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'ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/58) 601 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
Bakanın özel müşavirine ilişkin sözlü sorusu 
ve Sağlık ve Sosval Yardım Bakanı Mehmet 
Aydın'ın cevabı (6/59) 601:607 

3. — istanbul Milletvekili Sa'bit Batumlu' 
nun, resmî. araçların maksat dışı kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
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4. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
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kandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın cevabı (6/61) 607:608 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abaçı-
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Sayfa 
ralarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/62) 608 

6. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağesen'm, fındık ihraç fonuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/63) 608 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat 
Bayazıt'ın, adlî sıicile ilişkin sözlü sorusu ve 
Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı 
(6/64) 608:611 

8. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Iran gezisinde yapılan harcamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/65) 612 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Köy Kanununda yapılacağı iddia olunan 
değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/66) 612 

TBMM Genel Kurulu 10.5.1984 Perşembe günü 
saat 15.00'te açıldı. 

Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil, belediye baş
kanlarının maaşlarıyla ilgili olarak gündem dışı bir 
konuşma yaptı. 

Arnavutluk'» gidecek olan Tarım, Orman ve Köy 
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar 
Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığına Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın, 

Suudi Arabistan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret 
Bakanı, H. Cahit Aral'ın dönüşüne kadar Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına Millî Savunma Bakanı Zeki 
Yavuztürk'ün, 

Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savunma 
Bakanlığına Devlet Bakanı Sudi N. Türel'in, 

Bahreyn'e gidecek olan Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı î. Kaya Erdem'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına Maliye 
ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın, 

Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı t. Kaya Erdem'in dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığı ve Barbakan Yardımcılığına Maliye ve 
Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın ve 

Sayfa 
10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 

in, bir şirketin Antbirlik'e olan borcunun erte
lendiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/67) 612 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) 612 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 612 

1. — İstanbul Milletvekilleri ibrahim 
Ural ile Sabit Batumlu'nun, Taşınmaz Malla
rın Kiralanması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/25) (S. Sayısı : 
47) 612:617 

Federal Almanya'ya gidecek olan Kültür ve Turizm 
Bakanı M. Mü'kerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne ka
dar Kültür ve Turizm Bakanlığına Devlet Bakanı A. 
Kurtçebe Alptemoçin'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 21.6.1973 Tarih ve 1753 Sayılı Kanunla 
Değişik 23 ve 68 inci Maddelerinin (I) Numaralı 
Bentlerinin (A) Fıkralarının Değiştirilmesine ve Aynı 
Maddelerin (B) Fıkralarının Yürürlükten Kaldırılma
sına ilişkin (2/3), 

2.9.1971 Tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun 19.4.1979 Tarih ve 2229 Sayılı Ka
nunla Değişik 45 inci Maddesinin (a) Bendinin De
ğiştirilmesine ve (b) Bendinin Yürürlükten Kaldırıl
masına İlişkin (2/4) ve 

8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 15.6.1978 Tarih ve 2149 
Sayılı Kanunla Değişik 68 inci Maddesinin (b) Ben
dinin Dördüncü Fıkrasıyla Aynı Kanunun 72 nci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
(2/5); 

I. — ©ECEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Kanun tekliflerinin, İçtüzüğün 38 inci maddesi ge
reğince doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un önergeleri redde
dildi. 

Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe Bit
lis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu, 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe Van Milletvekili Fevzi Necdet Er
dinç ve 

Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe de 
Urfa Milletvekili Aziz Bülent öncel; 

Seçildiler. 
Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasından 

vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına iliş'kin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) ilgili 
bakan Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Bakanın özel 
müşavirine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/59) soru sahibi görevli 
olduğundan, 

tstaribul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, resmî 
araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin 
(6/60), 

îstarfbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, tutukla
nan bir işadamına iliş'kin (6/61) ve 

Teklifler 

1. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 33 Arkadaşının, Toprak ve Tarım Reformu Ka
nun Teklifi (2/81) (Tarım, Orman ve Köy işleri; 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 9.5.1984) 

2. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in, 
19.7.1972 Tarih ve 1615 Numaralı Gümrük Kanunu
nun 11 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının (c) Bendi
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/82) (Ada
let; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.5.1984) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, ba

zı yetkileri kaldırılan bir bankanın mudilerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başhakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/80) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.5.1984) 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, fındık 
ihraç fonuna ilişkin (6/63), 

Sözlü soru önergeleri soru sahipleri ve Başbakan 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, bazı ku
rumlara ait gayrimerikullerin kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi de (6/62) önceki bir
leşimde 10 gün mehil verildiğinden; 

Ertelendiler. 
Selçuk Üniversitesinin 1977, 1978, 1979, 1980, 

1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun Ta
sarısı (1/430, 3/190; 1/431/3/377; 1/432, 3/378, 1/433, 
3/379; 1/434, 3/380; 1/435, 3/191) (S. Sayısı : 44) 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak tümü açık oya 
sunuldu; oyların ayrımı sonucunda kanunlaştığı açık
landı. 

15.5.1984 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşime saat 16.35*te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı Giresun 

Saffet Sakarya Yavuz Köymen 

KÂĞITLAR 

2. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Dev
let dairelerine personel alımlarında uygulanan güven
lik soruşturması yöntemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/81) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.5.1984) 

3. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz işletmelerine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/8'2) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.1984) 

4. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, TC Ziraat 
Bankasına devredilen bazı bankaların personeline 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/83) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.1984) 

5. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Lib
ya'da çalışan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.5.1984) 

6. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, cezaevlerin
deki tutuklu ve hükümlülerin şikâyetlerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.5.1984) 

II. — GELEN 

11.5.1984 Cuma 
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Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, ülkemizde kullanılan motorlu araçlara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/87) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün hukukî sta

tüsüne ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/88) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.5.1984) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, özel sektöre verilen yatırım teşvik belgelerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/89) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.1984) 

14.5.1984 Pazartesi 

Tasarı 
1. — Çok Dilde Nüfus Kayıt örnekleri Verilmesi

ne Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/486) (İçişleri ve Dışişle
ri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.5.1984) 

Raporlar 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici'nin, Kü

tahya tli Gediz ilçesinin Merkezinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru. (2/33) (S. Sayısı: 50) (Dağıtma tarihi : 14.5.1984) 
(GÜNDEME) 

2. — Gümrük Kanununa Göre Tasfiye Edilecek 
Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 
51) (Dağıtma tarihi : 14.5.1984) (GÜNDEME) 

.+.._^>.«.« 

BİRİNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Durmuş Fikri Sağlar (içel) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 65 inci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
«Beşinci Beş Yıllık Plan» hakkında gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel üç sayın 
milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

«Beşinci Beş Yıllık Plan Bütçemiz» ve bununla 
ilgili konularda konuşmak üzere, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu; buyurun efendim, sü
reniz beş dakikadır^ 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 'hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bendeniz, bir süreden beri Devlet Planlama Teş
kilatında hazırlanmakta olan Beşinci Beş Yıllık <Büt-
çe-Plan hakkında Hükümete ve Komisyona bazı is
tem ve önerilerimi sunmak için söz almış bulunuyo
rum. 

Gerçi, Yüce Meclisimizde bazı fonlar ihdas edil
mek suretiyle kalkınmada öncelikli yörelerimizin kal
kındırılması için bütçe dışı yatırımlar yapılması dü
şünülmüş ise de, bahse konu yasa maddeleri arasın-
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da, planın ve yatırım programlarının öngördüğü sek
tör yatırımlarında da bu fonu kullanma olanağı ol
duğundan, bu gibi fonların kalkınmada öncelikli 
yörelerimizde kullanılacağı konusundaki endişemi hâlâ 
koruyorum. 

Şimdiye kadar bu Hükümet döneminde özel sek
töre verilmiş olan 236 adet teşvik belgesinin nere
lerde yatırımı öngördüğü konusunda bir önerge arz 
ettim; bunun cevabını aldıktan sonra bu konuyu tabiî 
değerlendireceğim. 

Umuyorum ki, yatırım planlamamız ve plan-büt
çemiz memleketimizin gerçeklerine ve gereksinmeleri
ne ve sosyoekonomik durumuna uygun olarak yapıl
mış olsun; arzumuz ve isteğimiz budur. 

Biliyorsunuz, yurdumuzun her ili, hatta ilçeleri 
için Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılmış 
olan sosyoekonomik gelişmişlik gösterge çizelgeleri 
vardır. 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatından 
derlediğim bilgi değerlendirme çizelgelerine göre, sos
yoekonomik gelişmişlik derecelerine göre, o sene İs
tanbul 1 inci, Erzurum 32 nci ve Bingöl İlimiz de 67 
nci il olarak gözüküyordu. Sanırım, mesela Hakkâri 
de 66 nci ilimizdi. 

Bu göstergeler nasıl bulunmuştu? Her ilin sanayi 
gösterge değeri, malî gösterge değeri, tarım gösterge 
değeri, sosyal ve kültürel gösterge değeri, sağlık gös
terge değeri, eğitim gösterge değeri, demografik gös
terge değeri bulunup, bunların toplamının ortalama
sı alınmak suretiyle gelişmişlik göstergeleri bulunmuş
tu. Bunu, Devlet Planlama Teşkilatından gelen sayın 
milletvekillerimiz bilirler. Bu değerlerin bazıları hak
kında bilgi sunmak için her parti grubumuza iki adet 
fotokopi dağıttım. Zamanım kısa olduğu için burada 
arz edemiyorum, bağışlayınız. Bendeniz sadece şu kı
sa bilgiyi sunmak istiyorum : 

Geçmişte, iki plan döneminde; yani örnek aldı
ğım 1967'den 1976 yılı sonuna kadar her yıl itibariy
le yapılan program yatırımlarının ortalaması o gün
kü durumda şöyleydi : İstanbul'da kişi başına ortala
ma 563 Türk Lirası, Erzurum'da bu iki plan döne
minde 256 Türk Lirası ve Bilgöl İlimizde de kişi ba
şına ortalama 160 Türk Lirası idi. 

Bu rakamlar, planlı devrelerin revaçta bulunduğu 
son iki plan döneminin ortalamalarıdır. Ondan önce 
planlı yatırım revaçta değildi, tabiî bu yatırım mik
tarları ve oranları daha da dengesizdi. 

işte bendeniz, hâlâ plan ve planlamayı savunan 
bir kişi olarak yukarıdaki rakamlara göre, Bingöl, 
Erzurum ve tabiatıyla diğer gerice yörelerimizin kişi 

başına yatırım ortalamalarını eşitleyecek şekilde Plan
lamadan ve Hükümetimizden bütçe yapmasını ve ona 
göre yatırımları ayarlamasını istirham için söz almış 
bulunuyorum. 

Bu arada bir başka örnek de arz edeceğim; savı
mı kuvvetlendirmiş olmak için. 

1963 - 1977 yılları arasında kamu yatırımlarının 
% 30'u kalkınmada öncelikli yöre olan 40 ilimize, 
% 70'i de diğer gelişmiş olan 27 ilimize yapılmış idi. 
Yeni gelişmişlik göstergelerini elde edince yine hu
zurunuza çıkacağım. Şimdiden sektör bazında plan
lama yapılırken, plan - bütçe yatırımlarının kalkın
mada öncelikli yörelerimizdeki söz konusu sektörlere 
ağırlık vermesini ve bölgesel planlamaya • yönelinme-
sini ve şimdiden Hükümetimizin ve Devlet Planlama 
Teşkilatının her halde bölgesel planlamalar yapması
nı önermekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bir dakikanız 
kalmıştır efendim. 

HlLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bir şey 
kalmadı Sayın Başkanım. 

Özetle, önerim ve istirhamım; geçmişten gelen bu 
dengesizlikleri bu plan - bütçeden başlayarak tamir 
etmemizdir; bunu istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
2. — Ankara Milletvekili Ali Bozer'in, faiz dü

zenlemeleri konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — «Faiz düzenlemeleri» hakkında Mil
liyetçi Demokrasi Partisi Grup Başkan vekili Sayın 
Profesör Doktor Ali Bozer: buyurun efendim. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkanım, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; son zamanlarda faiz 
oranlarına yapılan zam ve bunun ekonomiye etkileri 
üzerinde görüşümüzü açıklamak üzere yüksek huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum. 

10 Mayıs 1984 tarihli Resmî Gazetede yayımla
nan çeşitli faiz düzenlemelerine ilişkin tebliğlerle bir 
husus açıkça ortaya konmuş bulunmaktadır. Hükü
metin mevduat faiz oranlarını artırması sonucunda, 
enflasyonun aşağı çekilemediği Hükümet tarafından 
tescil edilmiştir. Nitekim, bu işlerle görevli bir üst dü
zey yöneticisi de, enflasyon ile mücadelede hata ya
pıldığını açıkça dile getirmiştir. 

Bundan altı ay öncesine, Hükümet Programının 
okunduğu ve bu konuda müzakerelerin açıldığı gün
lere dönelim. Bu günlerden zamanımıza kadar Hü
kümet yetkililerinin çeşitli vesilelerle yaptıkları be
yanları hatırlayalm 
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1984 sonu itibariyle enflasyonun yüzde 25'e çe
kileceği söylenmiş, daha sonra böyle bir beyanın ol
madığı ifade edilmiştir, ilk önceleri, ilk üç ay içinde 
enflasyonun aşağı 'çekileceği ümidi ile kısa vadeli 
mevduata uzun vadeli meduattan daha yüksek faiz 
yürütülmüş; fakat bu süre içinde başarıya ulaşılama-
yınca altı ay daha beklemek gerektiği belirtilmiştir. 

Bununla da kalınmamış, olumlu sonuçların alına
bilmesi için yıl sonundan ve hatta iki yıllık süreden 
söz edilmiştir. 

Sayın Başbakan bir basın organında çıkan beya
nında, bu yıl sonu itibariyle enflasyonun yüzde 25 
civarında olabileceğinden söz etmektedir. Buna kar
şılık bir üst düzey yöneticisi, bu açıklamayı tekzip 
eder mahiyette beyanda bulunmaktadır. Bu terdidli 
beyanları bir tarafa bırakıyorum. Ortada bir gerçek 
vardır; 6 ncı ayın sonu itibariyle enflasyon tırman
mıştır. Yıl sonu itibariyle de enflasyonun yüzde 40 -
45'lerin altına düşeceği ihtimali çok zayıftır. Nitekim, 
ilk 4 aylık enflasyon oranı yüzde 20'lerin üzerinde
dir. Şimdi sıra bu enflasyonist gidişe gerekçe arama
ya gelmiştir. Bu gidişin sebebi, Hükümetin geç ku
rulmasına bağlanmaktadır. Halbuki Hükümet, Ana
yasa hükümleri çerçevesinde ve zamanında kurulmuş
tur. Böyle bir gerekçeyle, enflasyonun tırmanmasın
dan acaba Anayasa mı sorumlu tutulmak isteniyor? 
Artık, Sayın Ulusu Hükümetinin bugünkü Hükümet
çe eleştirilen ekonomik politikasından daha da kötü 
sonuçlar alındığı ortadadır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet 18.12.1983 tari
hinden itibaren dört kez yaptığı düzenlemelerle yal
nız mevduat faiz oranlarını artırmakla kalmamış, sis
tem değişiklikleri de yapmıştır. Mesela aylık faiz öde
mesini kaldırmış, sonra tekrar aylık faiz ödemesini 
uygulamış ve daha sonra yine aylık faiz ödemesini 
kaldırmıştır. Çıkarılan tebliğlerle uygulama arasında 
uyum sağlanamamıştır. Mevduat sahiplerinin mük
tesep hakları ihlal edilmiştir. Son çıkan Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasının 4 sıra numaralı tebliğinin 
2 nci maddesi bunun açık örneğidir. 

Sayın milletvekilleri, mevduat faiz oranlarının ar
tırılması sonuçlarına kısaca değinmek istiyorum. 

Mevdut faizlerinin artırılması sonucunda mev
duat sahiplerinin eline bir miktar fazla para geçer; 
ancak bunun ekonominin bütünü içinde değerlendi
rilmesi gerekir. Mevduat faizlerinin artırılması ile 
buna bağlı olarak kredi faizleri de artacaktır. Kre
di faizlerinin yüzde 70 oranını aşacağı açıktır. Yüz
de 70 oranında faizle sağlanan krediyle yatırım ya-
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pılamaz, üretim artırılamaz, bunun sonucunda istih
dam yaratılamaz, öyle ise daha uzunca bir süre 
işsizlik sorunu devam edecek, hayat pahalılığı orta 
tabakayı çok daha güçsüz bir hale getirecek, sosyal 
dengesizlikler ve 'bunalımlar artacaktır. Enflasyonun 
aşağıya çekilmesi keyfiyetinin Hükümetin başlıca he
defi ve temeıl görevi olduğu, gene Hükümet yetkili
lerince açıkça ifade edilmiştir. Bu husustaki başa-
sızlıklık da gene Hükümet yetkililer ince açıkça tes
cil edilmiştir. 

Mesele bununla da kalmamaktadır; devalüasyon 
süratle ve 'bilinçli bir şekilde sürdürülmektedir. Do
lan örnek alırsak, 6 Kasım 1983'te 250 Türk Lirası 
olan dolar 9 Nisan 1984'te 355 Türk Lirasına yüksel
miştir. iBügün dolar resmî kurda 300 Türk Lirasını 
geçmiştir. 6 Kasım 1983 ̂ ten itibaren Türk Parasının 
kıymetinde % 40 civarında değer kaybolmuştur. 
Başka bir deyimle, Türk Lirası dolar karşısında gün
de ortalama 50 kuruş civarında değer kaybetmekte
dir. Bu, sistemli bir şekilde ve bilerek Türk parası
nın değerini düşürmeye matuf bir politikadır; çün
kü bir taraftan ihracatta sübvansiyonlar kaldırılır
ken, bunun doğurduğu eksiklik fiilî devalüasyonu-
larla karşılanmak istenmektedir. Böyle bir politikanın 
genel ekonomi için yararına inanmıyoruz. 

Ayrıca, resmî kurlla karaborsa arasındaki fark 
büyümüş, dolar karaborsada 400 Türk Lirasına ka
dar yükselmiştir. Tasarruflar bankalara gidecek yer
de, altına ve dövize kaymakta ve tasarruf mevduatı 
reel bir artış göstermemektedir. 

Henüz toplusözleşmeler başlamamıştır. Bu gecik
me, üzüntü ile müşahede ettiğimiz bir olaydır, tşçi 
ücretleri de enflasyonun çok gerisinde kalmıştır. Şim
di kredi faizlerinin artışı, aşırı devalüasyon, toplu 
sözleşmelerin getireceği yükü dikkate aldığımız tak
dirde, maliyet girdilerinin yükseleceği, dolayısıyla 
maliyet enflasyonunun artacağı ortadadır. Bu da 
hayat pahalılığı demektir. 

BAŞKAN — Sayın Bozer, süreniz tamamlanmış
tır efendim, tor>arlayınız. 

ALİ BOZER (Devamla) — Toparlıyorum efen
dim. 

Mevzuat faizi oranlarının ve mevduat munzam 
karşılıklarına uygulanan cezaî faizin artırılmasıyla, 
esasen güç durumda olan bankacılık sistemi de daha 
kritik bir bale gelmiştir. Yüzde 20'lere varan faizle 
kredi alan müteşebbise âdeta, «Krediyi al, sonra öde
me» işareti verilmektedir. Bu ise bankalara dönme
yen para miktarını artıracaktır. Bu hususa özellikle 
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dikkat gösterilmesi gerekir. Bir yüksek düzey yöneti
cisinin bu konuyu hafife almasını ve normal telakki 
etmesini tehlikeli bir yaklaşım olarak görüyoruz. Ay
rıca, siyasî makam sahibi olmayan bu yetkilinin si
yasî mahiyet arz eden 'beyanlarda bulunmasını da 
üzüntüyle ve esefle müşahede ediyoruz. 

ıDeğerli milletvekilleri, bütün 'bu açıklamalarımı
zı ve eleştirilerimizi içten bir uyarı olarak lütfen ka
bul ediniz. Ülkenin başka bir ekonomik badireye ta
hammülü yoktur. Muhalefet olarak uyarı görevimi
zi yerine getiriyoruz. Bunlar ya kamuoyunda mâkes 
bulmuyor ve muhalefet suskundur deniyor, ya da 
muhalefet olarak erken hüküm verdiğimiz için kına
nıyoruz. Biz Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak uya
rı görevimizi yapıcı bir biçimde ve kendi üslubu
muzla, her şeyin üstünde ülke menfaatlerini göz önün
de tutarak sürdürmeye kararlıyız. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, geç

mişte birtakım olaylara karışmış gençlerle ilgili ola
rak gündem dışı konuşması, 

BAŞKAN — «Geçmişte birtakım olaylara karış
mış gençlerimizle ilgili olarak» Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver; buyurun efendim. (HP sırala
rından alkışlar). 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın (Başkan, 
değerli milletvekilleri; gündemimizi uzun süredir 
meşgul eden çok önemli bir konu var, af konusu. 

Bilindiği üzere, genel seçimlerden önce tüm par
tililer bu konuda çeşitli beyanlarda bulunmuş ve bir 
af çıkarılmasının zaruretinde birleşmişlerdir. Ancak, 
kapsamı tartışılırken, özellikle suç teşkil edebilecek 
mahiyette eylemi sabit olmayan, olaylara bulaştığı 
anlaşılan ve suçluluğu yalnızca polisteki ifadeleriyle 
kanıtlanan veya delil yetersizliğinden hâlâ yargı önü
ne çıkarılamayan kişilerin durumu tamamen bir ön 
yargıyla reddolunmuş ve tartışılmasından bile kaçınıl
mıştır. 

Sayın üyeler, 12 Eylül öncesi tüm olanların fa
turasını yalnızca bu olaylarla ilişkisi olduğu veya bu
laştığı tahmin edilenlere kesmek, bizleri daha büyük 
ve onulmaz hatalara sürükleyecektir. Sizlere, o gün
lerin acısını anlatan bir yazı okuyarak konuşmamı 
sürdürmek istiyorum. 9 Ocak 1981 tarihli Hürriyet 
Gazetesinden aldığım yazı aynen şöyle : 

«(Devlet Kimlere Teslim Edilmişti? 
Devlet Başkanı Sayın Orgeneral Kenan Evren'i 

dinlerken ve ertesi gün gazetelerde konuşmasını okur
ken dalıp, gerilere gittik. Ne diyordu Sayın Evren? 

Eğer, yeni yetişen nesile Atatürk'ün ne olduğunu, 
neler yaptığını ve varlığımızı ona medyunu şükran ol
duğumuzu anlatamazsak, o evlatlarımız da daha 
iyi anlatılan yönlere kayarlar. Onlara kabahat bul
mayalım, onlara biz bir şey anlatmadık ki.. Anlata-
mayınca, anlatanlar bunları ellerine aldılar, istedik
leri gibi yoğurdular ve memleketi şu hale getirdiler. 

Böyle diyordu Sayın Devlet Başkanı, 67 ilin tem
silcilerine böyle diyordu ve biz, bir anda yakın bir 
geçmişe gidip, 7 - S yıl öncesinin ağızdan ağıza do
laşan bir olayını hatırlıyorduk... Bir genç aranıyor
du. Küçük bir ilçede doğmuş, büyümüş, okumuş, da
ha çok okusun, daha iyi yetişsin diye büyük bir ken
te gönderilmişti. Babası küçük bir esnaftı. Bin güç
lükle yetiştirdiği ve üzerine titrediği oğlu şimdi eşki-
ya gibi aranıyordu. Gencin babasını kaymakamlığa 
çağırdılar. Odada, ilden gelen emniyet müdürü, sav
cı, komiser vardı. Babayı sorguya çektiler: 

«— Oğlun nerede biliyor musun? 
— Hayır bilmiyorum. 
— Buraya kaçıp, geldiği söyleniyor, eğer yerini 

biliyorsan söyle; devletin elinden kurtulamaz. 

Acılı baba boynunu büker; «Bilmiyorum beyim, 
ben de kaçak olduğunu duydum.» der. 

— Bizden sana söylemesi. Eğer sen oğlunun ne
rede olduğunu bilip de söyletmiyorsan, kanuna gö
re suçlu düşersin. 

Baba biraz durur düşünür, sonra konuşur: 
— Sizden bir ricam var; Oğlumun ilkokul Öğret

menini, ortaokul müdürünü, muhtarı, belediye baş
kanını, kahveciyi, imamı, parti başkanını, mahalle 
bekçisini çağırın. 

Her halde söyleyecek diye babanın dediklerini ye
rine getirip, istediklerini çağırırlar. Baba gelenleri 
süzdükten sonra başlar konuşmaya: 

— Benim oğlum bu kasabada doğdu, bu kasaba
da büyüdü. İlkokula burada gitti ve bitirdi. Sınıfın 
en çalışkan çocuğuydu. Öyle değil mi öğretmen? 

— Evet, öyleydi. 
Baba ortaokul müdürüne dönen 

— Benim oğlum ilkokulu bitirdikten sonra orta
okula gitti. Her yıl iftiharla geçti. Okulun en çalış
kan çocuklarından biriydi, öyle değil mi müdür bey? 

— Evet öyleydi, çok çalışkandı. 
— Ortaokuldan sonra onu liseye yolladım, lisede 

okudu. Liseyi iftiharla bitirdi. 'İsterseniz lisedeki öğ
retmenlerine sorun. Ama sizler de bilirsiniz ya.. 
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Herkes 'başını salladı. Baba bu sefer belediye (baş
kanına, muhtara, bekçiye, imama, parti 'başkanına, 
kahveciye döner: 

— Şimdi siz söyleyin bakalım; Bu kasabayı siz
den iyi bilen yoktur. Herkesi tanırsınız, söyleyin; be
nim oğlumun uğursuzluğunu, hırsızlığını, serkeşliği
ni, serseriliğini, namusluzluğunu gördünüz mü? 

Hepsi birden ellerini havaya kaldırırlar; Hâşâ 
görmedik, pırlanta gibi çocuktu. Terbiyesine, ahlâ
kına diyecek yoktu. 

Baba göz yaşlarını içine akıtarak emniyet müdü
rüne döner: 

— Peki, ne oldu benim oğluma? Herkesin doğ
ruluğuna, dürüstlüğüne, çalışkanlığınla şahadet ©ttiği 
bu oğluma ne oldu? Ben işte böyle 'bir evlat yetiştir
dim, sonra daha iyi olsun, daha çok okusun, vatana 
daha foüyüfc hizmetler etsin diye nafakamdan kesip 
büyük şehre yolladım. Oğlumu kime teslim edip ora
lara yollamıştım? Devlete... Devlete teslim etmiştim. 
Şimdi devlet benden oğlumu soruyor, nerede diyor. 
Asıl ben devlete soruyorum, «Nerede benim oğlum, 
devlet ne yaptı benim evladıma?» 

Eski fcir hikâyedir bu, ama hep geçerlidir. Onun 
için Sayın Evren'in dedikleri de çok değerlidir ve an
lamlıdır: Eğer yeni yetişen nesile Atatürk'ün ne ol
duğunu, neler yaptığını ve varlığımızı ona medyunu 
şükran olduğumuzu anlaltamazsak, o evlatlarımız da 
daha iyi anlatılan yönlere kayarlar. Onlara kabahat 
bulmayalım, onlara biz bir şey anlatmadık ki... 
Anlatamayınca da anlatanlar bunları ellerine aldılar, 
istedikleri gibi yoğurdular ve memleketi şu hâle ge
tirdiler. 

ISayın Evren'in 'bu sözlerini hiç unutmamalıyız 
ve 'bir de aklımızdan şunu hiç çıkarmamalıyız: Biz 
Devleti kimlere teslim ettik? Baba oğlunu devlete tes
lim etmişti; ama devlet kimlere teslim edilmişti? Bi
raz geriye bakın; hafızanızı biraz yoklayın, bakın 
karşınıza kimler çıkacak.» 

Bu gerçeklerin ışığı altında olayları değerlendir
memiz gerekirken, bunun yapılmamış olmasını anla
mak mümkün değil sayın üyeler. 

Sayın Başbakan, geçenlerde «Anarşi ve teröre bu
laşan gençlerimizi kurtarmanın çarelerini arıyorum» 
derken, 'bu konulardan yakınanlara bir umut ışığı 
vermişti. Oysa, »bugünkü Cumhuriyet Gazetesinde, 
«bu konuda elinin - kolunun bağlı olduğunu ve bu 
konunun bir dahaki seçim zamanı gündeme gelece
ğini» söylemektedir. Döviz suçlarını, vergi cezalarını, 

kaçak yapıları affeden, servet beyanlarını bir çırpıda 
kaldırıveren bu işbitiricilik iddiasındaki sayın iktida
rın, düşündüğünü söyleyen, yazan, olayların içine iti
len insanlar konusundaki acizliğini demokrasi anla
yışlarıyla bağdaştırmak kanımca mümkün değildir. 
Sosyal içerikli tüm yasaların, bir dahaki baharlara 
bırakılması, yalnızca gerçeklerden kaçmaktır. 

Sayın üyeler, daha ne kadar süre ile 'bu olayları 
görmezlikten gelip, çare arama yolunu seçmekten 
kaçınacağız? Bu sıkıntıların, <bu hür parlamentoda tar
tışılarak mutlaka müspet 'bir çözüme bağlanması ar
tık bir zaruret halini almış olup, derhal üç partiden 
teşekkül eden bir komisyon kurutoaılı ve (geçmişin 
yaraları sarılmalıdır. 

ıSaygılar sunarım. (JHP ve MDP sıralarından al
kışlar). 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/384) 
(S, Sayısı: 48) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri gündeme geçi
yorum. Gündemimizin «Başkanlığın Genel (Kurula 
Sunuşları» kısmında Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyonun 48 sıra sayılı 
raporunu okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 4 

Nisan 1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, 
İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 
3 Mayıs 1984 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tzmir Güzelbah-
çe Belediye Başkanı iken görevini kötüye kullanmak 
suçu isnad edilen İzmir Milletvekili Durcan Emir
bayer'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, (Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek isnad edilen fiilin nite
liğine göre İzmir Milletvekili Durcan Eimirbayer 
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hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar 
vermiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun ibilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanvefcili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 
Üye 

İhsan Tombuş 
Çorum 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 
Üye 

Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 
Üye 

Coşkun Bayram 
Adana 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 
Üye 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
Üye 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 
Üye 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Üye 
Ahmet tlhami Kösem 

Malatya 
Üye 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 
Üye 

iîhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
Üye 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 

BAŞKAN — ©ilgilerinize sunulmuştur. 
İçtüzüğümüze göre, 10 gün içinde itiraz olunma

dığı takdirde hu rapor kesinleşmiş olacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı İs

mail özdağlar'a Devlet Bakanı A. Kurtcebe Alpte-
moçin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/409) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının ibir tezkeresi 
vardır, okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
11 - 14 Mayıs 1984 tarihleri arasında Pakistan'a 

gidecek olan Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakamı 
Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

iBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

Birinci sırada, Kar» Milletvekili Sayın Ömer Kuş
han'ın, inşasından vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi yer almaktadır. 

Sayın Kuşhan?.. Burada. 
Sayın Bakan? Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ba
kanın özel müşavirine ilişkin sözlü sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydm'ın ceva
bı .(6/59) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Cüneyt 
Canver'in, Bakanın özel müşavirine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada, 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük M ilet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı Mehmet Aydın tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.4.1984 

Cüneyt Canver 
Adana (Milletvekili 

21 Nisan 1984 günlü Hürriyet gazetesinde «Bir 
kimseyi düşünce ve inançlanndan ötürü öldürmeye 
teşebbüs eden ve bu eyleminden dolayı pişman olma
dığını beyan eden ve yine kendisini Türkiye'nin ilk 
silahlı sağ eylemcisi olarak tanıtan, cezaevinde iken 
çıkan isyanların bir kısmının kendisi tarafından yö-
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iletildiğini iddia eden eski bir militanın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı tarafından Bakanın özel Mü
şaviri olarak atandığı» haberi yer almış ve bugüne 
kadar Bakan tarafından tekzip edilmemiştir. 

Gerçekte, cezasını çekmiş bir kimsenin 'tabiiye 
olduktan sonra onurlu toir fert gibi toplumdaki yeri
ni alması ve ona görevler verilmesi kadar insancıl 
ve ideal başka bir davranış yoktur. Ancak bu tip 
haklara cezasını çekmiş olmanın yanısıra nedamet 
duymuş oılan tüm vatandaşlarımız lâyıktır. Nitekim 
günümüzde yaptıklarından pişmanlık duyan ve ken
dilerine Devlet kadrolarında görevler verilmesini bek
leyen 'binlerce vatandaşımız vardır. Ayrıca, tüm ya
şamlarında hiçbir suç işlemedikleri halde, sırf Devlet 
güvenliği açısından sakıncalı gibi mülahazalarla sı
navlarını kazandıkları Devlet- kurumlarında işe alın
mayan vatandaşlarımızın sayısı bir hayli kabarıktır. 

Açıklanan bu nedenlerle: 
1. Geçmişte Devlet ve kamu düzeni aleyhine 

suç işlemiş olan bu silahlı eylemcinin Özel Müşavi
riniz alarak atanması bu kişi hakkında yeterli bilgi 
sahibi olmadığınızdan mı kaynaklanmıştır? 

2. Türkiye'nin ilk silahlı sağ eylemcisi olduğunu 
iddia eden bu kişi güvenlik sorutturmasından nasıl 
geçebilmiştir? Güvenlik soruşturmasından geçerken 
bu kişi hakkında esas alınan objektif kriter nedir? 
iBu tip kimselerin göreve getirilmesinde Bakanlığını
zın özel 'bir tercihi var mıdır? özel ıbir tercihiniz yok 
ise bundan böyle geçmişlerini dikkate almadan her 
türlü vatandaşımıza görev vermeye devam edecek 
imisiniz? 

3. Bu tip suç işleyen bir kimsenin önemli bir 
kamu görevine atanmasını toplumumuzun adalet ve 
eşitlik ilkesini zedeleyecek ve Devlete olan güveni 
sarsacak nitelikte görmüyor musunuz? 

4. «Kişilere karşı işlenen suçların affında mağ-
duruda düşünmek zorundayız» diyen bir partinin 
mensubu olduğunuza göre, mağdurun yakınlarına 
danışmadan bu eski militanı nasıl affetmiş ve gö
reve getirebilmişsinizdir? 

5. Bakanlığınız içerisinde görev verdiğiniz bu 
eski militanın kendi düşünce ve inançlarını yaymak 
amacı ile örgütlenme ve kadrolaşma çalışmalarım 
yapmayacağını, bundan böyle de kişileri düşünce ve 
inançlarından dolayı öldürmeye teşebbüs etmeyece
ğini taahhüt edebilir misiniz? 

6., ;Son günlerde kamuoyunda ve basında Ba
kanlığınız nezdinde bu tür görüş sahibi kişileri özel
likle belli ve önemli görevlere getirmek gibi eğilim

lerin güç kazandığı yolunda ciddî kuşkular mevcut
tur. Bu itibarla Bakanlığınız nezdinde yapılan nakil, 
atama ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesinde öl
çü olarak yukarıda iddia edilen hususların esas alın
madığını Türkiye Cumhuriyetinin tarafsız bir Ba
kanı olarak taahhüt eder misiniz? 

7. Bakanlığınız nezdinde yine böyle geçmişte 
suç işlemiş ve kendilerine görev verilmiş kimseler var 
mıdır? Var ise suç tiplerini ve sayılarını bildirmenizi 
talep eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; Bakanlığımın Basın Mü
şavirliğine atamış olduğum - özel müşavirliğe değil -
Hüseyin Üzmez meselesi ile ilgili olarak Yüce Mec
lise ve kamuoyuna açıklama fırsatı verdiği için, so
ru sahibi Sayın Cüneyt Oanver'e teşekkür ederek söz
lerime basılıyorum. 

Soru önergesinde «Cezasını çekmiş bir kimsenin 
tahliye olduktan sonra onurlu bir fert gibi toplumda
ki yerini alması ve ona görevler verilmesi kadar in
sancıl ve ideal başka bir davranış yoktur» demesine 
rağmen, Sayın Canver'in, 3'2 yıl önce Malatya'da li
se talebesi iken gazeteci Ahmet Emin Yalman'a sui
kast tertip etmiş Hüseyin Üzmez ile ilgili 7 soru sor
masını, bu konuda bilgi noksanlığı olduğuna hük
mediyor ve önce konu hakkında aydınlatıcı bilgi ver-

• mek ihtiyacı duyuyorum. 
Bu bilgiler şahsî görüşlerim almayıp, ilgililerin 

bizzat yazdıklarına, yani müspet delillere dayanacak
tır. 

Bilindiği gibi Yalanan, suikastten iki gün sonra 
Üzmez ile görüşme yapmış ve sonraki görüşmeleri 
ile birlikte düşüncelerini 1960 yıllında kendi çıkar
dığı Vatan Gazetesinde yayınlamıştır. 

1960 yılında bizzat Ahmet Emin Yaknan'ın ifa
deleri şöyle; 

«Daha Malatya'da ölüm yatağında iken gazete
cilik damarım harekete geçti, Hüseyin Üzmşz'le bir 
mülakat yaptım. Karşımda istidatlı, hareketli bir genç 
buldum. Saflığı, dünya ve hayat anlayışının darlığı 
yüzünden böyle bir gencin kötü insanların aleti ha
line düşmesinden dolayı kendisine çok acıdım. O za
man Malatya'da bulunan eşim Rezzan ve oğlum 
Tunç da bu hislerimde beraberdiler. Hüseyin Üzmez' 
in hassas bir kalbi ve iyiliğe doğru açılmış bir pence
resi bulunduğunu o mülakat esnasında söylediği şu 
sözlerden anladım.» Ahmet Emin Yalman'ın kendi 
yazısı. 
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«Sizin iyi bir insan olduğunuzu anlıyorum. Hare
ketimin pişmanlığı içerisinde cezaevlerinde uzun 
yıllar geçirmek çok acı olacak. Beni sizi vurmaya me
mur etmişlerdi, vurmasam beni vururlardı. Bu vazi
fenin bana düşmesi ikimiz için de hayırlı olmuştur; 
ben sizi öldürmeye çalışmadım, sakatlamaya çalıştım. 
Onların neşriyatının tesiri altında kalarak vurdum, 
bunu yapmam yanlıştı, pişmanım, beni kalben affet
menizi isterim» diyor Ahmet Emin Yalman yazısın
da. ı(HP sıralarından, «Hüseyin 'Üzmez diyor» ses
leri). 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Ahmet Emin Yal
man, yazısında Hüseyin Üzmez'in böyle dediğini di
yor. (ANAP sıralarından alkışlar) Bunu ben söyle
miyorum, yani bu da işin şayanı teessür olan tara
fıdır: Yüce Mealis huzurunda 'bir 'bakanlığa atanan 
bir personelin, Yüce Meclisin huzurunu işgal etmesi
ne üzülüyorum ama, soruya cevap vermek zorunda
yım. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Başka işimiz 
de yok zaten Sayın Bakan. Sorularla vakit geçiriyo
ruz, kanun mu var sanki? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, 
lütfen. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN .(Devamla) — Vallahi «Başka 
işimiz yok» diyeben söylemedim yani, özür dilerim, 
affedersiniz. 

Ahmet Emin Yalman devam ediyor: «8 yıl sonra 
Hüseyin Üzmez cezaevinde iken birtakım münevver 
insanlar ziyaretime geldi. Hüseyin Üzmez'in cezaevi
ni kendi hesabına bir mektebe çevirdiğini, ilk mer
hale olarak lise imtihanlarında parlak bir başarı gös
terdiğini, cezaevinde her hayırlı ve faydalı hareketin 
başında geldiğini, kendisiyle temasa gelenlerin hep
sinin .güvenini kazandığını, dürüst olmayan en kü
çük bir hareketi olmadığını anlattılar. Arkadaşım 
Kemal Aydar'ı İzmit'e yolladım, Kemal, Hüseyin 
ile 3 saat konuşmuş ve şu kanaati edinmiştir ki; bu 
genç gerilik meyli hastalıklarına karşı tamamiyle mu
af bir hale gelmiş, vasatiden üstün vasıflarda bir 
münevver vatandaş mevkiine yükselmiş, hayatını ge
rilik âleminin meşum simalarını vatandaşlara tanıt
maya, zararlarını defetmeye ve bir terakki amili et
meye, vakfetmeye karar vermiş. 

Ahmet Emin Yalman, Üzmez ile mektupla ve 
bizzat cezaevinde görüşmeler yaptığım, Üzmez'in ken
disine şöyle söylediğini yazıyor: 
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I «Ben o zamanlar dar ufuklu bir dünyada yaşı
yordum. Kolayca telkin altında kalabiliyordum, çok 
gençtim, tecrübesizdim; cezaevi benim için mektep 
yerine geçti.» 

Yalman'ın Üzmez hakkında yazdığı intibaları 
ise şöyledir: «Karşımda 8 yılda çok yol alan, ceza
evini bir mektebe çevirmek bakımından bir rekor kı
ran azimli 'bir insan duruyordu. 8 yıllık bir fasıla
dan sonra karşımda bulunan adamın eski sinirli, afa
can gençle hiçbir ilgisi yoktu. Hayatın en acı tecrü
be mektebinde dersler öğrenmiş, durgun, olgun, ha
reketlerine tamamiyle uygun bir hale gelmiştir.» 

Ahmet Emin Yalman, Hüseyin Üzmez'in affı 
için 2 Temmuz 1960 'tarihli' Vatan Gazetesinde müs
takil bir yazı yazmıştır. Bu makalenin başlığı büyük 
puntolarla, «Hüseyin Üzmez affa layık olmuştur» 
diye başlıyor. «Millî Birlik Komitesinin ve Adliye 
Vekilimizin dikkatine Şimdi vicdanî kanaatim, Hü
seyin Üzmez'in yepyeni bir insan ve vatandaş ha
line geldiği ve seciye bakımından pek iyi imtihanlar 
geçirdiği merkezindedir. Bu itibarla, Hüseyin Üz
mez'in hususî surette affını Millî Birlik Komitesin
den, Devlet ve Hükümet Başkanımızdan ve Adliye 
Vekilimizden Malatya suikastinin mağduru sıfatıyla 
•bilhassa dilerim.» 

Bunları okumak zorundayım; çünkü, Sayın Can-
ver, «Mağdura sordunuz mu?» diyor; mağdurun 
kendi ifadesi. 

Hüseyin Üzmez, Ahmet Emin Yalman'a karşı her 
zaman saygılı olmuştur. Yalman 1972 yılında öldü
ğünde, Milliyet Gazetesinde yazdığı makalede Üzmez 
aynen şöyle söylüyor: «Şunu itiraf etmekten çekin-
meyeliım; can düşmanımızın 'bile gönlünü fethetmek 
dünyada kaçımıza nasip olabilir. Ahmet Emin Yal
man, son derece içli, içi iyilikle dolu, alçak gönüllü 
ve gözü yaşlı 'bir insandı. Onun büyüklüğüne gıpta 
ediyorum. Kendisine Tanrıdan rahmetler, yaşlı aile-
lesine sabır ve başsağlıkları dilerim.» 

Suikast hadisesinden sonra Hüseyin Üzmez hiç
bir zaman anarşiden yana olmamış; Hürriyet Gazete
sinde ifade edildiği gibi, hapishanede isyan elebaşısı 
değil, isyanları ikna yoluyla bastıran adam olmuştur. 
Hürriyet muhabirine, Mehmet Ali Ağca ile aynı 
memleketli olmaktan başka hiçbir benzerliği olma
dığını, Ağcanm hareketini şiddet ve nefretle lanetle
diğini, Abdi İpekçi ile çok yakın dost olduklarını ve 
Rahmetlinin sağlığında Milliyet Gazetesinde kendisi
ne yer verdiğini söylediği halde, .gazetede bu sözlerin 
yanlış anlaşılacak biçimde yer aldığını ifade etmek
tedir. 
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Üzmez, kendisini vaktiyle yanlış yola sevk eden 
fanatik ve geri düşünceli insanlar aleyhinde çeşitli 
yayın organlarında yazılar yazmış ve Türkiye'yi kur
tuluşa, Atatürkçülük ideolojisinin götüreceğini ifa
de etmiştir. Nitekim, 13 Ekim 1982 tarihli Güneş 
Gazetesinde (Hüseyin Üzmez şöyle diyor: «(Siz ateş 
ettiniz mi, karşı taraf da size ateş eder, kan döktü
nüz mü iş ıgittikçe büyür. Medenî bir yurttaş gibi ha
reket edersek, kanunlara, nizamlara saygılı olursak, 
devlete en büyük yardımı yapmış oluruz. Sağın - so
lun birleşeceği, aşırı uçların bir araya gelebileceği bir 
nokta vardır, Atatürkçülük: Bu noktada kurutuluşa 
erilir.» 

Bu açıklamalarla Sayın Canver'in bazı sorularını 
cevapladığımı sanırım. Şimdi diğer soruların cevap-
lanrına geçiyorum. 

Hüseyin Üzmez 1962 yılında cezaevinden tahliye 
olduktan sonra, Hukuk Fakültesini bitirmiş, 1971 yı
lında kendisine ceza veren Ankara 1 inci Ağır Ceza 
Mahkemesi, hakkındaki bütün yasakları kaldırmış ve 
memnu haklarını iade etmiştir. 1975 yılında Tarım 
Bakanlığında 1 + 300 kadroyla özel müşavir ol
muş, 'bu görevi, altı bakan devrinde ve 12 Eylül 1980-
sonrası devam etmiştir. Ancak, Millî Güvenlik Kon
seyinin özel müşavirlikleri kaldırması dolayısıyla, 
11.8.1981 tarihinde görevden ayrılmış ve serbest avu
katlığa dönmüştür. 

Üzmez'i,, Tarım Bakanlığında Gıda İşleri Ge
nel Müdürlüğü yaptığım süre içinde tanıdım. Ken
disini becerikli bir insan olarak gördüğüm için, ba
sın ve hukuk bilgisinden yararlanmak üzere, 4 üncü 
derece Basın Müşavirliği kadrosuna atadım. Atan
masında hukuka aykırı hiçbir husus yoktur. Güvenlik 
soruşturmalarını geçirmiş ve sakıncalı bir yönü olma
dığı Başbakanlıkça Bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu 
soruşturmalar, bilindiği gibi Bakanlığımız dışında ce
reyan etmektedir. . 

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere, Üz
mez, mağdur Ahmet Emin Yalman ve ailesinin affı
na ağramış, kendilerine şimdiye kadar saygısız bir 
davranışta bulunmamıştır. 32 yıl önce yaptığı bir 
eylemin doğru olduğuna, o zaman inandığı için, piş
man olmadığını; ancak bu hareketin hatalı bir dav
ranış olduğunu her zaman ifade etmiştir. 

Basın Ahlak Yasası, «Tahkiki gazetecilik imkân
ları içinde bulunan haberler, tahkik edilmeden ve 
doğruluğuna emin olunmadan yazılamaz» hükmünü 
ihtiva eder. Bütün bu bilgilerin Hürriyet gibi büyük 
bir ıgazetenin arşivinde olmaması düşünülemez. Bu

na rağmen Hürriyet Gazetesi altı eski bakana mü
şavirlik yapmış [Hüseyin Üzmez meselesini neden gün
deme getirdi? Bunun nedenini belki de içinizde bi
lenler vardır, biz henüz bilemiyoruz. 

İSoru sahibi tarafından izhar edilen bir endişe, 
Bakanlık içinde belirli görüşte kişileri atama eğili
minin güç kazandığıdır. Nitekim Hürriyet Gazetesin
de «Üzmez» manşetinin atılmasından birkaç gün ön
ce Türkiye Komünist Partisinin Sesi Radyosu bazı 
devlet dairelerinde ve bu arada bizzat ismimi vere
rek, tarafımdan faşist atamalar yapıldığını zikret
miştir: Komünist Partisinin Radyosu tarafından tak
bih edilmeyi bir şeref sayarım. (ANAP sıralarından 
«•Bravo» sesleri, alkışlar) Ancak, 20 küsur yıl Türk 
Devletinin üst kademelerinde görev yapmış bir kişi 
olarak söylüyorum: benim amirlik yaptığım yerler
de şimdiye kadar sa!ğ - sol ayrımı yapmadığımı her
kes yakinen bilir. Nitekim, ihalen görev yaptığım Ba
kanlığın bazı üst kademe mevkilerinde, sol eylemlere 
katılmış kişilerin mevcut olduğu, evvelce yapılmış 
güvenlik soruşturmalarıyla sabittir. Bunları ben gö
reve geldiğim zaman buldum ve görevlerinden de 
uzaklaştırmadım. 

BERATİ ERDOĞAN ("Samsun) — Sayın Baka
nım, o zaman lütfen uzaklaştırınız efendim. 

.SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Orası benim bi
leceğim iş, (Alkışlar). 

Sayın Canver'in adalet ve eşitlik duygularına olum
lu etki yapacak ise, kendisini bu arkadaşlarla tanış
tırmaya hazırım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Canver, verilen cevapta bil
gilerinize uymayan hususlar var ise ve açıklamak is
terseniz, buyurun efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler, lütfen sakin dinleyelim. 

öncelikle belirtmek istediğim bir busus var, Sa
yın Bakan'a cevap verdikleri için teşekkür ediyo
rum. Ancak, ben de tabiî kendisine, cevabına cevap 
fırsatı verdikleri için, ikinci bir kez teşekkür ediyo
rum. Tabiî tam anlamıyla cevap alamadığımı herhal
de sizler de anlamışsınızdır. 

Sayın Üzmez'i göklere çıkardı, yani hiç tanıma
dan kendisini çok sevdik, sağ olsun. (ANAP sırala
rından gürültüler). 

Dinler misiniz... 
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BAŞKAN — Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER '(Devamla) — Müsaade eder 

misiniz Sayın Başkanım konuşayım. 
BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
Sayın Canver, konuşmanızı Yüksek Heyete karşı 

yapınız Bir muayyen grubu hedef almaksızın konuş
manızı devam ettiriniz efendim. 

CÜNEYT CANVER ((Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; ISayın Hüseyin Üzmez'in bu gö
reve getirilmesi, bizi hiç mi hiç aslında ilgilendirmi
yordu; ancak haberin veriliş biçimi sizlerce de ma
lum: «ıBen Türkye'nin ilk silahlı sağ eyiemcisiyim. 
Yaptıklarımdan pişman değilim; ama böyle değil de, 
şöyle yapmalıydım» gibi birtakım ifadelerle geçmiş
te yaptıklarını anlatmış; 9 tane isyanın elebaşısı ol
duğunu «biz gazeteden okuduk. Kendisini tanımıyo
ruz. Sayın Bakan gibi komünist radyosunu biz din
lemiyoruz; kendileri dinlemiş, öğrenmişler. 

iDiyoruz ki, savımız Şu1: 'Bir mektupta: ISayın 
Cüneyt Canver, ben Türk adaleti önüne çıkarılma
dan, savunmam alınmaksızın ve hiçbir neden göste
rilmeden 16.2.1982 tarihinde Keşan Anafartalar İlk
okulu Müdür Yardımcılığı görevimden re'sen emekli 
edildim. Müdür yardımcılığıyila birlikte müzik 'öğret
menliğini "d« yaparken, hafta «başı ve hafta sonu bay
rak törenlerinde büyük bir coşku ve heyacanla İs
tiklal Marşlımızı öğrencilerim benim yönetimimde 
söylediler. Onlara ilk öğrettiğim marşlar; vatan, bay
rak ve Atatürk marşlarıydı. Buna bütün öğretmen ar
kadaşlarım ve öğrencilerim şahittirler. Meslek ha
yatım boyunca müfettişlerimden ne bir uyarı cezası, 
ne de zayıf, orta ve yetersiz bir 'tek olumsuz rapor 
almadım. Re'sen emekliye sevk edildiğimden beri bü
yük bir nefis mücadelesi yapıyorum. Ben ne yapmış
tım da böyle bir muameleye maruz kalmıştım, öm
rümün en değerli yıllarını yurt ve ulus çocuklarına 
adamış, yasal ve eğitsel yollardan görevini başarıyla 
yapan bir öğretmenin mükâfatı, mesleğinden sorgu
suz, sualsiz atılmak mı olmalıydı? Eşime ve çocukla
rıma böyle kahredici ve yüz kızartıcı bir miras bı
rakmayı mümkün göremiyorum». (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Sadede geliyorum. Bu konu sizi çok huzursuz edi
yor, galiba gocunduğunuz var. ÖBu açık. 

(BAŞKAN — Sayın Canver, Lütfen. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Baş

kan, sözlerimi tamamlıyorum. 5 Haziran 1978 tarih
li bir belge sunuyorum. Belge sayı 666. 
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Konu : Personel alımlarında yapılan yolsuzluk 
hakkında.» Bir soruşturma yapılıyor, soruşturma so
nucu : 

«Haklarında soruşturma yapılan ve 22 Mayıs 1978 
gün ve 19-14746 sayılı fezlekeden ayrı olarak düzen
lenecek yeni fezleke veya soruşturma raporları sonu
cu yargı önüne sevk edilmesi önerilecek olan sanık
lardan; 

1. a) Personel ve İdarî İşler Genel Müdürlüğü 
Personel Dairesi Başkanı Süleyman Hatimoğlu, Per
sonel ve İdarî İşler Genel Müdürlüğündeki görevle
rinden alınarak, özlük ve atama ile ilgili bulunma
yan başka bir yer ve göreve atanmaları uygun ol
duğu...» 

Şimdi bu Sayın Süleyman Hatimoğlu, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının Personel Genel Müdü
rü. (ANAP sıralarından «Ne alakası var?» sesleri, gü
rültüler) 

Sayın Bakanım eskiden suç işlemişleri görevlere 
atamayı alışkanlık haline getirdiler. Bir sürü suçsuz 
insan var, aralarından seçebilirsiniz, onları görevlere 
atayabilirsiniz. 

BAŞKAN —- Sayın Canver, bir saniye efendim. 
Bir konuyu açıklamak zaruretini hissediyorum. Ko
numuzu saptırmamamız lazım geldiğini sayın millet
vekilleri çok iyi takdir ederler. Sizin de aynı şekilde 
hareket edeceğinizi umuyorum ve lütfen verilen ce
vabın, bilgilerinize hangi yönden uygun olmadığını 
açıklayınız; bu hususta sizi kürsüye davet ettim efen
dim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım. 

Sayın Bakan güvenlik soruşturması meselesinde 
inandırıcı bir açıklama yapmadı. Geçmişte affa dahi 
uğrasa, suç işlediği sabit olan bir kimseyi atamakta 
herhangi bir sakınca görmediğini belirtiyor. Ben, ge
çen konuşmamda da bu Mecliste örnek verdim. Bir 
kişi bu Mecliste birincilikle sınav kazandı, gittik, «Ne
den göreve almıyorsunuz bu kişiyi?» dedik, 'hakkın
daki güvenlik raporunun İstihbarî nitelikteki kayıtla
ra göre falan falan işle ilgili olduğu istihbar edil
miştir» diye, salt bunu yazdığı için göreve alınmadı. 
İşte, sıkıntı budur sayın üyeler; ya hep ya hiçtir, bir 
tarafa öncelik tanınmamalıdır. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — TKP'nin di
liyle konuşuyorsunuz. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) Bunlar ucuz suç
lama, ucuz, ucuz bu suçlamalar. 
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BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Aynen sizin 
gibi. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, tamamlayınız 
efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Tamamlıyo
rum efendim. 

BERATt ERDOĞAN (Samsun) — Aynı isimleri 
veriyor, bunları söylüyor, bunlar yalan değil ki. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayınız efen

dim. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Biz Sa

yın Bakanı sükûnetle dinledik, kendileri de dinlesin, 
lütfen. 

BAŞKAN — Siz de sakin olunuz efendim. 
HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Siz de 

sakin olunuz Sayın Başkan, müdahale etmeyiniz. 

BAŞKAN — Lütfen beyefendi, sizin yüce heyette 
nasıl konuşulacağını bilmeniz lazım gelir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Yerinizden bizim müsamahamızı 
suiistimal etmemelisiniz. Burası Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir ve lalettayin bir yerde konuşuyor gibi, eli
nizle kolunuzla haraket edemezsiniz. Burada konuş
manın bir usulü olduğu herkesçe malumdur. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Bundan böyle usulü dairesinde 
söz almaya gayret ediniz efendim. 

Buyurun. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın üyeler, 

salt bir olaya veya birine karşı olmak için konuş
mak gerekmez. Aslında, devlet dairelerindeki bu kad
rolaşmadan İktidar Partisinin sayın milletvekillerinin 
bir kısmı da rahatsız. Bu bir vakıa, bir gerçek. Biz, 
bunu yüksek sesle dile getirdiğimizde kızmamaksınız. 
(ANAP sıraalrından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver, tamamlayınız efen
dim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Başka
nım, biz onları sükûnetle dinliyoruz; insanda ne şevk 
ne istek ne de sorunları eleştirme gücü bırakmak is
temiyorlar. Ne istediğiniz meçhul. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Öğreneceksiniz dinlemeyi, gayret edin. (ANAP sı
ralarından «Sen önce konuşmayı öğren» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Canver, konuşmanızı tamam
layın. Süre ile tahditli olduğu malumunuzdur. Konuş
maları bu süreye sıkıştırmak mecburiyeti vardır, de
ğil mi efendim? 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Konuşmamı 
şöyle tamamlamak istiyorum. 

15 , 5 . 1984 O : 1 

Sayın Bakan, sayın üyeler; postun altından dişler 
ve tırnaklar göründüğü için rahatsız oluyorsunuz. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAKAN — Sayın Bakanım, herhalde söz istiyor
sunuz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH-
MEH AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, İçtüzü
ğümüz diyor ki, cevabın kendi bilgisine uygun olup 
olmadığı hakkında soru sahibi Meclis Kürsüsünde 
görüşünü açıklar, bunun dışına da çıkıp ilave bazı 
şeyler söyler ise, o zaman cevap hakkı doğar İçtü
züğe göre. (ANAP sıralarından Doğru, doğru» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sonra da bize 

söz 'hakkı; son söz ımilletvekilinindir Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 70 inci maddesi ge

reğince Sayın Bakana söz veriyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH
MET AYDIN ı(Samsun) — Muhterem arkadaşlar, 
şimdi, bu Meclisimize nazar değmesin, Cumhuriyet 
tarihinin en olgun meclislerinden birisidir. Bu Mec
lise yeni giren bir arkadaşınızım; ama memuriyetim 
dolayısıyla senelerce bu Mecliste bulundum ve bu gör
güme istinaden söylüyorum, zaman zaman bazı elek
triklenmeler olmasına rağmen, Meclisimize nazar değ
mesin, çok olgundur, iyidir; yani bu görüşümü arz 
edeyim. 

Şimdi, arkadaşım birtakım sorular sormuş; bir zatı 
bir bakanlığa tayin etmişiz ve de hadiseler tamamiy-
le yanlış yollarda; basında, şurada burada ifadesini 
bulmuş, adamın söylemediği şeyler söylemiş gibi ol
muş ve ben de buradan bizzat mağdurun ifadesinden, 
(o tabir var) vaktiyle yazmış bunları, oradan naklet
tim ve hadisenin gerçeği de böyledir. 

Şimdi, arkadaşım buradan, Süleyman Atik'in oğlu 
şöyledir, böyledir» diyor. Varsa bir şeyler onları da 
ayrıca yine sorunuz, size cevap vereyim. Biz bildiği
miz kadar, hukuk nizamı içerisinde kalmaya çalışı
yoruz. Bu emniyet tahkikatı, güvenlik tahkikatları bi
zim Bakanlığımızın dışında olur; onu da başka ba
kanlığa sorabilirsiniz. Vaziyet böyle iken ve beni ça
lıştığım yerlerde icraatımdan birçok kişiler tanıyor; 
20 sene merkezî hükümette çalıştım, bunun 10 senesi 
genel müdür olarak geçti. Merkezî hükümette icraatı-

ı mı herkes biliyor; sağ - sol ayrımı yapmadığımı size 
j arz ediyorum. Varsa, «Arkadaş sen vaktiyle şöyle yap-
| mışsın» diyebilirsiniz. Böyle bir şey olmadığını arz 
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ediyorum. Bir adamdan bir istifade umacağımı dü
şünmüşüm, onu göreve getirmişim ve orada bir kim
seyi de haksız yere görevinden atmamışım. Bütün 
bunlar ortada iken, lütfen burada karşılıklı kavga, 
gürültü ile birtakım meseleleri de boğuntuya getirme
yelim, her şeyi net olarak ortaya koyalım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, res
mî araçların maksat dışı kullantldığt iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) 

BAŞKAN — Üçüncü sıradaki soruya geçiyoruz. 
İstanbul Milletvekili Sayın Sabit Batumlu'nun, 

resmî araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Sayın Sabit Batumlu?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, tu
tuklanan bir işadamına ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı 
(6/61) 

BAŞKAN — Dördüncü sıradaki soruya geçiyo
ruz. 

İstanbul Milletvekili Sayın Sabit Batumlu'nun, 
tutuklanan bir işadamına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Sayın Devlet Bakanı cevap ve

recekler. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut özal 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunun 
teminini saygıyla arz ederim. 

12 Eylül 1980 sonrası yurt dışına kaçarak hak
kında yapılan tahkikaitlara katimayan ve yaşantısını 
İsviçre'de sürdüren işadamı Mehmet Karamehmet 
bundan bir süre önce İsviçre'nin Davos kentine gi
den Başbakan Sayın Turgut özal ile burada konu
şarak yurda dönüşü sağlanmış ve 3 yıldan beri de
vam eden söz konusu davalardan ötürü tutuklu hali 
kaldırılarak serbest bırakılmıştır. Aradan bir hafta 
geçmeden İstanbul'da Başbakan Sayın Turgut özal'ın 
işadamlarına verdiği yemekte divan otelinden çıkar
ken Mehmet Karamehmet tutuklanmıştır. Bu tutuk
lanmanın kaldırılması talepleri de ilgili mahkemece 
reddedilmiştir. 

I Başbakan Sayın Turgut Özal bu işadamı hak-
I kındaki gerçek bilgileri ortaya koyarak kamuoyun-
I daki beklentileri aydınlatmayı düşünmekte midir? 
I Sabit Batumlu 
I istanbul Milletvekili 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ko
nu Türk adliyesini, Türk yargısını alakadar eder. 
Büyük Millet Meclisi yasama organıdır. Kuvvetler 

I ayrılığı prensibi vardır. Hiçbir milletvekili yargı or
ganlarını etkileyecek şekilde burada sual soramaz. 
Eğer istekli üye öğrenmek istiyorsa ağır ceza mah
kemesine gider, orada dosyayı tetkik eder. Biz bu-

I rada yargıda olan bir meseleyi yasama meclisine ge
tirdiğimiz zaman kuvvetler birbirine girer. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bu açıklamanızı kendi görüşünüz 
olarak kabul ediyorum. Ancak konu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına intikal etmiş ve sözlü so
ru gündeme alınmıştır. Gündeme alınan bir hususu 
görüşmeyi yeğliyorum ve bu nedenle görüşmeye de
vam ediyoruz. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

'Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

_ Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce İstanbul 
Milletvekili Sayın Sabit Batumlu'nun sözlü soru öner
gesindeki bir hususu tavzih etmek gerekmektedir. 

Sayın Başbakan Davos seyahati sırasında sözü 
edilen şahısla görüşmüş değildir. Dolayısıyla «Başba
kan ile konuşarak yurda dönüşü sağlanmıştır» ifade
si gerçeğe uymamaktadır. 

Keza, kendisi İstanbul'daki bir otelde yapılan ye-
I mekli toplantıya tarafımızdan değil, bu toplantıyı dü

zenleyen İstanbul Ticaret Odası yöneticileri tarafın
dan davet edilmiştir. Kaldı ki, bir kişinin tutuklu 
olmadığı sürece herhangi bir toplantıya katılmasını 
engelleyici herhangi bir hüküm hukuk sistemimizde 

' mevcut değildir. 
Sayın Batumlu'nun soru önergesinin verilmesin

den sonra ilgili mahkeme söz konusu şahsın kefa
letle tahliyesine karar vermiş olup, yargılanması tu
tuksuz olarak devam etmektedir. 

Yargı organlarına intikal etmiş bir meselenin ka
muoyunda polemik konusu haline getirilmesini ve 
hele Meclis kürsüsünün bu işe alet edilmesini doğru 
bulmadığımızı ifade eder, hepinize saygılar sunarım. 

I (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bakanın açıklamalarını bil- j 
gilerinize uygun görmüyor ve bu hususta ve bu çer
çeve içerisinde izahat vermek istiyorsanız buyuru
nuz efendim. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — İstiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Ba§kan. 

sayın üyeler; hepinizi saygıyla selamlarım. 
Mevzubahis etmiş olduğum konuyla ilgili olarak 

verdikleri cevap için Sayın Bakana çok teşekkür ede- | 
rim. Sayın Meslektaşım Ergüder'in konuyla ilgili 
bahsetmiş olduğu sözlerin yersiz olduğu kanaatinde
yim. Bir konunun mahkemeye intikal edip etmediği
ni, ettikten sonra nasıl bir hareket tarzı yürütülece
ğini az çok biz de biliyoruz. I 

Konu gerçektir. Dışarıda bir görüşme yapılmış
tır. Söz konusu işadamı Türkiye'ye dönmüştür, üç I 
adet tutuklu halinden tutuksuz hale getirilmiştir ve 
o 10 günlük süre içerisinde de işadamlarına verilen 
yemek sırasında, elbetteki işadamı olması nedeniyle 
o yemeğe davet edilmiştir, dördüncü bir başka şikâ
yet konusuyla ilgili olarak da tutuklanmıştır. Yapı
lan iki girişimde tutuklu hali kaldırılmamıştır. Benim 
sözlü sorumun tarihi yüce makamda vardır; 24.4.1984 
tür. Ayrıca, tutuklu halinden ötürü 10 Mayıs günü 
yapılan duruşmada 10 milyon Türk Lirası karşılığı 
bu işadamı kefaletle serbest bırakılmıştır. Yakında 
da yine yurt dışına kaçacaktır bu adamcağız; çünkü 
bu süre içinde kendisi mademki bu kadar namuslu 
bir işadamı idi, kendisinin davet edildiği sıralarda l 
Türkiye'ye gelip hesabını vermiş olması gerekirdi sa
yın milletvekilleri. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıradarından al
kışlar) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkan, Söz istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 70 inci maddesi ge
reğince Sayın Bakana söz veriyorum efendim. 

'Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ilk konuş
mamda da ifade ettiğim gibi, Sayın Başbakanımızla 
sözü edilen şahıs arasında Davos'ta herhangi bir gö
rüşme olmamıştır. Sayın soru sahibi sözlü soru öner
gesinde ileri sürdüğü bir iddiayı, burada kendisine 
verdiğimiz aksi beyana rağmen tekrar etmişlerdir. 
Bu durumda bunu ispat keyfiyeti kendilerine düşer. 

Saygılar sunarım, (ANAP sıralarından alkışlar) ] 
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5. •— Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
bazı kurumlara ait gayrimenkullerin kiralarına iliş
kin Başbakandan söz sûru önergesi (6/62) 

BAŞKAN — 5 inci sırada Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, bazı kurumlara ait gayri
menkullerin kiralarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi vardır. 

Bu sorunun görüşülmesi, 10 gün mehil verilmiş 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

6. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
fındık ihraç fonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/63) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Ordu Milletvekili Sa
yın Hüseyin Avni Sağesen'in, fındık ihraç fonuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Avni Sağesen?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi bu nedenle ertelenmiştir. 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt' 
in, adlî sicile ilişkin sözlü sorusu ve Adalet Bakanı M. 
Necat Eldem'in cevabı (6/64) 

BAŞKAN — 7 nci sırada Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Rıfat Bayazıt'm, adlî sicile ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Rıfat Bayazıt?.. Burada. 
Saym Bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz 
ederim, 

Saygılarımla. 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 'Milletvekili 

Affedilmiş mahkûmiyetleri bulunup da; 647 sa
yılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun değişik 
7 nci maddesine göre adlî sicil hükümlülük kaydı si
linen veya 1803 sayılı Af Kanununun 20 nci mad
desine istinaden mahkûmiyet hükümlerine ait sicil 
varakaları adlî sicilden çıkarılan ve haklarında sicil 
tesis edilmemiş olduğu için sicil varakası tesis edil
meyen kimselerin bu durumlarının adlî sicil veya 
Cumhuriyet savcılıklarınca bildirilemediği cari mua
melelerden anlaşılmakta, Anayasal ve kanunî zorun
lulukların yerine getirilmesi bakımından uygulamada 
müşkülata maruz kalınmakta hatta affedilmiş olma
larına rağmen kanunen istihdamı caiz olmayan bazı 
kimselerin Devlet hizmetine alınıp çalıştırıldığı ve 
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seçim hukuku hilafına seçilenlerden ihbar veya şikâ
yet edilenlerin seçim mazbatalarının iptal edildiği öğ
renilmiştir. Bu nedenle : 

Başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üze
re, çeşitli kanunlarda yer alan; Devlet memuriyetine 
atanamayacaklar ve seçimlere katılamayacaklarla il
gili amir hükümlerin Devletin varlığının korunması, 
güçlülük ve devamlılığının sürdürülmesi bakımın
dan noksansız bir şekilde uygulanmasının sağlanması 
için idarî ve kanunî tedbirlere gerek görülmekte mi
dir? Bu konuda Bakanlığınızca bir çalışma yapılmak
ta mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Rıfat Bayazıt'ın 
sözlü sorusuna cevap arz ediyorum. 

Sayın Bayazıt, 1803 sayılı Af Kanununun 20 nci 
maddesine istinaden mahkûmiyet hükümlerine ait si
cil varakaları adlî sicilden çıkarılanlar ile 647 sayılı 
Cezaların infazı Hakkında Kanunun değişik 7 nci 
maddesine göre hükümlülük kayıtları silinenler hak
kında ayrıca bir sicil tutulmadığına, bu sebeple affe
dilmelerine rağmen kanunen istihdamları caiz olma
yan bazı kişilerin devlet hizmetlerine alındıklarına 
işaret buyurmakta, başta Anayasamız olmak üzere, 
çeşitli kanunlarda yer alan ve devlet memuriyetleri
ne atanamayacaklar ve seçimlere katılamayacaklarla 
ilgili hükümlerin aksamadan uygulanabilmesi için, 
Bakanlığımca alınması düşünülen tedbirler konusun
da açıklama yapmamı istemektedir. 

Bakanlığımda adlî sicil mevzuatımıza ilişkin ola
rak sürdürülmekte olan çalışmalar hakkında kısa 
bilgi sunduktan sonra Sayın Bayazıt'ın özellikle üze
rinde durdukları konuya temas etmenin, getirmeyi 
düşündüğümüz tedbirin açıklanması bakımından da
ha yararlı olacağı düşüncesindeyim. 

12.9.1944 tarihinde yürürlüğe giren ve o tarihten 
günümüze kadar geçen 40 yıllık süre içinde, esasta 
bir değişikliğe uğramamış bulunan 4664 sayılı Adlî 
Sicil Kanununun uygulanmasında, birtakım kanunî 
boşluklar ve aksamalar kendini göstermiş, kanunun 
ülkemizin yapısında meydana gelen sosyal ve eko
nomik gelişmeler karşısında artık ihtiyacı karşılama
dığı anlaşılmıştır. Bu cümleden olarak, adlî sicil ça
lışmalarının bugünkü yoğun iç hacmi altında, insan 
gücüyle arzulanan düzeyde ve verimlilikte yürütül
mesi mümkün olmamakta; otomasyona dayalı bir 
çalışma düzenine geçilmesi zorunluğu ortaya çıkmak

tadır. Nitekim, 7 Nisan 1984 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren, 2992 sayılı Adalet Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kındaki Kanunun 12 nci maddesinde, Adlî Sicil ve 
İstatistik Genel Müdürlüğüne adlî sicil ve istatistik 
hizmeüerin'in yerine getirilmesi için, bilgi işlem sis
temini kurmak ve geliştirmek görevi de verilmiştir. 

Yukarıda arz ettiğim üzere 1944 tarihli Adlî Si
cil Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan kanunî 
boşluk ve aksaklıkların giderilmesi, Teşkilat Kanu
numuzla Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne 
bilgi işlem sistemini kurmak ve geliştirmek görevinin 
verilmesi, otomasyon aşamasına gelen adlî sicilde 
bu tür çalışmalara imkân verecek kanunî düzenle-
menin yapılması zaruretini göz önünde tutan Bakan
lığım, Adlî Sicil Kanununu bütünüyle ele alarak ha
zırlanan yeni Adlî Sicil ve Adlî İstatistik Kanun 
Tasarısı çalışmalarını tamamlamak üzeredir. 

Tasarıda, adlî sicile ve adlî istatistiğe ait hüküm
ler ayrı kısımlar altında toplanmakta olup, adlî sicil 
bilgilerinin doğru ve güvenilir bir şekilde derlenip 
yaşatılabilmesi ve işlemlerdeki tıkanıklığın ve bürok
ratik engellerin kaldırılarak hizmetin günün şartla
rına uygun, çağdaş biçimde yürütülmesi ve çalışma
lara süreklilik kazandırılması ilkeleri ön planda tu
tulmuştur. 

Kanun tasarısı hazırlanırken, adlî sicildeki hü
kümlülük kayıtlarının silinmesi konusu üzerinde de 
hassasiyetle durulmuş ve son yıllarda Türk Hukuk 
Mevzuatında yerini alan kanunlarımızdaki konuya 
ilişkin hükümlere paralellik sağlanmasına azamî de
recede özen gösterilmiştir. 

Yüksek malumları olduğu üzere, 15.5.1974 tarih 
ve 1'8Ö3 sayılı Af Kanununun 20 nci maddesindeki 
amir hüküm uyarınca, bu kanun kapsamına giren 
mahkûmiyet hükümlerine ait sicil varakaları zimmet, 
ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte
cilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı suçlara ilişkin olanlar hariç tutulmak su
retiyle adlî sicilden çıkartılmış; aynı mahiyetteki ce
zalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için, 
sicil varakası tesis edilebilmesi yoluna gidilmiştir. 

Diğer taraftan, söz konusu Af Kanunu gereğince 
çıkarılan yönetmeliğin öngördüğü şekilde adlî sicil
den çıkarılan sicil varakaları, oluşturulan bir komis
yon huzurunda imha edilmişlerdir. 

Bundan ayrı olarak, 13.7.1965 tarih ve 647 sayılı 
cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 7 nci madde
sinde yer alan hükme göre, zimmet, ihtilas, irtikâp, 
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rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö
tüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar 
ve ağır hapis veya üç seneden fazla hapis cezasını 
müstelzim cürümler dışında kalan suçlardan mah
kûm edilenlerin hükümlülük kayıtları, bu cezaların. 
genel af, zaman aşımı veya şikâyetin geri alınması 
gibi sebeblerle ortadan kalkması veya düşmesi üze
rine veyahut bunların infazını müteakip kanunla 
belli sürelerin geçmesinden sonra ilgilinin veya Cum
huriyet Savcısının ya da Adlî Sicil ve İstatistik Genel 

Müdürlüğünün istemiyle silinebilmekte ve kanun
da aksine bir hüküm olmadığı için de yedekleri tu
tulmamaktadır. 

Halbuki, 647 sayılı Kanundan sonra yürürlüğe 
giren 1982 Anayasasının, «'Milletvekili seçilme ye
terliliği» başlıklı 76 ncı maddesinde; 10.6.1983 tarih 
ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun «Se
çilme yeterliliği» başlıklı 11 inci maddesinde; 16 Mart 
1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci 
maddesinde ; 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 
ve diğer bazı kanunlarımızda sayılmak suretiyle gös
terilen suçlardan mahkûm olanların cezaları af ka
nunlarıyla kaldırılmış olsa dahi, bazı görevleri ya
pamayacakları hükme bağlanmıştır. 

Gerek 1803 sayılı Af Kanunu uyarınca bazı sicil 
varakalarının adlî sicilden çıkarılmış olması, gerekse 
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 7 nci 
maddesi gereğince adlî sicildeki bazı hükümlü ka
yıtlarının silinmesi, soru sahibi Sayın Bayazit'ın da 
belirttikleri üzere, daha sonra yürürlüğe giren ve yu
karıda işaret ettiğim kanun maddeleriyle çelişmek
tedir. 

Bu durumlarda sorun, ancak ilgiliye ait mahkeme 
ilamı aranıp bulunmak suretiyle çözümlenebilmekte-
dir ki, bunun ne derece müşkül olduğu izahtan va
restedir. 

(Üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiğini 
ifade ettiğim, Adlî Sicil ve Adlî istatistik Kanun Ta
sarısında bu konu üzerinde özellikle durulmuş ve 
öncelikle 647 sayılı Kanunun sabıka kayıtlarının si
linmesine dair 7 nci maddesindeki esasların, mevzua
tımıza giren yeni hükümlerin de nazarı itibare alın
ması suretiyle tasarı bünyesine bir madde olarak ila
vesi öngörülmüştür. 

Diğer 'taraftan, getirilen yeni düzenlemeyle sabı
ka kayıtları silinen kişiler hakkında bütün adlî sicil 
bilgileri, bilgi arşivlerinde elektronik beyin hafızası

na işlenecek ve bu şekilde muhafaza edilerek, istenil
diğinde en seri ve doğru şekilde ilgili mercilere ak
tarılmaları sağlanacaktır. 

Tasarının kanunlaşması halinde, affedilmiş ol
malarına rağmen kanunen istihdamları caiz olma
yan kimselerin devlet hizmetlerinde çalıştırılmaları 
kesinlikle önlenerek mevzuat uygulama işbirliği sağ
lanmış olacaktır. 

Ayrıca, anaveri kayıt ve anabilgisayar sistemi 28 
Mart 1984 tarihinde ihale edilmiş olup yurt dışından 
ithal edilecek makineler yıl sonunda çalışmaya başla
yacaktır. 

'Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla arz ederim. (Al
kışlar). 

BAS/KAN — Sayın Bayazıt, cevabın bilginize uy
gun olup olmadığı hakkında görüşünüzü açıklamak 
isterseniz buyurunuz. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; Sayın Adalet Bakanının büyük bir vukuf
la, ıbüyük bir incelikle konuyu inceleyip ve inceletip 
huzurunuza serdiğinden ve bizi tatmin ettiğinden do
layı kendisine sonsuz şükranlarımı sunarım. Yalnız, 
bu konuyu, biraz da açıklığa kavuşturmak için, (İn
faz Kanunundan ve gerekse 1803 sayılı Kanundan 
Sayın Bakan bahsettiler) Anayasanın 76 ncı madde
sinden kaynaklanan beş-altı kanun var, onların da 
saymış olduğu suçlar var, onları da arz edip, huzu-
ruzunuzu fazla işgal etmeyeceğim. 

1982 tarihli Anayasamızın 76 ncı maddesinden 
kaynaklanan Ezcümle 057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun, devlet memurluğuna atanamayacakılar-
da aranacak şartları kapsayan değişik 48 inci mad
desi. 

24.2.1983 tarihli 2802 sayılı Hâkim ve 'Savcılar 
Kanununun >8 inci maddesi. 

10.6,1983 tarihli 2839 sayılı 'Milletvekili Seçi
mi Kanununun «Milletvekili Seçilemeyecek Olanlar» 
'başlıklı 11 inci Maddesi, 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
'Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 2867 sa
yılı, 26.7.1983 tarihli Kanunun ek 5 inci maddesi, 
bu maddenin gönderme yaptığı Devlet Personel Dai
resi Kurulması Hakkındaki 13.11.1960 tarihli, 160 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, 

2905 sayılı, 4.10.1983 tarihli Dernekler (Kanunu-
nunun 1<6 ncı maddesinin gönderme yaptığı «Dernek 
kurma hakkı» başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fık
rasının ikinci bendi. 
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2948 sayılı, 10.11.1983 tarihli Askerî Hâkimler 
Kanununun, Askerî hâkim, askerî savcı sınıfına ka
bul olunamayacakları kapsayan 1 inci maddesi, 

2972 sayılı, 18.1.1984 tarihli Mahallî İdarelerle 
Mahalle Muhtarlıkları, İhtiyar Heyetleri Seçimi Ka
nununun «Seçilme yeterliği» başlıklı 9 uncu madde
si, (değişik ifadelerle affedilmiş olsaialar dahi); 

a) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, do
lanlı iflas (gibi yüz kızartıcı suçlar; istimal ve istihlâk 
kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî 
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet 
sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm 
olanlar, 

Türk Ceza Kanununun İkinci kitabının birinci 
(babında yazılı 125 inci maddeden 173 üncü maddeye 
kadar; devletin • arsu ulusal şahsiyetine, devlet kuv
vetleri aleyhine ve ecnebi devletlere ve ecnebi devlet 
reislerine ve elçiliklere karşı işlenen suçları kapsayan 
suçlar, 

Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikin
ci fıkrasında yazılı; «sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya 
bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça 
tahrik etme suçları ile; aym kanunun 3116, 317 318 
inci maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından bi
riyle mahkûm olanlar, 

Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin 
1 inci, 2 nci, 3 üncü fıkralarında yazılı fiillerle ay
nı kanunun 537 nci maddesinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 
4 üncü, 5 inci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî ve 
ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanların 
ilgili maddelerdeki özelliklere göre 657 sayılı Ka
nunun «Kapsam» başlıklı 1 inci maddesine göre me
muriyetlere atanamayacakları gösterilmiş, Hâkim ve 
Savcılar Kanununun «Kapsam» 'başlıklı 2 nci mad
desindeki ıgörevlere (bütün yargı organları dahil bu
nun içine efendim) Askerî Hakimler Kanunundaki 
askerî hâkim ve savcılıklara atanamayacakları, Dev
let Personel Dairesi kurulması hakkındaki kanunun 
4 üncü maddesinde sayılan kurumlardaki kadrolara 
fayın edilemeyecekleri öngörülmüş, milletvekili, be
lediye başkanı, il genel meclisi üyesi, köy muhtarı, 
mahalle muhtarı, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi 
üyesi olamayacakları, dernek kuramayacakları ve 
derneklere üye olamayacakları vurgulanmıştır. 

Biraz önce açıkladığım Anayasa ve kanunlardaki 
âmir hükümler 12 Eylül 1980 tarihinden önce yricıl-
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maya yüz tutan devlet teşkilatını onarma ve hatta ye
niden kurma zarureti nedeniyle konulmuştur. Bu âmir 
hükümlerin yerine getirilmesi zorunludur. Bu gibi 
affa uğramış hükümlüler yerleştirildikleri kadrolar
da seçimlerde, seçildikleri yerlerde kazanılmış hak 
iddiasında bulunamazlar. Her zaman affa uğramış, 
görevlere manî mahkûmiyetlerin tespiti halinde dev
letin varlığının korunması, güçlülüğünü ve devam
lılığının sürdürülmesi için bulundukları kadrolardan 
uzaklaştırılması, seçildikleri yerlere ait seçim tuta
naklarının iptali .gerekmektedir. Nitekim, Yüksek Se
çim Kurulunun birçok kararları da bu uygulamayı 
göstermektedir. 

Sayın Bakanım bize ferahlık verdi, «Tespit edil
diği takdirde tabiî ki bunlar uzaklaştırılacaktır» de
di. Hiçbir surette bu fikirden ayrılmıyoruz, hepimiz 
aynı fikirdeyiz/ 

Bu konunun düzenlenmesi, maksadın sağlanma
sı için acele yapılması gerekli işler ne olmalıdır? 

Sayın Adalet Bakanımız, hazırlanmakta olan ka
nun tasarısı hakkında ıbazı açıklamalarda bulundu, 
bu konuda çalışmalar yapıldığını, bildirdi, kendile
rine çok teşekkür ederiz ve en yakın zamanda komp-
pütürler çalışacak, bu affedilmiş sabıkalılar dahi 
herhalde kompütüre geçecektir. Yalnız (bunların 
kompütüre geçme zamanına kadar yapılması gerekli 
olan 'bir konuyu arz edeceğim. Sayın Bakan da Yü
ce Meclise hunu vadetmişlerdir, kendilerine teşekkür 
ederim. Yalnız kanun tasarısı kanunlaşıp, uygulama 
yapılıncaya kadar bu yerlerde bulunanlarla yeni gö
revlere alınacak olanlar hakkında güvenlik soruş
turması yapılmamış olanlara ait güvenlik soruştur
masının yapılmasını, soruşturma sonucuna göre yu
karıda arz edilen türde, affedilmiş veya edilmemiş 
mahkûmiyetlere ait bilgi verildiği takdirde, ilgili 
cumhuriyet savcılığından, mahkemelerden kayıt ve 
icabında ilam celbedilerek gerekli kanunî işlemlerin 
yapılmasını, yürütmede bulunan sorumlu, muhterem 
ve kıymetli tbakanlardan ve yetkili kurum ve kuruluş
lardan hassaten rica ediyorum. Bu, memleketin var
lığı bakımından zorunludur. Bu Devlet hepimizin
dir, bunu ilelebet yüceltmek ve yaşatmak başta ge
len idalimizdir, görevimizdir. 

'Mutlu yarınlar diler, hepinizi sonsuz saygılarım
la selamlarım. (Alkışlar). 

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

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, içtüzüğümü
zün 97 nci maddesi gereğince «Bir milletvekilinin 
birden fazla soru önergesi, gündemde başka millet
vekillerinin de soru önergesi varsa, aynı birleşimde 
görüşülemez» hükmünü vazetmiştir. Bu nedenle, 8 
inci sırada yer alan İstanbul Milletvekili Sayın Sa
bit Batumlu'nun, İran gezisinde yapılan harcamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesini erteliyo
rum. 

9. ~* Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Köy 
Kanununda yapılacağı iddia olunan değişikliklere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/66) 

iBAŞKAN — Yine, 9 uncu sırada yer alan Adana 
Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, Köy Kanunun
da yapılacağı iddia edilen değişikliklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesinin görüşülmesini de 
aynı sebeple erteliyorum. 

1. — İstanbul Milletvekilleri İbrahim Ural ile 
Sabit Batumlu'nun, Taşınmaz Malların Kiralanması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (2/25) (S. Sayısı: 47) (1) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, gündemimizin 
«Kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen 
diğer işler» kısmına geçiyoruz. 

İstanbul Milletvekilleri İbrahim Ural ile Sabit 
Batumlu'nun, Taşınmaz Maların Kiralanması Hak
kında Kanun Teklif inin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını 

oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul Milletvekilleri İbrahim Ural ille Sabit 

Batumlu'nun, Taşınmaz Malların Kiralanması, Hak
kında Kanun Teklifi Adalet Bakanlığı temsilcileri 
ve 'teklif sahibinin de katılmasıyla Komisyonumuzca 
incelenip görüşüldü. 

(1) 47 S, Sayih Basmayazı Tutanağa eklidir. 

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

BAŞKAN — IKeza, 10 uncu sırada yer alan 
Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, bir şir
ketin Antbirlik'e olan borcunun ertelendiği iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesinin görüşülmesini de aynı nedenle erteliyorum. 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar*in, 
telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/68) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, telefon santralı ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın ©akan?.. Yok. 
Bu nedenle önergenin ıgörüşülmesi ertelenmiştir. 

Teklif, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hak
kında Kanunu esas almakla birlikte, 6 ncı maddesin
de, kira bedelinin tespiti konusunda yeni ilkeler ge
tirmekte ve emlak vergisi beyannamesinde bildiri
len rayiç bedelin konutlarda % 8 inin, işyerlerinde 
% 10'unun yıllık kira tutarı olarak belirleneceğini 
hükme bağlamaktadır. 

Bilindiği gibi, 6570, sayılı Gayrimenkul (Kiraları 
Hakkında Kanunun kiraların dondurulmasına ve 
1953 yılı rayicine göre kira esasının belirlenmesine 
ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri, mülkiyet hakkının özü
nü zedelediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 
26.3.1963 gün ve 1963/3-67 sayılı kararıyla iptal 
edilmiştir. O tarihten bu yana mahkemelere ve 
Yargıtay kira bedellerinin tespiti yönünden ortaya 
çıkan boşluğu, günün şartlarına göre değişen karar 
ve içtihatları ile doldurmuş bulunmaktadırlar. 

Kanun teklifi ile getirilen rayiç bedel esası, kira
cılar için pazarlık zeminini ortadan kaldırmakta, ön-
oeden hazırlanan beyannamelere göre belirlenecek 
kira bedellerini kabul etmekten 'başka çare bırakma
maktadır. IKiranm emlak beyannamesinde bildirilen 
miktara göre belirlenmesi (halinde malik, yüksek ki
ra alabilmek için yüksek vergi vermeye razı olacak 
ve vergi beyannamesini göstererek, kiracıyı, istedi
ği bedeli kabul zorlayacaktır. Böyle bir sistem, bel-

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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ki emlak vergisi tahsilatını yükseltebilir. Fakat kiracı
ları korumak için çıkartılacak Kanunun temel ama
cım da zedeler. 

Ayrıca muvazaalı akitlerin çoğalması ve Anaya
sa Mahkemesinin 1963 tarihli iptal kararından son
ra hissedilir şekilde etkisiz hale gelen hava parası 
usulünün. canlanmasına ve açıktan peşin para veya 
bono almak gibi kötü alışkanlıkların yeniden şiddet 
kazanmasına yol açılmış olacaktır. 

Konut ve işyeri kiralarının sınırlandırılması ha
yat pahalılığı ve enflasyonu önleyici tedbirlerden sa
dece birini teşkil etmektedir. IBu tedbirin etkili ola
bilmesi için ekonominin diğer sektörlerinde de ben
zer tedbirlerin alınması ve uygulamaya birlikte ko
nulması suretiyle sektörler arasındaki gelir ve fiyat 
dengesinin korunması gerekmektedir. Yalnızca ki
raların sınırlandırılması yoluna gidilmesi söz konusu 
dengeyi bozacak niteliktedir. Ayrıca, sınırlamaya 
tabi olmayan diğer hizmet ve mal sektöründeki fi
yat artışlarına katlanmak zorunda bulunan konut sa
hibi bir grup sabit gelirlinin kira gelirinin sınırlandı
rılması da uygun olmayacaktır. 

Bunun yanında, bu teklif, esasen durgun bulu
nan konut ve işyeri inşaatını olumsuz yönde etkileye
cek ve konut ile işyeri darlığım artırarak arz ve ta
lep dengesinin zamanla kiracılar aleyhine bozulma
sına yol açacaktır. 

'Konut kiraları artışının önlenmesi, ancak, şehir
lerdeki konut üretiminin artırılmasıyla mümkün ola
bilecektir. Soruna, özellikle nüfusu hızla artan ve 
konut ihtiyacı büyük olan şehirlerde kamu desteği 
ile alt ve orta gelir grubu için konut üretiminin des
teklenmesi ve genel ekonomik denge içinde konut 
sektörüne gereken önemin verilmesi yoluyla köklü 
çözüm getirilebilecektir. 

Teklif Kanunlaştığı takdirde hem kiracılardan ve 
ev sahiplerinden gelen şikâyetler çoğalacak, hem de 
mahkemeler ve Yargıtayın günün ihtiyaç ve şartla
rına göre değişen karar ve içtihatları doğrultusunda 
yapılmakta olan uygulamanın kanun haline getirilip 
dondurulması ile bir yerde esnek olan uygulama yo
lu kapatılmış olacaktır. 

Kanun teklifi yukarıda arz olunan nedenlerle 
Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddeleri
ne geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar 
verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
.Al i Djzdaroğlu 

Antalya 
Sözcü 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Üye 

Akif Kocaman 
Gümüşhane 

iBaşkanvekili 
Ahmet tlhami Kösem 

Malatya 
Üye 

Coşkun Bayram 
Tasarının maddelerine 
geçilmesi taraftarıyım 

Adana 
Üye 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Üye 
tlhan Dinçel 

Tasarının maddelerine 
geçilmesi görüşündeyim 

Malatya 
Üye Üye 

İhsan Nuri Topkaya Hasan Altay 
Ordu Samsun 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

(BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşmelere geçi
yoruz. 

Rapor üzerinde grupları adıma söz almak iste
yenler; birinci sırada Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu adına sayın Naci Mimaroğlu, ikinci sırada 
Halkçı Parti Grubu adına sayın İbrahim Ural. 

Buyurun Sayın Naci Mimaroğlu. 

M1DP. GRUBU ADINA N. NACİ MİMAROĞ
LU (Siirt) — Saym Başkan, muhterem milletvekil
leri; İstanbul milletvekilleri Sayın İbrahim Ural ve 
Sayın Sabit Batumlu'nun, Taşınmaz Malların Kiralan
ması Hakkında Kanun Teklifine ilişkin partimizin 
görüşlerini arz etmek üzere muhterem huzurlarınız
da bulunuyorum. 

Saygı değer milletvekilleri günden güne hayatın 
pahalılanmakta olduğunu ve özellikle ihtiyaç madde
leri fiyatlarının tahammül edilemez hale geldiğini 
üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu arada gayrimenkul 
kiraları da yükselme istidadı göstermekte ve mesken 
temini dolayısıyla bazen kiracılar, bazen de ev sahip
leri çok müşkül durumlarda kalmaktadırlar. Kiracı
lar yeni bir kira sözleşmesi yapmak durumunda kal-
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dikları zaman çok yüksek kira talepleriyle karşı kar
şıya buulnmakta ve bu müşkül durumu çözmek ba
kımından son derece güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 
Bu yönden kiracıların içinde bulunduğu müşkül du
ruma sırt çevirmek, bunları görmemezlikten gelmek 
mümkün değildir. Değerli arkadaşlarımız Sayın İb
rahim Ural ve Sayın Sabit Batumlu, tahmin ederiz 
ki, 'bu sıkıntının tazyikiyle böyle bir kanun teklifini 
hazırlamışlardır. Ancak madalyonun başka bir yönü 
de vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kere uzun süreden 
beri belli bir yerde oturan kiracılar onarım masraf
larını dahi karşılamayan bedeli ödemek suretiyle ya
şamlarını sürdürmektedirler. Hatta mesken niteli
ğinde olmayan işyerlerinde dahi bir kısım kiracılar bu 
imkânlardan yararlanmaktadır. Bilindiği üzere bu 
hallerde dahi ev sahiplerinin tahliye durumları son 
derece kısıtlı bulunmakta ve bu durumlarla sık sık 
karşılaşılmaktadır. Bu duruma en uygun misal va
kıf ve (benzeri kuruluşların mülkiyetinde bulunan 
gayrimenkulılerin kiraları teşkil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, kira sözleşmeleri, kiracı ile 
kiralayanı karşı karşıya getiren mukavelelerdir. Bu 
işlemde bütün mesele bu iki zıt menfaat grubunun 
menfaatlerinin telif edilmesidir. (Kiracıları himaye 
ötmek maksadıyla yapılan yasal düzenlemeler, üzüle
rek ifade etmek isterim ki, çoğu kere kiracıların aley
hinde neticeler doğurmaktadır. Biz ülke olarak bu 
tecrübeleri yaşamış bulunmaktayız. Nitekim, İkinci 
Dünya Harbi sırasında çıkarılan -Millî Korunma Ka
nununun bir maddesiyle kiralar dondurulmuş ve kira 
tespit görevleri belli kurullara tevdi olunmuştur. Çok 
iyi niyetle yapılan bu tasarruf sonunda kiracılar muz-
tarip olmuştur; boş evler piyasadan kaybolmuş ve 
bunlar hazı kimselere çok büyük miktarda hava pa
rası alınmak suretiyle kirManmıştır. Ayrıca, Hazine 
de bundan zararlı çıkmıştır, 

, Sayın milletvekilleri, verilen kanun teklif inde, 
«Kira parasında taraflar anlaşamadıkları takdirde, 
sulh hukuk mahkemesi, taşınmaza ilişkin emlak ver
gisi beyannamesindeki rayiç bedelinin konutlarda 
yüzde 8'ini, işyerlerinde yüzde 10'unu aşmamak 
üzere kira bedeli olarak tespit edebilir» denmek
tedir. Halen mevcut sistemde de, kiracıyla kiralayan 
arasında ihtilaf halinde sulh mahkemelerinin bu ko
nuda tespit yetkisi vardır. Bu hallerde yapılan tes
pitlerde, çeşitli kıstaslarla birlikte, enflasyon durumu 
nazara alınarak kira bedeli tayin edilmektedir. Keza, 
Yargıtayın günün ihtiyaç ve şartlarına göre değişen 

I karar ve içtihatları 'doğrultusunda yapılmakta olan 
I uygulama, bu kanun teklifiyle dondurulur vaziyete 
I gelmektedir. Muhterem arkadaşlarımın çok yakından 
I bildikleri gibi, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesinin 
I bu konuda son derece yerleşmiş ve tatbikatta her 
I an kullanılan kararları mevcuttur ve bu kararlar, ço-
I ğu zaman tatbikatımıza yol göstermekte olan karar-
I • terdir. 

I Esasen, kira ile emlak vergisi beyannamesi arasın-
I da irtibat kurmak, gerçeklere uygun olmayan bir du-
I rumdur. Zira, emlak vergi beyannamesiyle, kira tes-
I pıt kriterleri tamamen ayrıdır. Yargı onganterının bu 
I konudaki takdirlerini bu şekilde sınırlamanın isabe-
I tinde ciddî tereddütlerimiz vardır. 

I Bu nedenlerle, arz ve talep dengesiyle çözüme 
I kavuşturulabilecek olan bir sorunun Devletin yasal 
I müdahelesiyle çözüme kavuşturulma çabasını yeter-
I li görmüyoruz. Bu gibi düzenlemeler, belki kısa süre-
I li bir tedbir niteliğinde olabilir. Ancak, tekrar ifade 
I etmek isterim ki, asıl mesele, arz ve talep dengesini 
I korumaktır ve bütün mekanizmayı bunun üzerine 
I kurmak gerekir. Bu maksatla konut inşaatına derhal 
I başlanılmasını ve hız verilmesini gerekli görüyoruz. 
I Bunun için memur ve işçilere lojman inşaatına ağır-
I lık vermek şarttır. Keza toplu konut yapımına ve 
I vatandaşları zorlamayacak şartlarla konut kredisi po-
I litikasına ağırlık verilmelidir. Bunların dışında alı-
I nacak tedbirler palyatif mahiyettedir ve kiracılar 
I yönünden ciddî sakıncaları birlikte getirmektedir. 
I Sayın milletvekilleri, bu nedenlerle kanun tekli-
I finin arz etmeye çalıştığımız kriterler içinde Yüce 
I Mecliste değerlendirileceğini umut ediyoruz. 
I Saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 

I BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
I İbrahim Ural; buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA İBRAHİM URAL (tstan-
1 bul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu ko-
I nuda Anayasamızın 57 nci maddesini okuyarak sö-
I ze başlamak istiyorum. 57 nci madde aynen şöyle

dir : 
I «Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şaröarı-
I nı gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiya-
I cini karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut 

teşebbüslerini destekler.» 
Anayasamızın 57 nci maddesinde öngördüğü bu 

I konut ihtiyacını devletin karşıladığını söylemek elbet-
I te mümkün değil. Keşke devlet bunların hepsini kar-
I şılayabilse ve böyle bir kanuna ihtiyaç olmasa. 
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Bu kanunu teklif ederken gerçekten hiçbir siyasî 
düşüncemiz olmamıştır. Amacımız, kiracı ile mal sa
hibi arasındaki dengesizliklere belli bir oranda çö
züm getirmektir. 

Bu kanunun amacı, daha doğrusu özeti, demin 
Sayın MDP Sözcüsünün de belirttiği gibi, 4 üncü 
maddesinde ifadesini bulur. Kiranın hesabında göz 
önünde bulundurulması gereken esaslar bu maddede 
belirtilmiştir. Bu madde ve diğer maddeler tetkik edil
diğinde esas itibarıyla kiraların dondurulması diye 
bir konunun olmadığı, kira ile kira esaslarının kiracı 
ile mal sahibi arasında serbestçe tayin edildiği görü
lecektir. Burada yalnız bir kıstas getirilmiştir. Bu kıs
tas nedir? Aynen maddeyi okuyarak izahatıma de
vam edeceğim. Taraflar arasında anlaşmazlık duru
munda ki, anlaşmazlık yoksa kendi aralarında yazılı 
veya sözlü anlaşma yapmak suretiyle zaten problem 
yok demektir. Bu durumda bu maddenin işlemesi 
söz konusu değildir. 

«İlişkin emlak vergisi beyannamesindeki rayiç 
bedelin konutlarda % 8'ini, işyerlerinde % 10'unu aş
mamak üzere tespit edilecek miktar yıllık kira tutarı 
olarak belli edilir» denilmektedir. 

Biz bunu kendiliğimizden meydana getirmedik, 
uydurmadık. Daha evvelki hükümetler zamanında 
buna benzer teklifler yapıldığından, Hükümetin gö
rüşüne uygun olarak, buna ilave olarak Yargıtayın 
bu konudaki içtihatlarını göz önünde bulundurarak 
bu kanunu teklif ettik. 

Gerek komisyonda, gerekse biraz evvel dinlediği
miz sayın arkadaşımız, «Eğer bu teklif kanunlaşırsa 
Yargıtayın âdeta bir yerde içtihat kapısının kapana
cağı» şeklinde beyanda bulundular. 

Geçmişe bakıyoruz, bugüne kadar geçmiş olan 
dönemlerde kiralar hiçbir, zaman serbest olmamıştır, 
bugün de serbest değildir. 1940'da Millî Korunma 
Kanunu ile kiralar dondurulmuş, daha sonraki sene
lerde çıkan kanunlarla belli kriterler (Yalnız kriter
ler değiştirilmiştir), göz önünde bulundurularak kira
lar tespit edilmiştir. Kriterler nedir? İlk zamanlarda 
pazar ve çevre esası dikkate alınarak rayiç bedel tes
pit edilmiş, daha sonra fiyat endeksleri dikkate alın
mak suretiyle bir ilke getirilmiştir. Daha sonra da 
bundan vazgeçilerek kiralarda yıllık artışların % 20 
oranı üzerinden hesaplanması usulü getirilmiştir. Şim
di de Yargıtay biraz evvel okuduğum dördüncü mad
deye uygun olarak bu esası muhafaza etmekle bera
ber kanun teklifimizde ileri sürdüğümüz gibi gayri
menkulun vergi değerini dikkate alan bir uygulama
ya girmiştir. 

Tatbikata bakıyoruz, gerçekten bu kanun tenkit 
edildiği kadar önemsiz midir? 

Devlet İstatistik Enstitüsünün raporlarına daya
narak söylüyorum; kiralık konutlarda oturanların 
oranı 1955 senesinde toplam nüfusun % 36,6'sı iken, 
1960'da % 42, 1965'te % 45,8'e, 1970'de de % 48,3'e 
ve 1980'de de % 49,1'e yükselmiştir. Görüyorsunuz 
ki, bizim nüfusumuzun aşağı yukarı yarısını ilgilen
diren bir kanundur. Amaç gerçekten «ortadireği» güç
lendirmek ve onlara bir şey vermektir. Bundan bir 
müddet evvel, bu teklifi yaptığımda bir mektup al
mıştım, geçen gün Komisyonda da okudum. Mek
tupta, «Ya siz Müslüman değilsiniz yahut da hiçbir 
emlak sahibi değilsiniz» diyordu Hacı Nurettin is
minde bir zat. Mektupta selam yok, saygı yoktu. 
Ben cevap verdim, ben Müslümanım, kirada da em
lakim var, üstelik, sizin zannettiğiniz kadar selam ve 
saygı esirgeyecek bir insan da değilim, siz selamı esir
gediniz, hacısınız; ben size selam ve saygı sunuyo
rum dedim. Cevap geldi, özür diledi. 

Bizim amacımız, bu «Ortadirek dediğimiz memur, 
işçi, emekli, dul ve yetimin kira konusu dolayısıyla 
bugün içinde bulunduğu duruma gerçekten bir de
receye kadar çözüm getirmektir.» 

Şimdi, deniyor ki : «Yargıtayın içtihat kapıları 
kapanacaktır.» Yargıtay sadece kiranın tespit esasla
rım belirleyen; ama her sene değişen bir sistem getir
miştir. Oysa ki bunun başka yönleri vardır. Kiracı 
ile ev sahibi arasındaki münasebetleri düzenleyen bir 
sürü maddeler vardır: Zamanında çıkması, ihtar çe
kilmesi, çıkardıktan sonra tekrar geri gitmesi konu
larında bugün bir boşluk var. Bu boşluğun doldurul
ması lazım. 

Bu Ortadirek dediğimiz fakir fukaranın bana gön
derdiği bir mektup var. Bu mektuba ek olarak da 
«Kiracıları Koruma Derneği» adı altında bir dernek 
kurduklarını ve ne kadar müşkül durumda kaldıkla
rını belirten bir de «Kiracıların hakları» konulu ya
zı göndermişler. Gerçekten o mektubu ve kiracıların 
haklarını okuduğumuz zaman, kiracı durumunda bu
lunan kişilerin (ki şimdi aşağı yukarı buradaki arka
daşlarımızın evi de olsa Ankara'da oturan milletve
killeri zannediyorum kiracı durumundadırlar) ne ka
dar zor durumda oldukları daha iyi anlaşılmakta
dır. 

Biliyorsunuz hayat pahalılığının giderek artması 
sonucu konut sorunu da giderek büyük boyutlara 
ulaşmıştır. Artık bugün memur, işçi gerçekten otur
duğu evin kirasını verecek kadar maaş ve ücret ala
mamaktadır. Her gün gazetelere intikal eden olay-
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lardan ailelerin içinde bulunduğu bunalımı görme
niz herhalde mümkün olmuştur. 

Biz de kabul ediyoruz esaslı bir kanun değil', bel
ki palyatif, bir tedbirdir; ama bu esaslı tedbirler alı
nıp uygulamaya konuluncaya kadar hiç olmazsa bu 
teklifin kanunlaşması, kiracı ile ev sahibi arasındaki 
ihtilaflarda belli bir noktaya kadar çözüm getirmesi 
hedefi gözetilmiştir. 

Ben sözü uzatmak istemiyorum. Komisyonda da 
söyledim, bizim amacımız bu idi. Bunun dışında hiç
bir amaç gütmedik. Takdir sizlerindir. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 
efendim? Yok. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Sayın İbrahim Ural ve arkadaşının vermiş bulundu
ğu ve şu anda huzurunuzda görüşülmekte olan kanun 
teklifi, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında
ki Kanunun lağvını ve kira tespitlerinde yeni ilkeler 
getirilmesini öngörmektedir. Hükümet olarak bu ko
nudaki görüşlerimizi arz etmek için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Kanun teklifinin ağırlık noktasını ve özünü, 6 ncı 
maddesinde yer alan, taşınmaz mal kiralarının tespiti 
için getirdiği ilkeler teşkil etmektedir. Söz konusu 
madde, kira süresinin bitiminde, tarafların kira para
sında anlaşamamaları halinde, kira parasının, taşın
mazın emlak vergi beyannamesindeki rayiç bedelinin 
konutlarda yüzde 8'ini, işyerlerinde yüzde 10'unu aşa
mayacak şekilde tespit edileceğini hükme bağlamak
tadır. Bu noktadan hareket edildiği takdirde bir he
sap yaptık, vardığımız sonucu yüce heyetinize arz 
edeyim: Vergi beyannamesinde belirtilen her bir mil
yon için, yılda ödenecek Emlak Vergisi ve buna ek 
Aydınlatma ve Temizlik Vergisi 3 bin Türk Lirası 
olmakta, buna mukabil arkadaşlarımızın teklifinde 
her bir milyon, için 80 bin lira yıllık kira tahakkuk 
ettirilmektedir. 

Evvela, dengesizliği ve gayrimenkul sahiplerinin 
lehine getirildiği iddia edilen hükmün, ilkenin bir 
yerde, bizim anlayışımıza göre, tespitimize göre tu
tarsızlığı burada meydana çıkmaktadır. Biliyorsunuz; 
6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanu
nun kiraların dondurulmasına ve 1953 yılı rayicine 
göre kira esasının belirlenmesine ilişkin 2 ve 3 üncü 
maddeleri 1963 yılında Anayasa Mahkemesince ip
tal edilmiş idi. Bu hükümler iptal edildikten sonra, 

meydana gelen boşluk mahkeme ve Yargıtay karar
larıyla doldurulmuş ve esnek bir uygulama ile zama
nımıza kadar gelmiştir. 

Eğer teklif kabul edildiği takdirde, demin de arz 
ettiğim gibi, belki bu Emlak Vergisi gelirlerinde bir 
artışa imkân sağlayacaktır; ama kiracıyı korumaya 
matuf ve asıl hedef olan işte bu teklifin gerçekleş
mesi mümkün olamayacaktır demin arz ettiğim ne
denlerle. Üstelik ev sahibi vergi beyannamesini ya 
yüksek gösterecek veya yüksek vergi ödememek için 
kiralık evini kiraya vermeyecek. Bunun yanında, bu 
teklif, esasen durgun bulunan konut ve işyeri inşaa
tını olumsuz yönde etkileyecek ve konut ile işyeri 
darlığını artırarak arz ve talep dengesinin zamanla 
kiracılar aleyhine bozulmasına yol açacaktır. Sayın 
Ural'ın da belirttiği gibi, Anayasamızın 57 nci mad
desi devletin toplu konut sorununa çözüm getirmesi
ni emretmiş bulunmaktadır. 

Biz, Hükümet olarak, konut kiraları artışının ön
lenmesinin ancak şehirlerdeki konut yapımının artı
rılmasıyla mümkün olabileceğine inanmaktayız. Sa
yın Mimaroğlu'nun da belirttiği gibi, bu bir arz ve 
talep meselesidir. Arz çok olur ise, talep az olur ki
ralar düşer. Yine biz soruna, özellikle nüfusu hızla 
artan ve konut ihtiyacı büyük olan şehirlerde alt ve 
orta gelir grubu için konut yapımının desteklenmesi 
ve genel ekonomik denge içinde konut sektörüne ge
reken önemin verilmesi yoluyla köklü çözüm getiri
lebileceğine inanmaktayız. 

Bu anlayıştan hareket eden Hükümetimiz, konu
ya programında çok geniş olarak yer vermiş ve prog
ramında yer alan tedbirlerden büyük bir kısmını da 
gerçekleştirmiştir. Bu cümleden olarak Yüce Meclisi-
nizce kabul edilen 2.3.1984 gün ve 2985 sayılı Ka
nunla bütçe dışı kaynaklara dayalı Toplu Konut Fo
nu kurulmuş ve bu fona büyük kaynaklar da yara
tılmış bulunmaktadır. Fonda toplanan kaynaklar en 
rasyonel şekilde kullanılarak toplu konut yapımı hız
landırılacak ve sorunun bu yolla çözümüne çalışıla
caktır. 

Bu itibarla ve yukarıda arz ettiğim mahzurlar 
karşısında kira parasının tespiti konusundaki mah
kemeler ve Yargıtayın günün ihtiyaç ve şartlarına 
göre değişen karar ve içtihatları doğrultusunda yapıl
makta olan uygulamanın kanun haline getirilip, don
durulması ve bir yerde esnek uygulama yolunun ka
patılmasını uygun görmeyerek, Komisyonun görüşü
ne iştirak ediyor ve teklife genelinde katılamıyoruz. 

Yüksek takdirlerinize saygıyla arz ederim. 
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T. B. M. M. B: 65 15 , 5 . 1984 O: 1 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Orta direği öl-
«dürecek. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Esas teklif orta direği öldürecek nitelikte. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 
efendim? Yok. 

Bu suretle rapor üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. Teklifin reddine dair komisyon raporunu 
oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun raporu kabul edilmiş olması nede
niyle teklif reddedilmiştir efendim. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizde görüşülecek 
başka bir konu kalmamıştır. Sözlü soruları ve 
14.5.1984 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve ba
sılıp dağıtılmış bulunan 50 ve 51 sıra sayılı kanun 
tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 16.5.1984 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.10 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

65 İNCt BİRLEŞİM 

15 . 5 . 1984 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — izmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/384) 
(S. Sayısı : 48) (Dağıtma tarihi : 9.5.1984) 

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-
den vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Baka
nın özel müşavirine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Baaknından sözlü soru önergesi (6/59) 

3. — İstanbul Milletvekilli Sabit Batumlu'nun, 
resmî araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına iliş
kin Başbakanan sözlü soru önergesi (6/60) 

4. —- İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, tu
tuklanan bir işadamına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/61) 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, bazı 
kurumlara ait gayrimenkullerin kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/62) 

. 6. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
fındık ihraç fonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/63) 

7. —• Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'" 
in, adlî sicile ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

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

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Köy 
Kanununda yapılacağı iddia olunan değişikliklere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

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

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

•1. — İstanbul Milletvekilleri ibrahim Ural ile 
Sabit Batumlu'nun, Taşınmaz Malların Kiralanması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/25) (S. Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi :: 
9 . 5 ,1984) 
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. Dönem : 17 Yasama Yıh : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 47 

İstanbul Milletvekilleri İbrahim Ural ile Sabit Batumlu'nun, Ta
şınmaz Malların Kiralanması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 

Komisyonu Raporu (2/25) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Taşınmaz malların kiralanması hakkında kanım teklifini ekte sunuyoruz,; 
Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederiz.» 

12,1.1984 

İbrahim-Ural Sabit Batumlu 
İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 

GENEL GEREKÇE f 

Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki 6570 No.lu Kanunun, 2 nci ve 3 üncü maddelerinin 26.3.1963 günlü 
ve 3/67 sayılı Kararla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilip yasa çıkarması için yasama organına süre 
verilmesine karşı bugüne değin bir düzenleme yapılmaması büyük yakınmalara neden olmuştur. Konut soru
nunun giderek büyük boyutlara ulaşması yanında özellikle büyük kentlerde memurların kiralık konut bulmak
ta büyük güçlüklerle karşılaşması, ekonomik sıkıntılar yüzünden kiralayan - kiracı ilişkilerinin mahkemeleri 
büyük ölçüde meşgul edecek düzeye gelmesi konunun üzerinde Önemle ve ivedilikle durulmasını zorunlu kıl
maktadır. Kiralayanların büyük bölümü, kira bedellerinin azlığından, ihtiyacı olan evinin tahliyesini uzun süre 
sağlayamadığından, geçimini karşılayacak başka geliri bulunmdığı için daha. "büyük gelir getirecek biçimde kira 
bedellerinin hesaplanmasından söz etmektedir. Kiracılar, kiralık konut bulmakta güçlük çektiklerinden, ko
şulların ağır olmasından, açıktan para alınmasından, kira sözleşmesinde belirtilen miktarın üzerinde kira be
delini senetle ödediklerinden, tahliye taahhüdünün girişte tarihsiz olarak ya da her yıl yeniden alınıp büyük 
baskı altında tutulduklarından yakınmaktadırlar. Konut yapımı, konut yapımını hızlandırıp kolaylık sağlayacak 
önlemlerin istenilen durumda olmaması*yanında vergi kaynağı içindeki yeri de tartışılmaktadır. Düşük kira
ların bulunması yanında büyük kiraların bulunduğu, üstelik kamu kurumlarının ihale yoluyla amadan kal-
kılması göç kira bedelleri alarak sorunlara yolaçtıklan bilinmektedir. Enflasyon hızıyla orantılı olarak artış 
gösteren taşınmaz mal kiralan belli geliri olanlarla dar gelirlilerin dayanma gücünü zorlamaktan öte de çok aş
mıştır. Sanayileşme sonucu ya da öbür nedenlerle kırsal kesimlerden kentlere akın,4fcawıüaım değişik görünüm
lü ve konulu sorunlarım karmaşık duruma getirmiştir, özellikle nüfus artist saramı içinden çıkılması güç bir 
biçimde sürekli olarak gündemde tutmaktadır. 

Devletin yeterince kaynak ayıramaması ve zamanla artan inşaat maliyet fiyatları dar gelirlilerin konut sa
hibi olmasını âdeta olanaksız duruma getirmiştir. Buna bağlı olarak zaman içinde, azalan talep oranında, inşaat 
sayısında da bir azalma olmuştur. Hükümetlerin, çeşitli ekonomik nedenlerle aldıkları tedbirler de bu sektörü 
nerede ise durdurmuştur. Bütün bu durumlar, var olan konut açığım ve dolayısıyla, kiraları daha, da artırmış
tır. Bugün, üç milyona yakın bir konut açığı olduğu ifade edilmektedir. 

IBu nedenlerle arz ve talep arasında, ortaya çıkan dengesizlik kiraları kamçılamış, artan taşınmaz mal 
kiralan orta ve dar gelirlileri çok sıkıntılara sürüklemiştir. Aynca, işyeri kiralarının da bu hızla artması 
kiracı olan küçük esnaf ve sanatkârları da güç durumlarda bırakmıştır. 

Bugün, artık kiralar, maaş ve ücret gelirlerindeki sınırlı artışlarla karşılanmaktan çok uzaktadır. İstanbul' 
da sosyal konutların aylık kiraları dahi işçi ve memurun bir aylık ücretini geçmiştir. Bu ise genel ahlakı ve aile 
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birliğini ciddî biçimde tehdit etmektedir. Son zamanlarda gazetelere yansıyan olaylardan bu görülmekte ve 
izlenmektedir. 

IDurum böyleyken, dar gelirlileri kaderleriyle başbaşa bırakmak Anayasamızın öngördüğü sosyal devlet an
layışına da ters düşmektedir. 

özetle belirtilen bu nedenler karşısında, taşınmaz mal kiralarının haksızlık ve zarar yaratmayacak biçim
de, ekonomik gidişe ve kiralayan - kiracı gereksinimlerine uygun biçimde yükselmesini sağlamakla birlikte 
hukuksal sorunları azaltmak, karşılıklı ilişkileri düzeltmek için günümüzün koşullarına uygun bir yasanın yü
rürlüğe konulması zorunluluğu açıktır. Teklif, Anayasa Mahkemesi kararı, Anayasamızın ilgili kuralları, 
Yargıtay kararları ve günün koşulları göz önünde bulundurularak, adalet ve konut istatistiklerinin sonuçlan 
değerlendirilerek hazırlanmış, Ikonunun hukuksal yanı kadar ekonomik ve teknik yanı da gözetilmiştir. Önceki 
yasanın boşlukları, mahkeme kararlarıyla getirilen olanaklar, kimi yabancı ülkelerin sorunu çözüm biçimi, 
ülkemizin gerçekleri düşünülerek maddeler düzenlenmiştir. Anlaşmazlığı gidermek amaçlanmış, bunun olanak
sız bulunduğu bilinerek: düzeyinin indirilmesini sağlayacak hükümlerin getirilmesine çalışılmıştır. Toplumsal 
dengenin, ulusal dayanışmanın, karşılıklı güven, inan ve haklara saygıdan güçleneceği bilinmektedir. Huzur, 
ulusal yaşamın aydınlık ve mutluluğunun temelidir. Bu da anlaşmazlıkların azalması, sorunların çözümüyle 
sağlanır. Teklif bu yönde hazırlanmıştır. 

Yetersiz kalan, hele tespit konusunda hiçbir önlem kuralı tanımayan yürürlükteki yasanın değiştirilmesi 
konut sorununa da katkıda bulunacak, toplumsal barışın güçlenmesindeki etkisi ve yasama organına güveni 
artıracaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Taşınmaz kiralanmasından doğan iişkilerin (bir denge içinde sonuçlandırılmasını sağlamak 
bu Kanunun amacıdır. 

Madde 2 — Ülkede taşınmaz malların kiralanması esaslarını kapsar. 
Mabetlerin kiraya verilemeyeceği ve ibadet dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı hususu 'belirtil

miştir. 
Madde 3. — 'Bu maddede bina, işyeri, konut, kiralayan, kiracı, kira parası deyimlerinin tanımları yapıl

mıştır. 
Madde 4. — Bu maddede, kira sözleşmesinin biçimi ve süresi sözlü ve yazılı sözleşmelerle kiralamanın 

başlangıcı belirtilmiştir, 

Madde 5. — Kira parasının zamanı ve yeri belirlenmiştir, ihtilaf vukuunda yapılması gereken yol gös-
terilmiştir2 

Madde 6. —- Kiranın hesabında göz önünde bulundurulması gereken esaslar belirtilmiştir. Taraflar ara
sında anlaşmazlık durumunda taşınmazı ilişkin emlak vergisi beyannamesindeki rayiç bedelin konutlarda 
% 8*ini, işyerlerinde % 10'unu aşmamak üzere tespit edilecek miktar yıllık kira tutarı olarak belli edileceği 
esasını getirmiştir. Sundan başka senelik kiranın ne miktarda artacağı da öngörülmüştür. Şimdilik en ger
çekçi çözüm bu görülmüştür* 

Madde 7. — Bu hükümde kira döneminin sona ermesinden en az bir ay önce kiralayanın kiracısına ya
zılı bildirimde 'bulunması, kiralayanın kira parasını bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen esaslara uygun 
bir tarzda belli edilmesini öngörmüştür. 

Madde 8. — Bu madde, mobilyalı olarak kiraya verilen taşınmaz malın kirasının nasıl tespit edilece
ğimi belirlemiştir. 

Madde 9. — Kiralanan taşınmazın kısmen işyeri kısmen konut olarak kullanılması halinde işyeri sayı
lacağı esasını getirmiştir* 

Madde 10. — Başkasına kiralama, devir ortak alma ve kullanma yasağım içermektedir. Sözleşmede ak
sine hüküm olmadıkça, kiracı, kiralanan taşınmazın bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamayacağı
nı, amaç dışı kullanılamayacağını belirlemektedir. 
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Madde 11. — Konutların ve işyerlerinin boşaltılması ile ilgili hususları düzenlemektedir. 
Madde 12. — Kanunda öngörülen nedenler dışında davanın açılamayacağı ve kiralananın boşaltılması 

ile ilgili hususları düzenlemektir. 
Madde 13. — Bu Kanunda kira bedellerinin tespitine ve artırılmasına ilişkin hükümler dışında, kira 

sözleşmelerinde kiracı aleyhine değişiklik yapılamayacağı esası getirilmiştir. 
Madde 14.; — Bu Kanuna göre açılacak boşaltma davalarının Sulh Mahkemelerinde bakılacağı hususu 

öngörülmüştür. 
Madde 15. —Kiralama hakkını mirasçılara ve ortaklara geçeceği ve bu sıfatla aleyhlerine dava açıla

mayacağı hükmü getirilmiştir. 
Madde 16. — Boşaltılan işyeri ve konut, sahibi eski kiracıya bildirimde bulunmadıkça taşınmazı yeni

den kiraya veremeyeceği esasını getirmiştir. 
Madde-17 - 18 - 19. — Maddeleri bu Kanuna aykırı durumlarda cezalar belirlemektedir. 
Madde 20. — Yürürlükten kaldırılan kanunları belirtmektedir. 
Madde 21. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 22. — Bakanlar Kurulunun yürüttüğünü belirtmektedir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ İBRAHİM UıRAL İLE SABİT BATUMLU'NUN TEKLİFİ 

Taşınmaz Malların KfiraJanınası Hakkında Kanun Teklifi 

Genel Hükümler 

BÖLÜM - I 

Amaç 

MADDE 1. — Taşınmaz inalların kiralanmasından doğan dlişkilerıin karşılıklı hak ve ödevlere saygı, yü
kümlülükleri yerine getirmede özen ve sorunları uyumla çözerek toplumsal dengeyi bu alanda güçlendirmeye 
katkı anlayışı içinde sürdürülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak bu kanunun amacıdır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Ülkemizin her yöre, alan ve yerindeki konut ve 'işyerleriyle hangi amaçla kullanılırsa 
'kullanılsın açık ve kapalı taşınmazların 'kiralanmasında özel kanunlardaki ilgili hükümler saklı kalarak bu 
Kanun ile 'Borçlar Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Mabetler kiraya verilemez ve ibadet dışında başka bir amaçla kuManılamazlar. 

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarınm kirlanımasında 2863 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında : 
a) Bina sözünden, konut veya işyeri olarak kullanılan bağımsız nitelikte üstü kapalı yapılar ile bunla

rın eklentileri, 
b) İşyeri sözünden, kıstmen veya tamamen konut amacı dışında tek veya toplu sistemde gelir getirecek 

işler için kullanılan binalar, 
c) Konut sözünden, yukarıdaki 'bentlerde belirtilenler dışında bir veya birkaç kişinin veya ailenin barın

ması amacı ile kullanılan değişik odaları, daireleri, katları veya binaları, 
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d) Kiralayan sözünden, konut veya işyerini kiraya veren malik, intifa hakkı sahibi, yetkili olması du
rumunda ilk kiracı veya zilyed gibi kimseler veya vekilleri, 

e) Kiracı sözünden, kiralayan ile yaptığı kira sözleşmesine dayanarak konut veya işyerini kullanıma hak
kına sahip gerçek veya tüzelkişi, 

f) Kira Parası sözünden, bu Kanun ve Borçlar Kanununun 260 ncı maddesi yönünden sözleşme veya ka
nun hükümlerine göre kiracı tarafından, kiralananı kullanma ve kiralananda bulunan eşya, aygıt, araç - ge
reçten yararlanma karşılığı olarak belirli zamanlarda ödenen ve sözleşme gereğince içinde ortk gider avansı, 
yakıt, su, elektrik, havagazı, kapıcı, kaloriferci, bahçı van, bekçi, temizletme ve aydınlatma- masraf lan ile ta
şınmazla ilgili diğer giderlerin karşılıklarının kısmen veya tamamen bulunduğu veya bulunmadığı paradır. Ki
ra parası içinde bulunan giderler ayrı ayrı ve miktarla rıyla beli edilir. Kiracı belli ©dilen kira parasından so
rumludur. 

Kira sözleşmesinin biçimi ve süresi 

MADDE 4. — Taşınmazlara ilişkin kira sözleşmeleri kiralayanla kiracı arasında sözlü veya yazılı biçim
de düzenlenir. Her iki durumda da 'taşınmazda bulunan ve yararlanılan demirbaşlarla aygıt, araç ve gereçlerin 
tarafların imzasını taşıyan bir belgeye bağlanması zorunludur. 

Kira süresinin ve başlangıç tarihinin belirtilmesi yazılı sözleşmelerin geçerlik koşuludur. Sözlü olarak ya
pılan kira sözleşmelerinde başlangıç tarihi kiralayanın taşınmazı 'kiraladığı, bu belli değilse kiracının anahtarı 
teslim aldığı veya taşınmaza girdiği, elektrik, su veya havagazını açtırdığı, bunlar da 'belli değilse ödeme yap
mışsa o aymük günü olarak kabul edilir. 

Kira süresi altı aylık, yıllık veya daha fazla zaman dilimi olarak tespit edilebilir. 
Kiracı, kira süresinin bitiminden en az 15 gün önce kiralananı başlatacağını yazılı olarak bildirmemişse, 

bu Kanunun kira parasıyla ilgili olarak öngördüğü hükümler saklı kalarak sözleşme aym koşullarla bir yıl 
uzatılmış sayılır. Sürenin uzatılmasında veya sözleşmenin uzatılmasında yeniden sözleşme 'düzenlenmesi ge
rekmez. 

Kira parasının ödenme zamanı w yeri 

MADDE 5. — Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça aylık kira parası, peşin olarak, en geç o aym 
beşinci günü, kira parasının bir ayı geçen dönemlerde ödenmesi durumunda da en geç onuncu günü iş saa
tine kadar kiracı tarafından kiralayana veya kiralayanın yazık olarak bildirdiği hesaba veya kimseye ödenir. 
ödeme yerini değiştiren kiralayanın bunu kiracısına yazık olarak bildirmesi zorunludur. Kira parasının ödeme 
yerinin belli olmaması veya kiralayanın kira parasını almaktan kaçınmasında, kiracının giderini kendisi ödeye
rek konutta teslim suretiyle göndermesi veya yetkili S ulh Hukuk Mahkemesinin beli edeceği yere yatırmasında 
ödeme yapılmış sayılır. 

BÖLÜM - II 
Kira Parasının Hesaplanması 

Kiranın hesabında göz önünde tutulacak esaslar 

MADDE 6. — Kira parası, bu Kanunun 3 üncü maddesi gözetilerek kiralayanla kiracı arasında serbest
çe belli edilir. 

Kira süresinin bitiminden sonra yeni dönemde uygulanacak kira parasında taraflar anlaşamazlarsa, ta
şınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından o taşınmaza ilişkin emlak vergisi beyanna
mesindeki rayiç bedelin konutlarda % 8 ini, işyerlerinde % 10 unu aşmamak üzere tespit edilecek miktar 
yıllık kira tutarı olarak belli edilir ve bu yolla aylık kira parası kararlaştırılır. Bu miktann teshirini iki ta
raf da isteyebilir. Beyan dönemi içinde kakn sonraki yıllara ilişkin kira parası, Ticaret Bakanlığınca düzen
lenen son toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında ve bu artış % 20 yi seçtiği yıllarda % 20'den aşağı 
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olmamak ve konutlarda % 30, işyerlerinde % 40'ı geçmemek suretiyle artırılarak belirlenir. Böylece belirle
necek aylık kira parasına, sözleşme gereği kira parası içinde bulunan giderlerdeki artışlar da katılır. 

Yukarıdaki esaslara aykırı olan, sonraki dönemlere ilişkin kira parasının artırılmasını öngören sözleşme
ler geçersizdir. 

MADDE 7. — Yeni dönem için uygulanacak kira parası için, kira döneminin sona ermesinden en az 
bir ay önce kiralayanın kiracısına yazılı bildirimde bulunması gerekir. Dönemin sona ermesine kadar kiracı 
olumlu karşılık vermez ve yeni dönemin ilk beş günü içinde kiralayanın istediği kira parasını ödemezse, ki
ralayan, bir ay içinde Mahkemeye başvurarak kira parasının tespitini isteyebilir. Bu durumda bu Kanunun 
6 ncı maddesinde gösterilen esaslara göre kira parası belli edilir. Kiralayan tarafından yazılı bildirimde bu
lunulmamış ve süresinde dava açılmamış olursa kira sözleşmesi aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılır. 

Kira sözleşmesinde gelecek dönemlerin kira parası için dava açılmadan bu Kanundaki esaslara göre ar
tırma yapılacağı öngörülmüşse davaya gerek olmadan kira parası ödenir. 

Mahkeme kararının kesinleşmesiyle belli edilen yeni kira parasının ödenmemesi kiralayana bu neden
le boşaltma davası hakkı verir. 

BÖLÜM - III 
Ortak Hükümler 

Mobilyalı konut ve işyerleri 

MADDE 8. — Taşınmazın içindeki demirbaşlarla yararlanılan eşya, aygıt, araç ve gereçler için artış ora
nı, tespit tarihindeki değerierinan % 10 unu aşamaz. 

Kısmen işyeri, kısmen konut olarak kullanılan taşınmazlar 

MADDE 9. — Kiralanan taşınmaz, kısmen işyeri, kısmen konut olarak kullanılması durumunda bu Ka
nuna göre işyeri sayılır. 

Başkasına kiralama, devir, ortak alma ve amaç dışı kullanma yasağı 

MADDE 10. — Sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça kiracı, kiralanan taşınmazın bir kısmını veya 
tamamını başkasına kiraiayamaz, sözleşmeden doğan hak ve borçlarını başkasına devredemez, yanma ortak 
alamaz. Taşınmazı sözleşmede belirtilenden başka amaçla kullanamaz, kullandıramaz. Taşınmazı boşaltan ki
racı, kiralayana teslim etmek zorundadır. 

Birinci fılkra hükmüne aykırı olarak taşınmazı kiracıdan kiralayan, devralan veya herhangi bir nedenle iş
gal edenler hakkında hiçbir ihtara gerek kalmaksızın boşaltma davası açılabiliir. 

Sözleşmeden veya Kanundan doğan haklı bir nedene dayanmadan bir konut veya işyerini işgal edenler 
hakkında 5917 sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Men'i Hakkında Karam hükümlerinin uygulanması malik ta
rafından yetkili idarî mercilerden istenebilir. 

BÖLÜM - IV 
Konutların ve İşyerlerinin Boşaltılması 

Boşaltma nedenleri 

MADDE 11. — Kiralama şarthraıa ve Borçlar Kanununun - bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine 
uyulsa bile Aşağıda yazık durumlarda kiralayan; 

a) Kiracının taşınmazı boşaltacağını, sözleşmenin imza ve başlangıç tarihlerinden sonra kendiliğinden, 
yazılı olarak taahhüt etmesine rağmen boşaltmazsa icra dairesine başvurarak boşaltılmasını isteyebileceği gi
bi, 

b) Taşınmazı kendisi, eşi, çocatcları veya aane - babası için fcomrt veya işyeri olarak kullanma zorun
luluğunda kalırsa, 
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c) Taşınmazın yeniden yapımı veya imar amacıyla esaslı onarım, değiştirme ve genişletme için gerekli iş
lem ve çalışmalar sırasında içeride oturulması veya çalışılması olanağı bulunmadığının fennî yönden sapta
nıp anlaşılmasında projelerin yetkili merciler tarafından onanıp ruhsatnamenin alınması üzerine, 

d) Bir kira dönemi içinde, kira bedellerini zamanında ödememek nedeniyle haklı olarak kendisine iki 
yazılı ihtar yapılan kiracı hakkında kira döneminin bitiminden başlayarak bir ay içinde, 

e) Taşınmazı Medenî Kanun hükümlerine göre iktisap eden kimse bu fıkranın (b) bendinde öngörülen 
zorunlulukların doğması durumunda iktisap tarihinden başlayarak bir ay içinde kiracıya ihtarname tebliğ ettir
mek suretiyle altı ay sonra boşaltma davası açabilir. 

Kiracının aynı şehir ve belediye sınırları içinde kendisinin veya eşinin adına kayıtlı, sağlık, çalışma, okul 
durumlarına uygun oturulabilir nitelikte bir konutları veya çalışılabilir bir işyerleri bulunması durumlarında 
bu fıkrada öngörülen ihtiyaçların varlığına dayanılarak kiralayan, yazılı ihtarnameyle vereceği iki aylık süre
nin bitiminde boşaltma davası açabilir, 

Taşınmazın, sözleşmede belli edilen kira süresi içinde kullanılmayarak boş 'bırakılması durumunda, bu sü
renin bitiminden sonraki iki ay içinde boşaltma davası açabilir. ı 

Kanunda sayılan nedenler dışında boşaltma davası açılması yasağı 
MADDE 12. — Bu Kanunla Borçlar Kanununun bu Kanuna aykırı otonayan hükümlerinde gösterilen

ler dışında, kiralananın boşaltılacağına ilişkin sözleşme şartlan geçersizdir. 

Kiracı aleyhine değişiklik yapma yasağı 
MADDE 13. — Bu Kanunun kira bedellerinin tespitine ve artırılmasına ilişkin hükümleri dışında, kira söz

leşmelerinde kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz. 

Boşaltma davalarına bakacak mahkemeler ve dava şartlan 
MADDE 14. — Bu Kanuna göre açılacak boşaltma davalarına Sulh Mahkemelerinde bakılır. 
Boşaltma davalarıyla birlikte istenen kira bedeli ve tazminatlara miktarları ne olursa olsun Sulh Mahke

mesince hükmedilir. 

Kiralama hakkının mirasçılara ve ortaklara geçeceği 
MADDE 15. — Kira sözleşmesinin ve Borçlar Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine uy

dukları sürece, sanat, meslek veya uzmanlıkları dolayısıyla aynı meslek veya sanatı sürdürecek olan veya 
'konutlarda onunla birlikte oturan kiracıların ortaklarıyla mirasçıları aleyhine bu Kanunda gösterilen nedenler 
dışında dava açılamaz. 

Boşltılan taşınmazın yeniden kiraya verilmesi yasağı 
MADDE 16. — Kiralayan, bu Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (e) bentleriyle ikin

ci fıkrasında yazılı nedenlerden dolayı boşalttırdığı taşınmazı komut veya işyeri olarak kullanmaktan vaz
geçer veya kullanamama durumuna düşerse önceki kiracıya yazılı olarak yeniden kiralama önerisinde bulunma
dıkça başkasına kiralayamaz. (c) bendine dayanılarak Iboşaltma gerçekleşmişse, yeni yapı için hakkını kul
lanması önceki kiracıya yazılı olarak bildirilir ve bir haftadan aşağı olmamak üzere süre verilir. Bu süre 
içinde yeni şartlarıyla önceki kiracı kiralama isteğinde bulunmadıkça taşınmaz başkasına k'iralanamaz. 

Boşaltma ihtarnameyle veya dava ile sağlanmış olsa da bu hükümlere aykırı davranan kiralayan, taşınmazı 
üç yıl süreyle başkasına kiralayamaz ve boş tutamaz. Aksi takdirde, taşınmazın üç yıllıîk kira bedeli tuta
rında para cezasına mahkum edilir. Ayrıca, kiracının (boşaltmadan doğan zararlarıyla bozulan kira sözleş
mesine göre ödenmesi gereken aylık kira parasının bir yıllık tutarını kiracıya öder< 

Kiracının, kiralayan tarafından gönderilen ihtarnameye uymaması nedeniyle açılan dava sonunda taşınma
zın boşaltılmasına hüfcmedilirse kiracı, kiralayanın bu yüzden fciralamalk zorunda kalacağı konut veya işyeri
nin sözleşmede belirlenen aylık kira parasının bir yıllık tutarını ve katlandığı zararları kiralayana ödemek 
zorundadır, 
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BÖLÜM - V 

Ceza Hükümleri 

MADDE 17. — Hava parası, toptan ödeme veya her ne ad altında olursa olsun sözleşmede belirtilen 
veya bu Kanunda öngörülen esaslara göre belirlenen kira parası dışında para veya senet alan kiralayanlar 
veya bunlar adına hareket edenlerle bunlara aracılık eldenler yahut 16 ncı maddede yer alan yasaklara uy
mayanlar altı aydan bir yıla kadar hapis ve sözleşmede belirtilen, sözleşmede belirtilmemişse bu Kanun hü
kümlerine göre tespit edilecek bir yıllık kira parası tutarında ağır para cezasına hükmolunur. 

Suçun tekerrürü durumunda cezalar bir kat artırılır. 
MADDE 18. — Bu Kanunun 6 ncı maddesine aykırı hareket edenler hakkında üç aydan altı aya kadar ha

pis ve beşlbin liradan aşağı olmamak üzere ağır paracezasına fhükmolunur. 
^ MADDE 19. — Taşınmazları, bu Kanunun 2 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki amaçlar dışında kulla

nanlar veya buna müsaade edenler veya kiralanmaları durumunda kiralayanlar ve kiracılar hakkında bu Ka
nundaki esaslara göre belirlenecek olan aylık kira parasının on katı ağır para cezasına hükmolunur. 

BÖLÜM - VI 

Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan kanun 

MADDE 20. — 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun, ek ve değişiklikleriyle birlikte yü

rürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 22. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Addet Komisyonu 7.5.1984 

Esas No. : 2/25 
Karar No. ; 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın Taşınmaz Malların Kiralanması Hakkında Kanun Teklifi Adalet Ba
kanlığı temsilcileri ve teklif sahibinin de katılmasıyla Komisyonumuzca Anoelenip görüşüldü. 

Teklif, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu esas almakla birlikte, 6 ncı maddesinde, kira 
bedelinin tespiti konusunda yeni ilkeler getirmekte ve emlak vergisi beyannamesinde bildirilen rayiç bedelin 
konutlarda % 8'ıinin, işyerlerinde % 10'unun yıllık kira tutarı olarak belirleneceğini hükme bağlamaktadır. 

Bilindiği gibi, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun kiraların dondurulmasına ve 1953 yılı 
rayicine göre kira esasının belirlenmesıine ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri, mülkiyet hakkının özünü zedelediği 
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 26.3.1963 gün ve 1963/3-67 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. O tarihten 
bu yana mahkemeler ve Yargıtay 'kira bedellerinin tespiti yönünden ortaya çıkan boşluğu, günün şartlarına göre 
değişen karar ve içtihatları ile doldurmuş bulunmaktadırlar. 

Kanun teklifi ile getirilen rayiç bedel esası, kiracılar için pazarlık zeminini ortdan kaldırmakta, önceden 
hazırlanan beyannamelere göre belirlenecek kira bedellerini kabul etmekten başka çare bırakmamaktadır. Ki
ranın emlak beyannamesinde bildirillen miktara göre belirlenmesi halinde malik, yüksek kira alabilmek için 
yüksek vergi vermeye razı olacak ve vergi beyannamesini göstererek, kiracıyı, istediği bedeli kabul zorlayacaktır. 
Böyle bir sistem, belki emlak vergisi tahsilatını yükseltebilir. Fakat kiracıları korumak için çıkartılacak Kanunun 
temel amacını da zedeler. 

Ayrıca muvazaalı akitlerin çoğalması ve Anayasa Mahkemesinin 1963 tarihli iptal kararından sonra hisse
dilir şekilde etkisiz hale gelen hava parası usulünün canlanmasına ve açıktan peşlin para veya bono almak 
gibi kötü alışkanlıkların yeniden şiddet kazanmasına yol açılmış olacaktır. 

Konut ve işyeri kiralarının sınırlandıriılması hayat pa hanlığı ve enflasyonu önleyici tedbirlerden sadece birini 
teşkil etmektedir. Bu tedbirin etkili olabilmesi için ekonominin diğer sektörlerinde de benzer tedbirlerin alın
ması ve uygulamaya birlikte konulması suretiyle sektörler arasındaki gelir ve fiyat dengesinin korunması ge
rekmektedir. Yalnızca kiraların sınırlandırılması yoluna gidilmesi söz konusu dengeyi bozacak niteliktedir. Ayrı
ca, sınırlamaya tabi olmayan diğer hizmet ve mal sektöründeki fiyat artışlarına katlanmak zorunda bulunan ko
nut sahibi bir grup sabit gelirlinin kira gelirinin sınırlandı rılması da uygun olmayacaktır. 

Bunun yanında, bu teklif, esasen durgun bulunan konut ve işyeri inşaatım olumsuz yönde etkileyecek ve 
konut ile işyeri darlığını, artırarak arz ve talep dengesinin zamanla kiracılar aleyhine bozulmasına yol açacaktır. 

Konut kiraları artışının önlenmesi, ancak, şehirlerdeki konut üretiminin artırılmasıyla mümkün olabilecektir, 
Soruna, özellikle nüfusu hızla artan ve konut ihtiyacı büyük olan şehirlerde kamu diesteği ile alt ve orta gelir 
grubu için konut üretiminin desteklenmesi ve genel ekonomik denge içinde konut sektörüne gereken önemin 
verilmesi yoluyla köklü çözüm getirilebilecektir. 

Teklif Kanunlaştığı takdirde hem kiracılardan ve ev sahiplerinden gelen şikâyetler çoğalacak, hem de 
mahkemeler ve Yargıtayin günün ihtiyaç ve şartlarına göre değişen karar ve içtihatları doğrultusunda yapıl
makta olan uygulamanın kanun haline getirilip dondurulması ile bir yerde esnek olan uygulaana yolu kapa
tılmış olacaktır. 
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Kanun teklifi yukarıda arz olunan nedenlerle Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine 
geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
A ti Dizdar oğlu 

Antalya 

Başkianvekili 
Ahmet İlhami Kösem 

Malatya 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

'Üye 
Tasarının maddelerine geçilmesi 

taraftarıyım 
Coşkun Bayram 

Adana 

'Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Akif, Kocaman 

Gümüşhane 
Tasarının maddelerine geçilmesi 

Üye 
Hasan Attay 

Samsun 

(görüşündeyim 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Mehmet Bağçeçi 

Yozgat 

Üye 
İhsan Nuri Toplcaya 

Ordu 

)>m<( 
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