Milletvekili Mustafa Uğur Ener'in; • 
Manisa Milletvekili Münir Fuat Yazıcı'nın aynı ma- (X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

....>.. >e-c ....... 



Dönem : 17 Yasama Yıh : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 58 

Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon 

Raporu. (3/388) 

T. C. 
Başbakanlık 

Personel Genel Müdürlüğü 16 Nisan 1984 
Sayı : 19-304-06952 

Konu : Erzincan Milletvekili 
Yıldırım Akbulut'un Yasama 

dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYİÜİK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Erzincan Barosu Avukatı iken, görevli Hâkime hakarette bulunduğu iddia olunan Yıldırım Akbulut 

hakkında tanzim edilen dava dosyası Ue Adalet Bakanbğının 10.4.1984 gün ve CtGM. 1.128.7.1984 - 23563 
sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğim emirlerinize arz ederim. 

. . - . ' . . Turgut Özal 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü ,. 
Sayı : CtGM. 1.128.7.1984 

Konu : Erzincan Milletvekili 
Yıldırım Akbulut'un -

yasama dokunulmazlığı, 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevli Hâkime hakarette bulunduğu iddia olunan Yıldırım Akbulut hakkında yapılan yargılama sıra

sında adı geçenin Erzincan Hinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine yasama /dokunulmazlığının 
kaldırılması için davanın durdurularak dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdiine dair Erzincan. Ağır Geza 
Mahkemesince ittihaz olunan 14.3.1984 gün ve 1984/40 esas sayılı karar havi dosya, o yer Cumhuriyet Sav
cılığının 20.3.1984 gün ve Esas No : 1982/793 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut hakkında kovuşturmaya devam edilebilmesini teminen, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması 
hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/388 

Karar No. : 7 

24.5.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 17 Nişan 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Erzin
can Milletvekili Yıldırım Akbulut'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Hazırlık Komisyonu Raporu İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 24 Mayıs 
1984 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında Erzincan Barosu avukatı, iken, görevli Hâkime hakarette bulunmak suçu 
isnat edilen Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bu
lunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliği
ne göre Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Çoşkunoğlu 

Ankara 
Kâtip; 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Edip Özgenç 
İçel 
Üye/ 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 
Üye, 

Ali Dizdaroğlu 
Antalya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Üye 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
Üye' 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Üye 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 
Üye . 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 
Üye 

Coşkun Bayram 
Adana 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
Üye 

Mehmet Sait Erol 
Hakkari 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ördü 
Üye 

Mehmet Bahçeci 
Yozgal 

Üye 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 
Üye 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Üye, 
Osman Bahadır 

Trabzon 
üye 

İbrahim Tasdemir 
Ağrı 
Üye 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 
Üye 

Hasan Altay 
Samsun 

Üye 
Sefahattin Taflıoğlu 

Yozga* 
üye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayası : 58) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK -MİLLET"MECLfSt S. Sayısı : 61 

1615 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

(1/480) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 27 . 4 . 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-
1707/03128 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 27.4.1984 tarihin
de kararlaştırılan «1615 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştrümesi Hakkında Kanun Ta
sarısı» ile gerekçesi ekü olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1615 sayılı Gümrük Kanununun 65 inci maddesinin 6 ncı fıkrası ithal eşyasının gümrük vergisine esas 
olacak kıymetinin Türk parası olarak beyanını mecburî kılarken, fatura ve diğer belgelerde yazılı yabancı 
paraların vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte Olan kurlara göre Türk parasına çevrile
ceğini öngörmüştür. 

1 Mayıs 1981 tarihinden itibaren günlük kur uygulamasına geçilmesi ve Merkez Bankasınca ithalata uy
gulanacak kurların resmî yayın organlarında yayınlanmaması sonucu vergi tahakkukları sağlıklı yapılama
makta ve beyanın bağlayıcı olması nedeniyle de zaman, zaman vergi mükellefleri hakkında cezaî müeyyide
ler uygulanmaktadır. Aksaklıkların giderilmesi, hizmetin süratli ve sağlıklı olarak yürütülmesi maksadıyla 
kurların Bakanlıkça tespiti uygun görülmüştür. 

Memleketin iktisadî faaliyetine veya fevkalade ihtiyaçlarına yarayan eşyanın vergilerini, teminata bağ
lamak şartıyla en çok 6 ay süre ile ertelemeye Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkili bulunduğumdan malî sıkın
tıda olan vergi mükellefleri 6 ay süre ile vergi ertelemesi aldıktan sonra çok zor durumda olduklarını ileri 
sürerek 6183 s sayılı Kanunun 48 nci maddesinde öngörülen 2 yıllık vergi tecili imkânlarından da yararlan
mak istemektedirler. 

Bu kabil sapmaların önlenmesi, formalitelerin basitleştirilmesi ve işlemlerin bütünlüğü bakımından 6 aylık 
erteleme süresinin en çok bir yıla çıkarılması ve gümrüklerce alınan vergi ve resimlerin 6183 sayılı Kanunun 
48 inci maddesine göre tecil, edilmemesi gerekli bulunmuştur, 

Genel ve katma bütçeli idarelerle Kamu İktisadî Teşebbüslerine, yolcu eşyası ile müsaderesi kesinleşen 
kaçak eşyanın satıştan önce tahsisine imkân tanıdığı halde gümrüklerde külliyetli miktarda bulunan, sahip 
ve taşıyıcılarının serbest iradeleriyle gümrüğe terkedilen taşıt araçlarının tahsisine dair anılan maddede bir 
hüküm bulunmaması sebebiyle kamu kuruluşlarına bu kabil taşıt araçlarının tahsisi yapılamamaktadır, 
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Bilindiği gibi Devlet hizmetlerinin yurdun en ücra köşelerine kadar ulaştırılmasında taşıt araçları önemli 
rol oynamaktadır. Taşıt ihtiyaçlarının bir miktarının, Hazineye yük getirmeksizin ve Devlet İhale Kanunu 
hükümleri tatbik edilmeden gümrükten tahsis yoluyla sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarınca hizmetin 
verimli, süratli ve ekonomik şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. 

Sözü edilen taşıt araçlarının mezkûr kuruluşlara ücretsiz olarak tahsisi imkânı getirilmiş ve ücretsiz tahsi
sin ne şekilde yapılacağı hususunun Yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu suretle tahsis edilen ta
şıt araçlarından herhangi bir vergi, resim, harç, ardiye ücreti ve diğer hizmetler karşılığı ücret alınmaması 
yoluna gidilmiştir. 

1615 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 
KANUN TASARISININ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1615 sayılı Kanunun il inci maddesinin ikinci fıkrasının son bendi 18.4.1983 günlü 2817 
sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldığından işlerliği kalmayan İ2 nci maddenin l/a fıkrasının son paragrafının 
da yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür. 

Madde 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 65 inci maddesinin 6 ncı fıkrası ithal eşyasının gümrük 
vergisine esas olacak kıymetinin Türk parası olarak beyanını mecburî kılarken, fatura ve diğer belgelerde 
yazdı yabancı paraların vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte olan kurlara göre Türk 
parasına çevrileceği öngörülmüştür. 

1 Mayıs 1981 tarihinden itibaren günlük kur uygulamasına geçilmesi, kurların Merkez Bankasından za
manında alınamaması, keza Merkez Bankasınca her gün uygulanacak kurların resmî yayın organlarında ve
rilmemesi sonucu vergi tahakkukları sağlıklı yapılamamakta ve beyanın bağlayıcı olması nedeniyle de vergi 
mükellefleri hakkında cezaî müeyyideler uygulanmaktadır. 

Bu kabil aksaklıkların giderilmesi, süratli ve sağlıklı bir iş akışının temin edilebilmesi için ithalatta gün
lük kur uygulamasından vazgeçilerek, Merkez Bankasınca yayınlanan Resmî Kambiyo Satış Kurları esas 
alınarak ithalatta uygulanacak kurların Bakanlıkça tespit edilip Resmî Gazetede yayımlanması öngörülmüş
tür. 

Madde 3. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 73 üncü maddesi vergilerin ödeme şeklini tayin ve tespit 
etmiştir. Asıl olan gümrük vergilerinin peşin alarak ödenmesidir, 

Ancak malî sıkıntıda olan vergi mükellefleri Kanunun 74 üncü maddesine göre 6 ay süre ile vergi erte
lemesi almakta ve bilahara çok zor durumda olduklarını ileri sürerek 6183 sayılı Kanunun 48 inci madde
sinde Öngörülen 2 yıllık vergi tecili imkânlarından da yararlanmak istemektedirler. 

Vergi mükellefleri için ayrıca tecil talebinde 'bulunmalarının sebebi ise 74 üncü madde ile öngörülen 6 ay
lık erteleme süresinin kısalığından kaynaklanmaktadır. 

Bu kabil sapmaların önlenmesi ve formalitelerin daha da basitleştirilmesi bakımından Kanunun 74 üncü 
maddesinde belirtilen 6 aylık erteleme süresinin en çok bir yıla çıkarılması gümrüklerce alınan vergi ve resim
lerin 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilememesi suretiyle işlemlerde bir bütünlük sağ
lanması hükmü getirilmiştir, 

Madde 4. — Gümrük denetimindeki yerlerde bulunan müsaderesi kesinleşmiş olan, bekleme müddetleri 
sebebiyle gümrüğe terkedilmiş sayılan veya sahip veya taşıyıcılarının serbest iradeleri ile gümrüğe terkedilen" 
her türlü nakil vasıtalarının satıştan önce, Yönetmelikte belirtilecek esaslara göre genel ve katma bütçeli 
dairelerle Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve belediyelere herhangi bir vergi, resim, harç, ardiye ücreti ve diğer 
hizmetler karşılığı ücret alınmadan ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla parasız verilmesi öngörülmektedir. De
polarda birikmiş bu çeşit taşıtların Tüzük kapsamına alınmadan yönetmelik hükümlerine göre tasfiyesi im
kânı sağlanmaktadır, 

Madde 5, 6. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (& Sayısı: 61) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/480 
Karar No. : 22 

24 . 5 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 27 Nisan 1984 tarihinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 30 
Nisan 1984 tarihinde Komisyonumuza havalesi yapılan «1615 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin. 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı», 23 Mayıs 1984 günlü 27 nci birleşimde Hükümet temsilcilerinin 
de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 1.5.1981 tarihinden itibaren her gün Merkez Bankasınca tespit edilen döviz kurları 
Resmî Gazetede yayınlanmaktadır. Ancak, bankalara yönelik bu yayın dışında kalan ithalatta uygulanacak 
döviz kuruna ilişkin ayarlama ise resmî yayın organlarında yayınlanmaması yüzünden gümrüklerde, ithalat
çılar ile gümrük idareleri arasında ihtilaflara yol açmaktadır. 

Tasarı ile, gümrüklerde idare ve ithalatçı arasındaki sözkonusu ihtilafları önlemek ve işlemlere hız ka
zandırmak amacıyla, Merkez Bankasının resmî satış kurları esas alınarak gümrüklerde ithalata uygulanacak 
döviz kurlarının Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ilanı suretiyle soruna çözüm getirilmesi istenmektedir. Ay
rıca, gümrük vergilerinin tecili ve taksitlendirilmesine ilişkin yeni düzenleme getiren tasarıda, genel ve katma 
bütçeli dairelerle kamu kurum ve kuruluşları yanında, belediyelerin istek belirtmeleri halinde gümrüklerdeki 
mallardan Hazineye yük teşkil etmeyecek bir şekilde faydalandırılmaları da öngörülmektedir. 

Tasarının görüşülmesi sırasında söz alan üyeler, tasarının gümrük işlemlerine hız kazandıracağını vur
gularken, tasarı ile öngörülen gümrüklerde uygulanacak döviz kurlarının ilanının Maliye ve Gümrük Bakan
lığının yeni sorunlarla karşılaşmasına yol açacağım ifade etmişler, ayrıca tahsis edilecek malların kapsamı ge
nişletilerek, bu kapsama iş makinelerinin de dahil edilmesinin yerinde olacağını belirtmişlerdir. Yapılan gö
rüşmelerden sonra tasarı ve gerekçesi benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen, 
Çerçeve 4 üncü madde ile 1615 sayılı Gümrük Kanununun 2817 sayılı Kanunla değişik 141 inci madde

sine eklenen fıkrada yer alan «... her türlü nakil vasıtaları...» ibaresinden sonra «... ile yönetmelikte bakanlık
ça tespit edilecek her türlü iş makineleri...» ibaresi eklenmek suretiyle yeniden düzenlenerek, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 \e 6 ncı maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydöl 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ahmet Sarp 
4 üncü madldeye karşıyım. 

Diyarbakır 

Başkan 
Metin Emir oğlu 

Malatya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni tslimyeli 
2, 4 üncü maddelere muhalifim. 

Balıkesir 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

/ Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ttkkîye Büyük iMMlet Meclisi '(S. Sayısı: 61) 



Türkân Turgut Ankan 
Edime 

Togay Gemcdmaz 
Erzurum 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Fikret Ertan 
tzmlir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

C. Tayyar Sadıklar 
Muhalefet şerhim ekidir. 

Çanakkale 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Tülay Öney 
4 üncü maddeye karşıyım. 

Isflaınlbul 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niiğde 

Ferit Melen 
Tümüne karşıyım. 

Van 

MUHALEFET ŞERHÎ 

2 nci maddede bahis konusu kurların Bakanlıkça tespiti sakıncalıdır. Bunun yerine Merkez Bankasınca 
ilan edilen esas kurlar alınmalıdır. 

3 üncü madde ile 6183'e göre erteleme imkânının kaldırılması doğru değildir. Gümrük Kanunundaki 
erteleme memleketin ekonomik durumu ile ilgilidir. 6183'de ise mükellefin güç durumu bahis konusudur 
Bunlar birbirine karıştırılmamalıdır. 

4 üncü madde ile tahsis olayı genişletilmektedir. Genişletilme yerine tahsisin tamamen kaldırılması ge
rekir, 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale Milletvekili 

TÜriuye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 61) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1615 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin 
De$ştirümesd Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1', — Gümrük Kanununun 12 nci mad
desinin birinci fıkrasmın (a) bendinin (l/a) son pa
ragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Gümrük Kanununun değişik 65 in
ci maddesinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«6. Eşyanın gümrük vergisine esas olacak kıy
metinin Türk parası olarak beyanı mecburidir. Fa
tura ve diğer belgelerde yazılı yabancı paralar kam
biyo satış kurları esas alınarak Türk parasına çev
rilir, Bu kurlar Bakanlıkça tespit edilerek Resmî Ga
zetede yayımlanır.» 

MADDE 3- — Gümrük Kanununun 74 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 74. — Memleketin ekonomik faaliyet
lerine veya fevkalade ihtiyaçlarına yarayan eşyanın 
vergilerini, teminata bağlamak şartıyla en çok bir yıl 
süre ile ertelemeye veya taksitiendirmeye Bakanlık 
yetkilidir. 

Gümrüklerce alınan vergi ve resimler 6183 sayılı 
Kanun hükümlerine dayanılarak tecil edilemez veya 
takside bağlanamaz,.» 

MADDE 4. — 1615 sayılı Kanunun değişik 141 
inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«4. Müsaderesi kesinleşmiş olan, bekleme müd
detleri sebebiyle gümrüğe terkedilmiş sayılan veya 
sahip veya taşıyıcılarının serbest iradeleriyle gümrüğe 
terkedilen her türlü.nakil vasıtaları satıştan önce yö
netmelikte belirtilen esaslara göre genel ve katma 
bütçeli dairelerle Kamu İktisadi Teşebbüslerine ve 
belediyelere parasız verilebilir. Bu vasıtalar için her
hangi bir vergi, resim ve harç ödenmeyeceği gibi ar
diye ücreti ile diğer hizmetler karşılığı ücret de tah
sil edilmez.» 

PLAN i VE BÜT^E KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1615 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE. 4. — 1615 Sayılı Kanunun 2817 sayılı 
Kanunla değişik 141 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«4, Müsaderesi kesinleşmiş olan, bekleme müd
detleri sebebiyle gümrüğe terkedilmiş sayılan veya 
sahip veya taşıyıcılarının serbest iradeleriyle gümrüğe 
terkedilen her türlü nakil vasıtaları ile yönetmelikte 
Bakanlıkça tespit edilecek her türlü iş makineleri, sa
tıştan önce Yönetmelikte belirtilen esaslara göre ge
nel ve katma bütçeli dairelere, Kamu İktisadî Teşeb
büslerine ve belediyelere parasız verilebilir. Bu vası« 
talar için herhangi bir vergi, resim ve harç ödenme* 
yeceği gibi ardiye ücreti ile diğer hizmetler karşılığı 
ücret de tahsil edilmez.» 

ıTikkfye Bertik, IMület Menisi -•*•• <& S a d i s t i - V 
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(Httkötaetiû Tekitti) 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
rüriâfce «irer. 

MADDE 6â — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Plan ve (Bütçe T&mkyjmmm %*6sal Ettiği Metin) 

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

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kaimi edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özd 

Devlet Bak. • Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Balkanı V. 
K. Oksay 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Devlet Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bafcanı V. 
A. Tenekeci 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

27 . 4 , 1984 

Devlet Bakana 
S. N. Türel 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Maliye ve Gümrük Bakam 
V. Arıkan 

Millî Eğitim Gençlik ve Baymdırlık ve J A I Û Bal^m Sağbk ve Sosyal Yrd. Bakanı Ulaştırma Bakanı 
Spor Bakara V. İ. S. Giray At, Aydın V. Atasoy 
A. M. Yılmaz 

Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Bakanı 

H, H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

M. kalemli 

Sanayi ve Ticaret 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabii Kay, Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Tasçıoğlu 

• M -

Tüokiy* Büyük Millet MM&İ«İ (S: &?&: m 



Dönem : 17 Yasama Yık : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 41 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 6570 Sayılı Gayrimenkul 
Kiraları Hakkındaki Yasaya 11 . 1 0 . 1983 Gün ve 2912 Sayılı 
Yasa ile Eklenen Geçici Maddede Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/57) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Halkçı Parti Grup Eajkanlığı 9.4.1984 

Sayı .35 

\ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA: 

657tt Say* Gayrimenkul Kindarı Hakkındaki Yasaya 11404983 Günlü ve 2912 Saydı Yasa ile Eklenen 
Geçici Maddesinde değişiklik yapılmasına iKşkin yas» önerim gerekçesiyle birlikte inşflrte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygdanuda arz ederim. 

Re$it Ülker 
İstanbul Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

11.10.1983 gün ve 2912 sayılı Yasa ile 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasaya geçici bir 
madde eklenerek Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur, 'Kızılay, Hava Kurumu Vakıflar, Da-
rüşşafaka gibi Kurum ve Kuruluşların sahip oldukları taşınmazların kiralarının Rayiç ve Emsal Bedelle uy
durulması sağlanmak istenmiştir. 

Ancak aynı maddede «Teklif edilen yeni bedel ve şartlara kiracılarca itiraz olunamaz» hükmü olduğun
dan kiranın '«Rayiç ve EmsalBedel» olmadığım ileri sürmek yasal olarak olanaksızdır. Maalesef bir bölümü 
resmî, kimileri de çok ıtanınimış dernekler olmalarına karşın kendilerine verilen temelinde haklı olan bu ya
sal olanağı kötüye kullanmışlardır. Kiracılardan aşın, ödenmesi olanaksız kira talebinde bulunmuşlardır. 

örnek olarak Çemberlıitaş'ta IDarüşşafaka Sitesinin vergi »değeri 100 000 000,— TL. dır. Halen sitedeki 
kiracılar, esnaf ve. tüccarlar, yılda 2Q 000 000,— TL, kira ödemektedirler. Darüşşafaka yılda 130 000 000,— 
TL. kira istemektedir. 100 000 000,— TL. değer bildirilen yerden bir yılda 130 milyon fim kira istemektedir* 
ler. Bunun akılla, insafla, kanunla hiçbir ilgisi yoktur. 

Yargıtiay 3 üncü Hukuk Dairesinin bir kararına göre kira vergi değerinin % 7'sinden aşağı olmamalıdır. 
Sitede % 7; 8 400 000,— TL. tutmaktadır. 

Basınımızda bu konuda pek çok örnek çıkmıştır. Ellimizde de çokibret verici örnekler vardır. 

Ayrıca önerilen kira sözleşmelerine kiracılar aleyhine konulan hükümlerle de kira daha da yüksek mik« 
tarlara ulaşmaktadır. 
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Türkiye'de kiralar serbest değildir. 6570 sayılı Yasaya bağlıdır. Kiraların serbest olmamasının nedeni ka
mu düzenini doğrudan ilgilendirmesindendir. Bir bölüm kuruluşun kiralarının olağan rayice çıkarılması doğal 
olabilir., Ancalk tek taraflı olarak, mıal sahiplerinin dikte ettMeri kira. bedellerinin, rayiç bedel olmadığına,. 
rayiç bedelden çok yüksek olduğuna İlişkin mahkemeye başvurma yolu yasa ile kapanımışitır. Bu açık bir biçim
de Anayasamızın eşitlik (10), hak arama (36), yargıya başvurma (125), hukuk devleti (2) ilkelerine aykırıdır. 

Bu nedenlerle geçici maddedeki «Teklif edilen yeni bedele ve şartlara kiracılarca itiraz olunamaz» hükimü' 
maddeden çıkarılarak yerine aşağıdaki metin konmuştur. 

Böylece yargı yolu açılmış ve diğer kiraya verilen yerlerle eşitlik sağlanmıştır. 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Genel gerekçede açıklanmıştır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER'İN TEKLİFİ 

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkındaki Yasaya 11.10.1983 Gün ve 2912 Sayılı Yasa ile Eklenen Geçi
ci Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 18 .Mayıs 1955 gün ve 6570 sayılı Yasaya 11.10.1983 gün ve 2912 sayılı Yasa ile ekle
nen geçici maddenin son fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Son fıkra : Teklif edilen rayiç ve emsal bedele ve şartlara karşı 30 gün İçinde mahkemeye başvurma 
hakkı vardır. Hüküm kesinleşinceyedek eski kira ödenir. 30 günlük süre içinde bu hakkım kullanmayan ve-
gayrimenkulu tahliye etmeyen kiracıların tahliyeleri icra memurluğundan istenir.» 

MADDE 2, — Bu yasa yayımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 41) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

1.5.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«ta'tanibul Milletvekili Reşit Ülker'in 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları 'Hakkındaki Yasaya 11.10.1983 
<3ün ve 2912 sayılı Yasa ile Eklenen Geçici Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi» ve gerek
çesi, Adalet Bakanlığı temsilcileri ve teklif sahibinin de katıldığı toplantıda Komisyonumuzca incelenip gö
rüşüldü. 

11.10.1983 gün ve 2912 sayılı Kanunla 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanuna Eklenen 
Geçici Madde ile Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur, Kızılay, Hava Kurumu, Vakıflar, 
Darüşşafaka gibi Kurum ve Kuruluşların sahip oldukları taşınmazların kiralarının rayiç ve emsal bedele 
uydurulması amaçlanmıştır. 

Kanun teklifi ile geçici maddedeki «Teklif edilen yeni bedel ve şartlara kiracılarca itiraz olunamaz.» 
hükmünün çıkarılması ve kiracılara, teklif edilen rayiç ve emsal bedele ve şartlara karşı 30 gün içjinde 
mahkemeye başvurma hakkının tanınması önerilmektedir. 

2912 sayılı Kanunla 6570 sayılı Kanuna Eklenen Geçici Maddede yer alan Kurum ve Kuruluşların ba
zıları, sahip oldukları gayrimenkullerin 'kira bedelleri ile hayaıtiyetlerini devam ettirme durumundadırlar. Bu 
kurumlar, üçüncü kişilerle olan kira ilişkilerinde 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna tabi 
bulunmaktadırlar. 

Bu kurumların, kiraya verdikleri gayrimenkullermi özel kişiler giıbi tahliye ettirebilmelerine İmkân yok
tur. Çünkü, Kanundaki tahliye sebepleri bu kurumların yapılarına uymamaktadır, Bunlar ancak, kira ar
tırım davası açabilme imkânına sahiptirler. 

2912 sayılı Kanunun kabulünden önce, bu imkân da sorunun çözümü için yeterli olmamaktaydı. Zira, gay
rimenkullerin büyük çoğunluğu çok eski yıllarda kiraya verildikleri için kira bedelleri çok düşük olduğun
dan, Yargıtayın uyguladığı 1% 20lik artış imkânı, kiraların rayiç kira miktarına çıkarılmasına imkân verme
mekteydi. Ayrıca, çeştötli nedenlerle büyük kısmı on sene, yirmi sene, hatta daha uzun süreli kiraya veril
miş durumdaydı. Bu süreler dolmadığından kira artırım davasını dahi açma imkânları yoktu. Bazı kira 
mukavelelerinde masraf da kuruma bırakılmış ve alınan kira gayrimenkulun yönetim giderlerini dahi karşıla
yamaz hale gelmişti. 

Bu durumda, 6570 sayılı Kanunun hükümleri yetersiz kalmış ve bu nedenle de 2912 sayılı Kanun haksız
lıkları gidermek ve soruna kesin çözüm bulmak amacı ile çıkanlmışitır. 

Kanunun getirdiği sisteme göre, mevcut kira sözleşmeleri kanunun yürürlüğünden altı ay sonra sona ere
cektir. Bu halde sözleşme sona ermekte ve ortada bir akit kalmamaktadır. Eski kiracının yalnızca yeni kira 
sözleşmesi yapmak için rüçhan hakkı bulunmaktadır. 

Bu durumda, yeni yapılacak sözleşmede akit yapıma serbestisi prensipleri söz konusu olacak ve taraflar 
serbest iradeleriyle yeni sözleşmeyi yapacaklardır. Ayrıca, kurumlar yeni kira bedellerini tespit ederken gay
rimenkullerin emsal ve rayiç değerlerini esas alacaklardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonuna 

Esas No. : 2/57 
Karar No. : 11 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 41) 
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Kanun teklifi yukarıda arz olunan nedenlerle Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine 
geçilmedbn reddedilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

«Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Kâtip 
tbranim Aydoğaın 

imzada bulunamadı 
İçel 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Antaa 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Altay 

Sam&un 

(Başikartvekiki 
Ahmet İlhamı Kösem 

Malatya 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Kanun teklifinin maddelerine 

geçilmesi gerektiği görüşündeyim 
tlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üyö 
Selahattin Taflıoğlu 

Yoagafc 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 
imzada bulunamadı 

Kütahya 

Üye 
İbrahim Tasdemir 

Ağrı 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üya, 
Hükümetin görüşü alınmadan 

sonuca bağlainmalsınıa muhalifim 
Mehmet Sait Erol 

Hakkari 

lÜye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

•Üye 
Mehmet Bahçeci 

Yozgat 

mmm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 41) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı ı 41'e 1 inci Ek 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 6570 Sayılı Gayrimenkul 
Kiraları Hakkındaki Yasaya 11 . 10. 1983 Gün ve 2912 Sayılı 
Yasa ile Eklenen Geçici Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Yasa Teklifi; Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener'in; Ma
nisa Milletvekili Münir Fuat Yazıcı'mn Aynı Mahiyette Kanun 
Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (2/57, 2/79, 2/90) 

Türkiye Büyük Millet MeclM 
Halkçı Parti Grup Başkanlığı 9.4.1984 

Sayı : 35 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
6570 Sayılı «Gayrimenkul Kiralan Hakkında»ki Yasaya 11.10.1983 Günlü ve 2912 Sayılı Yasa ite Eklenen 

Geçici Maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin yasa önerim gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Reşit Ülker 
iîsıtaınlbul Milletvekili , 

GENEL GEREKÇE 
11.10.1983 gün ve 2912 sayılı Yasa ile 6570 sayılı «Gayrimenkul Kiraları Hakkındıa»fci yasaya gemici bir 

madde eklenerek Emekli (Sandığı, Sosyal' Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur, Kızılay, Hava Kurumu, Vakıflar, Da
rüşşafaka gibi Kurum ve Kuruluşların sahip oldukları taşınmazların kiralarının Rayiç ve Emsal Bedele uy
durulması sağlanmak istenmiştir. 

Ancak aynı maddede «Teklif edilen yeni bedel ve şartilara kiracılarca itiraz olunamaz» hükmü olduğun
dan kiranın «Rayiç ve Emsal Bedel» olmadığını ileri sürmek yasal olarak olanaksızdır. Maalesef bir bölümü 
resmî, kimileri de çok tanınmış dernekler oknalarına karşın kendilerine verilen temelinde haklı olan bu 
yasal olanağı kötüye kullanmışlardır. Kiracılardan aşırı, ödenmesi olanaksız kira talebinde 'bulunmuşlardır. 

Örnek olarak Çemberiitaş'ta Darüşşafaka Sitesinin vergi değeri 100 000 000,— TL.'dır. Halen sitedeki ki
racılar, esnaf ve tüccarlar, yilda 20*000 000,— TL. kira ödemektedirler. Darüşşafaka yılda 130 000 000,— 
TL. kıra istemektedir. 100 000 000,— TL. değer bildirilen yerden bir yılda 130 milyon lira kira istemektedir
ler. Bunun akılla, insafla, kanunla hiçbir 'ilgisi yoktur. 

Yargıtay 3 üncü Hukuk Dairesinin bir kararına göre kira vergi değerinin '% 7's'inden aşağı olmamalıdır. 
Sitede % 7; 8 400 000,— TL. tutmaktadır. 

Basınımızda bu konuda pek çok örnek çıkmıştır. Elimizde de çok ibret verici örnekler vardır. 
Ayrıca önerilen kira sözleşmelerine kiracılar aleyhine konulan hükümlerle de kira daha da yüksek mik

tarlara ulaşmaktadır. 
Türkiye'de kiralar serbest değildir. 6570 sayılı Yasaya bağlıdır. Kiraların serbest otamasının nedeni ka

mu düzenini doğrudan İflgilendirmesindiendıir. Bir bölüm kuruluşun kiralarının olağan rayice çıkarılması do
ğal olabilir. Ancak tek taraflı olarak, mal sahiplerinin dikte ettikleri kira bedellerinin, rayiç bedel olmadığı
na, rayıiç bedelden çok yüksek oldiuğuna ilişkin mahkemeye başvurma yolu yasa İle kapanmıştır. Bu açık bir 
biçimde Anayasamızın eşitlik (10), hak arama (36), yargıya başvurma (125), hukuk devleti (2) ilkelerine aykı
rıdır. 



Bu nedenlerle geçici maddedeki «Teklif edilen yeni bedele ve şartlara kiracılarca itiraz olunamaz» hükmü 
maddeden çıkarılarak yerine aşağıdaki metin konmuştur. 

Böyîece yargı yolu açılmış ve diğer 'kiraya verilen yerlerle eşitlik sağlanmıştır. 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Genel gerekçede açıklanmıştır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEClCtSÎ BAŞKANLIĞINA 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna 11.10.1983 Tarih ve 2912 Sa4 
yılı Kanunla Eklenen Geçici Maddenin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi üe birilikte ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Uğur Ener 
(Kütahya MileCvekili 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna 2912 sayılı Kanunla eklenen geçici mad

de ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ - KUR), Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, 
Darülaceze Müdürlüğü, Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlısı vakıflar, mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıf
lar Genel Müdürlüğü, Verem Savaş ve Kanserle Savaş dernekleri adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluş-

?, lan veya kamu yararına çalışan derneklerle müştereken sahip bulundukları gayrimenkullere ilişkin kira sözleş
melerinin sona erdirilmesi yolunda hüküm getirilmiş ve mevcut kiracılara sadece kurumca belirtilen kira be
deline ve şartlarına göre yeniden kira sözleşmesi yapmak hakkı tanınmıştır. Bahsi geçen konulara ait gayri-
menkullerin kiralarının evvelce emsal ve rayiç kira bedellerine göre çok düşük olduğu, sözü edilen madde ile 
bunların kiralarının emsal taşınmazlarının seviyesine getirilmesinin amaçlandığı açıktır. Belirtilen nedenlerle 
geçici madde büyük bir ihtiyaca cevap vermiştir. Ancak, ilgili kurumlarca zaman zaman emsallerine naza
ran çok yüksek kira bedellerinin tespit edildiği de yaygın bir şikâyet konusu haline gelmiştir. Bu tür bildi
rimlere muhatap olan kiracılar ya yeni şartlara ve bedele göre kira sözleşmesi yapmama durumuna düşerek 
meskenlerini ve işyerlerini boşaltma zorunda kalmışlar ya da çok ağır şartları ve bedeli kabullenmişlerdir. 
Kurumlarca belirtilen kira bedeline karşı itiraz yoluna gidilememesi özel bir hukuk ilişkisi olan kira sözleş
mesinin taraflarından birine kanunen tanınan sınırsız bir yetki şeklinde tezahür etmiştir, 

Maddede yapılan değişiklikle teklif edilen bedel ve şartlara kiracılarca itiraz olunamayacağı hükmü Ana
yasaya aykırı görülerek kaldırılmakta ancak yapılacak itirazların mahkemeleri uzun süre meşgul 
edeceği ve tarafları da maddî ve manevî sıkıntıya sokacağı düşüncesi' ile itirazların kurulacak tarafsız bir 
komisyonca incelenip kiraların emsal ve rayiç bedeller gözönüne alınarak objektif kıstaslarla belirlenmesi 
esası getirilmiş ve komisyonların her türlü masrafları da itiraz edecek kişilere yüklenmiştir. Böylece ilgili 
kurumların maddî yönden kayba uğraması da Önlenmiş olacaktır. 

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

6570 sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkındaki Kanuna 11.10.1983 gün ve 2912 sayılı Kanun ile eklenen ge
çici maddenin değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 9.5.1984 

Münir F. Yazıcı 
Manisa Milletvekili 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 41'e 1 inci Ek»» 



GEREKÇE • 

11.10.1983 gün ve 2912 sayılı Kanun ile 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanuna geçici bir 
madde eklenerek Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur, Kızılay, Hava Kurumu, Vakıflar, 
Darüşşafaka gibi kurum ve kuruluşların malik oldukları taşınmazların kiralarının rayiç ve emsal bedellere uy
durulması sağlanmak istenmiştir, 

Yalnız şunu da unutmamak gerekir ki kiraların tek taraflı olarak istenildiği kadar keyfî şekilde artırılma
sına 6570 sayılı Kanun hükümleri manidir. 

Zaten her yıl 6570 sayılı Kanuna göre bütün kiralar zam görmektedir, 
2912 sayılı Kanun bu kanunî zamdan ayrı olarak adı geçen müesseselerin kiralarım bir denkleştirme ve 

emsallere uydurma amacını taşımaktadır, Ancak, bunu yaparken Kanunda eksiklik olmuştur. Yükseltmeyi bir 
hakeme veya mahkemenin takdirine verilme durumu unutulmuştur.. 

Kiranın tek taraflı olarak istenildiği kadar artırılması ve bu yetkinin yalnız bir imtiyaz okrak mal sahibine 
verilmesi Anayasamıza ve tüm hukuk yasalarına ve Adalet anlayışına aykırıdır, 

Adaleti sağlamak amacıyla bu hakkı Türk mahkemelerinin hakemliğine'bırakmak en insaflı ölçü ve yol
dur. 

Takdim ettiğim Kanun Teklifim ile yargı yolu açılmış ve 2912 sayılı Kanunun boşluğu giderilmiştir. 

Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük MiUet Meclisi 
Adalet Komisyonu 25 . 5 . 1084 

Esas No. : 2/57, 2/7?, 2/90 
Karar No. .21 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkmdaki Yasaya 11.10.1983 
Gün ve 2912 Sayılı Yasa ile Eklenen Geçici Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi» Komis
yonumuzun 25.4.1984 tarihli 14 üncü Birleşiminde görüşülerek maddelerine geçilmeden reddedilmiş ve ko
nuya ilişkin 1.5.1984 tarihli 11 sayılı raporumuz Başkanhğa sunulmuştu. 

Teklif Genel Kurul Gündemindeyken İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince bir kez daha görüşülmek üze
re Komisyonumuzca geri alınmıştır. 

Söz konusu teklif aynı konuyla ilgili olarak Komisyonumuza 7.5.1984 tarihinde havale edilen Kütahya 
Milletvekili Mustafa Uğur Ener'in ve 18.5.1984 tarihinde havale edilen Manisa Milletvekili Münir Fuat Ya-
zıcı'nın teklifleriyle birleştirilerek Komisyonumuzun 23.5.1984 tarihli 20 nci Birleşiminde görüşülmüş ve tek
lifleri birleştirerek tek metin haline getirmek üzere üç kişilik bir Alt Komisyon kurulmasına karar verilmiş
tir. 

Alt-Komisyonun her üç teklifi de telif eden konuya ilişkin raporu. Komisyonumuzun 24.5.1984 tarihli 21 
inci Birleşiminde Hükümet temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de katıldığı toplantıda incelenip görüşülmüş
tür. 

Her üç teklif ile de 2912 sayılı Kanunla getirilen geçici madde hükmünün birinci ve ikinci fıkraları ay
nen kanundaki gibi benimsenmiş olduğundan, bu hususta her üç teklifte de bir aykırılık görülmediğinden, 
değişikliğin sadece üçüncü fıkrada olması nedeniyle teklifin adı «18.5.1955 Tarihli ve'6570 Sayılı Gayrimen
kul Kiraları Hakkındaki Kanuna 11.10.1983 Tarih ve 2912 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Maddenin Üçün
cü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» şeklinde düzenlenmiştir. 

2912 sayılı Kanunla getirilen geçici maddenin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi değiştirilip itiraz hakkını kal
dıran hükmün aksi benimsenerek fıkra yeniden düzenlenmiştir. 

T. & M, M, (S. Sayıst : 41'e 1 inci Ek) 



Tekliflere ilave edilen geçici madde ile itirazın nitelikleri üç teklif telif edilerek düzenlenmiş, tekliflerde 
genelde durum aynı olup, itirazın hal merciinde değişiklik olması bakımından durum İncelenerek, sorunun 
Sulh Hukuk Mahkemesince gösterilen doğrultuda çözümlenmesi kabul edilmiştir. 

Tekliflerin yürürlük ve yürütmeye ilişkin maddeleri birleştirilerek düzenlenmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Tümüne Muhalifim. 
Çorum 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

Sürt 
(imzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
Ahmet llhamü Kösem 

Malatya 
(trnzada bulunamadı) 

\ Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Halkkâri 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Salih Akan 

Tekirdağ 

Üye 
Salahattin Tafltoğlu 

Muhalifim. 
Yozgat 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 
Tümüne Muhalifim. 

Ankara 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Muhalifim. 
Yozgat 

T. B. M./M. (S. Sayısı : 41'e 1 inci Ek) 



— a — 
MUHALEFET §ERHt 

2912 sayılı Kanunu Değiştiren Teklife aşağıdaki nedenlerden dolayı muhalifiz. 
1. Daha önceden aynı konuda İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in Teklifi Komisyonumuzda 

görüşülmüş bu teklif reddedildiği halde içtüzüğe aykırı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmesi 
yapıhr'keıtı teklif Komisyon kararı olmaksızın geri çekilmiş ve tekrar Komisyon gündemine usulsüz olarak 
getirilmiştir. 

2. 2912 sayılı Kanun ilgili Kira mukavelelerinin süresinin 30 Nisan 1984 tarihinde bitmesine amirdir. 
Bu durumda Kanunun işlem ve işlerlik süresi sona ermiştir. Bu şekilde sona eren bir Kanunun değiştiril
mesi mümkün değildir. ^ 

3. 2912 sayılı Kanunun çıkış nedenleri ve gerekçeleri bellidir. Bu gerekçe Komisyonumuzca kabul edil
diği halde yapılan değişiklikle gayeden uzaklaşılmış ve mezkur kanunun çıkış nedenlerine aykırı düşülmüş
tür. Dolayısıyla kanundaki müesseseleri tekrardan eski mutazarrır durumlarına döneceğine kani olduğumuz
dan iş bu muhalefet şerhini vermiş bulunuyoruz. 

Mehmet Bağçeci Alpaslan Pehlivanlı 
Ytazgalt MiMlve'kİİ 'Ankara MMtetvefciİ 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 41'e 1 inci Ek) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKİ0R<İN 
TEKLİFİ 

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasaya 
11.10.1983 Gün ve 2912 Sayılı Yasa ile Eklenen 
Geçici Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa 

Teklifi 

MADDE 1. — 18 Mayıs 1955 gün ve 6570 sa
yılı Yasaya İİ.10.1983 gün ve 2912 sayılı Yasa ile 
eklenen geçici maddenin son fıkrası aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«Son fıkra : Teklif edilen rayiç ve emsal bedele 
ve şartlara karşı 30 gün içinde mahkemeye başvurma 
hakkı vafdır. Hüküm kesînleşinceyedek eski kira 
ödenir. 30 günlük süre içinde ıbu hakkını kullanma
yan ve gayrimenkulu tahliye etmeyen kiracıların tah
liyeleri icra memurluğundan istenir.» 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA UĞUR 
ENERTN TEKLİFİ 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kira-
lan Hakkında Kanuna 11.10.1983 Tarih ve 2912 Sa
yılı Kanunla Eklenen Geçici Maddenin Değiştiril 

meşine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları 
Hakkında Kanuna 2912 sayılı Kanunla Eklenen Ge
çici Madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — «T. C. Emekli Sandığı, Sos
yal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR), Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava 
Kurumu, Darülaceze Müdürlüğü, Darüşşafaka Ce
miyeti ve bağlısı vakıflar, mazîbut ve mülhak vakıf
lar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, Verem Savaş ve 
Kanserle Savaş dernekleri adına kayıtlı veya bunla
rın kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan 
derneklerle müştereken salhip bulundukları gayrimen-
kullere (vasiyet edilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri 
'bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl sonra 
sona erer. 

'Bu süre içinde yukartdaki kurumlar veya bunla
rın kira işlerini yürüten iştiraklerince rayiç veya em
sal bedele uygun olarak yeni kira bedeli ve şartlar 
tespit edilerek kiracıya tebliğ edilir. Eski kiracının 
birinci fıkrada belirtilen 1 yılı takip eden 30 gün için
de yeni kira bedeli ve şartlar üzerinden kira sözleşme-
isi yapmaya hakkı vardır. 

Teklif edilen yerii bedel ve şartlara karşı sözleş
me yapmış olsalar dahi kiracılarca 1.9.1984 tarihine 

T. B. M. M. (S, Sayısı : 41'e İ inci Ek) 



MANİSA MİLLETVEKİLİ MÜNİR FUAT YAZI-
CI'NIN TEKLİFİ 

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkındaki Ka
nuna 11.10.1983 gün ve 2912 Saydı Kanun ile Ek
lenen Geçici Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18.5.1955 gün ve 6570 sayılı Ka
nuna 11.10.1983 gün ve 2912 sayılı Kanun ile Ek
lenen Geçici maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kiracı, Sulh Hukuk Mahkemesine itiraz hakkı 
olma kaydı ile yeni teklif edilen kirayı kabul edince 
kiracılık durumu devam eder. 

Teklif edilen kiranın kabulünden itibaren 30 gün 
içinde kiracı, Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak 
takdir edilen kiranın rayice, emsal kiralara uygun 
bulunmadığına ve şartların Borçlar Kanunundaki 
kira hükümleri şartlarına aykırı olduğunu dava yolu 
ile tespit ettirebilir. 

Hüküm kesinleşinceye kadar eski kira ödenir. 
30 günlük süre içinde hakkını kullanmayan ve 

Gayrimenkulu tahliye etmeyen kiracıların tahliyeleri 
İcra Memurluğunca istenir. 

İş bu davalar diğer davalardan öncelikle görü
lür.» 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kira
ları Hakkındaki Kanuna 11.10.1983 Tarih ve 2912 
Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Maddenin Üçüncü 

Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları 
Hakkındaki Kanuna 2912 Sayılı Kanunla Eklenen 
Geçici Maddenin Üçüncü Fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

'«Teklif edilen yeni bedele Kiracılarca Sulh Hu
kuk Mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir. Otuz 
günlük süre içinde itiraz ve rüçhan hakkını kullan
mayan ve gayrimenkulu tahliye etmeyenlerin tahli
yeleri icra memurluğundan istenir.» 

GEÇİCİ MADDE — 6570 Sayılı Gayrimenkul 
Kiralan Hakkında Kanuna 2912 Sayılı Kanunla Ek
lenen Geçidi Maddenin İkinci Fıkrasına göre yeni 
kira sözleşmesi yapmayanlardan gayrimenkulleri he
nüz tahliye etmeyenlerce bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren otuz gün içinde kiralayan ku
rum tarafından belirlenen kira bedellerine karşı Sulh 
Hukuk Mahkemesine itiraz vaki olduğunda dava 
sonuna kadar kiracı, kurum ve kuruluşlarca tespit 
edilen kirayı aylık olarak öder ve tahliye edilemez. 
Sulh Hukuk Mahkemesince rayiç ve emsale uygun 
olarak kira bedeli tespit olunur. Tespit edilen kira 
bedeli 1 Mayıs 1984 tarihinden itibaren geçerli olup, 
karar ile kiracı lehine fafk olduğu takdirde bu mik
tar ileriki aylık kiralara mahsup edilir. 

Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan 
eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri bu tespitlerde na
zara alınmaz. Mahkeme tespitte bilirkişi olarak Res
mî Dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, Ticaret 
Odası temsilcisinden ve bir de hukukçudan olmak 
üzere üç kişilik heyeti resen seçer. 

T, B. M, M. (S. Sayısı : 41'e 1 inci Ek) 
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'(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Teklifi) 

MADDE 2. — Bu yasa. yayımı gününde yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3, — Bu yasayı Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener'in Teklifi) 

kadar itiraz edilöbilir. Yapılan itirazlar; mahallin sulh 
hukuk hâkiminin başkanlığında belediyeden, ticaret 
odasından, esnaf 'birliklerinden ve kiralayan kurum
dan birer temsilciden oluşacak komisyonca incelene
rek 30 gün içinde emsal rayiç bedel gözönüne alına
rak karara bağlanır. Komisyon kararı kesindir. Ko
misyonlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren sulh hukuk hâkimince 30 gün içinde teşkil edilir. 
Masraf ve Komisyon üyelerine ödenecek ücretler iti
raz edenler tarafından karşılanır. 

Süresi içinde itiraz hakkını kullanmayan ve gay
rimenkulu tahliye etmeyen kiracıların tahliyeleri icra 
memurluğundan istenir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 41'e 1 inci Ek) 
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(Manisa Milletvekili 'Münir Fuat Yazıcı'nın Teklifi 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

— Bu Kanun yayımlandığı tarihte 

— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak 
otuz gün içinde mahkemece tespit edilen kira bede
line göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hak
kı vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve bi
riken kira farklarını ödemeyen kiracının tahliyesi ic
ra memurluğundan istenir. 

Kurumlar tarafından yapılan tebligat üzerine ku
rumca tespit edilen kira bedeline uygun olarak kira 
sözleşmesi yapılmış olması yukarıdaki fıkrada açık
lanan itiraz hakkının kullamlmasına engel teşkil et
mez. Bu takdirde mahkeme kararının kesinleşmesi ile 
tespit edilen kira mukavele tarihinden geçerli olur. 

Bu davalar diğer davalara nazaran öncelikle gö
rülür. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. —• Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 41'e 1 inci Ek) 




