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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

T. B. M. M. Genel Kurulu 15.5.1984 Salı günü 
saat 15.00'te açıldı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, «Beşin
ci Beş Yıllık Plan», hakkında, 

Ankara Milletvekili Ali Bozer, faiz düzenlemele
ri konusunda ve 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver de, geçmişte 
birtakım olaylara karışmış gençlerle ilgili olarak; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
İzmir Milletvekili Durcân Emirbayer'in yasama 

dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon 
raporu. (3/384) (S. Sayısı : 48) ve 

Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı ismail 
Özdağlar'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına Dev
let Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Bakanın 

özel müşavirine ilişkin sorusuna (6/59) Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mehmet Aydın, 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, tutukla
nan bir işadamına ilişkin Başbakandan sorusuna 
(6/61) Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz ve 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın, ad
lî sicile ilişkin sorusuna (6/64) da, Adalet Bakanı M. 
Necat Eldem; 

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

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasından 
vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından (6/58), 

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

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

Gözlü soru önergeleri ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

Tasarılar 
1. — Et ve Balık Kurumu Kuruluşu Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname (1/79) (Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Komisyonuna - İçtüzüğün 35 inci mad
desinin birinci fıkrasına göre) 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, resmî 
araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) soru sahibi 
ve Başbakan Genel Kurulda hazır bulunmadıkların
dan, 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, bazı ku
rumlara ait gayrimenkullerin kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/62) mehil verildiğin
den ve 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İran ge
zisinde yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan 
(6/65), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Köy Ka
nununda yapılacağı iddia olunan değişikliklere iliş
kin Başbakandan (6/66), 

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

Sözlü soru önergeleri de, soru sahiplerinin birden 
fazla sorusunun gündemde yer alması nedeniyle, İç
tüzüğün 97 nci maddesi gereğince; 

Ertelendiler. 

İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ile Sabit Ba
tumlu'nun, Taşmmaz Malların Kiralanması Hakkın
da Kanun Teklifinin (2/25) (S. Sayısı : 47) reddedil
mesine dair Adalet Komisyonu raporu kabul edilerek 
teklifin reddedildiği açıklandı. 

16.5.1984 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 17.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yıldırım Akbulut 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun İçel 

Süleyman Yağcıoğlu Durmuş Fikri Sağlar 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 

Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

(1/81) (Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonuna -

İçtüzüğün 35 inci maddesinin birinci fıkrasına göre) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

16 . 5 . 1984 Çarşamba 
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3. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu
nun 8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 95 
inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı (1 /487) (Millî Savunma ve Ada
let komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.5.1984) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 66 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GEN 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, yakla
şan Hac Mevsimi dolayısıyla Diyanet Vakfının tutu
mu hakkında gündem dışı konuşması. 

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

Yaklaşan Hac mevsimi dolayısıyla Diyanet Vakfı 
üzerinde konuşma talep eden Ordu Milletvekili Sa
yın Bahriye Üçok; buyurun efendim. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 11 Nisan günü Devlet Bakanımız 
Sayın Kâzım Oksay Beyefendinin, Sayın Başbakan
dan sorduğum Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin söz
lü sorularımın çoğunu yanıtlamamış olması ve gene 
bu sorulardan bir ikisi ile ilgili sürekli şikâyet mek
tupları almış olmam, bugün gündem dışı bir konuş
ma yapmama neden oldu. Ancak, bugünkü konum 
Diyanet İşleri Başkanlığının Atatürk ilkeleri ve lâik
lik aleyhindeki açık ve belgeli tutum üzerinde olma
yacak. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac 
Dairesi 30 Mart 1984 tarihli Resmî Gazetede yer alan 
bir yönetmelik değişikliği yapmıştır. Bunun parasal 

Sözlü Soru önergesi 

1. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, yağlı 
tohum üretimine ve sıvı yağa yapılan zamlara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/86) (Başkanlığa geliş tarihi : 15,5.1984) 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelerle basılıyo
ruz. 

Bu kez yeni yönetmelikte yapılan değişiklikle ki
milerinin itirazlarını, hatta mahkemelere başvurmala
rını (ki, mahkemeye verilen dilekçe yanımda) ortadan 
kaldırmak için artan paraların, sarf edilmeyen para
ların Diyanet Vakfına bağış olarak kaydedileceği hük
mü getirilmiş bulunmaktadır. 

Sorun küçümsenecek gibi değil. Bu meblağ, dinî 
görevini yerine getirmek için feragat ve fedakârlık 
eden yurttaşlarımızın geçiminde önemli bir yer tuta
cak ölçülere varmaktadır. Genel bir hesaplama ile bu 
miktarın bu yıl 1,5 milyar lirayı bulacağını söyler
sem, durumu biraz olsun gözler önüne serebilirim 
sanıyorum. 

Yeni yönetmelikle daha bir başına buyruk kuruluş 
haline dönüşen Diyanet işleri Başkanlığı ve bu baş
kanlığın başında bulunan 4 - 5 kişinin kurduğu Diya
net Vakfı, bu yıl artan fiyatların da üstünde bir mik
tarım, yani 396 bin lira gibi bir meblağın avans 

-•>• >^»>9<m * ••»" 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt CANVER (Adana), Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun) 

EL KURULA SUNUŞLARI 

bir nedeni vardır, o da şudur : Şimdiye kadar her yıl 
Hac sırasında bazı hacılara daha önceden aldıkları 
avanstan «artan parayı vakfa teberru ettim» diye her 
şeyden habersiz, dine bağlı insanlarımıza bir yazı im
za ettirmekte ve Haçtan artan paralan vakfa bağış 
kaydetmekte idiler. 
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olarak yatırılması (kararını almış, .bununla da yetin
meyerek neredeyse 400 bin liranın üstüne yüzde 5 
daha koymuştur., 

Hacı adayları bu parayı en az dört ay önce ban
kaya yatırıp, makbuzunu da bulundukları illerin müf
tülüklerin© vermek zurundadırlar,j Bu 4 - 5 ay önce
den alınan para Hac mevsimine kadar doğması 
muhtemel kur farkını karşılamak içindir; ama kur 
farkı doğmazsa, «sarf edilmeyen paralar Diyanet 
Vakfına bağış olarak kaydedilir» hükmü getirilmiş
tir. 

Yurttaşlardan mektuplar alıyorum, bu konuda 
çok üzgünler. Diyorlar ki: «Biz hayrı kendi elimiz
le yapmak isteriz. Rızamız olmadan bizden artan 
paralan elimizden almak hangi yasada var?» 

Sayın arkadaşlar, bu yenli yönetmelikle okuma bil
meyen ve Mekke'de sarf edecekleri riyali otobüs 
içinde teslim alırken alelacele parayı alıp imzayı 
atan yurrtaşın şikâyeti de böylece önlenmiş olacak
tır. Yani, yurttaşların kimileri uyanık olup imza 
vermiyorlar, avanstan artan paraları geri istiyorlar 
ya, paralar da kimine liade ediliyor, kimine edilmi
yor, kimi de mahkemeye başvuruyor ya, şimdi bu 
külfete de gerek kalmayacak. Yeni yönetmelik bu 
hakkı açıkça vatanidaştan gasbetmekte, Hac yolcu
larını taşımacılardan, özel otobüs şirketlerinden güya 
kurtarma çabaları veren Diyanet İşleri yöneticileri 
elhamdülillah bu işin de üstesinden gelmişlerdir. 
Buna neden gerek görülmüştür. Binlerce hacının ya
zılmış şikâyet mektuplarını ortadan kaldırmak için. 

'Sayın arkadaşlar, ayrıca faizin her türlüsünün ha
ram olduğunu yazıp, söyleyen Diyanet İşleri Baş
kanlığı Hac mevsiminden dört - beş ay önce aday
lardan topladığı 10 - 12 milyar lirayı aşan avans
ları bankalara yatırmakta ve faizini almaktadır. Yö
netmelikte bu faizin ne olacağına dair hiçbir hüküm 
bulunmamaktadır. îslamın beş şartından biri olan 
Hac, son yıllardaki uygulamalar yüzünden dinsel 
görevlerini yerine getirmek isteyen yurttaşlarda bir 
huzursuzluk kaynağı olmuştur. Diyanet İşleri Baş
kanlığı, verilen müddet içerisinde müracaatım yapa
mayanları artık kabul de etmiyor. Aylarca öncesin
den vatandaşın elinden büyük paraların çekilip top
lanması, alınacak tedbirler mükemmel de olsa hiç de 
'gerekmemektedir. Kaldı ki hizmet, bu dairenin iddia 
ettiği gibi düzenli ve eşit bir biçimde yerine getiril
miş de değildir. Başkanlık Hacı adaylarını (A), (B), 
(C)^gibi gruplara ayırıyor, çok farklı mahallerde 
eşit olmayan bir biçimde, koşularda barındırıyor. 
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Bunlardan üçüncü grup olanlar suyu ve tuvaleti de 
olmayan binalara yerleştiriliyor. Farklı muamele sa
dece yerleşim işinde olmuyor hacı adayları
na bu seneye kadar 1 000 riyal verilir
ken, kafile başkanlarına 2 700 riyal verilmekteydi. 
Bu sene hacı adaylarına (dedikodular çıkınca) 1 800 
riyal, kafile başkanlarına gene 2 700 riyal verilecek-
tiTjj Buna aslında hiç gerek yok ve her ne hikmetse, 
genellikle görevli gidenler hep aynı kişiler, yani belli 
kişilerdir. 

Sayın mületvekilleri, yeni yönetmelikle bir kere 
daha kesinleşen duruma göre; hiç kimse Vakfın ki
raladığı taşıtlar dışında bir seyahat acentasınm taşı
tına binemez: Sadece diplomatik pasaportu olanlar 
bunun dışındadır^ Hem hin meşakkat, hem yüksek 
miktarda bir ödeme; Hükümetin liberal ekonomi an
layışına. tam anlamıyla ters bir yön izliyor bu daire 
başkanlığı. Serbest rekabeti önlüyor. Bari paralar 
Devlet Hazinesine gitse; o da, yok. Tekelci bir yön 
izliyor ve başkanlık âdeta devlet içinde devlet olma 
çabasında. 

önemli konulardan bir diğeri de, yeni yayınla
nan Hac Yönetmeliğinin 16. ncı maddesinde: «Her ifl 
müftülüğü bir Hac bürosu kurar» denilmektedir. 
Bu duruma göre, iil müftülükleri, Hac işlerini dü
zenleyen bir büro, il müftüleri 4e Hac bürosu me
muru gibi çalıştırılmakta ve asli görevlerinden uzak
laştırılmakta. Böylece yıhn en az yarısında müftü
ler, vaizler, imamlar Mekke'ye göç etmekteler. Va
tandaş bundan şikâyetçidir sayın arkadaşlar. Hepini
zin takdir buyuracağı üzere il müftülerinin ve diğer 
personelin görevleri bunlar değildir. Devletin tele
fonu, araçları, memurları çalıştırılmakta, kâr'ise özel 
bir vakıf olan Diyanet Vakfına ait olmaktadır. Va
kıf gayesini gerçekleştirse, tüzüğünün hilafına harca
malar yapmasa, gene hoşgörüyle karşılanacaktır; ama 
fakir hastalar için tedavi kurumları açacağı, yok
sullar için aşevleri ve bunun gibi hayır işlerine para 
sarf edeceği yerde, lüks lojmanlar satın alıp, üst dü
zey yöneticilerine tahsis etmektedirler, ya da Mer
cedes araba alıp bir üniversitenin hizmetine vermek
tedir; rektör veya dekanın. 

Sayın arkadaşlar, hacılardan gelen bir şikâyeti 
daha dile getirmek istiyorum. O da Mekke'de kadın, 
erkek hepsinin bir odaya doldurulması ve tek tip el
bise giydirilmesi cihetidir. Umarım Sayın Devlet Ba
kam Oksay 'Beyefendi halktan gelen ve doğru oldu
ğundan kuşku etmediğim bu şikâyetlerin giderilmesi 
için acilen tedbirler alırlar; yönetmeliğe yeni bir yön 
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verirler ve Hac gibi bir vicdan ve inanç işini birta-
ikım parasal ve başlka dedikodularla gölgdenmeye 
elverişli tekelcilerin ellerinden kurtarırlar. 

'BAŞKAN — Sayın Üçok, vaktiniz dolmuştur, 
tamamlayınız efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Teşekkür ede
rim; bağlıyorum efendim, 

Sözlerimi bitirirken pek yakında Diyanet İşleri 
Başkanlığının Teşkilat Kanununda süratli bir deği
şikliğin yapılması için kanun kuvvetinde kararname 
hazırlandığını bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Şu kadarını da izninizle hatırlatayım ki, Atatürk' 
ün gerçekleştirdiği, biçim verdiği Diyanet İşleri Baş
kanlığı amaç ve kapsamını bu doğrultudan ayıracak 
maddelerle parlamentonun önüne çıktığı için Cum
hurbaşkanı Sayın Korutürk zamanında geri çevril
mişti.; İkinci kez; Senatodan görüşülmeden süresi 
dolarak yasalaşınca yine Cumhurbaşkanı tarafından 
Anayasa Mahkemesine gönderilmiş, Anayasa Mah
kemesi bunu iptal etmişti. 

Üçüncü deneme Danışma Meclisi zamanında ya
pıldı, fakat tepki hissedildiğinden zamanın bakanı ta
rafından geri çekildi. Şimdi dördüncü kez karşımıza 
kararname olarak getirilecek. Sayın milletvekilleri çok 
dikkatli olmazsa, bu hassas konu toplumun huzur
suzluğuna neden olabilir. Her maddenin incelemeye 
tabi tutulması, enine-boyuna görüşülmesi, getireceği 
zararlı bir yanı varsa, peşin yargılardan sıyrılmış ola
rak ele alınması çok önemli bir görevdir. Her de
ğiştirilen maddenin arkasında hangi emellerin yattı
ğını tarihin gözlüğü ile incelemek için bunun kanun 
gücünde kararname olarak değil, yasa olarak çıkma
sında sayılamayacak yararlar vardır. 

Bilgilerinize sunar, hepinizi saygılarımla selamlarım. 
(Alkışlar) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, eko
nomimiz hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Ekonomimiz hakkında konuşmak 
isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Sabit Batumlu; bu
yurunuz efendim. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; özal Hükümetinin uygulamak
ta olduğu ekonomik politika hakkında kısaca görüş
lerimi arz edeceğim. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik durumdan da an
laşılacağı gibi, uygulanan ekonomik politika ülkeyi 
her geçen gün biraz daha bataklığa itmekte ve bu
nun neticesi olarak, iktidar partisinin ortadirek diye 
tanımladığı işçi, memur, köylü, emekli, dul ve yetim

ler ile küçük esnaf her geçen gün biraz daha sıkıntı 
ve yoksulluk içine girmektedir. 

Sayın Özal, Hükümeti devir aldığı gün, «Ben dü
zeni değiştiriyorum» diyerek, kendi düşünceleri doğ
rultusunda ve hiçbir öneri ve uyarıya kulak verme
den değişiklikleri yaptı. Ancak yakın tarihimizden ha
tırlayacağımız gibi, daha önce de meydanlarda nutuk
lar atarak, düzen değişikliğinden bahsedenler, mille
tin oylarını almayı başararak hükümetler kurmuşlar
dı. Ama o çarpıcı, renkli vaatleri hesapsız, plansız ol
du, neticede bittiler, hayalden öteye gidemediler. Top
lum çeşitli sıkıntılar içinde, her türlü anarşi ve kar
gaşanın esiri olmuştur. O günleri unutamadık ve unut
mayacağız. Hele 12 Eylül 1980 sabahı kahraman Türk 
Silahlı Kuvvetleri ülke idaresine sahip çıkmasaydı, 
bugün ne gib durumlarla karşı karşıya kalacaktık, dü
şüncesini hafızalarımızdan çıkarmak mümkün değil
dir. 

Vatandaşın desteğine mazhar olan Özal Hüküme
tinin iyi niyetle işe başladığını düşünüyorum. Vatan
daşın, yeni işbaşına gelmiş bir hükümetin elinde si
hirli değnek olmadığının idraki ve makul bir süre 
tanınması gerektiği düşüncesi içinde olduğunu kabul 
ediyorum. Ancak meselenin, enflasyonun aşağıya çe
kilmesi olduğunu durmadan tekrarlayanların pek çok 
şeyi birdenbire değiştirmelerine rağmen, enflasyonu 
aşağıya çekmek şöyle dursun, enflasyonu yerinde dur
durmayı bile başaramamış olması ve üstelik artışını 
tahrik edici, körükleyici zincirleme yaptıkları zamlar 
vatandaşı daha şimdiden hayal kırıklığına uğratmış
lardır, 

Bu durumu ekonominin gereğidir diye anlayışla 
karşılamak mümkün değildir ve bu, millete yapılmış 
bir haksızlıktır. Düzeni değiştinme karşılığı içinde, bir 
oldubittiyle ortaya getirilen yerel seçimler de fırsat
çılığın yeni bir örneğidir. Elbette ki, vatandaş oyla
rıyla iktidar yaptığı hükümetin daha iyi hizmet ve
rebileceği düşüncesiyle, yerel seçimlerde özal'ın par
tisini desteklemiştir. Şimdi buradan güç alan Özal 
yapmak istediği düzen değişikliğini daha da ileri gö
türerek, toplumun değer yargılarını dahi sarsıcı ne
ticelerini hesaba katmadan bütün kapıları açmış ve 
seçim öncesi vaat edilen ödülleri şimdi dağıtmaya baş
lamıştır. Bu ödüllerden yararlananlar Cumhuriyetin 
kuruluşundan bu yana her zaman ortalarda dolaşan 
ve belirli aile fertlerinden oluşan kişilerdir. Bu kişi
ler her devirde yüzlerindeki peçeyi değiştirmeyi bece
rebilen kişilerdir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanın dediği or
tadirek bugün mevcut değildir; ama bir tavan vardır, 
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bir de taban vardır. Bu iki kesim arasındaki mesafe 
hızla açılmaktadır. Zenginler daha zenginleşiyor, ta-
bandakiler daha da fakirleşiyor. işte komünizmin ara
dığı ortam budur. Uygulanan ekonomik politikanın 
12 Eylül öncesindeki istismar ortamını yeniden hort
latacağından ciddî endişeler duymaktayım. Tek gü
vencemiz, her zaman olduğu gibi yine Milletimiz ve 
Yüce Atatürk'ün inkılap ve ilkeleridir. 

Sayın milletvekilleri, sizlerden istirham ediyorum; 
6 Ocak 1961 günü bu kürsüden Sayın Fahri Özdilek 
tarafından okunan ve bugün meclis zabıtlarında mev
cut olan Rahmetli Cemal Gürsel'in konuşmasıyla, 
Sayın Cumhurbaşkanımız Kenan EvrenMn 7 Aralık 
1983 günü yaptıkları Meclisimizi açış konuşmasını 
bir kere daha okuyunuz. Bugün içinde bulunduğu
muz durumun değerlendirmesini yaparken bu iki ko
nuşmadan alacağınız fikirler, inanıyorum ki sizleri 
aydınlığa götürecektir. 

Yukarıda belirttiğim gibi, derin endişe içindeyim. 
Özal Hükümetinin bu anlaşılmaz tutumu neticesinde 
Türk Parlamentosu bir sarsıntı daha geçirecek olur
sa, gelecek felaket büyüktür ve bir daha demokrasi 
kelimesini söylemek fırsatını bizim neslimiz bula
mayacaktır. 

İSMAİL S A R U H A N (Ankara) — Bağırmadan 
konuşsun Sayın Başkan. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Sizlerin tem
sil ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'ün 
kurduğu Birinci Meclis kadar önem taşımaktadır ve 
taşıyor. Bu hususu Sayın Cumhurbaşkanımız da her 
fırsatta yaptığı konuşmalarında dile getirmişlerdir, 
bunun idraki içinde olmalıyız. 

Sayın özal'ın temsil ettiği Anavatan Partisi, ana 
zam partisi haline gelmiştir. Ülkeyi bu durumdan 
kurtarmak zorundayız. Sayın özal'ın yabancı bir 
gazeteye verdiği demecini dün gazetelerde okudum. 
Sayın Özal bu demecinde, «Parlamento içi muha
lefet bana karşı katı davranırsa efken seçime gide
rim» diye tehdit savuruyor. Geçenlerde de kendi 
Partisi içinde, «Bana karşı çıkarsanız seçime giderim» 
diyordu. Sayın Özal bu tehdit... 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Rüyada mı gör
dün? 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, bir saniye lütfen. 
Şimdi bakınız, dilekçenizi okuyorum : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16.5.1984 günü Genel Kurulda ekonomi ile ilgili 

gündem dışı bir konuşma yapmama emir ve müsaa
delerinizi rica ederim.» 

Şimdi konumuz ekonomi. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Ekonomi, ta

mam, ekonomiden bahsediyorum. 
BAŞKAN — Ama, bilemiyorum nasıl ekonomi? 

Şimdi siz politika yapıyorsunuz; fakat gündem dışı 
konuşma esnasında bu politikayı yapamazsınız. Şim
di ekonomiden bahsedeceksiniz efendim. Lütfen bu 
çerçeve içerisinde konuşunuz ve konuşmanızı saptır
madan tamamlayınız efendim. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — «Buna karşı 
çıkarsanız seçime giderim» diyordu. Sayın Özal... 

BAŞKAN — Devam etmeyiniz efendim. Seçimle 
ekonomiyi böyle bağdaştırdığınız zaman biz bunun 
altından kalkamayız. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz, Hükümetin tutum ve davranışı
nın ekonomide bugün ortaya getirdiği prensipler içe
risinde elbette ki... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz; bu 
husus takdire taalluk ediyor ise, benim takdirimi açık
ça yüksek heyet önünde belirtiyorum : Ekonomiyle 
ilgili ne konuşuyorsanız konuşunuz; fakat sürtüşme
lere meydan verebilecek, görüşmenin ve yüksek he
yetin mehabetini bozabilecek gündem dışı, mevzu 
dışı herhangi bir konuşmanıza müsaade etmiyorum 
efendim. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, ben konuşmamı burada 
keseceğim. Ancak şunun idraki içinde olmak zorun
dayız. Bugün 16 Mayıs 1984. 16 Mayıs 1983 günü 
siyasî partiler kurulmaya başladı. Bugün tam bir 
yılını idrak ediyoruz. Bu bir yıl içinde uygulanan 
ekonomik politikanın hangi noktadan hangi noktaya 
geldiğini sizlerin ıttılaına arz ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum, sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hepimizin ve 

özellikle Başkanlık Divanının ve Meclis çalışmaları
nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük hüküm
lerine göre yürütülmesi mecburiyeti vardır. 

SABİT BATUMLU (istanbul) — içtüzüğün dı
şında bir şey değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben belki içtüzük hükümlerini ken
di görüşüme göre sizlerin istifadesine daha iyi bir 
şekilde sunabilmek için müsamahayla hareket ettiği
mi zannediyorum. Ancak görüyorum ki, bu müsa
maham şu veyahut da bu şekilde istismar olunu
yor. 
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Şimdi, gündem dışı konuşmaları içtüzüğümüz tes
pit etmiş, müsaade ederseniz okuyacağım : «Meclis 
Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen ola
ğanüstü acele hallerde (bakınız, «Genel Kurula du
yurulmasında zaruret görülen acele hallerde) beşer 
dakikayı geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle en 
çok üç kişiye gündem dışı söz verilebilir.» 

Şimdi, bizim gündem dışı konuşmalarımızın hiç
birinde, benim kanaatime göre, Genel Kurula duyu
rulmasında zaruret görülen olağanüstü acele haller 
yoktu; ama. 

VECİH! ATAKLI (Urfa) — O sizin kanaatiniz. 
BAŞKAN — Ve bu madde benim takdirime bı

rakıyor konuyu efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ben 

sözümü bitireyim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Pardon, sözünüz 

bitti zannettim. 
BAŞKAN — Şimdi biz bu maddeyi biraz geniş 

tutuyoruz. Siz sayın milletvekilleri bu çerçeve içeri
sinde kaldığınız müddetçe bu anlayışımız devam ede
cektir. Aksi takdirde maddenin bu yazılış tarzına gö
re hareket etme mecburiyeti doğacaktır. Millî irade
nin ve sizlerin beyanlarının tam, açık bir şekilde te
zahür edebilmesi için Başkanlık Divanııia yardımcı 
olmanızı sizlerden istirham ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz ben Genel Kurula bir uyarı yap-
mışımdır. 16 Mayıs 1984 günü ekonominin içinde 
bulunduğu şartlan dile getirmişimdir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi karşılıklı konuşma

yacağız. Sizin bu bahsettiğiniz konular hiç de duyu
rulmasında zaruret olan olağanüstü haller değil, bu
nu herkes biliyor, duyuyor ve konuşuyor efendim. 
(HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Efendim ben yüksek heyetinize düşüncelerimi 
arz ettim. Sizlerin bu çerçeve içerisinde hareket et
menizle bize yardımcı olacağınız ümidini taşıdığım 
için bu beyanda bulunuyorum ve konuyu kapatıyo
rum efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, biraz 
önc.eki konuşmanızla ilgili söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben bir açıklama yaptım, 
bir İçtüzük maddesini okudum deği] mi efendim? I 
O hususta yüksek heyetin bu çerçeve içerisinde ha- I 
reket etmesini hatırlattım. Başka bir şey söylemedim I 
efendim. I 

| ÖMER KÖŞHAN — Tamam efendim, onunla 
(ilgili. Önemli, açııklanmaısı gereken bir kornu var, mü
saade ederseniz, müsamahanıza sığınarak söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. (HP sıralarından alkışlar) 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleriyiz, şu anda 
Büyük Millet Meclisinde bunuyoruz. Biraz önce Sa
yın Başkanın ifade etmiş olduğu bir cümle üzerinde 

| size bir soru yöneltmek istiyorum. Burada politika 
yapmayınız diyorlardı Sayın Batumlu'ya, söyler mi
siniz lütfen biz burada ne yapmak üzere bulunuyo-

> ruz? (HP sıralarından «'Bravo sesderi, alkışlar) 
BAŞKAN — Bakın şimdi efendim bir dakika. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Müsaade edi

niz. 
BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

zabıtları okutursanız görürsünüz. 

'BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Biz, gündemle ilgili, konu ile ilgili konuşun, po

litikanın bu çerçeve içerisinde konuşulmasının yeri 
yoktur diyoruz. Politikayı gidin, başka mevzularda, 
başka platformda ve burada başka bir zamanda ko
nuşun. Burada politika konuşulur tabiî. Lütfen; bu
gün ben ekonomi konuşacağım diyen bir arkadaşı
mız kalkıp politika konuşamaz diyorum; evet diyo
rum. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan 
size... 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Ekonominin 
politikasını konuştum Sayın Başkan, ekonomide po
litika vardır. 

BAŞKAN — Evet efendim, diyorum, tekrar edi
yorum; gündem dışı ne konuşmak istiyorsanız, bana 
yazılı olarak hangi konuda konuşacağınızı belirtmiş-
seniz o çerçevede konuşacaksınız. Aksi takdirde. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Ekonominin 
getirdiği politikayı konuşmak zorundayım. 

BAŞKAN — Hayır öyle demiyorsunuz efendim. 
Ekonomiyi konuşacaksınız. 

Sayın Kuşhan devam ediniz efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyelerinden bir ta
nesi bu mukaddes kürsüden Millet Meclisine hitap 
ederken, milletvekillerinden sataşma olur, sözü kesi
lirse Başkanlık Divanı buna müdahale eder ve ko
nuşma imkânını sağlar. Lütfeder beni aydınlatır mı-
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siniz; Başjkanlık Divanı sık sik sözü keserse, o za
man kime müracaat etmek lazım? (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika.. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Müsaade eder

seniz Sayın Başkan konuşmamı bitireyim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen. 
Hatibin konuşması ancak Başkan tarafından ke

silebilir.- Bu da bir İçtüzük hükmüdür; başkaları ta
rafından kesilemez. Bu nedenle sizin sözünüzü kes
me yetkisi İçtüzükçe bana verilmiştir. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ÖMER KÜLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
verilecek cevap elbette ki, var; ama bundan daha 
ötesi polemiğe gireceği için, bundan sonraki hare
ketlerinizde tekrar ikaz etmek üzere bugünlük bu
nu bırakıyorum. 

Diğer taraftan, Sayın Başkan size özellikle bir 
şeyi hatırlatmak istiyorum. Sizi muhatap aldığım için 
beni hoşgörüyle karşılayınız lütfen. Büyük Millet 
Meclisi adına sizi muhatap alıyorum. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Büyük Millet 
Meclisi adına olamaz; kendi adınıza ne diyorsanız 
onu söyleyin. 

•ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Beyefendiler, 
sayın milletvekilleri, ben Büyük Millet Meclisinin 
bir üyesi olduğumun idrakindeyim, siz de lütfen o 
idrake varınız. 

'İSMAİL SARUHAN (Ankara) — «Meclis adı
na» diyorsunuz. Meclis adına olmaz, benim yetkimi 
kullanamazsınız. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
diğer taraftan ben muhalefet partilerinden anamuha-
lefet partisinin bir milletvekili olarak tehditleri artık 
sevmiyorum, bunu çok iyi biliniz. Evet, iktidar par
tisinin mensubu olarak Meclise intisap ettiniz ve evet 
siz şu anda Meclisi yönetmek yetkisindesiniz; ama 
hiçbir zaman sizin tarafsız olmanız gerektiği idrakin
den uzak olmamanız iktiza eder. Bunu affınıza sığı
narak hatırlatmak istiyorum, çünkü bundan evvel de 
birkaç defa Başkanlık Divanını işgal eden çok değerli 
Başkan vekillerinden iktidar partisi kanadına men
sup olan ki bunu söylemek mecburiyetindeyim; ay
rım yapmak istemiyorum, ama bunu başka şekilde 
izah etmek Türkçe'de mümkün değildir, hiçbir dilde 
mümkün değildir, o bakımdan bu ifadeyi kullanıyo
rum, çok tarafsız olması iktiza eder. Çok inanan bir 
milletvekili olarak, çok saygılı bir milletvekili olarak 
bu halinizin bizi rahatsız ettğini hatırlatmak istiyor 
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ve hepinize saygılar sunuyorum. (HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekili arkadaşımız, Baş
kanlık Divanının tarafsızlığından şüpheye düşmüş 
olduğunu belirttiler. Bu onun görüşüdür. Her görüşe 
iltifat eden de olur, etmeyen de olur. Ben katiyyen 
bu görüşe iltifat etmiyorum (ANAP sıralarından «Biz 
de etmiyoruz» sesleri) öyle zannediyorum ve iddia 
da ediyorum, tarafsızlığıma en ufak bir şekilde şüp
he düşürecek somut bir delil, olay, davranış ortaya 
koymak mümkün değildir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zabıtları tetkik edi
niz Sayın Başkanım. 

SABİT BATÜMLU (İstanbul) — Ekonomiyi po
litika yapmadan nasıl anlatacağım söyler misiniz lüt
fen? 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, kapatıyo
rum konuyu. Şimdi ben de size bu cümleyi söylemek 
istemiyorum; çünkü ben size çok açık olan bir İçtü
zük hükmünü okudum. Bundan maksadım şu idi : 
Siz de lütfen okuyunuz, hangi çerçevede bu hüküm
den istifa edebilirsiniz, bunu düşününüz demek iste
miştim. Bu şekilde de açık konuşmaya gerek görme
miştim; ama beni mecbur ettiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — O İçtüzük bizde 
de var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, işte okuyacaksınız efendim. 
Okuyacaksınız ve ona göre konuşacaksınız. Onu de
mek istedim; ama anlatamadım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evvela Başkanlık 
Divanının okuması ve ona çok iyi uyması gerekir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Malta'ya gidecek olan Millî Eğitim, Genç

lik ve Spor Bakam M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne 
kadar Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
Kültür ve Turizm Bakanı M. Mükerrem Taşçıoğlu' 
nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/410} 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme ge
çiyoruz. 

Gündemimizin sunuşlar kısmında Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri vardır, okutup, ayrı ayrı bilgilerinize 
sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Konseyi faaliyetleri çerçevesinde yapıla

cak olan 4 üncü Avrupa Spor Bakanları Konferan
sına katılmak üzere 14-16 Mayıs 1984 tarihleri ara
sında Malta'ya gidecek olan Millî Eğitim Gençlik 
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ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne ka
dar; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına, Kül
tür ve Turizm Bakanı M. Mükerreın Taşçıoğlu'nun 
vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Libya'ya gidecek olan Devlet Bakanı İsmail 

Özdağlar'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına Sa
nayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi* (3/411) 

BAŞKAN -— Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye - Libya Karma Ekonomik Komisyonu 

11 inci Dönem Toplantısına katılmak üzere, 
16-25 Mayıs 1984 tarihleri arasında Libya'ya gide
cek olan Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın dönüşü
ne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı H. Cahit Aral'ın vekillik etmesinin, Başbakan 
Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Norveç'e gidecek olan Ulaştırma Bakanı 

Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakan-
. lığına Bayındırlık ve İskân Bakanı İ. Safa Giray'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/412) 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Oslo'da yapılacak olan Avrupa Ulaştırma Bakan
ları Konferansına katılmak üzere 21 - 25 Mayıs 1984 
•taıımeri arasında Norveç'e gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; Ulaştırma 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı 1. Safa Gi
ray'ın vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna 
rım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Va

hit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlı
ğına Devlet Bakanı 4 Mesut Yılmaz'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/413) 
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BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) 
Bakanlar Konseyi Toplantısına ve Konsey Başkan
lık Bürosunun işadamları ve işçi sendikaları, temsil
cileriyle yapacağı toplantıya katılmak üzere, 16 -
18 Mayıs 1984 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşü
ne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Başbakan Ve
kilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/414) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kuzey Atlantik Konseyinin Washington'da yapı

lacak olan Dışişleri Bakanları seviyesindeki olağan 
ilkbahar toplantısına katılmak, NATO üyesi ülkele
rin Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapmak ve 
New - York'da Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel 
Sekreteriyle temaslarda bulunmak üzere, 26 Mayıs -
6 Haziran 1984 tarihleri arasında Amerika Birleşik 
Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Ha
lefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesi
nin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı İ. Kaya Erdem'in dönüşüne 
kadar. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına 
Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/415) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) 

Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere, 17 -
18 Mayıs 1984 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek 
olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 1. Ka-
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ya Erdem'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcılığına, Maliye ve Gümrük ©akanı 
Vural Arıkan'ın vekillik etmesinin, Başbakan Vekili
nin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönüsüne ka
dar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3/416) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (ILO) nın 4 -

27 Haziran 1984 tarihleri arasında Cenevre'de yapıla
cak olan 70 inci Dönem Milletlerarası Çalışma Kon
feransına katılmak üzere İsviçre'ye gidecek olan Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli' 
nin dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Meh
met Aydın'ın vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
«Er ve Balık Kurumu Kuruluşu Hakkında 115 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Toprak Mahsulle
ri Ofisi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında 113 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname» nin Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Komisyonunda görüşülmesi ge
rektiğine dair kararı. 

BAŞKAN — Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonunun İçtüzüğün 35 inci maddesine göre veril
miş bir raporu vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 19.12.1983 tarihinde Komisyonu

muza havale edilen, Et ve Balık Kurumu Kuruluşu 
Hakkında 115 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ku

ruluşu Hakkında 113 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname,-Komisyonumuzun 10.5.1983 tarihinde yap
tığı 6 ncı Birleşiminde görüşülüp incelendi. 

Et ve Balık Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisi 
15 Aralık 1983 tarihli Resmî Gazetenin mükerrer sa-
yısında yayınlanan Kuruluşların Bağlı Oldukları Ba
kanlıkların Değiştirilmesi ile ilgili işlemle; Tarım, Or
man ve Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 

Komisyonumuz; adı geçen kuruluşlarla ilgili Ka
nun Hükmünde Kararnameleri inceleyip karara bağ
lamaya TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komis
yonunun ihtisası dahilinde olduğuna karar vermiştir. 

Bu nedenle sözü edilen Kanun Hükmündeki Ka
rarnamelerin İçtüzüğün 35 inci maddesinin Birinci 
Fıkrası gereğince Tarım, Orman ve Köy İşleri Ko
misyonuna havalelerini saygı ile arz ederiz. 

Başkan 
Fahir Salbun'iş 

Bursa 

Sözcü 
Kâzım Yücelen 

İçel 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya. 

Üye 
Kemal Iğrek 

Bursa 

Üye 
İsmet Oktay 

Eskişehir 

Üya 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Farulk Dirik 

Nevşehir 

Başikanvekili 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Kâtip 
Gürbüz Şakranlı 

Manisa 

Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu 

Üye 
S. Hüsamettin Konuksever 

Edirne 

Üye 
M. Kemal Togay 

İsparta 

Üye 
İsmet Turhangil 

Manisa 

Üye 
Nabi Poyraz 

Ordu 

Üye 
Cemal özdemir 

Tokat 

— 629 — 



T. B. M. M. B : 66 16 . 5 . 1984 0 : 1 

BAŞKAN — Tarım, Orman ve Köy işleri Ko
misyonu da aynı görüştedir. Adı geçen kanun hük
münde kararnameler Başkanlıkça Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonuna havale edilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 

9. — Ölüm cezasına mahkûm edilen İlyas Has 
hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/417) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, içtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7. 10. 1984 gün ve 19-301/22776 sayılı ya
zımız. 

IV. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Söz
lü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

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

Sayın Ömer Kuşhan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

resmî araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sayın Sabit 
Batumlu'nun, resmî araçların maksat dışı kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, bazı 

kurumlara ait gayrimenkullerin kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/62) 

BAŞKAN — Üçüncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, bazı kurumlara ait gayrimen
kullerin kiralarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs su
çundan ölüm cezasına hükümlü tlyas Has hakkındaki 
dava dosyası ilgi yazı ekinde gereği yapılmak üzere 
sunulmuştur. 

Hükümlü Vekili Avukat Kasım Sönmez 9.5.1984 
tarihli dilekçesiyle «Yargılanmanın Yenilenmesi» tale
binde bulunduğundan, İlyas Haş'a ait dava dosyası
nın Millî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek üzere 
Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkere konusu dosya Adalet Ko
misyonunda görüşülmüş ve tasarı olarak Başkanlığa 
intikal etmiştir. Henüz basılıp gündeme girmemiştir. 
Adı geçen dosya Başbakanlığa iade edilecektir. 

Bilgilerinize sunulur. 

VE CEVAPLAR 

10 gün mehil verilmiş olması nedeniyle, bu birle
şimde görüşülemeyecektir. 

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

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

Sayın Hüseyin Avni Sağesen?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Bu nedenle görüşülmesi ertelenmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

İran gezisinde yapılan harcamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/65) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sayın Sabit 
Batumlu'nun, İran gezisinde yapılan harcamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Sabit Batumlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Köy 

Kanununda yapılacağı iddia olunan değişikliklere 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın cevabı (6/66) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Cüneyt 
Canver'in, Köy Kanununda yapılacağı iddia olunan 
değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. 
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Başbakan adına Sayın Devlet Bakanı cevap vere
cekler. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan, Turgut 

özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 2.5.1984 

Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver 

16 Nisan 1984 tarihli gazetelerde Köy Kanunun
da yapılması öngörülen bazı değişikliklerle köylerde 
yaşayan yurttaşlara yeni vergi yükümlülükleri geti
rileceği yolunda haberler yer almıştır. Sayın Başba
kan 18 Nisan 1984 tarihinde yine gazetelere yansı
yan açıklamasında «Köylüye vergi yok» şeklinde ko
nuşmuştur. Oysa İçişleri Bakanlığınca Köy Kanu
nunda yapılması planlanan değişiklikler ayrıntılı bir 
taslak halinde Mart ayı sonunda Başbakanlığa su-
şunulmuş bulunmaktadır. Söz konusu taslakta,* 

«Salma uygulamasının kaldırılarak, köy idaresi
nin görevlerini yerine getirmesini sağlayacak kaynak
larla donatılması üzerinde durularak bunların büyük 
ölçüde köyde yaşayanlardan elde edilecek gelirlere 
dayalı olması benimsenmiş ve bu amaçla aşağıdaki 
vergi ve harçlar yer almıştır.» 

Yeni getirilen vergiler - Meclis vergisi, ilan ve 
reklam vergisi, eğlence vergisi, hayvan alım satımı 
vergisi. 

Yeni getirilen^ harçlar - yapı izin harcı, işyeri aç
ma izin harcı, yer işgal harcı, onay harcı, kaynak 
sulan harcı, tellallık harcı. 

Yukarıda belirtilen açıklamalar ve taslağa daya
nılarak : 

1. Köylüye vergi getirecek misiniz? 
2. Salma uygulamasının kaldırılması düşünüldü

ğüne göre, köy idaresine ne şekilde gelir sağlayacak
sınız? 

3. Taslağı kabul ettiğiniz takdirde eğlence ver
gisini köylümüzün yaşam standardına ne şekilde uy
gulamayı düşünmektesiniz? 

4. Köy Kanununda yapılması düşünülen deği
şiklikler nelerdir? açıklayabilir misiniz? 

5. Köy Kanununda yapılması amaçlanan deği
şiklikler kanun hükmünde kararnameler ile mi dü
zenlenecektir? 

BALKAN — Sayın Başbakan adına Devlet Ba
kam Sayın Kâzım Oksay; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adana Milletve-
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kili Sayın Cüneyt Canver'in Sayın Başbakanımıza 
yönettiği sözlü soru önergesine cevap vermek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, İçişleri Bakanlığınca son 
yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan Köy 
Kanunu Tasarısı Başbakanlığa sunulmuş bulunmak
tadır. Bilindiği gibi, 442 sayılı Köy Kanunu 1924 
tarihinde kabul edilmiş, 60 yıl önceki ihtiyaçlara mü
kemmel bir surette cevap vermiş bir kanundur. An
cak, son 60 yıl içerisinde Türkiye'de pek çok gelişme 
olmuş ve bu kanun günün şartlarına cevap veremez 

s hale gelmiştir. 
Köy Kanununda müteaddit defalar değişiklik ya

pılması düşünülmüşse de konu daima siyasî istismar 
konusu yapılmış ve «köylüye vergi getiriliyor» tema
sı işlen'diğinden siyasal iktidarlar kanunda değişiklik 
yapılması yolunu terk etmişler ve bu nedenle mesele
nin her geçen gün biraz daha ağırlaşmasına sebep 
olmuşlardır. 

Bugün köy bütçelerinin, imece çıkarıldıktan son
ra kalan miktarı yok denecek kadar azdır. Bütçenin 
nakdî gelir olarak yılda 20 bin lirası olan köylerin 
sayısı çoğunluktadır ve bu köylerden yılda 300 bin 
ila 500 bin lira sadece personeline ödeyenler vardır. 
Bu paralar nasıl ödenmektedir? Bu paralar muhtar
ların el avuç açmak suretiyle ev ev dolaşarak topla
dıkları bağışlardan ödenmektedir. Artık köy muhtar
ları da haklı olarak bıkmış usanmışlardır; ancak, köy
lerine hizmet etme arzusuyla yürekleri dolu olan 
muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerimiz yine de bu ça
lışmalarına devam etmektedirler. 

Konunun önemli yanı şudur : Köy idareleri ger
çekten köylüye hizmet veren birer mahallî idare bi
rimi haline getirilmek isteniyor mu, istenmiyor mu? 

Anayasanın 127 nci maddesinde öngörülen ma
hallî idarelere, görevleriyle orantılı gelir kaynakla
rının sağlanacağı hükmünü uygulamak mecburiyetin
de miyiz, değil miyiz? 

Köyü medeniyetin tüm nimetlerinden istifade 
eden bir yerleşim birimi haline getirmek kararında 
mıyız, değil miyiz? 

Eğer bu sorulara cevabımız evet ise, gerekeni 
yapmanın ve bu idarelere hizmet veren kuruluşlar 
haline getirmenin yollarını hep birlikte aramak mec
buriyetindeyiz. 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan tasarı, bu soru
lara verilen evet cevabının bir sonucudur. Tasarı 
hangi yenilikleri getirmektedir? Bir kere köy ve köy
lerimize bağlı mahalle, kom, mezra gibi parçaların 
çoğalmasını önleyici hükümler getirilmiştir. 
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Köy yerleşim alanlarının 1/1000 ölçekli imar plan
larına bağlanması ve ihtiyar heyetlerinin yapı ruh
satı vermesi öngörülmüştür. 

Teknik elemana ihtiyaç bulunan hizmetlerde, ka
mu kuruluşlarının köylere teknik yardımda bulun
malarını sağlayacak hükümler getirilmiştir. 

Köy derneği kaldırılarak, yerine belediye mecli-
sininkine benzer köy meclisi getirilmiştir. 

Köy kâtibi, sayman ve teknisyen gibi köy gö
revlilerini yalnız başına tutamayan köylerin, bu gö
revleri birleştirmek suretiyle ortaklaşa tutabilecekleri 
öngörülmüştür. 

'Köylere öz gelir kaynakları yaratılmak suretiyle, 
bunların malî özerkliklerini korumak amaçlanmıştır. 

Kanun tasarısı ile Belediye Gelirleri Kanununa 
benzer bazı gelirlerden köyler de yoksun bırakılma
mıştır. Yapılan hizmetlerin karşılığında bir gelir alın
masını normal karşılamak lazımdır. Bu gelirleri köy 
idareleri alıp, nereye sarf edeceklerdir? Tabiî ki yi
ne köylerine. Böylece köylerden şehirlere toplu taşı
macılık yapılabilen, kanalizasyonu olan, her evde su
yu akan, çöpleri toplanan ve her türlü medenî ihti
yacı karşılanan bir köy yaratmak istiyoruz. 

Bunun için geçenlerde # oylarınızla kabul edilen 
2380 sayılı Kanun değişikliğiyle devlet vergi gelirle
rinden köylere de yardım yapılmasını kararlaştırdı-
nız. Bu da Hükümetimizin köylere verdiği önemi 
göstermektedir. 

Burada soru sahibi sayın milletvekilinin yazısın
dan bir paragrafı okumak istiyorum. «Taslağı kabul 
ettiğiniz takdirde de eğlence vergisini köylümüzün 
yaşam şartlarına ne şekilde uygulamayı düşünmek
tesiniz?» 

Sayın milletvekilleri, konu basınımızda da miza
hî yönden ele alınmıştır, karikatürlere konu olmuş, 
fıkraların içerisine sokulmuştur. Burada bir nokta
yı vurgulamak istiyorum. Köyü ve köylüyü daha iyi 
tanımak için gayret sarf etmek lazımdır. Bugün Tür-
kiyemizde öyle köyler vardır ki, nüfusu 500'dür, 
ama 20 bin nüfuslu beldelerden daha fazla eğlence 
yeri vardır; sineması vardır, luna parkı vardır, çal
gılı bahçeleri vardır, konserler verilir, spor müsaba
kaları, at yarışları yapılır. Çünkü bu 500 nüfuslu tu
ristik köylerin yazın nüfusu beş bine, 10 bine çıka
bilmektedir. Bugün az sayıda da olsa mevcut olan 
bu köylerin yarın daha da çok sayıda olmaması için 
hiçbir sebep mevcut değildir. 

Sayın milletvekili, «'Salma uygulamasının kaldı
rılması düşünüldüğüne göre, köy idaresine nasıl ge

lir sağlayacaksınız?» diye sormakta ve kendi soru
sunu bizzat kendisi cevaplandırmaktadır. Gerçekten 
de tamamen vergi niteliğindeki salma kaldırılarak 
yerine daha ziyade hizmet karşılığı alınan gelirler 
konmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, tasarı konuşmamın ba
şında da söylediğim gibi İçişleri Bakanlığımızca ha
zırlanmış bir tasarıdır. Tasarı, Hükümetimizce son 
şekli verildikten sonra huzurlarınıza gönderilecek, 
sizlerin katkılarıyla olgunlaştırılacak ve son söz her 
zaman olduğu gibi yine Yüce Meclise ait olacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Verilen cevabın kendi bilgilerinize 
aykırı olduğu görüşünde iseniz ve bu görüşünüzü 
açıklamak isterseniz buyurun efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başba
kanımız adına açıklama yapan Sayın Bakanımıza 
teşekkür ederim. Şu hususları da kısaca belirtece
ğim : 

Sayın Başbakanımızın, «Köylüye vergi yok» de
mesine rağmen, köylüye vergi konacağını Sayın Ba
kan açıkladı. Köylüye vergi getirilmesinin nedenle
rini de, «Onları çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak 
veya çağdaş uygarlığın imkânlarından yararlandır
mak amacını güttüğünü» söyledi. Hemen şu soruyu 
yöneltmek isterim : Acaba bunun başkaca bir yolu 
yok mudur, sadece vergi midir bunun çözümü? Zira 
köylümüzün gelir düzeyi bellidir, girdisi çıktısı belli
dir. 

'Bir de şunu açıklamak istiyorum : Sayın Oksay' 
in örnek verdiği köyler vardır; Kadıköy, Ataköy, 
Erenköy, gibi.. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Cüneyt 
Canver'in, bir şirketin, Antbirlik'e olan borcunun 
ertelendiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüz 97 nci maddesi 
uyarınca; «Bir milletvekilinin, birden fazla soru öner
gesi, güridemde başka milletvekillerinin de soru öner
gesi varsa, aynı birleşimde görüşülemez» hükmüne 
istinaden bu soru önergesini görüşemeyeceğiz; bu ne
denle erteliyorum. 
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8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, 
telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/68) 

BAŞKAN — 8 inci sırada yer alan, İçel Millet
vekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, telefon santralı ihale
sine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar?.. Burada. 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar?.. Burada. 
Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 
9. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, tütün 

üreticisine ve yabancı sigara ithaline ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/69) 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın Hasan 
Altay'ın, tütün üreticisine ve yabancı sigara ithaline 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi. 

Sayın Hasan Al tay?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yak. 
önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Kars' Milletvekili Sayın Aziz Kay-
gısız'ın, İğdır Entegre İplik Dokuma Mensucat Fab
rikasının yapımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. 

Sayın Aziz Kaygısız?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu nedenle önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 
/ / . — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 

nin, TIR güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/71) 

BAŞKAN — 11 inci sırada yer alan Diyarbakır 
Milletvekili Sayın Şeyhmus Bahçeci'nin, TIR güzer
gâhları ve transit taşımacılığa ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi. 

Sayın Şeyhmus Bahçeci?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Önergenin görüşülmesi bu nedenle ertelenmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici'nin, Kü
tahya İli Gediz İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru. (2/33) (S. Sayısı : 50) (1) 

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

Birinci sıradaki 50 sıra sayılı, Kütahya Milletve
kili Sayın Ahmet Ekici'nin, Kütahya İli Gediz İlçe
sinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sayın Başkan, tek
lifim hakkında bilgi vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 

(I) 50 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Söz alanları okuyorum : 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Abdurrahman Necati Kara'a ve şahsı adına Ahmet 
Ekici. 

Sayın Abdurrahman Necati Kara'a?.. Yok. 
Buyurun Sayın Ahmet Ekici. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; Kütahya İli Gediz İlçesi
nin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında (sıra sayısı 
50) olan Kanun Teklifim dolayısıyla sizlere bilgi arz 
etmek için söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Gediz İlçesi Kütahya'nın 98 
kilometre Güneybatısında, Kütahya - Uşak yolu üze
rinde, 14 bin nüfuslu bir ilçe. Kuruluşu çok eskiye 
dayanır. İktisadî yönden çevre ilçelere nazaran geliş
miş ve küçük Gaziantep olma yolunda bir ilçe. 

Gediz deyince, şüphesiz ilk akla gelen 1970 sene
sindeki deprem. 28 Mart 1970 Cumartesi günü, saat 
23.05 sıralarında, 7,2 şiddetinde bir deprem vukubul-
muştu. Bütün ülke yasa boğuldu ve yapılan tespit
lere göre de, toplam olarak 9 456 yıkık ve ağır ha
sarlı bina, 9 118 orta hasarlı bina, 7 179 az hasarlı 
bina; 1 086 kişi hayatını kaybetti, 1 250 kişi de ya
ralandılar. Depremin merkez üssü Gediz İlçesiydi. 
Gediz ve köylerinde ise, yine toplam olarak 5 837 
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yıkık ve ağır hasarlı bina, 2 946 orta hasarlı bina, 
2 158 az hasarlı bina; 972 kişi hayatını kaybetti ve 
842 kişi de yaralandılar. 

Sayın milletvekilleri, bu rakamların da ifade et
tiği gibi, en çok hasar ve can kaybı Gediz İlçesin-
dedir. Gediz tamamen yerle bir olmuş sayılabilirdi. 
Dehal yurt içi ve yurt dışı yardımları bu yöreye sevk 
edilerek yaralar sarılmaya çalışıldı. Gediz İlçe (mer
kezinde 2 349 ailenin tamamen açıkta kaldığı tespit 
edildi. Bu aileleri yerleştirmek için yeni yerleşim yer
leri tespit edilmeye çalışıldı. Bunun için iki görüş be
lirdi : Bunlardan birincisi, enkazları temizleyerek eski 
yerlerde yeni binalar yaparak evsiz vatandaşlara tes
lim edilmesi; ikincisi ise, başka bir yeni yerleşim ala
nında evler yapılarak felaketzedelere verilmesi. 

O zamanki adıyla İmar ve İskân Bakanlığına bağlı 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü Jeolojik Etüt Daire Baş
kanlığına 5.5.1970 tarihinde bu iki alternatif incelet
tirildi. Bu depremde Gediz İlçe merkezinde oturula
mayacak hale gelen ve yanan yapıların yeniden yapı
labileceği sahaları tespti amacıyla yapılan jeolojik etüt 
sonucu, ihtiyaca cevap verebilecek zemin karakterin
de ve büyüklüğünde uygun bir saha olarak eski Ge
diz'in 7 kilometre güneyinde Gediz-Uşak yolunun sağ 
kenarındaki Dainler Köyü hudutları içindeki bir alana 
taşınması uygun görüldü, Yani ikinci görüş benim
sendi. Afet İşleri Genel Müdürlüğünün verdiği bu 
rapora göre de İmar ve İskân Bakanlığının 24.7.197Ö 
tarih ve 042-3180 sayılı yazısı üzerine, 7269 sayılı Ka
nunun, 1051 sayılı Kanunla değişik 16 nci maddesine 
göre Bakanlar Kurulunca 5.8.1970 tarihinde eski Ge
diz'in şimdiki yeri olan mevkiine taşınması kararlaş
tırılmıştır ve bu kararname sonucu inşaatlara bu mev
kide başlanmış, kısa zamanda bitirilerek depremze-
delere teslim edilmiştir. Böylelikle, Bakanlar Kurulu
nun 5.8.1970 tarihli 7/1164 karar sayılı kararı ile Ge
diz yeni yerine fiilen taşınmış olmaktadır. 1970-1975 
yılları arasında Hükümet Konağı ve diğer resmî ku
ruluşlara ait binaların da yeni yerleşim yerinde ya
pılması nedeniyle ilçe merkezinin fiilen bu alana taşın
ması tamamlanmış olmaktadır. 

Yeni yerleşim yerinde kurulan yeni Gediz'de bu
günkü durum ise, merkezî ve yerel yönetimin de ken
dilerini oluşturan bütün unsurlarıyla buraya geçtiği, 
idarenin işlem ve uygulamalarının süregeldiğidir. Hal
buki, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci madde
sinin (a) fıkrasında, «İl ve ilçe kurulması, kaldırıl
ması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştiril
mesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile 
yapılır» hükmü getirilmektedir. 

İşte, 50 sıra sayılı Kütahya İli Gediz İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifim, 
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin 
(a) fıkrası amir hükmünü yerine getirmek için tara
fımdan verilmiştir. 14 senedir gerçek olan fiiliyata hu
kukîlik kazandırmak amacını gütmektedir. 

Teklifimin 2 nci maddesinde de, bu Kanunun 
5.8.1970 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gir
mesi öngörülmüştür. Bu suretle, anılan tarihten itiba
ren yeni yerleşme merkezi olan yeni Gediz'de faaliye
tini sürdüren ilçe belediyesinin varlığı ve işlemleri hu
kukîlik kazanmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu hukukî yönünden başka 
ve daha önemli yönü ise, bu teklifin sosyal yönüdür. 

Bakanlar Kurulunun 5.8.1970 tarih ve 7/1164 ka
rar sayılı kararıyla Gediz yeni yerine taşındı. Bakan
lar Kurulu bu kararı alırken eski Gediz halkının bü
tünü ile yeni yerleşim yeri olan yeni Gediz'e taşına
cağını düşünmüştür. Ancak depreme maruz eski Ge
diz'deki tahribat görmemiş veya az tahribat görmüş 
yapıların sahipleri zamanla eski evleri tamir ettirip 
oturulabilecek hale getirmişlerdir. Bu durum eski Ge
diz'de de hayatın yeniden canlanması sonucunu do
ğurmuştur. Böylece giderek yeni Gediz'den fiilen ay
rı ve müstakil bir yerleşme yeri durumuna gelmiştir. 
1970 senesinden bugüne kadar iktisadî hayatın geliş
mesi sonucu yeni iş alanları doğmuş ve köyden ken
te akını hızlandırmıştır. Bu kentleşme süreci içerisin
de köy kökenli işçiler, yeni Gediz'deki konut fiyat
larının yüksekliği karşısında daha ucuz olan eski Ge
diz'de yerleşmeye başlamışlardır. Bugün eski Gediz 
nüfusu depremden önceki nüfusuna yaklaşacak dere
cede çoğalmıştır ve 3 5001-4 000 nüfuslu bir kasaba du
rumuna gelmiştir. Eski Gediz ile yenli yerleşim yerinde
ki yeni Gediz arasında 7 kilometrelik bir mesafe ve iki 
köy bulunmaktadır. Arada iki köyün olması ve 7 ki
lometrelik mesafeden dolayı yeni Gediz Belediyesince 
burada bugüne kadar hiçbir hizmet götürülememiş-
tir. Dolayısıyla eski Gediz'de bir sahipsizlik, bir yapı 
anarşisi doğmuştur. Vatandaş 10 senedir mağdur du
rumdadır. Depremden önce eski Gediz'de oturup da 
yeni Gediz'e taşınmayan, sonradan gelip de yerleşen 
ve mağduriyete uğrayan eski Gediz halkı, kendi be
lediyelerini kurmak için teşebbüse geçtiklerinde, bu
nun 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre imkânsız 
olduğunu gördüler. Bu görüştüğümüz kanun teklifi 
kanunlaşırsa eski Gediz halkına belediye kurma yo
lunu da açmış olacağız. 
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Burada akla şu soru gelebilir : Eski Gediz'de dep
rem riski bakımından tekrar yerleşmenin mümkün 
olup olmadığı belirlenmiş midir? Jeolojik açıdan eski 
Gediz'de deprem riski bakımından yerleşmenin müm
kün olup olmadığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi
nin Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü tara
fından incelenmiş, sonuç olarak da eski Gediz'de dep
rem riski açısından yerleşmenin mümkün olduğu gö
rüşüne varılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda izah ettiğim se
beplerden dolayı bu kanun teklifim Yüce Meclisimiz
ce kabul edilip kanunlaştığı takdirde, 14 senelik bir 
durumu sürüncemeden kurtararak noktalamış ola
cağız. 

Yüce Meclisinize tüm eski ve yeni Gedizlİler adı
na şimdiden şükranlarımızı arz eder, saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Abdurrahman Necati Kara'a; buyurun 
Sayın Kara'a. 

MDP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN NE
CATİ KARA'A <Kütahya) — Sayım Baglkan, Türkiye 
Büyüık Mıilöt Meclisinin değerli üyeleri; Gediz'de 1970 
yılı Mart ayında meydana gelen deprem felaketi, o za
man bütün milleti üzmüş ve Devlet Millet ele ele ye
ni bir Gediz şehri inşa edilerek yaraların sarılmasına 
çalışılmıştır. Ancak, yeni şehir deprem bakımından 
daha emliyetli, yeni bir araziye kurulmuş, o tarihten 
beri tüm resmî yapılar da buraya yapılmış ve yapıl
maktadır. Ancak, bu olayla eski Gediz adını alan 
asıl Gediz şehri 4 binin üzerinde bir nüfusla meskûn 
bölge olarak hayatiyetini sürdürmüş olmasına rağmen, 
üvey evlat durumuna düşmüştür. Eski Gediz hukuken 
ilçe merkezi olmasına mukabil, hiçbir Devlet ve be
lediye hizmetinden yararlanamamış, bu bölgede otu
ran insanlar her şeyden mahrum ve mağdur olmuş
lardır. Yeni Gediz'de ise, hukukî dayanaktan yoksun 
olmasına rağmen, devam ettirilen hizmetler sebebiyle 
zaman zaman hukukî ihtilaflar ve sorunlar çıkagel-
miştir. O bölgede 14 yıldır kangren olmuş bir yarayı 
tedavi edeceğinden ve bu eskimiş yaranın tedavisi için 
MDP olarak teklifi uygun bulduğumuzu arz etmek 
istiyorum. Aynı zamanda hiçbir mülkî statü uygulan
mayan eski Gediz'de oturan vatandaşlarımıza yeni 
bir belediye kurmak imkânım da vereceğinden o böl
geyi rahatlatacak, çıkan huzursuzluk ve ihtilafları or
tadan kaldıracak, eski Gediz'e hizmet gitmesi imkâ
nını verecektir. 

•*^;i.ı> 

Bu düşüncelerle birinci derecede deprem bölgesi 
olan yörenin yeni bir deprem felaketinden de koru
nabilmesi için UNESCO-UNDIP Balkan Bölgesin
deki Deprem Riskinin Azaltılması Bölgesel Avrupa 
Projesinden de yararlanması temennisiyle MDP ola
rak, her doğru ve ülke yararına olan konuda ortaya 
koyduğumuz olumlu görüşü bu teklifi uygun karşı
layarak tekrarladığımızı belirtir, saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde l'i okutuyorum : 

Kütahya tli Gediz İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Kütahya İli Gediz İlçesinin mer
kezi yeni yerleşim merkezi Yeni Gediz'e nakledilmiş-,, 
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?... 
Yok. 

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

Madde 2'yi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun 5.8.1970 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3*ü okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylamadan evvel söz almak is

teyen?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — Gümrük Kanununa Göre Tasfiye Edilecek 

Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/479) (S. Sa
yısı : 51) (1) 

(14 51 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 



T. B. M. M. B : 66 

BAŞKAN — İkinci sıradaki 51 sıra sayılı Gümrük 
Kanununa Göre Tasfiye Edilecek. Eşya Hakkında 
Kanun Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?,. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın İsmail Şengün, 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına; Sayın En
ver özcan, Halkçı Parti Grubu adına; söz istemiş
lerdir. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
İsmail Şengün; buyurunuz efendim. 

MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bugün 16 Ma
yıs 1984. Kuruluşunun 1 inci yılını idrak eden Milli
yetçi Demokrasi Partisinin bir üyesi olarak Yüce 
Meclise derin saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

Görüşmeye başladığımız kanun tasarısının konusu 
şudur : Gümrüklerde bulunan ve tasfiyesi öngörülen 
malların satış ve tasfiyesi için döner sermaye işlet
meleri kurulması öngörülmektedir ve bunların bir 
merkezden düzenlenip yönetilmesi için de bir genel 
müdürlük kurutması tasarlanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, uzun yıllardan beri söz ko
nusu edilmiş bir soruna Hükümet tarafından çözüm 
getirilmek istenmektedir. 1946 yılından beri defter 
kayıtlarına göre gümrüklerde 150 milyarın üzerinde 
mal birikmiş, gümrüklerin bütün depo, antrepo ve 
sundurmaları bu mallarla dolmuş ve fakat özellikle 
1975 yılından itibaren bu malların tasfiyesi üzerinde, 
bu malların tasfiyesi konusunda alınan tedbirlere rağ
men, bugüne kadar gümrüklerdeki bu tıkanıklığın 
giderilmesi mümkün olmamıştır. Bu nedenle Hükü
met bu sorunun çözümü için bugün yeni bir öneriyle, 
yeni bir tasarıyla Büyük Millet Meclisinin huzurun-
dadır. Yapılması düşünülen iş, basit bir işletmecilik, 
bir ticarî faaliyettir. Hükümet bu ticarî faaliyetin ko
tarılması için Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı 
bir döner, sermayeli kuruluş öngörmektedir, bir ge
nel müdürlük düşünmektedir. Bu genel müdürlüğe 
bağlı olarak da ihtiyaca göre, uygun görülecek yer
lerde işletmeler açılması tasavvur edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu genel müdürlük ve bağlı 
olduğu işletmeler neleri yapacaklar, neleri başaracak
lar; kısaca bu konu üzerinde durmak isterim. 

Bu genel müdürlük, tasfiye edilecek eşyayı dahil-
-de ve gümrüksüz satış mağazalarında satacaktır ya 
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da sattıracaktır. Bu genel müdürlük, gümrüklerde ve
ya diğer yerlerde depolar, mağazalar ve satış reyon
ları açacak veya açtıracaktır. Tasfiye edilebilir duru
ma gelen eşyadan yurt dışından satış imkânı olanları 
ihraç edecek veya ettirecektir. Tasfiye edilebilecek 
hale gelen eşyanın satışa sunulmadan önce özellikle
rine göre bakımı, tamiri ve ambalajlanmasını yaptı
racak veya yapacak, gerektiğinde bunların parça ha
linde satışını temin edecektir. Bu genel müdürlük, 
kaçak ve kaçak zann»yla yakalanan eşya ile yolcu bê  
raberi eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar 
ve açjk sahalar işletebilecektir ve nihayet bu genel 
müdürlük, özellikle karayolu sınır gümrük kapıların
da her türlü boşaltma, tahmil, tahliye, nakliye, aktar
ma ve hamallık işlerini yürütecektir. 

Değerli arkadaşlarım, gümrüklerde son yapılan 
ve elde mevcut sayımın gösterdiği verilere göre, Ekim 
1983 itibariyle 22 500 TIR kamyon dolusu eşya ile 
14 000 adet vasıta bulunmaktadır. Tabiî Ekim 1983 
ten günümüze gelinceye kadar bu eşyalar artmış bu
lunmaktadır; ancak henüz kayıtları yoktur. 

Bundan önceki Hükümet döneminde konuya çö
züm getirmek amacıyla yaklaşılmış ve daha önceki 
yıllarda tadil edilen Gümrük Kanununa uygun ola
rak Hükümetin çıkardığı bir tüzük ile bu malların 
tasfiyesinin hızlandırılması için o zamanki Gümrük 
Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi ve Sümerbank'ın 
işbirliği yapması öngörülmüştü. Şimdi, sebebi açıkça 
ortaya konmayan nedenlerle bu işin Maliye ve Güm
rük Bakanlığı içinde bir daire, bir genel müdürlük ta
rafından yürütülmesi düşünülmektedir ve bunun için 
Bütçeden tahsisi öngörülen sermaye 100 milyon lira
dır. 

Değerli arkadaşlarım, 1946 yılından bu yana, def
ter kayıtları 150 milyar civarında gösterilen bir işi, 
ki bugünkü değerinin belki trilyonlara varması dahi 
mümkündür; bu iş bugün Hükümet tarafından ilk 
ağızda 100 milyon lira tahsis edilmek suretiyle çö
zümlenmek istenmektedir. Son iki ya da üç yıl içinde, 
Devlet Malzeme Ofisinden istenen satış yardımıyla 
takriben 8 milyar lira civarında gelir temin edilmiş 
ve 25 binin üzerinde vasıtanın satılması imkânı doğ
muştur. Bunun yanı sıra Sümerbank bu konuda tüzü
ğün kendisine tahmil ettiği sorumluluğu yerine getir
mek için teşkilatlanmış, yurt içinde bulunan 470 ci
varındaki satış mağazasını da kullanmak suretiyle bu 
imkânı da elinde bulundurmak suretiyle 3 milyar lira 
civarındaki malın satılmasını temin etmiştir. Şimdi 
Hükümet yeni bir kuruluş öngörmekte, ekonomik faa-
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liyetlerde, fakat ticarî alanda iştigal edecek bir yeni I 
kuruluş; döner sermayeli bir genel müdürlük olarak 
düşünülmektedir. 

Bizim~görüşümüz odur ki, bu kadar kapsamlı bir 
iş için, yeni tamir atölyeleri ihdas etmek, yeni depo 
ve sundurmalar açmak, memleketin dört bir yanında 
yeni satış mağazaları kurmak ve bunlar için yeni kad
rolar tahsis etmek suretiyle bir ölçüde tasarruf kaide
lerinin de dışına çıkılarak, bu işin üstesinden gelinmesi 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, mevcut iki kuruluş; Devlet I 
Malzeme Ofisi ve Sümerbank, kendisine verilen I 
mal ve araçları bugüne kadar elden çıkarabilmiştir. I 
Çünkü onların mevcut olan teşkilatları bu işe hasre- I 
dilmiş ve böylece gümrükte tasfiye için bekleyen mal
ların, biraz önce değindiğim gibi, M milyarlık kıs- I 
minin satılması imkân dahiline girmiştir. I 

Bu arada, Devlet Malzeme Ofisinin satışlarla ilgili I 
bazı faaliyetlerinde, suiistimal de tespit edilmiş ve bu I 
suiistimali önleyecek tedbirler "alınması yerine, Dev- I 
let Malzeme Ofisine takriben bir yıldan beri yeni I 
olarak satılacak araç verilmemeye başlanmıştır. Bu
nunla beraber, Sümerbank'm faaliyetlerinde bugüne 
kadar bilinen herhangi bir şikâyet vuku bulmamıştır. I 
Satışa arz edilecek malların Sümerbank mağazaların- I 
da satılacağı günlerde birtakım yığılmaların olduğu, I 
birtakım kişilerin işin kaymağını almak için kapıları 
tuttuğu ifade edilmişse de, Hükümetin şimdi öner- I 
mekte olduğu tedbir ile, Hükümetin şimdi önerdiği 
organizasyon ile de aynı hadiselerin tekerrür etmeme
si mümkün olmayacaktır. I 

Sayın milletvekilleri, öngörülen 100 milyon Türk I 
Lirası ön sermaye ile yurdun kaç yerinde yeterli ma- I 
gaza açılabilir? Hangi tamir, bakım üniteleri kurula- I 
bilir? Ne kadar usta istihdam edilebilir? Ne kadar I 
antrepo depo yeri kiralanabilir? Takdiri sizlere bira- I 
kıyorum. 

Bu kadar kapsamlı bir iş için, bu kadar az bir büt
çe ödeneğinin başarılı bir faaliyete yol açacağını san- | 
mıyoruz. 

Diğer taraftan, yıllardan beri üzerinde durulan bir I 
konu ve özellikle bugünkü Hükümetin seçim platfor
munda açıkça ifade ettiği bir konu; yani devlet dai- I 
relerinin, bürokrasinin tıkanması konusu, bu tasarı 
dolayısıyla yeniden zihinleri işgal etmektedir. Hükü- I 
met, bilgili, tecrübeli bir kuruluş olarak seçim arena- I 
larında ekonomik faaliyetlerin üstesinden gelebilece- j 
ğini iddia etmiştir. Şimdi Hükümet, yakındığı bürok- I 

rasiye gene bir ticarî faaliyeti teslim etmek istemek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tip bir davranışın altında 
yatanı anlamak mümkün değildir. Bir ticarî faaliyeti 
bir bakanlığın bünyesi içinde, kadroları memuriyet 
olan kişilerle yürütmenin sakıncalarına, bu kürsüden 
ifade edildiği gibi defaatle, Hükümetin kendi progra
mı içinde de dikkatle yer verilmiş ve ekonomik faa
liyetlerin serbest pazar veya piyasa ekonomisi içinde 
yürütülmesinin en doğru yol olacağı defaatle belirtil
miştir. 

Bununla beraber, görüşmekte olduğumuz bu tasa
rı, özellikle bu yönüyle Hükümetin düşüncesine, orta
ya koyduğu felsefeye tamamen zıt ve ters düşmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Personel kanununa 
göre kadrolarda istihdam edilecek kişiler, elemanlar 
hangi ölçülerde ticarî faaliyet yapabileceklerdir; han
gi ölçülerde bir malın fiyatını tespit edecekler, onu 
pazarlayabileceklerdir; hangi ölçülerde malları kulla
nılabilir düzeye getirecek yeteneklere sahip olabile
ceklerdir? Maaşla gördürülen bir işin, özellikle bu 
alanda yeterli sonuç vermeyeceği, sanıyorum hepiniz
ce teslim edilecek bir gerçektir. 

Bu tasarıda bir kadro cetveli de söz konusu edil
memiştir. Halbuki bu tip tasarılarda söz konusu edi
len kuruluşların kadrolarının nasıl olacağı; 1 inci, 
2 nci, 3 üncü, 5 inci, 10 uncu derece kadrolarda kim
lerin hangi unvanlarla istihdam edileceğinin belirtil
mesi gerekirdi; ancak, Hükümet buna lüzum görme
miş, yeni çıkarılması mutasavver kanun hükmündeki 
kararnamelerle bu işi çözümleyeceğini ifade etmiştir. 
Sanıyorum kanun tekniği itibariyle bu da nakisedir. 

Değerli arkadaşlarım, ANAP Hükümet Programı
nın 12 nci sayfasından şu kısmı aldım : «Yeterli, ka
liteli, ucuz mal ve hizmet; müdahale ve tahditleri as
gariye indirerek pazar ekonomisi uygulanarak ve eko
nominin tabiî kanunlar içinde gelişmesi sağlanarak ve
rilecektir» denilmektedir. 

Şimdi gümrüklerde bulunan ve tasfiyesi öngörü
len, belki trilyonlara varan mallar için nerede pazar 
ekonomisi, nerede müdahalelerin asgariye indirilme
si ve niçin daha iktidarımn altıncı ayında liberal fel
sefe ile işbaşına gelen Hükümet, bir ölçüde ticarî bir 
faaliyeti kendisine meşgale edilmektedir; anlamak 
mümkün değildir. 

ANAP, memleket idaresine tutarlı ve özellikle 
ileri görüşlü bir iktisadî zihniyet getirmeyi vaat edi
yordu. Şimdi milyarlara, belki trilyonlara varan bir 
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iş için sadece bir döner sermaye ile ve bir genel mü
dürlükle iktifa etmeye çalışmaktadır. Bilgili, uzak gö
rüşlü ve iş bitirecek bir idarenin ticarî esaslı bir eko
nomik faaliyet için önerdiği, döner sermayeli bir dev
let dairesi mi olmalıydı? 

Değerli milletvekilleri, 1950 yılında işbaşına gelen 
bir iktidar, liberal ekonomiyi uygulamak için prog
ramına ağırlık vermiş bulunuyordu. Bu iktidar üç ya 
da dört yıl geçtikten sonra bir önceki döneme rahmet 
okutacak ölçüde devletçi olmuştur. Bugün altı ay 
sonra liberal ekonominin serbest piyasa ekonomisinin 
şampiyonluğunu yapmak isteyen Hükümetimiz aynı 
şekilde devletçi, ekonomiye müdahaleci bir zihniyet 
içine girmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, süre dolmuştur, lütfen 
tamamlayın. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

. Kanun tasarısıyla ilgili genel görüşmelerimizi arz 
etmiş bulunuyoruz. 

Takdirin Yüce Meclise ait olduğunu belirtirken, 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına hepinize en 
derin saygılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın En
ver özcan; buyurun . 

HP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; konuşmama başla
madan önce kuruluş yıldönümünde Milliyetçi Demok
rasi Partisini partim ve kendim adına en iyi dilek
lerle kutlar, demokratik yaşamımızın vazgeçilmez bir 
unsuru olarak bu değerli kuruluşa başarılı bir yaşam 
dilerim. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, görüşmekte olduğumuz tasarı Güm
rük Kanununa göre tasfiye edilecek eşya hakkında 
Döner Sermaye Kanun Tasarısı getirmekte ve uzun
ca yıllardan beri çeşitli nedenlerle gümrük ötesi alan
da yığılmış ve yığılmakta olan ve değeri milyarlarca 
lirayla ifade edilen malların tasfiyesini hızlandırmayı 
amaçlamaktadır. 

Parasal karşılığı bu kadar büyük miktarlara ula
şan ve bekledikçe değer yitiren; ama değer yitirir
ken de, Devlete yük teşkil eden bu malların hızla ve 
rasyonel bir biçimde tasfiye edilmesi gereği açıktır. 
Geçmiş yıllarda bu malların yer yer merkezî ve ye
rel kamu hizmetlerine tahsisi ya da özele satışı gibi 
yollara başvurulmuş olması soruna çözüm getirmek
ten uzak kalmıştır. 

Şimdi bu tasarı, ilke olarak çözüme daha yakın 
bir yöntem getirerek bir döner sermayeli genel mü-

. dürlük kurmaktadır. Biz, Halkçı Parti olarak, depo
larda yığılı malların tasfiye edilerek ekonomiye ka
zandırılmasını amaçlayan her girişimi desteklemeye 
hazırız. Çünkü sorun, artık kronikleşmiş bîr hastalı
ğın bir an önce giderilmesi ve birikmiş malların ola
bildiğince çabuk bir hızla ekonomik olarak değerlen
dirilmesidir. 

Bununla birlikte, sorunun kaynağı ve çözüm yön-
I temlerinin uygulanması sırasında karşılaşılabilecek 

olumsuzluklar üzerinde Sayın Hükümetin dikkatini 
[ çekmek gereğini de duymaktayız. 

I Gümrük depolarındaki yığılmaların temel neden-
J leri araştırılmış mıdır? Gümrük mevzuatlarının ve 

gümrük anlayışının çarpıklığı bu birikimde ne rol 
oynamış ve oynamaktadır- Genel ekonomik yapımı
zın ve anlayışımızın etkileri nelerdir? Özel sektörün 

j ve bireysel faaliyetlerin gümrük konusundaki anla-
[ yış, yaklaşım ve uygulamaları nasıl olmuştur ve bun-
I dan sonra nasıl olacaktır? Kısaca, gümrük sistemi-
J miz ve bu sistemle muhatap olanların ilişkileri sağlık

lı bir yapıya kavuşturulabilecek midir? Sayın Hükü-
I metin konuya yaklaşımı bu sorunu kökten çözmeye 
I elverişli midir? 
I Öte yandan, tasfiye işlemleri amacıyla Bakanlık 
I bünyesinde kurulacak olan genel müdürlüğün yapı

sının ve kadrolarının oluşturulması sırasında amacı 
esnetebilecek kıstaslardan ve kayırmacılık ya da par
tizanca yaklaşımlardan bazı kişilerin bu genel mü
dürlüğün kadrolarına yerleştirilme eğilimlerinden ti
tizlikle kaçınılması gereği konusunda Sayın Hüküme
tin dikkatini çekmeyi görev biliriz. 

Bunun yanı sıra, Sayın Şengün'ün de belirlediği 
gibi, kanunun hazırlanış tekniği açısından da bir sürü 
eksiklikleri mevcuttur. Bütün bunlara karşın sayın üye-

I 1er, 30 - 40 yıldan beri ülkemizde uygulanan çarpık 
i ekonomiyi ve gümrük sisteminin doğal sonucu olarak 

ortaya çıkan bu kamburun nihayet giderilmesi için 
Halkçı Parti Grubunun, kimseye kötü niyet ya da 
art niyet atfetmeden, ancak bu soruna sağlıklı ve 
akılcı bir çözüm bekleyişi ve umudu içinde olduğu
nu da belirtmek isterim. 

Bu tasarıyla oluşturulacak döner sermayeli genel 
I müdürlüğün başlangıçta kendisine tahsis edilecek ser

mayeyi verimli biçimde kullanarak, gümrük depola
rında birikmiş bulunan malları ekonomimize kazan
dırması, böylece döner sermayeli bir genel müdürlü
ğün dönüp dönüp genel bütçeye yük olmaması umu
duyla Halkçı Parti Grubu adına hepinize engin say-

I gılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sa- I 
ym Haydar Özalp; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HAYDAR ÖZALP 
(Niğde) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; de
mokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından olan parti 
hayatının bir yılını tamamlamış olan ve bugün hu
zurumuzda bu bir yılı tertemiz bir maziyle kapatan 
Milliyetçi Demokrasi Partisini Anavatan adına saygı 
ve sevgiyle kutlarım efendim. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, konuşltuğumuz kanun tasa
rısı hedef itibariyle bütün partilerimizin müttefik ol
duğu, espri itibariyle müttefik olduğu bir işlemin ta- I 
mamılan'masında tutulacak yolun hangisinin daha iyi 
olduğunu .seçmekten ibaret 'bir yöntem uygulaması I 
üzerinde burada müza-kerem'izi devam ettiriyoruz. I 

Mesele gayet basit. 1946 yılından beri bu ba
kanlıkta görev alan arkadaşlarını da zaman zaman 
bu meselenin ağırlığını hissetmişlerdir. Devlet de bu
nun yükü altında kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarımı, çok iyi hatırlayacaksınız, bu 
•tasfiye problemi öle alındığı .yıllarda zaman zaman 
depolar yakılır, 'bir takım suiistimaller ortaya çıkar ve 
hakîkaten Devletin başına devletin mallı külfet olur. 
Ben Komisyonda bunun çok acı birkaç ekstrem misa
lini de veıidim. Geçmiş bir yılda Derince Gümrüğün
de tasfiyeye tabi tutulan vasıtaların gümrük ambarla
rımda sıfır kiliomeıtre araba olarak görıül'mesi, her şe
yinin hiç kullanılmamış olmasına rağmen, bir motor 
kapağını açtığımız zaman altında bir badem fidanı
nın yeşerdiğini gördük. 

Yine 1972'li yıllarda gümrüklerde 10 senedir bek
leyen hurma dediğimiz bir malhsullün kokuşmasından 
ımÜteveH'it bir fabrika şikâyetçi olmuştu seiygil'i arka-
d aslanım; 

Bunun gibi, ekstrem birçok misaller verme'k im-
Ikânı mevcut. Evvela devlet kendi envanterini bilimi-
yor. Yani, devlet elindelki malın envanterinden haber
siz. Kısacası kurulacak olan bu genel müdürlük, her I 
şeyden evveli, tasfiye işinden evvel tasnif işini ya
pabilir de, devlet kendi malının değerini, ölçlüsünü, I 
ıkıyme'tM bilirse, bu bile büyük nimettir demiştim. 
Yine aynı şekilde ısrar ediyorum; bu mesele zaman 
zaman ele alınlmıış; hatta, tablmin ediyorum, 1970'ii 
yıllara kadar gümrük mallarının satılmasından sion de
rece imtina edilmiş ve kaçınılmış. Çünkü gümrük 
mail'lan piyasaya intükal ettiği zaman fatura mesele
sinde birtakım sıkıntılar başgösltermiş, kaça'k malla
rın piyasaya sürülmesi gibi bir meseleyle karşı karşıya | 
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I kalınmış, hatta o kadar ki, bugün devletin birtakım 
JmlkânÜar beklediği yabancı sigara meselesinde ki, ar

kadaşlarım hatırlarlar 1970Uİ, 1972'li, hatta 1973'lü 
yıllara kadar imlha edilirdi gümrüklerdeki yabancı 
sigaralar. Yani gümrüklere gelmiş, müsadere edilmiş 
olan sigaralar imha edilirdi sevgili arkadaşlarım. 
Sonradan bunların freesbJop mağazalarına verilmesi 
gibi akılcı bir yol tutulmak suretiyle, bandrol yapış-
itırıilmak suretiyle bunların değerlendirilmesi yoluna 
gidilmiştir; 

l Mesele bu kadar basit olduğuna göre, tutulacak 
yöntem ne dlmalı, yol ne dlmalı? Şimdi, anladığıima 
göre, ıbü'tiün gruplar mesellenin esprisinde müttefik; 

I ama Sayın Şengün arkadaşım iz, Komisyonda da iddia 
'ettiği gibj, der ki, «dBunun bir KİT marifetiyle yani 
'daJha evvel düşünüldüğü gibi yapılmasında fayda 
var» der. Hem KÎT kuracaksınız, KİT kurduğunuz 

I zaman yine devletçi olacaksınız; ama döner serma
yeli bir genel müdürlük kuracaksınız yine devletçi 
olacaksınız. Yani, affederisiniz, bunun ters düşen bir 
tarafını ben göremedim. KİT kurulduğu zaman, o 
parti KÎT vasıtasıyla bu işi yaptığı takdirde yine dev
letçiliğe yöneltmiyor mu Sayın Şengün? 

O balcımdan değerli arkadaşlarım, meseleyi o öl
çüler içinde ele almaktansa, daha ziyade bu işi en gü
zel ve en rasyonel şekilde nasıl değerlendirebiliriz 
dîye bir yöntem tutmak, bir yol tutmak ve o yolu 

I takip etmek lazım, 
Şimdi, Hükümet olarak bu döner sermaye olarak 

düşünülmüş. Hepiniz hatırlayacaksınız, birçok KÎT' 
lerde suples isteyen birtakım işleri yapabilmek için 
ayrıca döner sermaye 'kuruluşları vardır. Çünkü 

I K!tT1er İstediği gibi, birtakım yanf kendi iç bünye-
I sinde birtakım suples isteyen yeni tabirle oynak di-
I yebileceğimiz birtakıim meselelerini halledebilmek için 

muhakkak surette döner sermayeye başvurur. Döner 
sermayeyi bu kaldar küçümsememek de lazım. Bugün 
Orman Umum Müdürlüğü bir döner sermayedir, Te-

I ikel Gendi Müdürlüğü bir döner sermayedir. O bakım-
J dan, bir genel müdürlük acaba bu işlerin hakkından 

gelebilir mi derken, bu gibi teşekkülleri de düşümmek-
I te fayda var. 
j Sevgili arkadaşlarıım, ben bugün gümrüklerde bu-
I lunan emtianın pek fazla bir vüsatte olacağı, yani 
I Ibüyük bir katkıda bulunacağı kanısını da şahsen ta

şıtmıyorum. Çünkü bu bakanlığın içinde bulundum. 
Çünkü, bunların bir kısmı birtakım tahribata uğra
mıştır. O balkımdan, bunların tasnif edilmesi ve Dö-

I ner Sermaye Kanununda olduğu gibi birtakım işılem-
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1'ere tabi tutulmak suretiyle yani tamirat vesaire gibi 
birbirine eklemek suretiyle ancak değerlenebilir. Sev
gili arka'daşlarum, komisyonda da baihisötltim, bu me-
seîdd'e devlet bu işin niye tamiri yoluna gidiyor deni
lirse, ki zaten gümrüklerde taimir bir ölçülde yapılıyor; 
iki aralba bir araba, üç araba bir araba haline getirili
yor; ama bu, başka yolardan bir araiba haline geti
riliyor. Bunu devlet meşru hale getirirse bunu takdir 
etmek lazımı gelir zanne'diyorum. 

Devlet bu döner sermayeyle bunu hakkıyla yapa
bilir m'i? Devlet yaptığı kadar hakkıyla yapmaya uğ
raşacaktır. Çünkü Türkiye^de -devlet yalnız Gümrük 
iBakanlığmidaki tasfiyeye tabi olan mallarla uğraşmı
yor; bunun dışında başka vecibeleri de yerine getiri
yor. Peki onları yapan devlet niçin bir döner ser
maye genel miüdürîlüğü kurmak suretiyle bu işi yap
masın? Bunu bu tarzlda düşünmekte tahmin ediyo
rum faıytfa var gibi geliyor bana. 

Sevgili arkadaşlarım, meseleyi böyle basite irca 
ettikten sonra, arkadaşlarımın haklı olarak bahset
tikleri kadro kanunu meselesine geliyorum. Bu mese
lede Hükümet olarak düşünülen yol; Hükümete ve
rilmiş olan bir kanun kuvvetinde kararname çıkart
ma yetkisi var, Hükümet, bu kararnameye uymak 
suretiyle getirilen esneklikle, acaba devlet teşekkülün
den biraz daha fazla faydalanabilir mi diye ileride 
bir kadro teşekkülü düşünüldüğü beyanında bulun
du ve Komisyon olarak biz de bunu kabul ettik. Bu 
bakımdan, 1946 yılından beri hakikaten Devlet üze
rinde. hatta bakanlık üzerinde birtakım kötü alış
kanlıkların da merkezi haline gelmekte olan bu tas
fiyenin yapılmasını, Devletin malını bilmesini, Dev
letin, malının envanterini bilmesini ve bir de bunun 
ayrıca değerlendirilmesini şayanı takdir görüyorum ve 
yapılacak bu işlemin de, Hükümetin düşündüğü gibi, 
bir döner sermayeli genel müdürlük eliyle yapılmasını 
istiyorum. Takdir talbiatıyle Yüce Meclisindir, Yüce 
Meclis nasıl takdir ederse en doğru yol odur. 

Saygılar sunarım sevgili arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmail Şengün Başkanlığımıza 
müracaatla, Sayın Özalp'in konuşması esnasında is
minden bahisle, ileri sürmediği, kendisine ait olma
dığı bir görüşü kendisine atfettiğini beyanla açıkla
mada bulunmak istiyor. 

Kısa olarak müsaade ediyorum efendim; buyu
run, 

ÎSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
anlayışınız dolayısıyla teşekkür ederim. 

Efendim, biraz önceki konuşmamda bendeniz bü
kere olsun «KİT» lafını ağzıma almadım. Bununla 
beraber, Komisyondaki müzakereler sırasında, hangi 
çözümün bu sorunun çözümünde daha etkin olabi
leceğini tartışırken, KİT kurulması fikrinin de üze
rinde durulabilecek değerde bir fikir olduğunu ifade 
ettim. Sayın Özalp belki benim konuşmam sırasında 
Genel Kurulda değildiler; ama gayet iyi hatırlıyorum, 
Sayın Özalp bu münakaşaların detaylı olarak geçtiği 
Komisyon toplantısında bulunuyorlardı. 

Bu vesileyle şunu arz etmek isterim : KİT konusu 
toplumumuzda psikolojik olarak bir kenara atılıvere-
cek bir konu haline getirilmiştir. Halbuki KİT'ler bu 
ülkede yıllardan beri çok faydalı faaliyetlerini devam 
ettirebilmişler, bununla beraber pek çok hastalıklar
la da malul olmuşlardır. Sebebi de siyaset ve siyasî 
iktidarlar olmuştur. KİT konusunu yabana atmaya
lım] 

Ben daha ileri gideceğim ve şunu' söyleyeceğim : 
Bu sorunun çözümünde belki çok esnek hareket ede
bilecek bir KİT'in de ötesinde, özel sektöre dahi iş 
düşebilirdi arkadaşlar; fakat görüşümüz odur ki, dö
ner sermaye gibi devlet hiyerarşisi içinde genel mü
dürü, müsteşar yardımcısı, müsteşarı ve sairesi, hükü
meti olan bir hiyerarşi içinde bu konunun çözümü 
fevkalade azdır. 

Derin teşekkürlerimle arz ederim. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

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

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bugün bi
rinci kuruluş yıldönümünü kutlayan Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubuna mensup arkadaşlarımızı bir 
kere daha saygıyla selamlıyor, partinin milletimize 
daha nice yıllar hayırlı hizmetler vermesini diliyo
rum. (Alkışlar) 

Partileri adına, Gümrük Kanununa Göre Tasfiye 
Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu Ta
sarısı hakkında görüşlerini bildiren Sayın Şengün'e 
ve Sayın özcan'a teşekkür etmek istiyorum. 

Partimiz, huzurlarınızda bulunan bu tasarı ile 
uzun yıllardır el atılamayan bir soruna eğilmiş ve 
kanunî bekleme süresi içerisinde kaldırılamayan, 
gümrüğe terk edilen, sundurma ve depolarda fazla 
çıkan, müsadere edilen, çabuk bozulma veya telef 
olma tehlikesine maruz veya saklanılması masraflı ve 
külfetli veya tehlikeli olan, çürüme, bozulma gibi se
bepler sonucu ekonomik değerini tamamen yitiren ya 
da sağlığa zararlı hale gelen eşyanın tasfiyesini amaç
lamıştır. Parti sözcüsü arkadaşlarımızın da ifade et-
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tiği gibi, bunların suratla bir şekilde satışını sağla
mak, hızlı bir şekilde bu işi rasyonel ölçüler içerisin
de bitirmek amaçlanmıştır. Mutlaka bu yolun imha
dan çok daha elverişli bir husus olduğu konusu siz
lerce de takdir ve tespit edilecektir. ' 

Muhterem milletveki'lleri, şu anda tasarının gerek
çesinde de ifade edildiği gibi.gümrükte hemen hemen 
her yer dolmuştur ve 433- bin metreküp eşya ve 20 
binden fazla vasıta satışı için geleceği beklemektedir. 
Bu konuda bugüne kadar bazı uygulamalar olmuş
tur. Onlardan ne sonuç alındığı da ortadadır. Bugü
ne kadar, ancak tasfiye edilmesi gereken eşyanın yüz
de 20'si tasfiye edilebilmiştir. Sanıyorum ki, bu sü
ratle gidildiği takdirde gümrükteki eşyaların hiçbir za
man tasfiyesi müm'kün olamayacaktır. 

Kurulacak genel müdürlük bütün satış işini ken
disi yapacaktır, tamir atölyeleri kuracaktır, sundur
malar açacaktır, yeni satış mağazaları kuracaktır ve 
ıbu amaçla geniş ölçüde bir teşkilatlanmaya gidecektir 
açısından meseleye baktığımız takdirde, sanıyorum ki 
bir yere varamayız. Burada bizim yapmak istediği
miz, işin koorditıa'syonunu sağlamak ve böylece yine 
Sümerbankm mevcut satış imkânlarından, Devlet 
Malzeme Ofisinden, belediyelerden ve sair imkânlar
dan yararlanarak bu satışın süratle yapılmasını sağ
lamaktır. 

Biraz evvel Sayın Şengün'ün de ifade ettiği gibi, 
gerçekte bu iş özel sektör tarafından çok daha ra
hatlıkla yapılabilirdi; ancak biz böyle bir teklifle gel
miş olsa idik, herhalde bu kürsüde, gümrükteki mal
ların özel sektöre peşkeş çekilmesi ithamı ile karşılaş
mamız mukadderdi. Bu bakımdan bu işte kayırmacı
lık ve partizanlık söz konusu olmadan devlet deneti
minde, gözetiminde ve ciddiyetinde bu işi bitirmek 
durumundayz. Ayrıca, yapacağımız işi bürokrasiye 
boğmamak konusunda azamî dikkati de sarf edece
ğimize emin olabilirsiniz. 

Kadrolar konusundaki partimizin görüşünü, biraz 
evvel konuşan Sayın Özalp ifade ettiler, ben tekrar 
aynı konuya dönmüyorum. Ancak, her işin altında 
mutlaka bir iş vardır düşüncesinden de lütfen vazge
çelim. 

Sayın özcan dediler ki : «Bu konunun temel ne
denleri araştırılmış mıdır?» Gerçekten doğrudur ve ge
rekçede de kısmen değinilmiştir. Gümrüklerdeki uy-
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gulamaya göre tasfiyeye tabi bir eşya, sırasıyla am-
'bara alınması, raflanması, muhafazası, korunması, 
yüklenmesi, indirilmesi, nakli, vitrinlenmesi, ihalesi 
gibi pek çok hizmetten geçtikten sonra satışa çıkarıl
maktadır. Burası bir gerçek; ama bunu sorduğunuz 
zaman gayet ta'biî Gümrük Kanunundaki uygulama
nın böyle olduğu cevabını alıyoruz. Takdir edersiniz 
ki, sizler gibi biz de bu uygulamanın bu şekilde de
vamından yana değiliz. İnanıyoruz ki, bu konuda 
önümüzdeki günlerde dört başı mamur genel bir 
düzenleme yaptıktan sonra Yüksek Meclise müraca
at edip, sizlerin katkısıyla bu meseleyi bitirmek ar
zusundayız. 

Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. (Al
kışlar) 

RIFAT BAYAZ1T (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan bir şey sormak istiyorum, 
müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RIFAT BA YAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Bakan, başından itibaren «Partimizin hazırladığı bir 
kanun tasarısı» manasını getirir şekilde hep «parti
miz, partimiz» dedi. Kanuna bakıyoruz Hükümet 
tarafından getirilmiştir. Ben bir sürçü lisan olduğunu 
tahmin ettim ilk defa; fakat sonradan da aynı keli
meleri tekrar edince, bu konunun açıklığa kavuştu
rulmasını Sayın Bakandan hasseten rica ediyorum. 
Kanun tasarısı Hükümet tarafından getirilmiştir, biz 
de incelemelerimizi bunun üzerinde yaptık. Lütfeder
lerse bizi tenvir etmiş olurlar. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Doğrudur sayın milletvekili arkadaşım, tasarı Hü
kümet tarafından sevk edilmiştir; Plan ve Bütçe Ko
misyonunun değerli katkılarıyla olgunlaşarak huzuru
nuza gelmiştir. 

Ben partimiz adına konuşan Sayın Özalp'ten bah
sederken her halde tam olarak amacımı ifade edeme
dim, öyle anlaşılıyor; tashi'h ediyorum. 

Teşekkürler ediyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 

almak isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Maddelerine geçilmesi hususunu <• oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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İ inci maddeyi okutuyorum : 

Gümrük Kanununa Göre Tasfiye Edilecek Eşya 
Hakkında Döner Sermaye Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Kuruluş 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Gümrük denetimindeki sundur

ma, antrepo ve depolarda bulunan ve. Gümrük Ka
nunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanu
na göre tasfiyesi öngörülen eşyanın satış ve tasfiyesi 
amacıyla gerekli yerlerde ve sayıda tasfiye işleri dö
ner sermaye işletmeleri kurmak ve 100 milyon lirası 
cari yılda genel bütçeden ödenmek üzere Maliye vş 
Gümrük Bakanlığına bir milyar lira sermaye tahsis 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 
İSMAÎL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

başlıkla ilgili bir küçük önergemiz vardı efendim. 

BAŞKAN — O önergenizi maddelerin görüşülme
sinden sonra müzakere etmeyi düşündük efendim. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kuruluş 
MADDE 2. — Döner sermaye işletmelerinin bü

tün malî ve idarî işlerini bir merkezden düzenlemek 
ve yönetmek üzere Saymanlığı bulunan «Tasfiye İş
leri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü» 
kurulur^ Genel Müdürlük İşletmelerinin bütçesini 
yapmak, bilançosunun, kâr ve zarar hesabını çıkar
makla görevli olup, döner sermaye işletmeleri malî 
ve idarî yönden bu Genel* Müdürlüğe bağlı olarak 
çalışır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?... Yok. 

Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Döner sermaye ile yapılacak iş ve faaliyetler 
MADDE 3. — Tahsis edilen döner sermaye ile 

yapılacak iş ve £aaliyetler şunlardır : 
a) Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanun hükümlerine göre tasfiye edi
lecek hale gelen eşyanın, ilgili Kanun, Tüzük ve Yö
netmelikler uyarınca tasfiyesini yapmak, 

b) Tasfiye edilecek eşyayı dahilde ve gümrük
süz satış mağazalarında satmak veya sattırmak, 

c) Gümrüklerde veya diğer yerlerde depolar, 
mağazalar ve satış reyonları açmak veya açtırmak, 

d) Tasfiye edilebilir duruma gelen eşyadan yurt 
dışında satış imkânı olanları ihraç etmek veya et
tirmek, 

e) Tasfiye edilebilecek • hale gelen eşyanın satışa 
sunulmadan önce, özelliklerine göre bakımı, tamiri 
ve ambalajlamasını yaptırmak veya yapmak, gerekti-
ğinide parça halinde satışını temin etmek, 

f) Kaçak ve kaçak zannı ile yakalanan eşya ile 
yolcu beraberi eşya için sundurmalar, antrepolar, 
ambarlar ve açık sahalar işletmek, 

g) özelikle karayolu sınır gümrük kapılarında 
her türlü tahmil, tahliye, nakliye, aktarma ve ha
mallık işlerini yürütmek^ 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?. 

Buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) —, Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; kanunun tümü üzerinde parti
miz adına konuşan arkadaşımızın da belirttikleri 
gibi, Halkçı Parti Grubu olarak kanunun genel fel
sefesiyle mutabıkız. Yıllardan beri gümrüklerde şu 
veya bu nedenle - tabirimi mazur görünüz - mahsur 
tutulmuş bulunan eşyanın ve gün geçtikçe ekonomi
ye bir değer katmak şöyle dursun, yük haline gel
miş bulunan bir eşyanın, önemli bir değerdeki bu eş
yanın tasfiyeye tabi tutularak ekonomiye bir değer 
olarak aktarılmasından yanayım. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarının tartışılma
sı sırasında da defalarca belirtmeye çalıştığımız hu
sus, esas itibariyle bu 3 üncü maddeden kaynaklanan 
bir husustur. MiUiyetçi Demokrasi Partisi adına ko
nuşan değerli milletvekili arkadaşımızın da belirttik
leri gibi, aslında biz fikir olarak bu tasarıyla muta
bık olmakla beraber, ne kurduğumuzu ve kurduğu
muz bu organizasyonla gerçekte mutabık olduğu
muz bu amaca ulaşıp ulaşamayacağımızı endişeyle 
karşılıyoruz, emin olamıyoruz; şu nedenlerle: Halkçı 
Parti olarak bizim açımızdan, bu şekilde bir tasfi
ye işlemi yapacak olan örgütün KİT mi olsun, döner 
sermaye mi olsun, başka türlü bir devlet kuruluşu 
şeklinde mi örgütlensin, bu konuda çok fazla bir 
hassasiyetimiz yoktur. Ancak bizce önemli olan şey 
neyi kurduğumuzu, nasıl bir örgütle bu işe girdiği
mizi ve bu örgütün bu işleri yapmaya elverişli olup 
olmadığım tartmaktır. 
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Şimdi ^dikkatîerinize sunmak istiyorum; bir defa 
önce bir hususa açıklık getirmek isterim, Hükümet 
adına konuşan Sayın Bakan burada demin yaptık
ları konuşmada bir ifade kullandılar ve Plan ve Büt
çe Komisyonundaki müzakerelerde baştan sona bu
lunduğum hailde, hiç orada rastlamadığım bir ifa
deyi dile getirdiler *ve «Biz bunu kurarken sadece 
bu genel müdürlüğün bu işleri yapacağını varsayma
dık, Sümerbankın, Devlet Malzeme Ofisinin ve be
lediyelerin yine bugüne kadar bu konuda yaptıkları 
hizmetlerden ve onların imkânlarından faydalanacağı
mızı düşündük, bu genel müdürlüğü bir koordinatör 
göreviyle daha ziyade gördük» dediler. Ben Komis
yondaki müzakerelerde böyle bir ifadeye rastlama
dım. O kurmuşlarımızın, bugünlerde kendilerine aşa
ğı yukarı palyatif bir şekilde verilen bu görevi, bu 
genel müdürlük kurulduktan sonra da yürüteceklerini 
zannetmiyordum. Onun için bu meseleye bir açiklık 
getirilmesini istirham ediyorum. Esas itibariyle ka
nunun 1 inci" ve 2 nci maddesi incelendiğinde (daha 
ziyade 1 indi madde), muhtelif işletmeler kurulaca
ğı ve bu işletmelerin, burada sözü edilen genel mü
dürlük marifetiyle koordine edileceği bahse konu
dur. O nedenle, artık sistem bütünleştirilmiştir. Sü
merbankın veya Devlet Malzeme Ofisinin devrede 
olacağını zannetmiyorum. Buraya açıklık getirmele
rini Sayın Hükümet veya Komisyondan rica ediyo
rum. 

Şimdi, asıl geçmek istediğim hususu dile getirmek 
istiyorum: Kurduğumuz organ her ne ise, her ne ise 
demek istiyorum, çünkü gerçekten kanun tasarısında 
bu kuruluşun ne kadroları, ne kapasitesi, ne eleman 
düzeyi, ne elemanları maalesef beli değildir. Çünkü, 
Komisyonda bize anlaltılan, «Bu bir başlangıçtır ve 
gelişecek olan ihtiyaçlara göre biz bunu düzenleme 
imkânını elimizde tutmak istiyoruz» dediler. Bu da 
tabiî bir fikirdir; ama netice itibariyle şu anda Yü
ce Meclis nasıl bir örgüt kurduğunu bilmeden, bir 
örgüte adım atmanın kararım almaktadır. Biz, bu 
konuda açık olmadığımız için, şimdi böyle ne oldu
ğunu bilmediğimiz bir kuruluşun aşağıda sayılan gö
revleri yapıp, yapamayacağı konusunda endişeyi ha
len taşımaktayız. 

Bjr, ilki örnek vermek istiyorum: (d) fıkrasında 
sayılan şey; gümrüklerde tasviye kararı alınacak olan 
malların ((a), (b), (c) fıkralarında depo ve sundur
malar kurularak satışa arz edilmesi doğaldır) ihracı 
yükümlülüğü veya ihraç etme imkânlarının araştırıl
ması da bu kuruluşa verilmektedir. Yani, bir ihracat 
organizasyonu da bu kuruluş tarafından yapılsın 
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istenmektedir: Hem yurt içi satışları düzenleyecek, 
hem bir ihracat işiyle uğraşacak^ Hemen (e) fıkra
sında, gümrükte heder olmaya yüz tutmuş olan mal-

. zemenin (ki, bunlar ne kadar bin cinstir-takdirleri
nize sunarım) bakımını, tamirini, ambalajlamasını 
yapacak,* yani bir ıtamiirdilik, bakumcılık da yapacak 
bir üniteyi de kapsayacak, (g) fıkrasında, tahmil 
tahliye, nakliye, aktarma, hamallık işlerinin bile dü
zenlenmesini yapacak. Bu kadar geniş yelpazeli bir 
kuruluş, fonksiyonları bu kadar geniş olacak bir ku
ruluşu kurmaktayız. Bizim buradaki bütün tereddü
dümüz, gerçekte almacına ulaşmasını istediğimiz bir 
konuda, hakikaten yeteri, gerekli ve de amacına ula
şabilecek bir düzenlemeyi yapıyor muyuz yapmıyor 
muyuz? Bu konuda halen tereddüt taşıyoruz. 

Son bir mesele olarak da şunu söylemek istiyo
rum: Üçündü maddenin (a) fıkrası çok açıktır. Der 
ki: «Gümrük Kanunu, Kaçakçılığın1 Men ve Takibine 
Dair Kanun hükümlerine göre bütün bu işlemler ya
pılacaktır; ayrıca kanun, tüzük ve yönetmelikler uya
rınca da tasfiyeye gidilecektir^» 

Sayın arkadaşlarım, gürnrüMerimizde yıllardan be
ri milyarlarca lirayı bulan bu birikim, işte burada adı 
edilen bu bağlayıcı, muğlak veya günün koşullarına 
uymayan kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler yüzün
den olmuştur. Bu birikime yol açmış olan bütün 
mevzuata yine tam manasıyla uyacak bunların tas
fiyesi ve giderilmesi yoluna gidileceğini bu Kanun 
Tasarısı söylemektedir: Bu da bir çelişki oluyor. Ya
ni; bugünkü karışık gümrük mevzuatı, kaçakçılığın 
men ve takibine ilişkin yasalar veya mevcut ka
nun, tüzük ve yönetmelMeıtie günlün koşullarına uy
gun bir düzenleme yapmadan, bu meselenin üstesin
den temelli bir biçimde gelebileceğimizi düşünmek, 
bizce biraz fazla iyimserlik oluyor. Onun için biz is
terdik ki, bütün bu sistem, bahse konu bu Kanun 
ve yönetmediklerin de düzenlenmesi sonucunda önü
müze gelsin ve biz de inanalım ki gerçekten amacına 
ulaşacak gerçekçi bir düzenlemeyi Mecliste kabul 
ediyoruz. Bu konuda halen bazı endişeler taşıdığı
mızı burada zabıtlara geçmesi bakımından açıklamak 
istedim. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim efendim. (HP sı-
ralanndan alkışlar) 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
BuraSdan ifade edebilir miyim Saym Başkan? 

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

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; kanunun Hü-

643 — 



T. B. M. M. B: 66 16 . S . 1984 0 : 1 

kümetten sevk edilen şekliyle 3 üncü maddeyi tet
kik edersek, görürüz ki, önada, bu Kanunda yapıl
ması öngörülen vazifelerin kurulacak bu genel mü
dürlük vasıtasıyla (bizzat yapılması öngörülmüştür. 

Tasarıda «bizzat satmak, satış reyonları açmak, 
ihraç etmek, gerektiğinde ambalajlamasını yapmak» 
diye söz ediliyor. Halbuki tasarı Komisyondan ge
çerken, haklı olarak, bunları sadece genel müdür
lüğün bizzat yapması yerine, «satmak veya sattır
mak» «açmak veya açtırmak», «İhraç etmek veya et
tirmek», «bakımı, tamiri ve ambalajlamasını yaptır
mak veya yapmak» biçimine dönüştürülmüştür. 

Burada bütün mesele, tasfiye edilecek malları ger
çekten süratli bir şekilde ve gerekli koordinasyonu 
sağlayarak yahut bu işleri bizzat yaparak elden çı
karmaktır. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — 'Madde üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 3 üncü mad
denin (a) fıkrası üzerinde b'ir ndbze durmak için hu
zurlarınızı işigal ediyorum.; 

(a) fıkrası, «Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre tas
fiye edilecek hale gelen eşyanın, ilgili Kanun, Tü
zük ve yönetmelikler uyarınca tasfiyesini yapmak» 
görevini döner sermayeye bırakmaktadır. 

Değerli milletvdkülleri, burada sözü edilen tasfiye 
birkaç anlama gelmektedir. Burada bence bunlardan 
birisi ve en önemlisi, tahsis yoluyla tasfiyedir. 17 Ara
lık 1983 tarihli Rösmî Gazetede yayınlanan tüzüğe 
göre, gümrükten tasfiye bekleyen birtakım malların 
bazıları satış yoluyla tasfiye edilebilmekte, satılama
yan veya tahsis edilemeyen eşyanın tasfiyesi için 
bazı kurallar getirilmekte, yok etme yoluyla tasfi
ye öngörülmekte ve tahsis yoluyla tasfiye konusunda 
da bazı açık hükümler gdtirillmektedir. 

Şimdi, kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrası
na göre, tahsis yoluyla yapılacak tasfiye de söz ko
nusu genel müdürlüğe bırakılmış olmaktadır. Yani, 
«Genel ve 'katma bütçeli dairelerle, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri eşya totemlerini, o ihtiyacı bu
lunan eşya istemlerini Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına 'bildirirler. Bu istemler, bakanlık
ta ilgili müsteşar yardımcısının başkanlığında, 
Tasfiye Dairesi Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Şu
be Müdüründen oluşan bir kurulca değerlendirilerek 
karara bağlanır. Bu kararlar, müsteşarın onaylama-

sıyla tamamlanır, yetki verilir» demektedir ilgili tü
zük hükmü. 

Değerli arkadaşlarım, 'ben, tüzüğün bu hükmü
nün 'bütçe prensiplerine aykırı olduğu görüşündeyim. 
Çürikü bütçe, genellik prensibiyle hardket edilmesi 
gerdken bir vesikadır ve devldt dairelerine, Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine herhangli bir girdiden, bir 
mal varlığının girmesinden, bütçenin dışında söz 
edilmemek lazım gelir. Yani tahsisi öngörülen her
hangi bir mal, ancak rayiç bedeliyle o kuruluşa tah
sis. edilebilir. Halbuki, biraz önce bahsettiğim tüzü
ğün hükmüne göre çok cüzî bazı ardiye ücretleri 
ödenmdk suretiyle ibu malın devlet dairelerine, Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine ve bütünüyle genel ve katma 
bütçeli dairelere tahsis edilebileceği öngörülmektedir 
ve 'bu Kanun Tasarısının görüşülmekte olan madde-
sliyle de bu yetki döner sermaye genel müdürlüğüne 
bırakılmaktadır. 

Bizim şu anda ifade etmek istediğimiz nokta, tah
sis yoluyla tasviye hükmünün, İkim güçlü ise, hangi 
genel ve (katma idareli bütçe Hükümete daha yakınsa 
ve kim Bütçe Kanununun genel ilkelerini bir tarafa 
itecek davranışı gösterdbiliyorsa ona yapılacağı şek
lindedir ve özellikle kanun tasarısının bu maddesine 
muhalif olduğumuzu bu vesileyle bildirir, hepinize 
derin saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Madde üzerinddki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Madde hakkında verilmiş olan değişiklik önerge
mi yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sermaye, Gelir ve Giderler 

Döner sermayenin kaynakları 
MADDE 4. — Tahsis edilen döner sermaye, Ma

liye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine bu amaçla ko
nulan ödendklerle, aynî yardımlar, döner sermaye 
faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardım
lardan oluşur. 
Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye miktarı 

ile sınırlı 'olmaksızın sermayeye ilave olunur. 
Döner sermaye faaliyetlerinin yürütülmesinde kul

lanılmak üzere 'işletmeye verilen malların bedeli tah
sis edilen sermayeye mahsup edilir.; 

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kâr
lar, ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye mikta
rına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. 
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ödetilmiş sermaye tahsis edilen sermaye tutarına 
ulaştıktan sonra elde edilen kârlar, hesap dönemini 
izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar genel bütçeye 
gel'ir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır. 
Zamanında yatırılmayan kârlar için 6183 sayılı Amme 
Alacaklarını Tahslil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre hesaplanacak gecikme zamları döner ser
maye ita amini ve saymanından yarı yarıya tahsil 
olunur. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ek süre 
verilmesi hafinde Ibu süre için gecikme zammı aran
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?... Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler...: Madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Sermâyenin işletmeler arasında dağılımı 
İMA'DDE 5. — Döner sermayenin işletmeler ara

sında dağılımı, artırılıp azaltılması veya geri alın
ması Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğün
ce yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?... Yok.; 

ıMadde hakkında verilmiş 'değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Ka'b'ul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorulm: 
Sermayenin artırılması 
MADDE 6. — İhtiyaç duyulması halinde birin

ci maddeye göre tahsis olunan sermaye, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yeterli ölçüde artırılabilir. Bu su
retle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?..:, Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, Komisyondan bir ricam var. Burada bir ta
van ve taban gösterilse, «ihtiyaç nispetinde artırılır, 
1 - 2 misli artırılır» dense kanun tekniği yönünden 
uygun olur. Takdir yine Komisyonundur. 

Bunu yalnız bir temenni olarak Komisyona sun
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Bunu Koimisyona tevdi edilmiş bir 
soru olarak kabul ediyorum. 

Komisyon görüş bildirmek ister mi? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; bu konu Komisyonda görüşülürken 
yine bir temenni olarak izhar edlildi; fakat döner ser

mayenin çalışmalarına elastikiyet getirme bakımın
dan bir miktarla sınırlanması uygun görülmediği için 
bu şekle dönüştü. 

Bilgi olarak arz ediyorum. 
BAŞKAN — Başkanlığımızca bu soru üzerine 

yapılacak bir işlem yoktur. 
Bu nedenle 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabu! edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Tasfiye edilecek malların döner sermaye işletme

lerine teslim^ 
MADDE 7. — Döner Sermaye İşletmelerince 

tasfiye suretiyle elden çıkarılacak eşya, «Gümrüğe 
Terked'ilen, Terkedilmiş, Sayılan,, Müsaade Edilen 
Eşyanın Tasfiyesine İlişkin Tüzük Hükümleri» ne 
uygun olarak Bilgili idarelerden belgeleri ile teslimi 
alınır. Bu suretle teslim alınan eşyanın satışından 
doğan hâsılat aylık dönemler itibariyle, % 10'u dö
ner sermaye işletmesinin geliri olarak indirildikten 
sonra satış tarihünü izleyen ayın 15'inci günü çalış
ma saati sonuna kadar ilgili saymanlığa yatırılıp 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?... Yok. 

Madde üzerinde verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler.<5 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
8 indi maddeyi okutuyorum 
Giderlerin karşılanması 
MADDE 8. — 3 üncü maddede belirtilen iş ve 

faaliyetlerin gerektirdiği gider veya harcamalar ile 
döner sermaye kadrolarında (istihdam edilen perso
nele, genel hükümlere göre yapılacak ödemeler dö
ner sermayeden karşılanır. Döner sermayeden bun
lar dışında herhangi bir harcama yapılamaz. 

Döner sermayeden yapılan harcamalarla elde edi
len gayrimeriküller, kullanım hakiki döner sermayeye 
ait olmak üzere Hafine adına tescil edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?... Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilrniştJir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜİM 

Çeşitli Hükümleri 

Bilanço, gelir ve gider belgelerinin gönderilmesi 
MADDE 9. — Hesap dönemini izleyen iki ay 

içerisinde her türiü gelir ve gider îbelgeleri ile bilan-
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ço ve ekleri Sayışjtaya; bilanço Ve eklerinin onaylı bi
rer örnekleri de aynı süre içerisinde Maliye ve Güm
rük Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğüne) 
gönderilir. 

'BAŞKAN — Maldde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişildik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Hesap dönemi 
MADDE 10. — Döner sermayenin hesap dönemi 

takvim yılıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? >2. 

Yok. 
Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 11. — Döner sermaye işletmelerinin her 

türlü malî ve idarî işlemlerinin yürütülme şekli ve 
muhasebe usulleri hazırlanacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yayımlandığı ta
rihten itibaren en geç Jkü ay içinde hazırlanır ve Res
mî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Yolk. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..7 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 12. — Döner sermaye işlemleri 1050 sa

yılı Mühasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine tabî 
değildir^ 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.,. Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — Maiye ve Gümrük Bakan

lığı bünyesinde bulunan Tasfiye Daire Başkanlığı kal-
dırılmıştır^ 

Bu Kanunun 2 nci maddesinde (kurulması öngö
rülen «Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Ge
nel Müdürİüğü» 13.12.1983 tarih ve 174 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre teş
kilatlandırılır. Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar 

hizmetler mevcut Tasfiye Daire Başkanlığı tarafından 
yürütmeye devam olunur. 

Yem teşkilatlanma nedeniyle sınıf, unvan ve kad
ro dereceleri değişmeyen Tasfiye Daliresi Başkanlığı 
personeli, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, 
Tasfiye İşleri Döner Sermaye işletmeleri Genel Mü
dürlüğü kadrolarına atanmış sayılır, değişenler 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanırlar. Bu 
personelin eski kadrolarına allt aylık ek gösterge ve 
her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde 
kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutu
lur. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz almak 
isteyen?.* Yok. 

(Madde hakkında verilmiiş değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okultuyorum: 
Yürürlük; 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının başlığı hakkında verilmiş bir önerge 

var, okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarı başlığının «Gümrük 

Kanununa Göre» yerine, «Gümrük Mevzuatına Gö
re» şekline dönüştürülmesini saygılarımızla öneririz. 

İsmail Şengün 
Denizli 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Veçihi Akın 
Konya 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Mahmut Altunakar 
Diyarbakır 

Haydar Koyuncu 
Konya 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMtROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz. 

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

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştin 
Tasarının tümünü oylamadan evvel, oyunun ren

gini belirtmek üzere söz almak isteyen sayın millet
vekili var mı?. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Böy
lece tasarı kanunlaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, gündemlimizde görüşülecek* 
başka bir konu kalmamıştır. Sözlü soruları ve 15.5.1984 
tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve basılıp dağı
tılmış budun'an 49 sıra sayılı Kanun Tasarısını sıra
sıyla görüşmek için 17 Mayıs 1984 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum, 

Kapanma Saati : 17.50ı 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, piyasada kullanılan faturalara ve fiyat deneti
mine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı H. 
Cahit Aral'ın yazılı cevabı. (7/81) 

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

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum M illetvekili' 

1. Piyasada etkin bir fiyat denetimi yapılmak
ta mıdır? 

2. Ülkemizde fabrika ve imalathanelerde maliyet 
muhasebesi uygulanmakta mıdır? Maliyet muhasebe
si fiyat denetiminde bir araç olarak kullanılabilir mi? 

3. Piyasada kullanılan faturalar hangi usullerde 
nerelerde bastırılmaktadır? Bunların Devlet tarafın
dan, tek tip ve soğuk damga ve seri nolu olarak bas
tırılması düşünülmekte midir? 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı <* 16.5.1984 
Fiyat, Kalite ve Standartlar 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 7-Ö22/GB-22/6611 

Konu : Erzurum Milletvekili Sayın Hil
mi Nalbantoğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 4.5.1984 tarih ve 7/81-1139/03658 sayılı ya

zınız. • 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesinde istenilen hususlara veri
len cevap ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesine Cevap 

SORULAR : 
1!. Piyasada etkin bir fiyat denetimi yapılmakta 

mıdır? 
2. Ülkemizde fabrika ve imalathanelerde mali

yet muhasebesi uygulanmakta mıdır? Maliyet muha
sebesi fiyat denetiminde bir araç olarak kullanılabi
lir mi? 

3. Piyasada kullanılan faturalar hangi usullerde 
nerelerde bastırılmaktadır? Bunların Devlet tarafın
dan, tek tip ve soğuk damga ve seri nolu olarak bas
tırılması düşünülmekte midir? 

CEVAPLAR : 
L 3003 sayılı «Endüstriyel Mamulatın Maliyet 

ve Satış Fiyatlarının Kontrolü e Tespiti Hakkında 
Kanuna» dayanarak fabrika ve toptan satış fiyatları 
Bakanlığımızca tespit edilen sanayi mamulleri için 
1.2.1980 tarih ve 16887 sayılı Resmî Gazetede yayım
lanan FKS-80/1-1 No. lu Bakanlık tebliği ile satış 
fiyatlarında beyan esası getirilmiştir. 

Bu esasa göre, 28.3.1978 tarih ve 16242 saydı Mü
kerrer'Resmî Gazetede yayımlanan FKS-78/2-18 No. 
lu tebliğe dahil sanayi mamulleri üreten firmalar, tes
pit edecekleri fabrika ve toptan satış fiyatlarım, uy
gulayacakları tarihleri de belirtmek suretiyle Bakan-
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lığımıza göndereceklerdir. Beyan edilen maliyetler ve 
dolayısıyla satış fiyatları üzerinde Bakanlık gerekirse 
inceleme ve değişiklik yapabilecektir. 

Bu durumda tebliğ kapsamında belirtilen sanayi 
mamulleri üreten firmalar uygulayacakları satış fiyat
larını Bakanlığımıza beyan -etmektedirler. Firmalarca 
beyan edilen satış fiyatları Bakanlığımızca incelen
mekte haklı bir nedene daynmayan fiyat artışlarma 
müdahale edilmektedir. Nitekim 1983 yılında oto las
tikleri satış fiyatlarına müdahale edilmiş aşırı bir fi
yat artışına imkân verilmemiştir. Ayrıca gene aynı 
yıl dokumacı firmaların talebi üzerine iplik fiyatları 
incelenmiş, neticede, aşırı bir fiyat artışı yapılmadığı 
görülmüştür. 

.2. Tebliğ kapsamına dahil sanayi mamulleri üre
ten firmalarda yapılan incelemelerde kanun gereği 
imalat defteri tutulduğu görülmüştür. 

16 . 5 . 1984 0 : 1 

Bakanlığımızca yapılan fiyat tespit ve denetimle
rinde maliyetler esas alınmıştır. 

Bugünkü uygulamada ise, Hükümet programında 
belirtildiği gibi, fiyat hareketleri ithalat yoluyla den
gelemek istenmekte, küçük marjlarla üretici korun
maya çalışılmaktadır. 

İthalatın yapılması, arz - talep unsurunda fiyat
larda dengeyi sağlamasının yanısıra, mamul kalitesi
nin yükselmesine, serbest rekabet ortamının tesisine 
sebep olacaktır. 

Ayrıca Ortak Pazara girildiğinde hazırlıklı bulu
nulacaktır. 

3. Piyasada kullanılan faturalar kanunî şekil ve 
şartlara uyularak mükellefler tarafından bastırılmak
tadır. Vergi Usul Kanununun 257 nci maddesi Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına tek tip fatura basma yet
kisi verdiğinden, Bakanlıkta bu hususta gerekli çalış
malar yapılmaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
66 NCI BİRLEŞİM 

16 . 5 . 1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

,1. 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — İçtüzüğün 35 inci maddesine göre Sanayi 

ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3. 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasın

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

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

3. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin, bazı 
kurumlara ait gayrimenkullerin kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/62). 

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

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

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

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

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

9. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, tütün 
üreticisine ve yabancı sigara ithaline ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

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

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici'nin, Kü

tahya İli Gediz İlçesinin Merkezinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komis
yonu Raporu (2/33) (S. Sayısı : 50) (Dağıtma tari
hi : 14.5.1984) 

2. — Gümrük Kanununa Göre Tasfiye Edilecek 
Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sa
yısı : 51) (Dağıtma tarihi : 14.5.1984) 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 50 

Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici'nin, Kütahya İli Gediz İlçesi
nin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 

Komisyonu Raporu. (2 /33 ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kütahya İli Gediz ilçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ve rica ederim. Ahmet Ekici 
Saygılarımla. Kütahya Milletvekili 

KÜTAHYA ILÎ GEDİZ İLÇESİNİN MERKEZİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
GEREKÇESİ 

Kütahya ili Gediz ilçesinde 28.3.1970 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonucunda ilçe merkezi 
halkının büyük bir kısmı (2 349 aile) 5.8.1970 gün ve 7/1164 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 7269 sayılı 
Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun 
değişik 16 ncı maddesi hükmünce 7 Km. uzaklıktaki «Kadınlar Pazarı» mevkiinde tespit edilen alana nakli 
ve iskân edilmişlerdir. 

1970 - 1975 yılları arasında hükümet konağı ve diğer resmî kuruluşlara ait binaların da burada yapıl
ması nedeniyle İçe merkezi fiilen bu alana nakledilmiştir. 

Başlangıçta eîiki Gediz halkının bütünü ile yeni Gediz'e taşınacağı düşünüldüğünden yeni Gediz'in bir de
vamı olduğu kabul edilmiştir. Ancak depreme maruz eski Gediz'deki tahribat görmemiş veya az tahri
bat görmüş yapıların sahipleri zamanla eski evlerini yaptırıp oturulabilecek hale getirmişler ve bu durum 
burada da hayatın yeniden canlanması sonucunu doğurmuştur. Böylece giderek yeni Gediz'den fiilen ayrı 
ve müstakil bir yerleşme yeri hüviyetini kazanmıştır. 

Her iki yerleşim yeni arasında 7 Km. lik azımsanmayacak bir mesafenin ve arada iki köyün bulunması, 
bu ayrılığı gittikçe artırdığı gibi yeni yerleşim merkezinde bulunan Gediz Belediyesinin eski Gediz'e hizmet 
götürmesi de mümkün olamamış ve bu durum eski Gediz'de oturan vatandaşları mağdur etmiştir. 

Bu gelişmeler sonucunda eski Gediz'de kurulan <aGediz*i Yaşatma ve Onarma Derneği» 1975 yılından iti
baren eski Gediz'de yeni bir belediye kurulması girişiminde bulunmuştur. Bu isteğe uygun olarak jeolojik 
açıdan eski Gediz'de deprem riski bakımından yerleşmenin mümkün olup olmadığı konusu araştırılmış 
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsünce yapılan inceleme sonucun
da eski Gediz'de deprem riski açısından yerleşmenin mümkün olduğu görüşüne varılmıştır. 
» Konu hukuksal açıdan da ele alınmış, eski Gediz'de belediye teşkilatının devam edip etmediği hususun
da tereddüde düşüldüğünden Danıştaya intikal ettirilerek danışsal görüş istenmiştir. Danıştay 3 üncü Dai
resi 26.9.1979 gün ve E. 1979/369, K. 1979/436 sayılı kararı ile «5442 sayılı II idaresi Kanununun 2 nci 
maddesinin (A) bendi gereğince bir ilçe merkezinin naklinin kanunla yapılması gerekirken Gediz'de böyle 
bir işleme başvurulmadığı, eski Gediz'de mevcut belediyenin kaldırılmasının da kurulmasındaki usulle olması 
gerekirken idarece böyle bir işlem de tesis edilmediğinden eski Gediz'de belediyelik vasfının hukuken devam 
etmekte olduğunun kabul edilmesi gerektiği» görüşünde birleşilmiştir. 

Danıştayın bu görüşü karşısında ilçe merkezinin nakline ilişkin bu tasarı hazırlanmıştır. 
Tasarının ikinci maddesinde Kanunun 5.8.1970 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi öngö

rülmüştür. Bu suretle, anılan tarihten itibaren yeni yerleşme yerinde faaliyetini sürdüren ilçe belediyesinin 
varlığı ve işlemleri hukukîlik kazanmış olacaktır. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/33 
Karar No. : 11 

11 Mayıs 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÜSİ BAŞKANLİĞİNA 

Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici'nin Kütahya İli Gediz Ilçesi'nin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Gerekçesi İçişleri Bakanlığı temsilcisinin de katılmasıyla Komisyonumuzun 10.5.1984 
günlü 14 üncü birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Teiklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görülerek teklif gelen şekliyle aynen ve 
oy birliğiyle kabul edildi. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

'Ballalkesk 

BaişkanvefkiMi 
Nihat Akpak 

«Sakarya 
Namık Kemal Şentürk 

'İstanbul 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmiiır 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Salim Erel 

Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 50) 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET EKİCİ'NİN 
TEKLİFİ 

Kütahya İli Gediz İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Kütahya İli Gediz İlçesinin mer
kezi yeni yerleşim merkezi Yenigediz'e nakledilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 5.8,1970 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 ̂  — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KAMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kütahya İli Gediz İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanım Teklifi 

MADDE 1. •— Teklifin Birinci Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin İkinci Maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin Üçüncü Maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

mmm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 50) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 51 

Gümrük Kanununa Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner 
Sermaye Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/479) 

TC 
Başbakanlık 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük BakttBbğtnca haztrlanan ve Başkanlığınız» arzı Bakanlar Kurutunca 27.4.1984 tarihin
de kavariaşfangan «Gümrük Kanununa Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Dener Sermaye Kanunu Ta
sana» ite gerekçesi İlişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, gümrük idareleri yurda giren, yurt dışına çıkan yolcuların giriş ve çıkış işlemlerini, yurt 
dışı edilen, yurda getirilen eşyaların ithalat, ihracat, geçici kabul, transit ve aktarma gibi hizmetlerini, kara
yolu gümrük kapıları, uluslararası havaalanları ve bazı iç gümrüklerdeki ambar ve sundurma işlerini yap
maktadır. 

Gümrüklerimizde, anılan hizmetler yürütülürken, gümrük denetimindeki yerlerde kanunî bekleme süresi 
içinde kaldırılmayan, gümrüğe terkedilen, sundurma ve depolarda fazla çıkan, müsadere edilen, çabuk bo
zulma veya telef olma tehlikesine maruz veya saklanması masraflı ve külfetli veya tehlikeli olan, çürüme, 
bozulma gibi sebepler sonucu ekonomik değerini tamamen yitiren ya da sağlığa zararlı hale gelen eşya güm
rüklerce tasfiyeye tabi tutulmaktadır 

Tasfiyeye tabi tutulan bu eşyalar, genellikle satış, kamu kuruluşlarına tahsis, ekonomik değerini yitirmesi 
halinde imha suretiyle elden çıkarılmaktadır. 

Halen gümrüklerde tasfiye ve ambarlama hizmetleri gümrük memurları eliyle ve 657 saydı Devlet Me
murları Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. 

Gümrüklerdeki uygulamaya göre, tasfiyeye tabi bir eşya, sırası ile, ambara alınması, raflanması, muhafa
zası, korunması, yüklenmesi, indirilmesi, nakli, vitrinlenmesi, ihalesi gibi bir sürü hizmet safhalarından geç
tikten sonra satışa çıkarılmaktadır. 
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Tamamen işletmecilik esasına yönelik bu faaliyetler, yıllardan beri genel bütçe prensileri ve usulleri içeri
sinde yönetilmeye çalışılmıştır. 

Bu nedenle gümrüklerimizde tasfiyeye tabi eşya sürekli olarak birikmiş ve dolayısıyla gümrüklerimizin 
diğer hizmetleri de aksamaya başlamıştır. 

Zira 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren araştırılmasına başlanan ve ancak 6 aylık bir zaman içinde tespit 
edilen bilgilere göre, gümrük 'denetimi altındaki 1 590 adet depo ve sundurmalarda yaklaşık 577 320 metre
küp eşya ile 21 850 adet vasıtanın bulunduğu, ambar giriş tarihleri itibariyle bu eşya ve vasıtaların takriben 
150, milyar değerde olduğu ve 1946 yılından itibaren günbe gün artarak bugünkü seviyeye eriştiği, o tarih
teki yasa çerçevesinde bu eşyaların tasfiyesinin ancak 45 yıl gibi bir zamanda yapılabileceği anlaşılmıştır. 

2419 sayılı, 25.2.1981 tarihli Yasa ve bu Yasaya ilişkin tasfiye tüzüğüne göre tasfiyeye tabi eşya ve va
sıtaların satışı Devlet Malzeme Ofisi :le Sümerbank Genel Müdürlüğünce yürütülmüş, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca da belirli kamu kuruluşlarına eşya ve vasıta tahsisi yapılmıştır. 

Kasım 1983 tarihine kadar geçen jkibuçuk yıl içinde 25 307 adet vasıta (geçmiş yıllar dahil) D.M.O. Ge
nel Müdürlüğünce halka satılmış ve anılan Genel Müdürlük tarafından halka satılan bu vasıtalardan 
6 814 500 000 TL. Hazineye gelir sağlanmıştır, 

Sümerbank ve D.M.O, Genel Müdürlüklerince satılan eşya miktarı, değer olarak 2 702 642 910 TL.'na 
ulaşmıştır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 2 026 adet vasıta kamu kuruluşlarına verilmiş, 8 7Q6 adet vasıta M.K.E. 
Kurumuna hurda olarak devredilmiş, 399 adet vasıta eğitim amacıyla ders aracı olarak üzerinde çalışmak 
üzere meslekî ve teknik okullara teslim edilmiş, 591 012 427. TL. değerde eşyanın kamu kuruluşlarına tah
sisi yapılmış, ayrıca bozulacak neviden 75 000 000 TL. eşyanın tasfiyesi dolmadan öncelikle satışı sağlan
mıştır. 

Ekim 1983 tarihi itibariyle halen gümrük denetimi altında bulunan 1 120 kapalı ve açık sahalarda yakla
şık 433.000 metreküp hacminde 22 500 TIR kamyon dolusu eşya ile 14 000 adet vasıta bulunmaktadır. 

Bunlara ilaveten D.M.O. sahalarında yaklaşık 6 000, adet vasıta, Sümerbank mağazaları ile depolarında 
külliyetli miktarda eşya satışa sunulmak üzere beklemektedir. 

Gümrüklerde yıllardan beri biriken tasfiyelik eşyanın bugüne- kadar geçen üç yıllık zaman içinde ancak 
% 20'sinin tasfiyesi yapılabilmiştir. 

Bu dönem içerisinde yeniden tasfiyeye tabi hale gelmiş olan eşya ve vasıtalar tespit edilmekte olduğundan, 
anılan rakamlara ilave edilememiştir. 

Gümrüklerde tasfiye olayı sürekli bir faaliyet olup gümrük hizmetleri içerisinde önemli bir yer tutmak
tadır. 

Yıllardan beri bu soruna tasfiyenin şekli ve usullerinde mevzuat değişikliği yapılmak suretiyle çare aran
maya çalışılmıştır. 

Oysa sorun tamamen ekonomik 'bir olay olup, faaliyetlerin işletmecilik esasına göre yürütülmemesinden 
kaynaklanmaktadıri 

Gümrüklerin asıl görevi olan ithalat, ihracat, transit gibi hizmetlerin daha iyi yapılmasına imkân hazır
lamak maksadıyla Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun gereğince tasfiyesi ön
görülen eşyanın, bundan böyle işletmecilik esasına göre yönetilerek ekonomik değerini yitirmeden millî eko
nomiye kazandırılması için kanun tasarısında belirtilen faaliyetler kapsamına almak suretiyle bir döner serma
ye ile yürütülmesi öngörülmüştür. 
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GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE TASFİYE EDİLECEK EŞYA HAKKINDA DÖNER SERMAYE 
KANUN TASARISININ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Gümrük denetimindeki sundurma, antrepo ve depolarda bulunan ve Gümrük Kanunu ile 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre tasfiyesi öngörülen eşyanın satış ve tasfiyesi amacıyla bu 
gibi eşyaların yoğun bulunduğu yerlerde yeterli sayıda döner sermaye işletmelerinin kurulması ve bu işletme
lere bir milyar lira sermaye tahsis edilmiştir. Bunun 100 milyon lirası cari yıl bütçesinden karşılanacaktır. 

Madde 2. — Döner sermaye işletmelerinin bütün malî ve idarî işlerini bir merlcezde düzenlemek ve yö
netmek, bütçesini yapmak, bilançosunu, kâr ve zarar hesabını çıkarmak üzere saymanlığı bulunan «Tasfiye 
İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü» kurulması öngörülmüştün 

Madde 3. — Tahsis edilecek döner sermaye ile; 

a) Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre tasfiye edilecek 
hale gelen eşyanın, ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca tasfiyesini yapmak, 

b) Tasfiye edilecek eşyayı gümrük sahası içinde veya dışındaki satış mağazalarında satmak, 

c) Gümrüklerde veya diğer yerlerde depolar, mağazalar ve satış reyonları açmak, 

d) Tasfiye edilebilir duruma gelen eşyadan yurt dışında satış imkânı olanları ihraç etmek, 

e) Tasfiye edilebilecek 'hale gelen eşyanın satışa sunulmadan önce, özelliklerine göre bakımı, tamiri ve 
ambalajlanmasını yaparak gerektiğinde parça halinde satışını temin etmek, 

f) Kaçak ve kaçak zannı ile yakalanan eşya ile yolcu beraberi eşya için sundurmalar, antrepolar, 
ambarlar ve açık sahalar işletmek, 

g) Özellikle karayolu sınır gümrük kapılarında her türlü tahmil, tahliye, nakliye, aktarma ve hamallık 
işlerini yürütmek, 

Öngörülmektedir, 

Madde 4. — Tahsis edilecek döner sermaye Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan 
ödeneklerle, aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek , kârlar, bağış ve yardımlardan 
oluşması, 

Bağış ve yardımların tahsis olunan sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye ilave edilmesi, 
Döner sermaye faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere işletmeye verilen malların bedelinin tah

sis edilen sermayeye mahsubu, 

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kârların ödenmiş .sermaye tahsis edilen sermaye miktarına ula
şıncaya kadar sermayeye ilave olunması, 

Ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye miktarına ulaştıktan sonra elde edilen kârların, hesap dönemini 
takip eden yılın mart ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılması, 
süresinde saymanlığa yatırılmayan kârların döner sermayenin ita amiri ile sorumlu saymanından veya bu 
görevleri yürütenlerden, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dairesin
de gecikme zammı ile birlikte müteşelsilen tahsil olunması hükme bağlanmaktadır. 

Madde 5. — Döner seımayenin işletmeler arasında dağılımı, artırılıp azaltılması veya geri alınması işlem
lerinin Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü tarafından yapılması öngörülmüştür. 

Madde 6. — 1 inci maddeye göre tahsis olunan sermayenin ihtiyaç duyulması halinde Bakanlar Ku
rulu Kararı ile bir katına kadar artırılması, bu suretle artırılan sermayenin elde edilen kârlarla karşılanması 
hükmü getirilmiştir. 
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Madde 7. — Döner sermaye işletmelerince satılacak veya başka suretle elden çıkarılacak eşyanın 
«Gümrüğe Terkedilen, Terkedilmiş Sayılan, Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesine ilişkin Tüzük» hükümle
rine uygun olarak ilgili gümrük idarelerinden belgeleriyle teslim alınması, 'bu suretle teslim alınan eşyanın 
satışından doğan hâsılatın aylık dönemler itibariyle, % 10'u döner sermaye işletmesinin geliri olarak in
dirildikten sonra satış tarihini takip ederi ayın 15'inci günü çalışma saati sonuna kadar ilgili saymanlığa 
yatırılması öngörülmektedir. 

Madde 8. — 3 üncü maddede belirtilen iş ve faaliyetlerin gerektirdiği gider ve harcamalar ile döner ser
maye kadrolarında istihdam edilen personele, genel hükümlere göre yapılacak ödemelerin döner sermaye
den karşılanması, döner sermayeden bunlar dışında herhangi bir harcama yapılmaması, 

Döner sermayeden yapılan harcamalarla elde edilen gayrimenkullerin, kullanım hakkı döner sermaye
ye ait olmak üzere hazine adına tescil edilmesi öngörülmektedir. 

Madde 9. — Hesap dönemini takip eden iki ay içerisinde her türlü gelir ve gider belgeleri ile bilanço 
eklerinin Sayıştay'a, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneklerinin de aynı süre içerisinde Maliye ve Güm
rük Bakanlığına gönderilmesi esas alınmıştır. 

Madde 10. — Döner sermayenin hesap döneminin takvim yılı olarak alınması uygun görülmüştür. 
Madde 11. — Döner sermaye işletmelerinin her türlü malî ve idarî işlemlerinin yürütülme şekli, mu

hasebe usullerinin hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenmesi, bu yönetmeliğin Kanunun yürürlük tarihin
den itibaren en geç iki ay içinde hazırlanarak Resmî Gazete ile yayımlanması öngörülmüştür. 

Madde 12. — Döner sermaye işlemlerinin 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu hükümlerine tabi 
olmadığı hükmü getirilmiştir. 

Madde 13. — Kanunun yürürlük tarihini öngörüyor. 
Madde 14. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini belirtiyor. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No, : 1/479 11 Mayıs 1984 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 27.4.1984 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 30.4.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Gümrük Kanu
nuna Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzun 9.5.1984 
tarihli 23 üncü birleşiminde, Hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşüldü. 

'Bilindiği üzere, gümrük idareleri yurda giren, yurt dışına çıkan yolcuların giriş ve çıkış işlemlerini, yurt 
dışı edilen, yurda getirilen eşyaların ithalat, ihracat, geçici kabul, transit ve aktarma gibi hizmetlerini, ka
rayolu gümrük kapıları, uluslararası hava alanları ve !bazı iç gümrüklerdeki ambar ve sundurma işlerini 
yapmaktadır. 

(Bütün bu işlerin yanında, çeşitli nedenlerle gümrüklerde kalan eşyanın tasfiye edilmesi ve tasfiyeye tabi 
eşyanın sırası ile, ambara alınması, raflanması, muhafazası, korunması, yüklenmesi indirilmesi, nakli, vit-
rinlenmesi, ihalesi gibi hizmetler gümrük memurları eliyle yapılmaktadır. 

Tamamen işletmecilik esasına yönelik bu faaliyetler, yıllardan beri genel bütçe prensipleri ve usulleri 
içerisinde yürütülmeye çalışılmıştır. Bu nedenlerle, gümrüklerimizde tasfiyeye tabi eşya sürekli olarak birik
miş ve dolayısıyla gümrüklerimizin diğer hizmetleri de aksamaya başlamıştır. Görüşmelerde edinilen bilgile
re göre 1946 yılından itibaren 38 yıldan beri gümrüklerde biriken eşyanın tasfiye işleminin yapılamadığı 
anlaşılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , (S. Sayısı : 51) 
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Son yıllarda 25,2.1981 tarihli ve 2419 sayılı yasa ve bu yasaya ilişkin tasfiye tüzüğüne göre tasfiyeye tabi 
eşya ve vasıtaların satışı Devlet Malzeme Ofisi ile Sümerbank Genel Müdürlüğünce yürütülmüş, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca da belirli kamu kuruluşlarına eşya ve vasıta tahsisi yapılmıştır. Ancak, -aradan 
geçen üç yıllık zaman içerisinde biriken eşyanın % 20 sinin tasfiyesi yapılabilmiştir. 

Komisyonumuza havale edilen bu tasarı ile, ^gümrüklerin asıl görevi olan ithalat, ihracat, transit gi'bi 
hizmetlerin daha iyi yapılmasına imkân hazırlamak, biriken eşyanın daha kısa zaman içerisinde tasfiyesinin 
yapılarak Devletin zararını önlemek için «Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü» 
kurulması ve bütün bu işlerin bu müdürlük tarafından yapılması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, söz alan üyeler, hazırlanan tasarının yerinde ve gerekli olduğu
na işaret etmekle birlikte, tasfiye işlemine döner sermaye olarak yaklaşılması yanında kurulacak bir KİT 
ile daha iyi neticelerin alınabileceği hususu üzerinde de durmuşlardır. Kurulacak Döner Sermaye Merkez 
Müdürlüğünün bir genel müdürlük haline getirilmesi ve vasıtaların tahsisi işleminin tamamen ortadan kal
dırılarak satış suretiyle tasfiyenin yapılmasının faydalı olacağı ayrıca belirtilmiştir. 

Diğer yandan; 
— Döner Sermaye işletmelerinin organizasyonu, teşkilatının nasıl teşekkül edeceği, 
— Buralarda çalışacak personelin statüsünün ne olacağı, 
— Bu işletmelerin hangi teşkilata bağlı olacağı, 
— Gümrüklerde bulunan tamiri muhtaç eşya ve vasıtaların tamiri ve kullanılır hale gelmesi için ne gibi 

işlemlerin yapılacağı, 
— Tasfiyeye tabi eşyanın satışı sırasında şimdiye kadar meydana geeln aksaklıkların nasıl önleneceği, 

hususları üzerinde durulmuş. Hüküme temsilcilerinin sorulan sorulara verdikleri cevaplar ve yaptıkları 
açıklamalar dinlendikten sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen, 
Tasarının 2 nci maddesi ile kurulması öngörülen Döner Sermaye işletmeleri Merkez Müdürlüğünün bir 

Genel Müdürlük olarak değiştirilmesi Komisyonumuzca kabul edildiğinden, «Tasfiye işleri Döner Sermaye 
işletmeleri Mefkez Müdürlüğü» ibaresi «Tasfiye işleri Döner Sermaye işletmeleri Genel Müdürlüğü» şek
linde düzeltilmiştir. Buna bağlı olarak aynı maddede yer alan «Merkez Müdürlüğü işletmelerinin» ibare
si «Genel Müdürlük işletmelerinin» şeklinde ve «İdarî yönden bu müdürlüğe bağlı olarak çalışır» ibaresi 
«İdarî yönden bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışır» şeklinde değiştirilerek, 

Tasarının 3 üncü maddesinin (b) bendinin sonunda yer alan «satmak» ibaresinden sonra «veya sattır
mak» ibaresi eklenerek, aynı şekilde (c) bendinin sonundaki «açmak» ibaresinden sonra «veya açtırmak», 
(d)" bendinin sonundaki «etmek» ibaresinden sonra «veya ettirmek», (e) bendindeki «tamiri ve ambalajla
masını yapmak» ibaresi «tamiri ve ambalajlamasını yaptırmak veya yapmak» şeklinde değiştirilerek, 

Tasarının 4 üncü maddesinin son fıkrası hükmü, yatırılmayan döner sermaye kârlarının gecikme zam
mının sayman ve ita amirinden tahsil edileceğini belirtmek amacıyla düzenlendiği halde, bu hususun açıkça 
ifade edilememiş olması nedeniyle döner sermaye kârlarının da sorumlulardan tahsil edileceği şeklinde yan
lış anlamaya sebep olacağı düşüncesiyle fıkraya açıklık getirildiğinden madde bu değişiklikle, 

Tasarının 5 inci maddesi 2 nci maddedeki değişikliğe paralel olarak «'Döner Sermaye İşletmeleri Merkez 
Müdürlüğünce» yapılır ibaresi «'Döner Sermaye işletmeleri Genel Müdürlüğünce yapılır» şeklinde değişti
rilerek, 

Tasarının 6 nci maddesindeki döner sermaye miktarını belirleyen «Bakanlar Kurulu kararı ile bir katına 
kadar artırılabilir» ibaresi kuruluşun çalışmalarında daha etkin olabilmesi amacıyla «Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile yeterli ölçüde artırılabilir» şeklinde değiştirilerek, 

Tasarının 7 nci maddesinde yer alan «Döner Sermaye işletmelerince Satılacak veya başka suretlerle elden 
çıkarılacak eşya» ibaresi metne açıklık kazandırılması amacıyla «Döner Sermaye işletmelerince tasfiye sure
tiyle elden çıkarılacak eşya» şeklinde değiştirilerelk, 

Tasarının 8, 9, 10, 11, 12 nci maddeleri aynen, 
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Döner iSermaye tşletmeleri Genel Müdürlüğünün teşkilatlandırılması ve mevcut Tasfiye Daire Başkan
lığının kadroları ile birlikte Genel Müdürlüğe aktarılması ile ilgili bir metin tasarıya geçici madde olarak 
eklenerek, 

Tasannın Yürürlük ve Yürütme ile ilgili 13 ve 14 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

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

'Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İV* Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Tümüne karşıyım 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

imzada bulunamadı 

İbrahim Fevzi Yuman 
Ispjaria 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

C. Tayar Sadıklar 
Çanakkale 

H. Barış Can 
Sinop 

iBaşkanveki'ld 
Ayçan Çakıroğullan 

Denizli 

Ahmet Ak'gün Alfoayrak 
Adana 

imzada bulunamadı 

M. Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

Muhalefet şerhi ektedir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayrı Osmanoğlu 
Gaziantep 

Tülay öney 
istanbul 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan 
Tokat 

Ferit Melen 
Van 

Sözcü 
Alaatin Fırat 

Muş 

Mehmet D elice oğlu 
Adıyaman 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

İsmail Şengün 
Denizli 

Karşı oy yazım eklidir 

İlhan Araş 
Erzurum 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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KARŞI OY YAZISI 

Tasarının öngördüğü işler için (bir kuruluşa ihtiyaç olduğu hususundaki görüşe katılmakla birlikte, Güm
rük mevzuatına göre tasfiyesi düşünülen ve niteliği itibariyle ticarî bir mahiyet arz eden konuların Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde kurulacak ve tasfiyeden ihracata kadar varan çeşitlilik içinde inisiyatifi 
olmayan bir devlet dairesi ile etkin ve yeterli bir şekilde yürütülmesini mümkün görmediğimizden bu tasarı
ya karşıyız. 

İsmail Şengün Fenni Ulimyeli 
Denizli Milletvekili 'Balıkesir Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Gümrük Kanununa Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Kuruluş 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Gümrük denetimindeki sundurma, antrepo ve depolarda bulunan ve Gümrük Kanunu ile 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre tabiyesi öngörülen eşyanın satış ve tasfiyesi amacıyla ge
rekli yerlerde ve sayıda tasfiye işleri döner sermaye işletmeleri kurmak ve 100 milyon lirası cari yılda genel 
bütçeden ödenmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığına bir milyar lira sermaye tahsis edilmiştir. 

Kuruluş 

MADDE 2. — Döner sermaye işletmelerinin bütün malî ve idarî işlerini bir merkezden düzenlemek ve 
yönetmek üzere Saymanlığı bulunan «Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü» kurulur. 
Merkez Müdürlüğü İşletmelerin bütçesini yapmak, bilançosunu, kâr ve zarar hesabını çıkarmakla görevli 
olup, döner sermaye işletmeleri malî ve idarî yönden bu müdürlüğe bağlı olarak çalışır. 

Döner sermaye ile yapılacak is ve faaliyetler 

MADDE 3. — Tahsis edilen döner sermaye ile yapılacak iş ve faaliyetler şunlardır : 
a) Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre tasfiye edilecek ha

le gelen eşyanın, ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler uyarınca tasfiyesini yapmak, 
b) Tasfiye edilecek eşyayı dahilde ve gümrüksüz satış mağazalarında satmak, 
c) Gümrüklerde veya diğer yerlerde depolar, mağazalar ve satış reyonları açmak, 
d) Tasfiye edilebilir duruma gelen eşyadan yurt dışında satış imkânı olanları ihraç etmek, 
e) Tasfiye edilebilecek hale gelen eşyanın satışa sunulmadan önce, özelliklerine göre bakımı, tamiri ve 

ambalajlamasını yaparak gerektiğinde parça halinde satışını temin etmek, 
f) Kaçak ve kaçak zannı ile yakalanan eşya ile yolcu beraberi eşya için sundurmalar, antrepolar, am

barlar ve açık sahalar işletmek, 
g) özellikle karayolu sınır gümrük kapılarında !her türlü tahmil, (tahliye, nakliye, aktarma ve hamallık iş

lerini yürütmek, 

İKİNCİ İBÖLÜM 
Sermaye, Gelir ve Giderler 

Döner sermayenin kaynakları 

MADDE 4. — Tahsis edilen döner sermaye, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan 
ödeneklerle, aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur. 

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye ilave olunur. 

Döner sermaye faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere işletmeye verilen malların bedeli tahsis 
edilen sermayeye mahsup edilir. >. 

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kârlar, ödenmiş sermaye ta'hsis edilen sermaye miktarına ula
şıncaya kadar sermayeye ilave olunur. 

Ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen kârlar, hesap dönemini izleyen 
yılın Mart ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır. Süresinde say-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Gümrük Kanununa Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Kuruluş 

Amaç ve Kapsam 

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

Kuruluş 

MADDE 2. — Döner sermaye işletmelerinin bütün malî ve idarî işlerini bir merkezden düzenlemek ve 
yönetmek üzere Saymanlığı bulunan «Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü» kurulur. 
Genel Müdürlük İşletmelerinin bütçesini yapmak, bilançosunun, kâr ve zarar hesabım çıkarmakla görevli 
olup, döner sermaye işletmeleri malî ve idarî yönden bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışır. 

Döner Sermaye ile Yapılacak İ$ ve Faaliyetler 

MADDE 3. — Tahsis edilen döner sermaye ile yapılacak iş ve faaliyetler şunlardır : 
a) Gümrük Kanunu ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre tasfiye edilecek 

hale gelen eşyanın, ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler uyarınca tasfiyesini yapmak, 
b) Tasfiye edilecek eşyayı dahilde ve gümrüksüz satış mağazalarında satmak veya sattırmak, 
c) Gümrüklerde veya diğer yerlerde depolar, mağazalar ve satış reyonları açmak veya açtırmak, 
d) Tasfiye edilebilir duruma gelen eşyadan yurt dışında satış imkânı olanları ihraç etmek veya ettir

mek, 
e) Tasfiye edilebilecek hale gelen eşyamn satışa sunulmadan önce, özelliklerine göre bakımı, tamiri ve 

ambalajlamasını yaptırmak veya yapmak, gerektiğinde parça halinde satışını temin etmek, 
f) Kaçak ve kaçak zannı ile yakalanan eşya ile yolcu beraberi eşya için sundurmalar, antrepolar, am

barlar ve açık sahalar işletmek. 
g) Özellikle karayolu sınır gümrük kapılarında her türlü tahmil, tahliye, nakliye, aktarma ve hamallık iş

lerini yürütmek. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sermaye, Gelir ve Giderler 

Döner Sermayenin Kaynakları 

MADDE 4. — Tahsis edilen döner sermaye, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan 
ödeneklerle, aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan olu
şur. 

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye ilave olunur. 

Döner sermaye faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere işletmeye verilen malların bedeli tahsis 
edilen sermayeye mahsup edilir. 

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kârlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye miktarına ula
şıncaya kadar sermayeye ilave olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

manlığa yatırılmayan kârlar, döner sermayenin ita amiri ile sorumlu saymanından veya bu görevleri yürüten
lerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dairesinde gecikme zammı 
ile birlikte müteselsilen tahsil olunur. 

Sermayenin işletmeler arasında dağılımı 

MADDE 5. — Döner sermayenin işletmeler arasında dağılımı, artırılıp azailtılması veya geri alınması 
Döner Sermaye işletmeleri Merkez Müdürlüğünce yapılır. 

Sermayenin artırılması 

MADDE 6. — İhtiyaç duyulması halinde birinci maddeye göre tahsis olunan sermaye, Bakanlar Ku
rulu Kararı ile bir katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlanla karşılanır. 

Tasfiye edilecek malların döner sermaye işletmelerine teslimi 

MADDE 7. — Döner sermaye işletmelerince satılacak veya başka suretlerle elden çıkarılacak eşya, 
«Gümrüğe Terkedilen, Terkedilmiş Sayılan, Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesine İlişkin Tüzük Hükümle
ri» ne uygun olarak ilgili idarelerden belgeleri ile teslim alınır. Bu suretıle teslim alınan eşyanın satışından doğan 
hâsılat aylık dönemler itibariyle, % 10'u döner sermaye işletmesinin geliri olarak indirildikten sonra, satış ta
rihini izleyen ayın 15 inci günü çalışma saati sonuna kadar ilgili saymanlığa yatırılır. 

Giderlerin karşılanması 

MADDE 8. — 3 üncü maddede belirtilen iş ve faali yetlerin gerektirdiği gider veya harcamalar ille döner 
sermaye kadrolarında istihdıam edilen personele, genel hükümlere göre yapılacak ödemeler döner sermayeden 
karşılanır. Döner sermayeden bunlar dışında herhangi bir harcama yapılamaz. 

Döner sermayeden yapılan harcamalarla elde edilen gayrimenkuller, kullanım hakkı döner sermayeye ait 
olmak üzere Hazine adına tescil edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Bilanço, gelir ve gider belgelerinin gönderilmesi 

MADDE 9. — Hesap dönemimi izleyen iki ay içerisinde her türlü gelir ve gider belgeleri ile bilanço ve 
ekleri Sayıştaya; bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içerisinde Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğüne) gönderilir. 

Hesap dönemi 

MADDE 10. — Döner sermayenin hesap dönemi takvim yılıdır. 

Yönetmelik 

MADDE 11. — Döner sermaye işletmelerinin her türlü malî ve idarî işlemlerinin yürütülme şekli ve 
muhasebe usulleri hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yayımlandığı tarihten 
itibaren en geç iki ay içinde hazırlanır ve Resmî Gazete ile yayımlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar, hesap dönemini izle
yen yılın mart ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır. Zamanın
da yatırılmayan kârlar için 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine gö
re hesaplanacak gecikme zamları döner sermaye ita amiri ve saymanından yarı yarıya tahsil olunur. Mali
ye ve Gümrük Bakanlığınca ek süre verilmesi halinde bu süre için gecikme zammı aranmaz. 

Sermayenin İsletmeler Arasında Dağıtımı 

MADDE 5, — Döner sermayenin işletmeler arasında dağılımı, artırılıp azaltılması veya geri alınması Dö
ner Sermaye işletmeleri Genel Müdürlüğünce yapılır. 

Sermayenin Artırılması 

MADDE 6. — İhtiyaç duyulması halinde birinci maddeye göre tahsis olunan sermaye, Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yeterli ölçüde artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır. 

Tasfiye Edilecek Malların Döner Sermaye İsletmelerine Teslimi 

MADDE 7. — Döner Sermaye işletmelerince tasfiye suretiyle elden çıkarılacak eşya, «Gümrüğe Ter-
kedilen, Terkedilmiş Sayılan, Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesine ilişkin Tüzük Hükümleri» ne uygun ola
rak ilgili idarelerden belgeleri ile teslim alınır. Bu suretle teslim alman eşyanın satışından doğan hâsılat aylık 
dönemler itibariyle, % 10'u döner sermaye işletmesinin geliri olarak indirildikten sonra satış tarihini izleyen 
ayın 15 inci günü çalışma saati sonuna kadar ilgili saymanlığa yatırılır. 

Giderlerin Karşılanması 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.; 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Bilanço, Gelir ve Gider Belgelerinin Gönderilmesi 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hesap Dönemi 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir* 

Yönetmelik 

MADDE 11. — Tasarının 11 inoi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Möbiın) 

Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 12. — Döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine tabi de
ğildir. 

Yürürlük 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ttözal 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
t Kt Erdem 

Devlet Bakam 
S._ İV, Türel 

Devlet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

İçişleri Bakam 
At Tanrıyar, 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor B. V. 
A. M. Yılmaz 

Ulaştırma Bakam 
Vı Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Ht C, Arat 

Devlet Bakam 
K._ Oksay 

Devlet Bakam 
A.j Tenekeci 

Adalet Bakam 
M, N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
Vt Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakam 
£ S._ Giray 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakam 
tft H, Doğan 

Enerji ve Tabit Kaynaklar Bakam 
C, Büyükbaş 

27.4.1984 

Devlet Bakam 
At Mt Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
K. Oksay 

Milî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
Vt Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Mt Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Tasçıöğlu 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklif Etitiğü Metim) 

Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde bulunan Tasfiye Daire Başkanlığı kaldı
rılmıştır. 

Bu Kanunun 2 nci maddesinde kurulması Öngörülen «Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü» 13.12.1983 tarih ve 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre teşkilatlandırılır. 
Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar hizmetler mevcut Tasfiye Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye 
devam olunur. 

Yeni teşkilatlanma nedeniyle sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyen Tasfiye Dairesi Başkanlığı per
soneli, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
kadrolarına atanmış sayılır, değişenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanırlar. Bu personelin 
eski kadrolarına ait aylık ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sü
rece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

Yürürlük 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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