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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Elazığ Milletvekili Nevzat Yağcı'nın, 

Arapçanın ortaöğretimde yardımcı dil olarak 
okutulması ve mukaddes varlıklara saygı hak
kında gündem dışı konuşması. 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ait sos
yal konutların kiraları hakkında gündem dışı 
fcotnıuşmaısik 

B) Tezkereler ve önergeler 
1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesi 

hakkımla Başkanlık tezkeresi. 
2. — İki aydan fazla izin alan Abdullah 

Altıntaş'a ödeneğinin verilebilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi. 

C) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka

nı Cemal Büyükbaş hakkındaki Meclis So-
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ruşturması açılmasına dair önergenin görü
şülmesindeki, görüşme sürelerine dair Danış
ma Kurulu önerisi. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşmeler 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk ve 60 arkadaşının, yüzde üçe kadar 
olan akaryakıt zamlarının beyan dışı tutul
masına dair uygulamada ısrar ederek, akarya
kıt istikrar fonu ile tüketicileri zarara, uğrat
tığı iddiasıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba
kanı Cemal Büyükbaş hakkında Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılimasMia ilişkin önergesi. (9/327) 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 21,36 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 21 
1. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıl

dırıman, süt ve süt ürünlerinin ithaline ilişkin 
sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı H. 
Cahit Aral'ın cevabı. (6/12) 21:24 
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2. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan 
Ergüder'in, Ankara'nın hava kirliliği ve çevre 
sorununa ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Ba
kanı t&mail Özdağlar'ın cevabı. (6/13) 

3. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, bakanlıklarda görev aldığı iddia edi
len milletvekillerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/14) 

4. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
ilaç zamlarına ve hammadde ithaline ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın cevabı. 
(6/15) 

5. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu' 
nun, günlük bir gazetede yer alan «Kayma
kam Beyin sünnet düğünü» başlıklı yazıya 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Ali Tanrıyar' 
in cevabı. (6/16) 

6. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, siyasî tutuklulara ve adalet hizmet
lerinde görev alanların bazı sorunlarına iliş
kin sözlü sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat 
Eldem'in cevabı. (6/17) 
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B) Yazılı Sorular ve Cevapları 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, sosyal güvenlik kuruluşları 
arasındaki yakacak zammı farklılıklarına iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı ceva
bı. (7/21) 

2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Denizli ilinin havaalanı sorununa 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Ata-
soy'uın yazılı cevabı. (7/30) 

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

1. — imar ve Gecekondu Mevzuatına 
Tabi Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler 
ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu. (1/450) (S. Sa
yısı : 12) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora, Ulu-
bat Gölünün kirlenmesi konusunda, 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğİu da, 
eczacılık ve ilaç sorunları hakkında; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar^ 

Suudi Arabistan'a gidecek olan Millî Savunma 
Bakanı Zeki Yavuztürfc'ün dönüşüne kadar Millî 
Savunma Bakanlığına Devlet Balkanı Kâzım Oksay' 
in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Dışişleri Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe 
Halkçı Parti Grubunca aday gösterilen Ankara Mil
letvekili Neriman Elgin seçildi. 

Erzurum Milletvekilli Mimi Nalbantoğlu'nun, 
enerji üretimine ilişkin sözlü sorusuna (6/9) Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakam Cemal Büyükbaş, 

izmir Milletvekili Mahmut Aklkılıç'ın, Yükseköğ
retim Kanununun uygulanmasından doğan sorunla
ra ilişkin sözlü sorusuna (6/10) Millî Eğittim, Genç
lik ve Spor Balkanı M. Vehbi Dinçerler ile Bakan
lık adına YÖK lüyesi Gürol Ataman, 

istanbul Milletvekili Günsel özkaya'nın, vergi 
anlayışı konusundaki beyanına ilişkin sözlü sorusuna 
da (6/11) Maliye ve Gümrük Bakanı Vuraî Arıkan; 

Cevap verdiler. 
Edürnıe Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, süt ve 

süt ürünlerinin ithaline ilişkin {6/12), 
Istaribul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 

Ankara'nın hava kirliliği ve çevre sorununa ilişkin 
(6/13);. 
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Sözlü soru önergeleri illglil balkanların Genel Ku
rulda hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendi. 

DenMi Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in ba
kanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekilleri
ne ilişiklin Sözlü Soru Önergesi (6/14), Bakanın 15 
günlük süre talep eden tezkeresi nedeniyle, 

Gündemde yer alan, İmar ve Gecekondu Mevzu
atına Tabi Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 
67®5 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 0/450) (S. Sayı

sı : 12) da, bir öncekÜ birleşimde, görüşüleceği Ge
nel Kurula açıklanamadığı için; 

Ertelendiler..; 
22 Şubat 1984 Çarşamba günü saat 15.00'te top

lanılmak üzere birleştaıe saat 17.03'te son verildi. 
Başkan 

BaşkaravekiÜ 
Yıldırım AKBULUT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
M. Murat SÖKMENOĞLU Cemal ÖZBİLEN 

Hatay Kırklareli 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

22 . 2 . 1984 Çarşamba 

Teklifler 
1. — Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ve 

2 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesine ve Bu Kanun ile Diğer Kanunların Ba
zı Hükümlerinin Değiştirilmesie ve Kaldırılmasına 
İlişkin 1425 Sayılı Kanunun 19.6.1979 Günlü 2251 
Sayılı Kanun ile Değişik, Ek 1 Maddesine Fıkralar 
Eklenmesine ve 2829 Saydı Kanunun 8 inci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/26) 
(Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonla
rına) ((Başkanlığa geliş tarihli : 13.2.1984) 

2.; — Yozgat 'Milletvekili Lütfullah Kayalar ve 
17 Arkadaşının, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 100 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/31) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.2.1984) 

Rapor 
1. — Konut İnşaatının ve Yatırımların Teşviki 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu. (1/448) (S. Sayısı : 13) (Dağıtma ta
rihi : 22.2.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Spor'a ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/25) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 21.2.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
l.; — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, inşaatı durdurulan Kahramanmaraş 
Çimento Fabrikasınla ilişkin Sanayi ve Ticaret ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından yazılı so
ru önergesi. {7/33) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1984) 

2. — Bilecik Milletvekilli Yılmaz Demir'in, Anka
ra Pasaport Şube Müdürlüğünde meydana geldiği id
dia edilen hakaret ve dövme olayına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/34) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 21.2.1984) 

3. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
televfeyonda «ÜÇ İstanbul» adıyla yayınlanan dizi 
filme ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/35) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.1984) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : SUleyman YAĞCIOĞLU (Samsun), M, Murat SÖKMENOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR I 
1. — Elazığ Milletvekili Nevzat Yağcı'nın, Arap- | 

çanın ortaöğretimde yardımcı dil olarak okutulması 
ve mukaddes varlıklara saygı hakkında gündem dışı ! 
konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel iki arka
daşımıza gündem dışı söz vereceğim. 

Arapçanın ortaöğretimde yardımcı dil olarak kul
lanılması ve mukaddes varlıklara saygı hakkında 
Elazığ Milletvekili Sayın Nevzat Yağcı; buyurun 
efendim. Süreniz 5 dakikadır^ 

NEVZAT YAĞCI '(Elazığ) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; yemin merasiminden sonra kür
süye ilk çıkışım nedeniyle çok heyecanlıyım ve o 
denli mutluyum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bugün orta dereceli okullarımızda yabancı dil 
olarak İngilizce, Fransızca, Almanca okutulmakta
dır ve İngilizceye ağırlık verildiği için daha çok İn
gilizce bilinmektedir. Anavatan Partisi milletvekili 
arkadaşlarımla yaptığım temasta, yüzde 50 civarın
da İngilizce bilen arkadaşlara rastlamış bulunuyo
rum, 

Türkiye'nin Avrupa ile olan bağlantısının kuvvet
li olmasında elbette Usanın önemi çok büyüktür. Si
yasî, iktisadî ve kültürel temaslarda bunun çok çok 
önemi vardır ve lisan, her geçen gün önemini biraz 
daha artırmaktadır. 

Bir İslam ülkesi olarak Türkiye, nasıl ki, Avru
pa ve Afrika'ya İslamlığın öncülüğünü yaparak Müs
lümanlığı yaymıştır, bugün gene aynı durumda Or
tadoğu ülkelerinin liderliğini yapmak hem mecburi
yetindedir, hem de bu önemi taşımaktadır ve bugün 
Avrupa'da Arap diline bizden, Türkiye'den çok çok 
daha fazla önem verilmektedir. 

Bu nedenle, bugün Türkiye'de de orta dereceli 
okullarımızda Arapçanın hiır yardımcı dil olarak oku
tulmasına gerçekten ihtiyaç vardır. Her yıl binlerce 

Türk vatandaşı Hicaz'a tavafa gittikleri zaman ora
da lisan nedeniyle büyük sıkıntılar çekmektedirler. 
Bu arada, Arap ülkelerliine gönderdiğimiz işçi, usta 
ve son yıllardaki mühendis kadrolarımız da gene 
Arapçaya vakıf olamadıkları için Ibüyük sıkıntı için
dedirler. 

Durum bu merkezde iken, bizim Ortadoğuda söz 
sahibi bir ülke olmamızı daha da kuvvetlendirecek, 
Ortadoğudalki İslam ülkeleriyle ilişkilerimizi daha ile
ri ıbir seviyeye götürecek bir Arapça lisanına ihtiyaç 
mevcuttur. 

Şu an öyle sanıyorum, Yüce Meclis üyelerimizden 
Arapçayı bilen ide sayılacak derecede azdır. Oysa 
ki, orta dereceli okullarımızda Arapçanın biir yar
dımcı dil olarak okutulması başlatılmış olsaydı, bel
ki aramızda birçok arkadaş bu konuda ileri seviye
de de olmasa, orta dereceli seviyede bir lisana sahip 
olmuş olacaktı. 

Benim arzum şudur, Sayın Millî Eğitim Bakanı
mızdan ve millî eğitimden, bilhassa bundan sonra 
en kısa zamanda çalışmalarını bu seviyede bir sis
teme oturtup, Arapçayı da orta dereceli okullarda 
yardımcı bir dil olarak programa almaları ve bunu 
Yüce Meclisin takdirlerine arz etmeleri isıteğindeyim,; 

İkinci konu: Biz Müslüman bir ülkeyiz, bunun 
yanında sosyal bir ülkeyiz. Biz anamıza, babamıza 
ve büyüklerimize saygılı olduğumuz kadar da, aynı 
zamanda mukaddesatçı bir ülkeyiz. Bugün Avrupa'da 
(bile amiyane konuşmanın, küfür ve bu nevi haka-
retvari sözlerin suç sayıldığı yerde? bizde maalesef 
bu suç addedilmemektedir. Tanrıya, kitaba, Kur'ân'a, 
Peygamlbere, dine ve manevî mukaddesatımıza çdk 
ağır bir şekilde, amiyane tabirler ile küfürler edil
mektedir. Bunun mutlaka suç addedilmesi ve ceza
landırılması gerekmektedir. 

Afınıza sığınarak daha ileriye gideceğim ben. 
Eşimizle, kızımızla, oğlumuzla park ve bahçede do-
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laşırken, amiyane konuşmalar duyduğumuzda ne 
demli rahatsız olduğumuz hepinizce malumunuzdur, 

Saygılarışmla arz ederim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığına ait sosyal konutların 
kiraları hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ait 
sosyal konutların 'kiralan hakkında Malatya Millet
vekili! Sayın Ayhan Fırat; buyurun efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; bilindiği üzere, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı yurdun çeşitli yerlerinde 775 sayılı 
Yasaya göre sosyal konut yaptırıp, tek maaşlı küçük 
memurlara kira ile vermiştir. Sosyal konutların kira
ları uygulama yönetmeliğinin 48 inci maddesi doğu
rucusunda ve 91/b maddesi uyarınca her ilde kuru
lan komisyonlar marifetiyle, eşdeğer konutların da 
kira miktarları göz önünde bulundurularak, valilik
lerce rayiç bedelin yüzde 50'sinden aşağı olmamak 
üzere tespit edilir ve Bakanlıkça onaylandıktan son
ra valiliklerce tatbik edilir, 

'Hal böyle iken, 3.12.1982 gün ve 26649 sayılı Ba
kanlık oluruyla nüfusu 100 binden aşağı olan kent
lerde bu 60 metre karelik sosyal konutların kirası 
2 000 lira olarak tespit edilmiş; nüfusu 100 ile 500 
bin arasında olan kentlerde 2 500 lira ve 500 binin 
üzerinden üfusu o^an kentlerde de sosyal konut kira
ları 3 000 lira olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, bu ko
nutlarda oturan kiracılarla Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı bir mukavele yapmış, bu mukavele bir sene 
geçerli olmuş, bu mukavelenin 6 ncı maddesinde 
de her yıl kiraların yüzde 15 artırılması öngörülmüş
tür. 

Yine uygulama yönetmeliğinin 48 inci maddesine 
göre, maliyetlerin yüzde 2'si oranında amortisman, ta
mir, bakım, işletme masraflarıyla vergi ve sigorta ve 
genel masraflar göz önünde bulundurularak, aylık ki
raların bir komisyonca yeniden belirlenmesi ve belir
lenen kiraların bakanlıkça, aynen veya değiştirilerek 
onaylanması kararlaştırılmıştır. Yani, kira kontratların
da mevcut olan yüzde 15 işletilmemiş, yeni baştan kira 
tespitine gidilmiştir. 

Bakanlığın, 3.1.1984 gün ve 93/10077 sayılı pren
sip oluru ile hiçbir geçerli neden olmadan, bakanlık ı 
düşük dereceli ve yalnız bir kişinin çalıştığı memur 
ailelerine verilmiş olan bu sosyal konutların kirala
rını, nüfusu 100 binden aşağı olan yerlerde 2 000 li-

22 . 2 s 1984 0 : 1 

radan 4 500 liraya, nüfusu 100-500 bin arasında olan 
yerlerde 2 500 liradan 5 600 liraya, nüfusu 5C0 bi
nin üzerinde olan yerlerdeki bu sosyal konutların ki
ralarını da 3 000 liradan 6 750 liraya çıkarmıştır ve 
bu tatbikatın 1.3.1984 tarihinde başlatılacağı bütün ki
racılara tebliğ edilmiştir. 

Gerek 1983 yılının 4 üncü ayından sonra, gerek
se 1983 yılının 12 nci ayında bu konutlara, yaptık
ları kira kontratına göre 2 000, 2 500 ve 3 000 lira
dan giren memurlar 1.3.1984 tarihinden itibaren yeni 
kiraları ödeme mecburiyetinde bırakılmışlardır. Kira 
mukavelelerinin gereklerini harfiyen yerine getirmiş 
olan dar gelirli, tek maaşlı, düşük dereceli binlerce 
memurun tüm vecibelerini yerine getirdikleri halde 
böyle bir kira artışı karşısında bırakılmış olmaları ne 
derece haklı olabilir? Bir senelik kira müddeti bitme
den, bazısında 3 ay, bazısında 6-7 ay sonra kiralar 2,3 
katına çıkarılmıştır. Bunun bir izahı var mıdır? 

Hükümetin iktidara geldiği 6 Kasım seçimlerinden 
bugüne kadarki 3 aylık sürede fiyat artışlarının yüz
de 16'yı geçtiği düşünülürse ve 1984 yılında da orta 
sınıfa mensup memurların aylıklarında yüzde 20 ila 
yüzde 25 oranında ücret artışı tespit edildiğine göre, 
bu vatandaşlarımızın nasıl geçinecekleri hakkında Hü
kümetin acaba farklı bir düşüncesi mi vardır? Takri
ben yüzde 125 oranındaki kira artışı Hükümetçe ma
kul görülmekte midir? Yargıtayın yıllık kira artışları 
için 1984 yılma ait vereceği kira artış oranı Hükü
meti bağlamaz mı? Bu miktar kira artışını, 15-16 bin 
lira alan dört nüfuslu bir ailenin ödeyemeyeceği dü
şünülürse, Hükümetimiz bu memurları kapı dışarı ata
bilmek için mahkemeye mi müracaat edecek, yoksa 
Hükümet bu memurların maaşlarından bu kiraları, 
bir emirle rızaları hilafına kestirip alacak mı? 

'BAŞKAN — Sayın Fırat, sürenizin bitmesine bir 
dakika kalmıştır. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Hükümet bu uygulamayı derhal durdurmayı, dü
şünüyor mu ve Bakanlık, yaptığı mukaveleye saygı 
göstermeyi acaba düşünüyor mu? 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; beni 
ziyarete gelen onbeş kişilik bir grubun içinden bir 
aile reisi, sekiz çocuğu olduğunu söyledi. Hanımı ve 
kendisi ile birlikte on kişi eder. Hiç söyleme, anladım 
dedim. Günde kişi başına bir ekmek yer, ki 300 lira 
eder, ayda 9 bin lira ekmek parası. 6 750 lira da 
kira, 15 750 lira demektir. Muhterem arkadaşlarım 
durum budur. 
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Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; zor eko
nomik sarflar altında 'bulunan ve dört kişilik bir ai
lenin mutfak masraflarının 30 'bin Türk Lirasının üs
tüne çıktığı resmî kayıtlarda yer alan bir ülkenin, 
ancak 1 5 - 2 0 bin Türk Lirası aylık alan namus
lu memurlarının çoluk çocukları ile aile yaşamları
nın bu şekliyle devam etmesine zaten imkân yoktur. 
işçi, memur, emekli, dul ve yetim; et yiyen, süt içen 
toplum olmaktan çıkmışlardır. Sosyal demokrat fel
sefeyi kabul ettiğinizi söylüyorsunuz, bu çok sakın
calı 'bakanlık emrinin derhal durdurulmasını rica 
eder, Yüce Meclisli saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesi hakkında 

Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — (Sayın milletvekilleri gündeme ge
çiyoruz. 

Gündemimizin sunuşlar kısmında 2 sayın mil
letvekiline izin verilmesine dair Başkanlığa bir tez
keresi vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
• Aşağıda adları yazılı sayın mitleHvekilleririin hiza
larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının 21.2.1984 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

AfyonkarahJisar Milletvekili Sayın Abdullah Al
tıntaş, bir ay hastalığı nedeniyle 6.2,1984 tarihinden 
geçerli olmak üzere. 

Manisa Milletvekili Sayın Mustafa İzci, 20 gün 
hastalığı nedeniyle 2.2.1984 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı oylarınıza sunuyorum : 
«Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Abdullah Al

tıntaş, bir ay hastalığı nedeniyle 6.2.1984 tarihlinden 
geçerli olmak üzere.» 

BAŞKAN — Ka>bul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

«Manisa Milletvekili Sayın Mustafa izci, 20 gün 
hastalığı nedeniyle 2.2.1984 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

2. — İki aydan fazla izin talan Abdullah Altıntaş'a 
ödeneğinin verilebilmesine \dair Başkanlık Tezkeresi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kumluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 

fazla izin alan Afyonkarahisar Milletvekili Sayın 
Abdullah Altıntaş'a ödenek ve yolluğun verilebilme
si, İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince Genel Ku
rulun onayına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal 

Büyükbaş hakkındaki Meclis Soruşturması açılması
na dair önergenin görüşülmesindeki, görüşme sürele
rine dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var. 
Bu öneriyi okutup Genel Kurulun onayına sunaca
ğım : 

DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

No. : 9 Tarih : 22£.'1984 

Danışma Kurulunun 22.2.1984 Çarşamba günü 
yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu HP Grubu 
Başkanvek'ili Görevlisi 

Ercüment Kbnulkman Turan Bayezit 
MDP Gnibu Başkanvek'iri 

Arif Afcalay 
Öneri : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hakkındaki 

Meclis Soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler
de; konuşma sürelerinin önerge sahibi ve ilgili bakan 
için 30'ar dakika; kişisel konuşmaların 20'şer dakika 
süre ÜQ sınırlandırılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi Genel Kurulun onayına su
nuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

file:///dair
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IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLt S SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜLMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 

ve 60 arkadaşının, yüzde üçe kadar olan akaryakıt 
zamlarının beyan dışı tutulmasına dair uygulamada 
ısrar ederek, akaryakıt istikrar fonu ile tüketicileri 
zarara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Cemal Büyükbaş hakkında Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/327) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimi
zin «Özel Gündemde Yer Alacak İşler» kısmında 
bulunan İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan 
Hastürk ve 60 arkadaşının, yüzde üçe kadar olan 
akaryakıt zamlarının beyan dışı tutulmasına dair 
uygulamada ısrar ederek akaryakıt istikrar fonu ile 
tüketicileri zarara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca 'bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesinin görüşülme
sine başlıyoruz. 

Meclis Soruşturması önergesinin görüşülmesi geç
miş uygulamalar da dikkate alınarak şu şekilde yapı
lacaktır: Önergeyi verenlerden ilk imza sahibine 
veya onun göstereceği 'bir diğer imza sahibine, şahıs
ları adına da 2 üyeye ve son olarak da Sayın Baka
na söz vereceğim. 

Söz süreleri, önerge sahibi ve ilgili bakan için 
otuzar dakika, kişisel konuşmalar için yirmişer da
kika süre ile sınırlıdır. 

Meclis Soruşturması Önergesi Genel Kurulun 
1.2.1984 tarihli 29 uncu Birleşiminde okunmuş ve 
bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Meclis 'Soruşturması önergesini tekrar okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 100 üncü maddesi uyarınca Say m 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş 
'hakkında Meclis Soruşturması açılmasını öneren ve 
61 Sayın Milletvekilinin imzasını taşıyan önergemiz 
ekte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul Milletvekili 

Tülay öney 
İstanbul Milletvekili 

Cahit Tutum 
Balıkesir Milletvekili 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın Milletvekili 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep Milletvekili 

Cüneyt Canver 
Adana Milletvekili 

Feridun Şakır Öğünç 
İstanbul Milletvekili 

Enver özcan 
Tokat Milletvekili 
Muhittin Yıldırım 
Edirne 'Milletvekili 

Vecihi Ataklı 
Urfa Milletvekili 

Selâha'ttin Taflıoğlu 
Yozgat Milletvekili 
O. Şeref Bözkurt 

Çanakkale Milletvekili 

Hüseyin A'vni Güler 
İstanbul Milletvekili 
Muzaffer Yıldırım 
Kayseri Milletvekili 
Mustafa Kani Bürke 
Denizli Milletvekili 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli Milletvekili 

Ruşan Işın 
Sivas Milletvekili 

Bahriye Üçök 
Ordu Milletvekili 

Kâzım İpek 
Amasya Milletvekili 
Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul Milletvekili 

Günseli özkaya 
İstanbul Milletvekili 
M. Turan Bayezit 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Erol Ağagil 

Kırklareli Milletvekili 
Ömer Kuşhan 

Kars Milletvekili 
İsa Vardal 

Zonguldak Milletvekili 
Şevki Taştan, 

Sivas Milletvekili 
Hayruîla'h Olca 

İzmir Milletvekili 
Salim Erel 

Konya Milletvekili 

Veysel Varol 
Erzincan Milletvekili 

Fikret Er tan 
İzmir Milletvekili 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 'Milletvekili 
Halit Barış Can 

Sinop 'Milletvekili 
Arif Toprak 

Niğde Milletvekili 
İhsan Gürbüz 

Hatay Milletvekili 

D. Fikri Sağlar 
İçel Milletvekili 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli Milletvekili 

Ayhan Fırat 
Malatya Milletvekili 

'Mehmet Kara 
Trabzon Milletvekili 

Turgut Sözer 
Sakarya Milletvekili 

Münir Sevinç 
Eskişehir Milletvekili 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon Milletvekili 

Mahmut A'kkılıç 
İzmir Milletvekili 

Yılmaz Demir 
Bilecik Milletvekili 

Hasan Altay 
Samsun Milletvekili 

Fahrettin Uluç 
Samsun Milletvekili 

Şükrü Babacan 
Kırklareli Milletvekili 

Neriman Elgin 
Ankara Milletvekili 
Durcan Emirbayer 
İzmir Milletvekili 

Emin Fahrettin özdilek 
Konya Milletvekili 

İsmet Turhangil 
Manisa Milletvekili 
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Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır Milletvekili 

A. Kemal Aydar 
Ankara Milletvekili 

Kadir Narin 
Diyarbakır Milletvekili 

Ali İhsan Elgin 
tçel Milletvekili 
Sururi Baykal 

Ankara Milletvekili 

Mehmet Besim Göçer 
Çorum Milletvekili 
Hilmi Nalbaritoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Halis Soylu 

Kars Milletvekili 
Ali Rıza Akaydın 
Çorum Milletvekili 
Ali Aşkın Toktaş 
İzmir Milletvekili 

Sabri Irmak 
Konya Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
19 Aralık 1983 gün ve 18286 sayılı Resmî Gaze

tede yayınlanan 83/7508 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarında; 

Madde 23'de «% 3* oranını aşmayan fiyat fark
ları için tahakkuk yapılmaz» denilmektedir. 

Bu karar gereğince 26 Aralık 1983 ve 18 Ocak 
1984 tarihlerinde akaryakıta yapılan zamlardan son
ra bayi ve depolarda tespit yapılmamış ve akaryakıt 
istikrar fonuna fiyat farkları aktarılmamıştır. 

26 Aralık 1983 tarihinde akaryakıta ve ürünleri
ne yapılan zam : 

Ürünün adı 

Süper benzin 
Normal benzin 
Gazyağı 
Motorin 
6 No. lu Fuel-oil 
12 Kg.'lık Tüp gaz 

Eski fiyat 
(TL.) 

136,— 
126,— 
84,50 
84,50 
57,10 

1.250,— 

Yeni fiyat 
(TL.) 

139,80 
129,60 
86,90 
86,90 
58,60 

1.280,— 

Zam Oranı 

% 2,8 
% 2,9 
% 2,8 
% 2,8 
% 2,6 
% 2,4 

18 Ocak 1984 

Ürünün adı 

Süper benzin 
Normal benzin 
Gazyağı 
Motorin 
2 No. lu Fuel-oil 
12 Kg.'lık Tüp gaz 

Eski fiyat 
(TL.) 

139,80 
129,60 
86,90 
86,90 
58,60 

1.280,— 

Yeni fiyat 
(TL.) 

143,90 
133,40 
89,40 
89,40 
60,20 

1.310 — 

Zam Oram 

% 2,9 
% 2,9 
% 2,9 
% 2,9 
|% 2,7 
% 2,3 

1960 yılında 79 sayılı Yasanın 5 inci maddesine 
dayanılarak Bakanlar Kurulunca Akaryakıt istikrar 
fonu kurulmuştur. Bu kararnamenin amacı, petrol 
ürün fiyatlarındaki artışlar ve Türk Parasındaki do
lara bağlı iniş ve çıkışlardan Petrol fiyatlarının etki
lenmemesi ve uzun vadede petrol fiyatlarının aynı 
düzeyde tutulması ve tüketicinin en az düzeyde etki
lenmesini sağlamaktır. 

Ekonomide başarı, paranın değer kazancı ile doğ
ru orantılıdır. Bir diğer değişle ekonomide etkinlik 
o ülkenin parasının dış değeri ile ölçülür. 24 Ocak 
öncesi 1 dolar 47,— TL. iken son dört yılda % 500' 

den fazla değer kaydederek 1 dolar 300, TL. sınırını 
aşmıştır. Dünya ülkeleri arasında TL. son yıllarda 
en hızlı değer kaybeden 10 para birimi arasında yer 
almaktadır. 

Dolar karşısında Türk Parasının değer kaybet
mesi ile Petrol ve ürünlerinin ithalat değerleri art
makta ve sık sık «akaryakıt istikrar fonundan» ak
tarmalar yapılmaktadır. 

Ülkemizde 1973 yılma kadar petrol ürünleri stok
ları yurdumuzun 20 günlük ihtiyacını karşılayacak 
düzeyde tutulmakta idi. 

8 — 
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OPEC ülkelerinin uyguladıkları petrol zamları 
ve dünya ekonomisinde «petrol şoku» diye adlandı
rılan fiyat artışları ülke ekonomimizi yakından ilgi
lendirmiş, özellikle 1979 şoku ülkeyi ekonomik aç
mazlara sokmuştur. 

OPEC ülkelerinin bu davranışları karşısında sa
nayisi gelişmiş ülkeler ciddî tedbirlere başvurmuşlar, 
enerji kullanım ve üretimini ülke gerçeklerine uygun 
bazlara oturtmuşlar 30 günlük stoklarını 90 günlük 
Nato stokları düzeyine çıkartmışlardır. 

Ülkemizde de 1973 yılında 20 günlük Nato ihti
yacı dışındaki petrol stoku 30 günlük düzeye çıka
rılmıştır. 

Genel değerlendirmelere göre Türkiye'nin ham-
petrol tüketimi 17 milyon ton civarındadır. Bu baz
dan hareket edildiğinde günlük akaryakıt tüketimi 
47.000 Ton düzeyindedir. 

Yaklaşık ülkemizde 7.000 dolayında «beyaz mal 
ve siyah mal» dağıtımı, pazarlaması yapan bayi var
dır. Bunlar 30 günlük stok miktarına göre yolda 
olan, depoya dökülmemiş malın dışında 30X47.000 
= 1.410.000 ton depolama kapasitesine sahiptirler. 

Tanker üstünde yolda olan akaryakıt miktarı göz 
önünde bulundurulmaz ve stok miktarları 2/3 ora
nında kabul edilse dahi 950.000 Ton depo kapasite
sindeki mal bildirim dışı kalmaktadır. 

Yaklaşık zam oranı % 2,8 litrede 3,20 TL. dır. 
Böylece bayilere her bildirim dışı yapılan zamlarda 
3 milyar TL. dan fazla, iki ayrı tarihte 26 Aralık 
1983 ve 18 Ocak 1984 tarihlerinde «serbest piyasa 
ekonomisi» uygulanmasına uygun olarak 6 milyar 
TL. dan fazla bir miktar tüketicinin ve ekonominin 
aleyhine bazı kişilere aktarılmıştır. 

Böylece hızlı paramızın değer kaybı ile ve istik
rar fonunda daha az miktarda para birikeceği için 
sık sık akaryakıt zammına başvurulmaktadır. 

Yapılan zamma uygun olarak bildirim yapılma
dığı için «akaryakıt istikrar fonu» daha kısa bir süre
de negatif vermekte bu uygulama tüketici büyük bir 
kitlenin aleyhine olmaktadır. 

26 Aralık 1983 tarihinde uygulanan akaryakıt 
zammı 1984 yılı başına alınmış ve % 3 oranının üze
rinde uygulansa idi akaryakıt istikrar fonuna aktarı
larak % 3'ün üzerindeki miktar 18 Ocak tarihinde 
yapılan ikinci zam süresini daha ileri bir tarihe ala
cak ve tüketici korunmuş olacaktı. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 26 Aralık 1983 
tarihinde yapılan % 2,8 oranındaki zammın Yüce 
Mecliste eleştirilmesinden çok kısa bir süre sonra 

18 Ocak 1984 tarihinde % 2,9 zam uygulamasını ya
parak hatadan dönmemiş, bilakis katlıyarak hatayı 
artırmıştır. 

Böylece haksız ve hatalı böyle bir uygulamada 
ısrar eden Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Cemal Büyükbaş hakkında Anayasamızın 100 üncü 
maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılmasını ve 
gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — ilk söz, önerge sahibi Sayın Yılmaz 
îhsan Hastürk'ündür; buyurunuz efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Yüce 
Meclisiniz kendi istek ve arzusuyla Yüce Divana 
gidenleri başbakan olarak da alkışlamıştır. Onun için 
ben bu konuyu, bir sayın üyeyi müşküle sokmak ve
ya onun üzerinde konuşmak için değil, yapılmış, ha
talı ve dönülmesi şu anda zor bir işlemin kısa za
manda bitirilmesi için getirdim. Önemli olan zihin
lerde teşekkül eden sorulara cevap verebilmek, ak
lanmaktır. Beyanları ile haksız kazanç sağlandığını 
kabul eden Sayın Bakan, bu Soruşturma Önergesine 
her üyeden önce ve samimiyetle evet oyu vermeli
dir. 

Sayın Büyükbaş, bir gazeteye verdiği beyanatta, 
soruşturma açılmasını isteyip istemediği sorusuna, 
«Tabiî açsınlar» cevabını vererek böyle bir soruştur
madan yana olduklarını belirtmişlerdir; kendilerini 
kutlarım. Yüce Meclisin de, Sayın Bakanın görüşüne 
uyarak soruşturma açılması yönünde karar vermesi, 
zihinlerde toplanan tüm kuşkuları şüphesiz ki sile
cektir. Demokrasiyi savunanlar her şeyden evvel göz
lerini tenkit ışığına alıştırmalıdırlar. 

Sayın üyeler, şimdi de 83/7508 sayılı Kararname 
üzerindeki tereddütlerimi sizlere sunmak isterim. Bu 
kararnamenin 2 nci maddesine göre süper ve normal 
benzin, gazyağı, motorin ve fuel - oil çeşitleriyle, bun
ların karışımından elde edilen marin - dizel, fuel -
oil 5, kalorifer yakıtı gibi ürünler ve sıvılaştırılmış 
petrol gazı Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu kapsamına 
dahil edilmiştir. Yine aynı kararnamenin 21 inci mad
desi aynen şöyle demektedir : «Petrol ürünlerini üre
tim ve ticaret amacıyla ellerinde bulunduran gerçek 
veya tüzelkişilerle, bunların bütün şube, acente, bayi 
ve diğer satıcıları fiyat değişikliklerinde depo, tica
rethane, mağaza ve tanklarında veya diğer yerler ile 
yolda bulunan petrol ürünlerini miktar itibariyle bir 
bildirimle yazmaya ve bu bildirimi, Maliye Bakan
lığınca yapılacak tebligata göre vergi dairesine ver
meye mecburdurlar. Bu bildirimde, kendilerine ait 
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yerlerde bulunup da başkalarına satılmış, fakat be
delleri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş 
akaryakıtların da gösterilmesi zorunludur.» 

Bu 21 inci madde, daha evvel 16 Mart 1979 tari
hinde çıkan 16580 sayılı ikinci mükerrer Resmî Ga
zetede yayınlanan 7/17208 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararında da yer alan maddelerden bir tanesidir. 

Ancak, hemen bunun altında, 23 üncü maddede 
şu hüküm vardır : «Yüzde 3 oranını aşmayan fiyat 
farkları için tahakkuk yapılmaz. Adlarına fiyat far
kı tahakkuk ettirilenler, bu fiyat farklarının vergi 
dairelerince kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 
1 ay içinde Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu hesabına ya
tırmaya ve alacakları, alındı belgesinin ikinci nüshası
nı bağlı bulundukları vergi dairesine vermeye mecbur
durlar. Vergi dairelerince tarh ve tahakkuk ettirilip 
de tahsil olunmayan fiyat farkları, Amme Alacakla
rının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine 
göre tahsil edilir.» 

Sayın üyeler, bir maddede Fiyat istikrar Fonu için 
şu, şu, şu maddeler veya şu, şu, şu hususlar gerek^ 
lidir diyeceksiniz; hemen altında yer alan bir diğer 
maddeyle de, bunu kaldırabilme çabasını taşıyacaksı
nız... Bunu anlamak mümkün değildir. Mümkündür; 
ama izahı mümkün değildir. 

23 üncü maddenin özünde yer alan konu, belirli 
zamanlarda belirli kişileri kayırmaya, onlara Devlet 
eliyle Bakanlar Kurulu Kararnamesini de kalkan kul
lanarak belirli imkânları sağlamaya matuftur ve kül
liyen yanlıştır. 

Sayın üyeler, şimdi bu hataların başlangıç ve ge
lişme noktaları üzerinde de teker teker durmakta 
yarar görmekteyim. Şöyle ki : Bu çıkarılan kararna
meye uygun olarak ilk yapılan zam tarihi, malumla
rınız olduğu üzere, 26 Aralık 1983'tür. Hemen bun
dan kısa bir süre sonra 18 Ocak 1984 tarihinde ikin
ci bir zam gündeme getirilmiştir. Birinci zam orta
lama oranı 2,8 dolaylarında iken, ikinci zam oranı 
2,9 dolaylarında tutulmuştur. Ancak, böyle bir zam
mın uygulanabilmesi, daha doğrusu böyle bir zamma 
gerek duyulması, birtakım olumsuz durumların or
taya çıkması, Fiyat istikrar Fonunda para kalmamış 
olması ve Fiyat istikrar Fonuna yeniden aktarmalar 
yapılamayacağı için de Fiyat istikrar Fonunu da 
canlı tutabilmek ve tüketicinin afişe edilmiş fiyatlar
dan akaryakıt imkânlarını sağlayabilmek gereğine ma
tuftur. Ancak, burada bu şartlar da yerine getirilme
miş, bu şartlar da göz önünde bulundurulmamıştır. 

Şöyffle İki : 18 Ocak tarihi île yeni bir (evvelki zam 
ıtarilhi dllan '26 Araikk 1983 itariM'eri araısmdalki do-
ıl'aran Türik paraisıı k'aırşıisiindıalki parkesine balkıyoruz; 
dolar o gün kaç para (ildi, bu zamdan sorara kaça 
uteşltı? Eğeır bu pariHe değerllieriiınli a'hır, ıkaırşıllıaıştar ise-
nis, önünüze cidden düşünülmesi gerekli ve bu işle
min, belki de Sayın Bakanın ve daha evvel cevaplan
dıran Sayım Başbakan Yardıımcıımızın da açıkllayamia-
dığı bazı hedeflere matuf olduğunu görüyoruz. Çün
kü bu iki tarih arasında Türk parasının dolara karşı 
pari'tesi, yani değer 'kaybı yüzde 10 oranındadır, öy
leyse Ibu işlemi yapan Sayın Bakanki, bu kararname
ye göre yetki Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
kanınıhdır bu iki tarih arasında yaptığı zammı en az 
yüzde 10 oranında uygulamalıdır. Çünkü doların de
ğer kaybı yüzde 10'dur. Hayır; uygulamamıştır ve 
uygulamamakta da ısrar ederek 2,9 oranında bir 
zam getirmiştir. Mye? Kılıfına uydurmak için, o ma
lum maddeye uydurmak için. Ama son derece yanlış, 
son derece vahim bir davranıştır. 

Sayın üyeler, 'bu tarihler üzerindeki Türk para
sının dolar karşısındaki paritesini de size sunar isem, 
bu savımın ne kadar yerinde olduğunu hep birlikte 
kabul edeceksiniz. 

26 Aralık tarihinde doların alış fiyatı 278 lira 
25 kuruş, satış fiyatı 286 lira 60 kuruştur. 18 Ocak 
tarihinde, alış fiyatı 305 lira 30 kuruştur, satış fiyatı 
da 310 lira 42 kuruştur. Alış fiyatına göre, yaklaşık 
27 lira 5 kuruş bir artış olmuştur; bu da yaklaşık 
yüzde 11 değer kaybinı gösterir. Eğer biraz sonra 
sunacağım belgelerde Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanımız mühendislikten bahsediyor, rakamları 
konuşturuyor ise ve bu konuşturmada, bu değerlen
dirmede ciddî bir yaklaşım içinde iseler Ibu yüzde 10 
rakamını da, yüzde 10 değerini de bulmaları gerekir
di. Bulmamaları da son derece calibi dikkat ;bir dav
ranıştır. 

Sayın üyeler, böylesine önemli bir konuyu ki, bu 
konuyu Yüce Meclisinizin huzuruna getirdik, gündem 
dışı konuşma ve önergeyle, teker teker gücümüz yet
tiğince ispatlamaya çalıştık; ancak gene tesadüf ola
rak kabul etmek istediğim bir yaklaşım da, bu ko
nunun burada görüşülmesinden, değerlerin huzurunu
za getirilmesinden sonra ısrarla ve özel bir hedefle, 
çizilmiş Ibir hedefle ikinci zammın getirilmiş olma
sıdır. Eğer bu ikinci zam uygulaması olmasaydı, eğer 
elimizdeki değerler, veriler böyle bir zammı gerektir
mediği yönünde olsaydı ve eğer Sayın Bakan doların 
Türk parası, karşısında değer kazanması oranının yüz-
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de 10 olmasına rağmen, 2,9'da ısrar etmemiş olsay
dı kendileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan ba
his açamazdık; ama Sayın Balkan, özellikle ısrar et
mişlerdir. Bile bile, ısrarla ve görevlerini kötüye kul
lanarak ikinci yüzde 2.9'luk zammı getirmişlerdir. 

İlk zam ile tüm akaryakıt bayileri, tüpgaz bayi-
deriı ve a'najdep'o sa'hipterî M, boniliarıın b&r kısmı çok 
uluslu holdinglere aittir bildirim dışı bırakılmıştır. 
Böylece her iki zamda da haksız bir kazanç belirli 
kişi ve kuruluşların cebine girmiştir. 

Eğer bu zam, yani ilk yapılan zam belirli bir sü
re beklense idi, doların 'karşısında Türk parasının de
ğer kaybına da uygun, Fiyat İstikrar Fonundaki ne-
gativ tutuma da bağlı olara'k, belirli bir süre yapıl
mış olsa idi, bu rakam muhakkak ki 2,8; 2,9; yani 
yüzde 3*ün altındaki rakamların üzerinde olacaktı ve 
işte o zaman sayın üyeler, yüzde 3'ün üzerindeki ra
kamlarda bildirim arandığına göre, Fiyat İstikrar Fo
nuna yapılan tespitler ile aktarmalar olacaktı. Tüm 
tüketiciler, hepimiz belirli sürede, belirli fiyatla da
ha uzun süre, daha ucuz akaryakıt kullanabilme hak
kına sahip olacaktık. Sayın Bakan, bizim daha iyi 
yaşayabilme hakkımızı da dolaylı bir şekilde elimiz
den almıştır; hem sizlerin, hem benim, hem de bir tüp-
gazın üzerinde boş tencere kaynatmak veya elektiriği 
olmayıp 'da köylerinde gaz lambası yakmak durumun
da olanların. 

Sayın üyeler, bu yaklaşım içinde Bakanlar Kuru
lunun 1979'dâki kararnameyi değiştiriş şeklini teker 
teker incelemeye ve gücüm yettiğince anlamaya ça
lıştım. Burada benim gördüğüm tek önemli farklı
lık, maddelerin azaltılmış olması, bir de bugünkü gün
deme konu yüzde 3'lüik bildirim esası. Bu demektir 
ki, bu Bakanlar Kurulu kararnamesini hazırlayan 
Sayın Bakanlar Kurulu üyeleri ve Sayın Başbakanı
mız, özellikle ve özellikle bu yüzde 3 bazını kendi
lerine hedef ittihaz etmişlerdir, hedef almışlardır; 
ama bu, çok yanlış, çok talihsiz bir hedeftir. 

Çok sayın üyeler, bu konulan buraya getirirken 
bazı önemli belgeleri de toplamak durumundaydık. 
Şimdi çok iyi biliyorum ve bekliyorum, Sayın Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız, «Hayır, o rakam 
o değildir» diyecekler. Çünkü elimde kendilerinin şim
di sizlere Sunacağım bir 'beyanları var. Bu beyana gö
re, bu haksız kazanç 150 milyon lira civarındadır ve 
Sayın Bakanımızın kendi beyanlarıdır, belgesel bir be
yandır, İstanbul'da yayınlanan bir gazete için veril
miştir. Haberi bilgilerinize sunmak üzere okuyorum : 

«Hakkında Meclis Soruşturması açılması istenen 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş; 
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olabilir, açsınlar; her namuslu vatandaşın başına ge
lir böyle şey dedi.» 

Petrole yapılan iki zamdan bayilerin kazancının, 
denildiği gibi, 6 milyar lira değil, sadece 150 milyon 
lira olduğunu söyleyen Büyükbaş, bakkallar stokla
rından daha çok kazanıyorlar, şeklinde konuştu.» 

«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyük
baş; küçük zamların piyasaya yansımadığını, büyük 
zamların ise, piyasadaki her şeyi etkilediğini söyle
yerek şu cevapları verdi : Soruşturma açsınlar. 

Soru : Petrol bayilerine haksız kazanç sağladığı
nız iddiası ile hakkınızda Meclis Soruşturması açıl
ması istendi. 

Büyükbaş : Olabilir, açsınlar her namuslu vatan
daşın başına gelebilir. 

Soru : Açılmasını istiyor musunuz? 
Büyükbaş : Tabiî açsınlar. Biz hesap adamıyız. 
Soru : Bayilere 6 milyar lira haksız kazanç sağ

ladığınız iddia ediliyor? 
Büyükbaş : 6 milyar lira değil, hesap bilmeyen

ler öyle derler. Ben mühendisim, ben de kendime 
göre hesap yaptım, ydk öyle bir şey. Soruşturma açıl
sın, ne olacak; ben hesabımı, 'kitabımı yaptım bayi
lere kaç lira kaldığını da biliyorum. 

Soru ; Size göre iki zamla bayilere ne kadar ka
zanç sağlandı? 

Büyükbaş : İki zamkla bayilere toplam 150 mil
yon lira haksız kazanç sağlandı. (Bu, «haksız ka
zanç sağlandı» daki «haksız kazanç» deyimi Sayın 
Bakana aittir.) Bunu 6 bin bayiye bölerseniz 25 bin 
lira düşer. Hem bayiler dağda, bayırda çalışıyorlar, 
bunlar da bizim vatandaşımız. Bir de şunu düşünün; 
Siz devlet olarak stok tespiti yaptırmaya kalksanız 
bundan çok para harcamak zorunda kalırsınız. 

Soru : Stokların daha büyük boyutta olduğu söy
leniyor? 

Büyükbaş : Stoklar ortalama 10 ton civarındadır. 
Kimsenin 100 milyonluk deposu yoktur. Kimin ce
binde 100 milyon lira var ki bu kadar stok yapsın. 
Aslında bakkallar stoklardan petrol bayilerinden da
ha fazla kazanmaktadırlar.» 

Bunu bir sayın Bakanın açıklamasını son derece 
calib-i dikkat buldum. Eğer bakkallar, cidden böyle 
bir stoklamaya gidiyor ise ve bu stoklama sonucu 
halkımız mağdur oluyor ise, bu konuya el koymak 
ve gerekli önlemleri almak Hükümetin görevidir ve 
bu Hükümetin de Sayın Büyükbaş bir üyesidir. 

«Küçük zam yapmaya devam edeceğiz.» 

11 — 
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Bu da, biraz sonra Türk Ceza Kanununda yeri- I 
ni bulan, görevi kötüye kullanmak için amacın ta 
kendisidir. 

Büyükbaş; «Yüzde 3'e varan zamlar piyasaya 
yansımıyor. 135 liralık benzine 2,5 lira zam yapmış
sınız, kimse bunu umursamıyor; ama yüzde 10'u bu- I 
lan zamlar hemen piyasaya yansıyor, hem de tüm 
mallara. O nedenle küçük zam yapmayı tercih edi
yoruz; ama dolarda çok büyük bir dalgalanma olur, 
o zaman yüzde 5 zam yaparız ve hemen de stok tes
piti yapabiliriz.» 

Sayın Bakanım, mademki yüzde 5 zam yapabilme 
imkânınız vardı, ki yüzde 2,8 artı yüzde 2,9 ben de 
mühendisim, ama benim hesabımda yüzde 5'den bü- I 
yük bir rakam çıkıyor, acaba ben mi yanılıyorum? 

Gelelim uygulamadaki durumlara. 
30 dakikalık sürenin tümünü kullanıp tahammül

lerinizi fazla dsraf etmek istemiyorum; ama belirli I 
rakamları da vermeden geçemeyeceğim, bunu da I 
kendim için bir ödev sayıyorum. 

Çok sayın üyeler, Türkiye'de 3 türlü akaryakıt 
ve akaryakıta bağlı diğer ürünlerin satışı yapılır : 

1. Rafineri çıkışları anadepolar, 
2. Tali depolar, 
3. Bayiler J 
Bayiler de kendi aralarında derecelendirilmişler- I 

dir; büyük bayi, küçük 'bayi. Doğrudur, 7 bin kişi- I 
lik bayi içinde küçük bayi oranı Yüksektir. Evet, I 
7 bin bayii teker teker sayarsanız, bir köy ile diğer I 
bir köy arasındaki Petrol Ofisinin küçük 'bir bayii- I 
nin 20 - 30 tonluk bir deposu, depo hacmi vardır; I 
ama özellikle taşıma filolarını, akaryakıt taşıma iş- I 
lerini yüklenenlerin dahi ellerinde yalnız taşıma ora- I 
nı üzerinde fevkalade büyük rakamlara ulaşan ka- I 
pasiteleri vardır; bunu sizler de 'biliyorsunuz, ben de I 
biliyorum. I 

Lütfen Ankara'dan çıkınız 15 -20 dakika, isterse- I 
niz Konya istikametinde, isterseniz İstanbul istika- I 
metinde karayolunda seyahat ediniz, sağlı sollu o bü- I 
yük depolar 10'ar tonluk mudur, 20'şer tonluk mu- j 
dur, görürsünüz. Bunu sizler de biliyorsunuz, hepi
miz biliyoruz. Onun için böyle küçük aldatmacalarla I 
belirli kesim ve kişilere yapılan aktarmayı masum I 
davranışlar olarak göstermeye kimsenin; ama hiçbi- I 
rimizin hakkı yoktur sayın üyeler. I 

Sayın üyeler, bu arada özellikle bir önemli konu- I 
ya da değinmek istiyorum. Akaryakıt İstikrar Fonunu I 
ilgilendiren yalnızca mazot, benzin, motorin, fuel - oiİ I 
'değil, bir de likit gaz olayı var. J 
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Likit gaz, bugün ülkemizin direkt tüm yaşayanla
rını ilgilendiren bir konu, fakirinden zenginine kadar 
bugün likit gaz, yaşamımızın bir parçası. Kullanım 
oran ve miktarını, likit gaz doldurum tesislerinin ka
pasitesini takdirlerinize sunuyorum. 
Siz, bir tüpgaz alabilmek için dokuz kapıyı dolaşıp 

borç para toplayan bir ailenin cebinden belirli pa
rayı alacaksınız, o likit gaz dolum tesislerinin sahip
leri holdinglere aktaracaksınız!.. Olmaz böyle şey. 
Gene siz, oturacaksınız, belirli sermaye kuruluşları
nın elindeki büyük ana ve tali depolardaki ürünleri 
bildirim dışı tutacaksınız ve bu bildirim dışı tutuş 
esasında da neler olduğunu, buna niye gerek gördüğü
nüzü, kendiniz dahi inanmadan bu kürsüden dile 
getirmeye çalışacaksınız!.. Bu da yanlıştır sayın üye
ler. 

Esasında bu konuyu daha fazla dile getirmek ve 
bu konudan özellikle zarar gören, sizlerin «ortadirek» 
dediğiniz, bizim de «orta sınıf» dediğimiz sade, te
miz, dürüst, elbirliğiyle, sizlerin de katkısıyla hep bir
likte bu ülkeyi gelecekte mutlu ortamlara götürmek 
çabasında olan sade vatandaşlarımızdan iki tanesinin 
beni son derece duygulandıran mektuplarından, sizle
re de ışık tutar amacı ile yüksek müsaadelerinizle ör
nekler okumak istiyorum. 

Bana bu konuda gelen mektuplardan yalnız iki 
tanesidir ve elyazısı ile yazılmıştır, muhatabı belli
dir, imzalıdır ve bir belge mahiyetindedir. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Mühim 
bir belge. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Bu, 
tabiî vatandaşa inanmak veya inanmamak, onun se
sine cevap vermek, kulak vermek veya vermemek far
kıdır. Ben kulak veriyorum, siz verip vermemekte 
serbestsiniz sayın üye. (HP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından «'Saygılı ol, hatip saygılı olsun» 
sesleri) 

Tahammülünüz yok doğruları dinlemeye de onun 
için sayın üyeler, lütfedip tahammül buyurun, Doğ
ru sözlere kulaklarınız pek tahammül etmiyor bili-. 
yoruım. Bu, ItalhaMmıüll meselesi, doğruyu dinıteye/blimıek 
meşalesi (ANAP sırafariindaın «Sayın Başkan ha
tip saygılı olsun» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibe müda
hale etmeyiniz. 

Devam ediniz efendim, 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
«Basından öğrendiğim önergenizi büyük bir se

vinçle okudum ve bazı gerçekleri bilmenizi isteyerek 
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bu mektubu yazmak cüretini gösterdiğim için bağış
layınız. 

Özellikle itiraf edeyim ki, şu seçimde şuna oy 
verdim» diyor, hiç önemli değil. (ANAP sıraların
dan «oku, oku» sesleri) Okumayacağım efendim, belki 
rahatsız olursunuz. 

«Sayın milletvekili', akaryakıt bayilerinin Devlet 
sırtından büyük paralar kazandığı malumunuzdur, 
fakat rafinelerden aldıkları akaryakıt için ödedikleri 
çeklerin Etibank tarafından bir hafta bekletildiğini 
ve bu süre içinde, sermayesi de Devlet tarafından 
karşılanan ve akaryakıt zammının çocuklar tarafın
dan dahi bilindiği zamanılarda bayilerin bütün de
polarının dolu olduğunu, hatta kamyon tankerlerini 
dahi dolu vaziyette tutup zammı her sabah heyecanla 
radyo haberlerinde beklediklerini ve devlet sermayesiyle 
milyonlar kazandıklarını da araştırmalarınızda öğrendi
niz mi bilmem Etibank'ın bu tutuma zorlanmasıyla 
akaryakıt bayileri sermayesinin çok çok üzerinde mal 
çekerek büyük paralar kazanıyorlar. Tabiî buna kazan
mak denirse.» 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, bir dakikanız kal
mıştır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım. 

Sayın üyeler, şu ana kadar konu bütün boyutlarıy
la huzurunuza getirilmiştir, inanın ben bu konuyu-
buraya getirip, kanun çıkarmak için harcayacağımız 
zaman yerine, böyle bir murakabe ile zaman harca
maktan da yana değilim; ancak Sayın Bakan Türk 
Ceza Kanununda yeri bulunan görevi kötüye kul
lanmak fiilini işlemiştir; kendisi hakkında soruşturma 
talep etmek bizim en doğal hakkımız olduğu kadar 
da kaçınılmaz görevimizdir. Hepimiz ilk önce vicdan
larımıza sonra da Milletimize karşı sorumluyuz. Bizler 
bu önerge ile bu sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz 
inancındayız. Halkımızı «Hint Fakiri»ne dönüştüren 
bu model içinde, bazı kişileri ve kuruluşları zengin 
etmek için ortam hazırlamak yanlıştır; ısrar etmekle 
Sayın Büyükbaş görevini kötüye kullanmıştır. 

Yüce Meclisimizin uzlaştırıcı ve iddiacı olmayan 
bir yapıda konuyu ele alacağına inanıyorum. Şayet 
oylarınız Sayın Bakanı soruşturma komisyonu önüne 
çıkarmazsa, bu konuyu halk uzun süre kendi kendine 
soracaktır, «Niye?» diyerekten. Bütün bu olumsuz 
görüş ve düşünceleri ortadan kaldırmak için, Sayın 
Bakanın da isteği doğrultusunda, -Sayın Bakanın böyle 
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bir istekleri vardır- Meclis Soruşturması açılmasını 
arz eder, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selam
larım. 

Sağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Şahısları adına konuşmak isteyen 

sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Sayın Erol Ağagil, 
Sayın Hazım Kutay, Sayın Rüştü Kâzım Yücelen 
ve Sayın Mehmet Kocabaş. 

Ancak ilk iki sıradaki sayın milletvekillerine söz 
vereceğim. 

Sayın Erol Ağagil, buyurunuz efendim. <HP sırala
rından alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
görüşmekte olduğumuz ve bu görüşmeden sonra 
vicdanî kanaatlerimizi oylarımızla değerlendireceğimiz, 
soruşturma konusundaki önergeye imza atmış bir kişi 
olacak neden böyle bir işleme gerek gördüğümü ve 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Bü-
yükbaş'ın, toplum yararına olmayan ve Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesine göre görevini kötüye 
kullanma eylemini hangi aşamalarda işlediğini sizlere 
sunmak ve bu konudaki hür irademin tecellisi olan 
oyumun rengini belli etmek için söz almış bulunu
yorum. 

Sayın üyeler, soğuk harbin gereği olarak bugün 
artık dünyada öldürücü silahlar yerlerini hızlı bir 
şekilde ekonomik silahlara devretmektedirler. Petrol 
ise bu ekonomik silahların en etkilisi olarak bütün 
gözleri halen üzerinde bulundurmaktadır. 

1940 - 1970 dönemleri arasında, az gelişmiş ülkeler 
düzeyinde bulunan petrol üreticisi ülkeler, bu silahla
rını 1970 sonrası büyük bir güç olarak kullanmaya 
başlamışlardır. Bu ekonomik silah, anılan ülkeleri 
giderek geliştirmeye, kendi kendine yeterliliğe hızla 
getirmiş ve »getirmektedir. Petrol üreten ülkelerin pet
rol gelirlerine genelde şöyle bir bakacak . olursak: 
1940 yılında petrol üreten ülkelerin yıllık toplam 
gel'ri 1 milyon dolar, 1945 yılında 5 milyon dolar; 1950 
yılında 112 milyon dolar, 1955 yılında 270 milyon 
dolar, 1960 yılında 335 milyon dolar, 1965 yılında 
665 milyon dolar, 1970 yılında ise 1 miyar dolar ve 
büyük bir artışla 1981 yılında 120 milyar dolardır. 
Bugün ise, Sayın Cumhurbaşkanımızın halen ziyaret 
etmekte olduğu Suudi Arabistan'ın yanlız tek başına 
1983 yılı endekslerine göre petrolden yıllık geliri 
140 milyar doların üzerindedir. Bu rakamlar ve özellik-
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le son dönemlerdeki muazzam artışlar, kimsenin gör
mezlikten gelemeyeceği derecededir. 

Petrol, dünya ülkelerini yönlendiren ekonomik bir 
silah olduğu gibi, üretimi az ve kendine yeterli olmayan 
ülkelerde de ekonomiyi zaman zaman darboğaza sokan, 
(iktidarları ise, 'temini ve iç pazarlamasıyla meşgul 
eden ekonomik nirengi noktasıdır. 

işte Sayın Özal Hükümeti de olaya böyle bir açı
dan bakarak, icraatının daha ilk günlerinde, «Petrol 
Ürünlerinin Alım, Satımı ve Fiyatlarının Tespiti ile 79 
sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Gereğince Kurulan 
Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu işleyişi Hakkında» 19 
Aralık 1983 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 
'83/7508 sayılı Bakanlar Kurulu kararını almıştır. Bu 
ıkarar sayın üyeler, esasında bir ulufe dağıtım sistemi 
getirmekte ve bu ulufe dağıtım görev ve yetkisini de 
maalesef Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına bırak
maktadır. Bu ulufe malum kararın 23 üncü mad
desinde aynen şöyle yer almaktadır: «yüzde 3 oranını 
aşmayan fiyat farkları için tahakkuk yapılmaz. Adla
rına fiyat farkı tahakkuk ettirilenler, bu fiyat farkları
nın vergi dairelerince kendilerine bildirildiği tarihten 
itibaren bir ay içinde Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu 
hesabına yatırmaya mecburdurlar.» Bu öylesine özenle 
ve ustalıkla hazırlanmış bir maddedir iki, ulufe dağıtımı 
için mecburiyetin yanında bir maddecikle de mecbu
riyetten kaçışı da beraberinde getirmiştir. 

Buna neden lüzum görülmüştür; stok tespiti böy
lesine zor, bildirimi karmakarışık bir işlem midir, bu 
maksatla görevleodireceğiımiz memurları görevlendir
mediğimiz zaman, emekli mi ettik, maaşlarımı öde
miyor muyuz? Sayın üyeler, ellbetteıki sebep bunlar 
değildir. Vatandaşın cebinden gasbedilen paranın belirli 
ellere tevdiî için ustaca; ama tüm açıklı'lığyla ince
lendiği takdirde ide acemice hazırlanmış (bir kılıftır; 
bunu görmemek mıüımkün değil. Bu konu Yüce Mec
lisin huzuruna daha önoe de getirildiğinde, bir sayın 
üyenin soru önergelerine karşı Sayın Başbakan Yardım
cısı inandırıcı cevap bulamamanın güçlüğünü sizlerin 
huzurunda yaşamış idi, hatırlayacaksınız. 

Bütün bunlara rağmen Sayın Büyükbaş, kendisine 
anılan kararname ile verilen yetkileri kullanarak, 26 
Aralık 1983 tarihinde yüzde 2,8 ve 18 Ocak 1984 ta
rihinde de yüzde 2,9 oranında (ki, bu ikinci zam ko
nunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme
sini takip eden ikinci gün yapılmıştır) yaptığı iki zam 
ile hatalarından dönmemiş, ısrarla görevini kötüye 
kullanarak belirli kişi ve kurumlara haksız çıkar sağ
lamıştır. Bu her dakika vatandaşın vasıtalı veya vâ-
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sıtasız direkt veya endirekt ödedikleri fazla bir pa
ranın belirli odaklarda toplanması olayıdır. Biz, bu 
konuda yaptığımız genel bir değerlendirme ile her iki 
zamda toplam olarak 6 milyar liranın belirli ellere 
ve ceplere aktarıldığını elimizdeki mevcut bilgi ve 
bölgelere dayanarak saptadık. 

Biliyorum, Sayın Bakan daha örtce basında da 
belirttiği gibi, bu rakamı biraz sonra gücü yettiğin
ce, zamanı elverdiğince ve olabildiğince küçük gös
termeye tekrar çalışacaktır; ama ne kadar küçültür
se küçültsün, haksız ve hatalı uygulamanın, bile bile 
görevi kötüye kullanmanın biri de birdir, bini de bir
dir; azı ve çoğu olamaz. 

Görevi kötüye kullanma diyorum; çünkü sayın 
üyeler, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 26 
Aralık 1983 tarihinde yaptığı zammı, özenle yüzde 
2,8 oranında bildirimden kaçmak için tutmayıp, on -
onbeş gün sonra yaptığı ikinci zamla birleştirip yap
sa idi, 18 Ocak 1984'deki yüzde 2,9'luk zammı yap
ma ihtiyaç ve telaşına kapılmayacak, bildirim esası
na göre de, mesela yüzde 5 ila 6 oranında yapılacak 
bir zam ile muazzam bir para Fiyat istikrar Fonuna 
intikal edecek, Fiyat istikrar Fonu kısa sürede ne
gatif vermeyecek, Sayın Bakanın kendilerine hizmet 
sunmak zorunda olduğu 50 milyon Türk insanı uzun 
süre daha ucuz fiyatla petrol ürünlerini kullanma 
şansına sahip olacaktı. 

Kaldı ki, önerge sahibi sayın arkadaşımın da 
benden önce izah ettiği gibi, iki zam arasında geçen 
22 günlük sürede Türk Lirasının dolar karşısındaki 
paritesi de yüzde 2,9 değil, yüzde 10'dur. 

Bu fiyat artışlarından, elektriği olmayan köyleri
mizdeki yoksul halkın gaz lambası, tüm ülkede kul
lanılan likit gaz, tüpgaz, nakliyeci şoför esnafı, üre
ticiden tüketiciye dek tüm ülke halkı, yani genelde 
ortadirek. etkilenmiş ve zarara uğramıştır. Fakirin 
lambasından, ocağından, kursağından, midesinden al
dığı parayı belirli ellere ve ceplere aktarmaya Sayın 
Bakanın hakkı ve yetkisi yoktur ve olmamalıdır. Sa
yın Bakan, partisi adına belirli mihraklara olan se
çim dönemine ait borçlarını ödemektedir ama; ne de
mişler «Alma mazlumun ahım, çıkar aheste aheste» 

83/7508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde 
bu hususun bu şekilde yer alması yanlıştır. Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanınca çok kısa sü
rede iki beyan dışı zam yaparak uygulanması ise en 
hafif tabiriyle vahimdir. 

Sayın üyeler, malumlarınız, Anayasanın 100 üncü 
maddesi gereğince gruplar Meclis Soruşturması gere-
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ken konularda grupta görüşme yapamazlar, grup ka
rarı alamazlar. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, sizler bu konu
daki hür iradelerinizin tecellisi olan oylarınızı verir
ken, partilerinize değil, kendi hür vicdanlarınıza ve 
elli milyon Türk vatandaşına hesap vereceksiniz. Bü
yük bir düşünür, «şahsınıza yapılan fenalığı affe
din, ama milletinize yapılanı asla affetmeyin» diyor. 

Açılacak böyle bir soruşturma, Sayın özal Hü
kümetini bu kararnameden dolayı, Sayın Büyükbaş'ı 
da uygulamasından ötürü aklama için büyük bir fır
sattır. 

Sayın üyeler, sizlere hatırlatmakta yarar gördü
ğüm bir husus var. Eski Anayasamız Tahkikat Ko
misyonunu otomatik olarak işleme koyuyordu. Yeni 
Anayasamızda ise bu husus Genel Kurulun kararına 
kalmaktadır. Ancak Genel Kurulda tahkikatın açıl
maması tarzında çıkacak bir karar bu soruşturmanın 
aklaması mahiyetinde değil, aklamanın yapılmama
sına karar verilmesidir; kamu vicdanında ise her za
man bir soru işareti olarak kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ben Hükümete ve Sayın Ba
kana böyle bir aklama şansını vereceğiniz ümit ve 
inancıyla sizlere, aklamayı sağlayacak bir sistemde 
bu soruşturmayı gerek gördüğümü bildirir, hepinize 
en derin saygılarımı sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Hazım Kutay, buyurun efen
dim. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cemal Büyük
baş hakkında, yüzde 3'e kadar olan akaryakıt zam
larının beyan dışı tutulmasına dair uygulamada ıs
rar ederek akaryakıt istikrar fonuna tahsil etmeyip 
tüketicileri zarara uğrattığı iddiasıyla Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açıl
masına dair önerge 1 Şubat 1984 tarihinde Meclisi-
mlizin 29 uncu Birleşimimde okunduğu zaman hiç ya-
dırgamamıştım; çünkü daha önce bu konu hakkında 
yapılan gündem dışı konuşmada Bakan tarafından ve
rilen izahattan tatmin olmayan konuşmacının işi bu 
noktaya getireceği 'belliydi. 

Sayın üyeler, hatırlarsınız, bundan bir süre önce 
«Faturalı Yaşam Kanunu Tasarısı» bu Mecliste gö
rüşülürken, muhalefet, 'bilhassa bu önergede İmzası 
olan sayın milletvekilleri, o kanun tasarısının çık
maması için İçtüzüğün verdiği bütün imkânlardan is
tifade ederek, âdeta çırpındılar. Kanunun tümü oy-
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lanırken, bu önergede imzası olan bir sayın millet
vekili, oyunun rengini belirtmek için kürsüye çıktı
ğında, «Bu kanun sosyal adaletçi 'bir kanundur, biz 
de sosyal demokrat bir partiyiz; sosyal demokrat 
bir parti sosyal adaletçi bir kanuna kırmızı oy ver
in oz, oyumun rengi beyazdır» demişti. Çünkü o ka
nunun müzakeresinde maddeler görüşülürken, kanu
nun sosyal adaletçi bir kanun olduğunu anladılar ve 
boy az oy verdiler. Ümlit ederim ki, bu önergenin mü
zakeresi sonunda verilecek izahattanda, tatbikatın 
sosyal adaletçi bir tatbikat olduğunu anlarlar ve ver
dikleri önergenin aleyhinde oy kullanırlar. 

Sayın miUdtvekilleri, bu vesile ile sizlere, mese
lenin teknik detaylarını bir yana bırakarak işin esa
sını, felsefesini, Anavatan iktidarının memleketimiz
de başarı ile uygulamaya koyduğu serbest ekono-
mi'k modele uygunluğunu, hatta bu modelin bir par
çası olduğu hakkındaki görüşlerimizi arz etmeye ça
lışacağım. 

Nasıl Hükümet Programımızda ve Seçim Beyan
namemizde taahhüt ettiğimiz veçhile biz, işçi, memur 
ve emeklilere enflasyon artışı kadar bir ücret artışı 
vermek durumunda ve mecburiyetinde isek, aynı şekil
de esnafın işletme sermayesini de enflasyonun kemir
mesine mani olmak zorundayız; çünkü artan fiyat
lardan dolayı esnafın cebine fazla para girmeyecektir; 
'bilakis bu para, 'kendi işletme sermayesidir. Esnafın 
istetme sermayesini haksız vergilendirmeyle sıfıra in
dirmek, pek tabiî bizim Anavatan iktidarının sosyal 
adaletçi zihniyetiyle bağdaşmaz. 

Dünyada birçok ülkede olduğu gibi, tükettiği top
lam enerjinin yarısından fazlasını ithal etmek duru
munda olan memleketimizde, fiyat politikasının tes
piti ve bu politikaları uygulama biçimi, ülke ekono
misini yönlendiren en önemli faktörlerden biridir. 
Hangi enerji 'türü olursa olsun; ister yerli kaynaklar
dan temin edilsin, ister ithal edilsin, maliyetimi fiyat 
uygulamalarıyla bu enerjiyi tüketenlere intikal ettir
mek, enerjiyi temin için ödenen parayı, satışından 
elde edilen parayla karşılamak, sağlıklı 'bir ekonomi
ye sahip olmanın temel unsurudur. 

Sayın milletvekilleri, petrol ürünleri ve akaryakıt 
günümüzde gerek ekonomimizi, gerek sosyal hayatı
mızı çok yakından ilgilendiren, etkileyen bir enerji 
türüdür. Tüketim alanlarının genişliği, yaygınlığı, 
petrol ürünlerinin memleketimizin her köşesinde her 
zaman ve yeterli miktarda bulunmasını gerektirir. 
Kullandığımız petrolün yüzde 8'5'inin ithal edilmesi, 
dünya petrol piyasası gibi bütün dünyanın yakından 
izlediği teşkilatlanmış, güçlü bir piyasadan teinin edil-
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mesi ve satın alındığı dış parayla satıldığı iç para 
değerlerinin değişimine göre; fakat daha uzun ara
lıklarla fiyat tespiti keyfiyeti, fiyat ayarlamalarında 
hassas bir mekanizmayı gerektirir. Bir yandan hizme
tin aksatılmaması, diğer taraftan fiyat tespitinde has
sasiyet gösterilmesi mecburiyeti, akaryakıtla ilgili uy
gulamalarda devamlı göz önünde bulundurulması ge
reken iki önemli husustur. 

Değerli milletvekilleri, işte bu uygulamanın esas
larını belirlemek üzere 19 Aralık 1983 tarihli Resmî 
Gazetede yayımlanan, Petrol Ürünlerinin Alım, Sa
atimi ve Fiyatlarının Tespiti dle 79 sayılı Kanunun 
5 inci Maddesi Gereğince Kurulan Akaryakıt Fi
yat İstikrar Fonu İşleyişi Hakkında 83/7508 sayılı 
Kararname çıkarılmıştır. Bu kararname, 15.3.1979 
gün ve 7/17298 sayılı aynı konudaki kararnamenin 
yeniden düzenlenmiş, sadeleştirilmiş, günümüzün eko
nomik şartlarına ve modeline uygun hale getirilmiş 
şeklidir. Yeni kararnamede bulunan ve önümüzde
ki Meclis Soruşturması önergesini .ilgilendiren hü
küm ise kararnamenin 23 üncü maddesinde yer alan 
«yüzde 3 oranını aşmayan fiyat farkları için tahak
kuk yapılmaz» ibaresMİr. «Zam oranı neden yüzde 
3*ün altında tutulmuştur, neden kararnamenin bu hük
mü uygulanmıştır?» sorularından önce, acaba karar
nameye neden böyle bir madde konmuştur; bunun 
sebepleri ve gerçekleri üzerinde durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin asıl gerek
çesi; akaryakıt bayilerinin sermaye erozyonunu ön
lemek ve küçük nispetlerde yapılan zamlar için stok 
tespiti, bildirim, ta'hakkuk gibi harcı borcunu öde
meyen, 'harcı borcuna değmeyecek 'birtakım bürok
ratik işlemleri satışların durdurulması, yeniden baş
latılması gibi tüketiciyi ve esnafı tedirgin eden bazı 
sevimsiz uygulamaları ortadan kaldırmaktır. (HP sı
ralarından alkışlar.) Teşekkür ederim. 

Sermaye erozyonu nedir, bir akaryakıt bâyiinin 
sermayesi neden erozyona uğrar, aşınır; müsaade 
ederseniz 'bunu bir misalle sizlere arz etmeye çalışaca
ğım. Ortalama 10 tonluk bir stok seviyesiyle çalışan 
bir akaryakıt bayiini ele alalım. 

10 tonluk stok, bir baylin takriben 3 günlük sa
tış ihtiyacını karşılar ve 3 gün bir bayie akaryakıt 
gelmezse bayi hortumunu pompasının üzerine koyar. 
«Benzin yok» yazar. Bu durumu bilmeyenler, bilen
lerden sorsunlar. Evet, bu bayi 1983 yılının başında 
10 tonluk akaryakıtı 900 bin liraya alabiliyordu. 
31.12.1983 tarihinde, yani yılın sonunda ise aynı ba-
yinin aynı miktarda malı alabilmesi için 1 milyon 140 
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i bin lira ödemesi gerekiyordu. Demek ki, bayi aynı 
miktarda akaryakıt alıp, aynı hacimde iş yapmaya 
devam edebilmesi için yılbaşındaki işletme serma
yesine, yılın sonunda 240 bin lira daha ilave etmek 
mecburiyetinde bırakılmıştır. Bu küçük bir miktar, 
küçük bir nispet değildir. Hiçbir sektörde, hiçbir iş 
sabasında aynı iş hacmini, kapasitesini sürdürebil-
msk için iş sahibinin kendi sermayesine, kendi kay-

{ naklarmdan yüzde 25 mertebesinde bir ilave yapması 
söz konusu değildir. Çünkü, böyle şey mümkün ola-

| maz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sigara bayileri?... 
HAZIM KÜTAY (Devamla) —' Onlara Konut Fo

nu veriyorsunuz beyefendi. 
Diğer iş sabaları için düşünülmeyen, mümkün ol

mayan bir külfeti, bir fedakârlığı Devlet olarak akar
yakıt bayilerinden beklemeye hakkımız yoktur. Ser
maye erozyonunu, bayi kendi öz kaynaklarından kar
şılayamadığı zaman ne olacaktır?. İş hacmi darala-
caktır. Yani, 1983 yılı başında 10 ton akaryakıt sto
kuyla çalışan bayi, yıl sonunda ancak 7,5 ton stokla 
çalışmaya mecbur kalacaktır. Her gelen 100 müşteri
sinden 25 tanesine, «Benzin yok, mazotum yok» diye
cektir. Böyle iş olmaz; böyle bir işyeri herhalde ça-

I lışmaz. 
Dikkat buyurduğunuz, verdiğim misal bir yıllık 

süre içinde cereyan eden hadisemin misalidir. Bu 
misali jfci yıl, üç yıl, dört yıl uzatınız; Zavallı bayi-
nin sıfırı tüketeceğini kolayca görüfsünüz. Bu sis
tem bizim sistemimiz değildir. Bizim sistemimizde yok 
etmek yoktur, yaşatmak vardır. (ANAP sıralarından 
alkışlar.) Akaryakıt bayimizin karşılaştığı bu sonuç
ları beğenmediyseniz işjin bir başka yönü daha var : 
Bütün akaryakıt bayilerini devletleştirirsiniz, bayileri 
de memur yaparsınız, malın kaçtan gelip kaçtan git
tiğinden haberi olmaz, deposuna benzin gelirse satar, 
gelmezse yatar. Ondan sonra da siz bu benzin istas
yonundan hizmet, bu işten hayır beklersiniz. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bu yol bizim yolumuz de-
I ğildir. 'Bu yolu arayanlar, bu sistemin özlemini du-
j yanlar kendilerine başka saha, başka ortam arasın-
I 1ar. Güzel yurdum hiçbir zaman böyle bir sistemin 

uygulama alanı olmayacaktır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Çünkü asil Milletim böyle 

I bir sistemi kabul ötmeyeceğini 6 Kasımda ispat et-
[ ıriiş ve serbest rekabet ekonomisini istediğini oyla-
I rıyla tescil etmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

PAŞA SARIOÖ[LU (Ağrı) — Yüzde 55 oylar ne-
I redel. 
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HAZIM KUTAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; akaryakıt bayileri için sermaye 
erozyonunun önemini, dolayısıyla bunun önüne geç
mek, menfi tesirlerini nispeten azaltabilmek için ka
rarnameye konan «Yüzde 3 oranını aşmayan fiyat 
farkları için tahakkuk yapılmaz» ibaresinin gerekçe
sinin ne kadar yerinde 'bir hüküm olduğunu sizlere 
arz etmeye çalıştım. Şimdi izin verirseniz, akaryakıt 
fiyatlarının, şu son 10 yılda ilk petrol şokunun bütün 
dünya ekonomisini sarstığı 1973 yılından günümüze 
kadar memleketimizde akaryakıt fiyatlarının seyrini 
ve akaryakıt için uygulanan fiyat politikalarını ve 
sonuçlarını hatırlayalım. 

Anahaiüarıyla gördüğümüz resim, enstantane şu
dur : Dünya petrol fiyatlarının ortaya koyduğu şart
lara uyulamamış, gerçekçi bir fiyat politikası izlene-
memiştir; herhangi 'bir dönem, devir, iktidar ayırımı 
gözetmeden ifade ediyorum. Yaşadığımız son 11 yıllık 
dönemin büyük bir bölümünde petrol ürünleri tüke
ticiye gerçek olması gereken fiyatlarla intikal ettiri
lememiştir. Akaryakıt fiyatları gerektiği zaman ge
rektiği şekilde ayarlanamamış, düşük tutulmuş, pet
rolün memleketimize maliyeti ile satış hasılatı ara
sındaki fark Hazineden karşılanmıştır. Neticede, akar
yakıt kullananlar hakiki değerini ödemedikleri için 
tüketim frenlenememiş, Hazine akaryakıttan gelen 
yükü taşıyamaz olmuş ve ekonomi çarpılmaya, ça
tırdamaya 'başlamıştır. iBu dönemleri, bu uygulama
ları tekrar yaşamak istemiyoruz. Kim neyi kullanı
yorsa, neyi tüketiyorsa onun bedelini hakiki değeriy
le ödemelidir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Vatandaş hep yaya geziyor, yaya. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Bizim ekonomik 
anlayışımız, bizim iktisadî görüşümüz budur. Akar
yakıtı kullanan bedelini ödeyecektir. Maliyet fiyatı 
arttığı zaman satış fiyatı da artacak; 'bunu da öde
yecektir. 

Sayın önerge, sahipleri, sizler, akaryakıta zam ya
pıldı, az ve sık yapıldı, stok tespiti yapılmadı diye 
değil, eğer bu Hükümet akaryakıta gerektiği zaman 
zam yapmazsa, petrol bedelini tüketiciden, kullanan
dan değil de Hazineden karşılama yoluna giderse o 
zaman soruşturma isteğiniz; o zaman ben de sizinle 
beraberim. Misal olarak Ankara'dan 15 ila 20 Km. 
uzaklıktaki depoları sayın sözcünüz örnek ^olarak 
gösterdi. Hatırladığım kadarıyla o depolar Türkiye' 
de enflasyonun azamî noktasına vardığı ve faizin en 
düşük noktada olduğu sıralarda yapılmıştı ve süpekü-
latif amaçlarla yapılmıştı; onun o zaman da karşısm-
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; dayız, bu zaman da karşısındayız. Ancak, işin esprisi 
; şudur : Piyasada para faizi aylık yüzde 5, yüzde 6 
| dolaylarında cereyan ederken yüzde 3 petrol fiyat ar-
\ tısını depo edip süpekülatif tedbir alacak, aylık stok 
jj yapacak bir serbest rekabet sahibi, bir akaryakıt ba-

İ
yii tasavvur edemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, işin aslında esprisi benden 
| evvel konuşan arkadaşımın söylediği sözde yatıyor : 
I «Sizin ortadirek bizim de orta sınıf dediğimiz kesi-
j me yardım etmekte elbirliği edelim» diyor. Anavatan 
I Partisi milliyetçi, muhafazakâr 'bir parti; serbest re

kabet ekonomisine dayalı bir parti ve ortadireği kal-
I kındırmak azim ve kararında olan bir partidir ve 

Anavatan Partisi ortadirek sözünü devamlı sınıfsal 
ayrımı önlemek için bu tabiri bulmuştur. Biz geç
mişte «sınıf»tan, sınııfçılıktan, sınıf tutmaktan yarar 
bulmadık. Geçmişten ders almazsak biz tekâmül et
miş olamayız. Yeni kurulan bir parti olmamız. sıfa
tıyla. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
izin verir misiniz?. Grup adına konuşamaz. 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyiniz efen-
I dim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına ko
nuşamaz Sayın Başkan, şahsı adına konuşması la
zım. Lütfen ikaz ediniz. 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyiniz efen
dim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına konu
şuyor, şahsı adına konuşması lazım, ikaz ediniz Sa
yın Başkan. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — ... Ortadireğin 
lafzında saklı olan anlamı ve manayı orta sınıf ola
rak telakki edemeyiz. Biz sınıfçılık yapmıyoruz, ya
pamayız. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Şahsı adına ko
nuşmuyor Sayın Başkan, «Biz» diyor sürekli olarak, 
İçtüzük ihlal ediliyor. 

1 BAŞKAN — Şahsı adına konuşuyor efendim. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Bu zammın man-

I tığında da sınıf farkı yatmamaktadır. (ANAP sıra
larından alkışlar.) 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — İçtüzük ihlal, edi
liyor Sayın Başkanım, şahsı adına konuşsun. 

BAŞKAN — Şahsınız adına konuşmanıza devam 
ediniz. Zaten bu maksatla söz aldığını ben Yüce Mec
lise belirtmiştim efendim. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, akaryakıt fiyat artışlarının yüzde 3*ün altın-
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da tutulmasının, düşük tutulmasının, bayilerin ser
maye erozyonunu önlemesi yanında, bir sebebi bir 
faydası daha vardır: Geçtiğimiz dönemlerde hatır
larsınız, sahan gazetelere bir bakarsınız; «petrol ürün
leri satışları durduruldu, akaryakıta yüzde, 20 yüzde 
30 zam.» Bütün kamuoyunda 'bir tedirginlik, bütün 
ekonomide bir dalgalanma; hangi malın değeri ne 
olacak, hangi hizmetin fiyatı nereye fırlayacak, akar
yakıt zamlarını hangi zamlar takip edecek diye. Bu 
tip uygulamaları, bu havayı hepimiz yaşadık; her
halde unutmadık. Buna karşılık Anavatan Partisi 
Hükümeti dönemindeki uygulamaya bakınız : Son 
iki ayda akaryakıta iki defa zam yapılmıştır; ama 
böyle sansasyonel bir durum vaki olmamıştır, çün
kü dolar fiyatındaki artış se'be'biyle yapıldığını herkes 
biliyordu. Bu zamlar neticesinde, vatandaş olarak, 
ekonomi olarak ne bir tedirginlik, ne hir dalgalan
ma, ne de diğer mal ve hizmet fiyatlarında bir değiş
me olmamış ve akaryakıt satışlarının durdurulması
na bile gerek kalmamıştır. 

VEYİSEL VAROL (Erzincan) — Huzur getirmiş
tir, huzur. 

HAZIM İK'UTAY (Devamla) — İşte akılcı uygu
lama budur. Tüketiciyi, dargelirliyi, oftadireği koru
yan, onlardan yana olan uygulama 'budur. Stok be
yanının kaldırılmasıyla 'bazı kişilerin haksız kazanç 
sahibi yapıldığının iddia edilmesi arasında hiçbir 
ilişki yoktur. Asıl haksız kazanç, karaborsa ile orta
ya çıkar. Biz karaborsayı ortadan kaldırdık, önemli 
olan, devletin vergisini doğru şekilde, ama adil şe
kilde almasıdır, enflasyondan dolayı vergi almama-
sıdır. Enflasyondan dolayı vergi alırsanız işletme 
sermayesini kemirirsiniz. Bu da, esnafa yaptığınız 
büyük bir haksızlıktır, önemli olan meşru kazancı 
vergilendirmektir. 

HÜSEYİN AVN1 SAÖESEN (Ordu) — Sigara 
satana haksızlık yok mu? 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sonra anlatırım 
size onu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda arz 
ettiğim sebeplerden dolayı Akaryakıt Fiyat İstikrar 
Fonu kararnamesindeki «yüzde 3 oranını aşmayan 
fiyat farkları için tahakkuk yapılmaz» maddesinin 
yerinde, faydalı ve gerekli 'bir hüküm olduğuna; bu 
maddeye dayanarak akaryakıt fiyat artışlarını yüz
de 3̂ ün altında tespit eden Sayın Enerji Bakanının 
doğru, haklı ve basiretli bir uygulama yaptığına; do
layısıyla bu konuda bir Meclis 'Soruşturması açılma
sına kesinlikle gerek olmadığına, Yüce Meclisimizin 
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I kararının da bu yönde olacağı inancıyla hepinize 
saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın iki milletvekili şahısları adına 
yaptıkları konuşmayı tamamlamışlardır. 

Şimdi Sayın Bakana söz veriyorum; buyurun 
efendim. '(ANAP sıralarından alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Anayasamızın 100 üncü maddesi 
uyarınca hakkımda Meclis Soruşturması açılması 
için Sayın Yılmaz İhsan Hastürk ve arkadaşları ta
rafından verilen önergeye cevaplarımı arz etmek üze
re huzurlarınızda 'bulunuyorum. 

Hafızaları tazelemek ve konuyu ayrıntılarıyla de
ğerlendirebilmenizi sağlamak 'için önce Akaryakıt 
Fiyat İstikrar Fonunun tarihçesi, gerekçesi ve işleyiş 
tarzı hakkında kısa malumat vermekte fayda görü
rüm. 

16.9.1960 tarih, 10 605 sayılı Resmî Gazetede neş
redilen 19 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde özetle 
şu hüküm yeralmaktadır : «Hükümet müstehlike 
satılan petrol müştaklarının ve akaryakıtların dahilî 
fiyatlarını tanzim etmek maksadıyla ithal ve satış fi
yatları arasında husule gelecek farkları Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasında tesis edeceği fiyat 
istikrar fonu hesabında toplamaya ve mezkûr akar
yakıtın alım, satım ve tevzii ile fiyatlarını tespite 
yetkilidir. Bu hesapta toplanacak paralar münhasıran 
petrol fiyatlarında istikrarı sağlamak için kullanılır. 
ve hesaba yatırılacak paralarla turadan yaptlack 
ödemelerin şekil ve esasları bir kararname ile tespit 
edilir» denlimektedir. 

Bu kanunun çıkmasını müteakip, akaryakıt alım 
-satım ve tevziyatıyla ilgili muhtelif .kararnameler 
çıkarılmış ve faaliyetler 1979 yılına kadar hu karar
nameler çerçevesinde yürütülmüştür. 

16 Mart 1979 tarihli Resmî Gazetede neşredilen 
7/17298 sayılı Karar ise, akaryakıtları alım-satım, 
dağıtım ve fiyatlarının saptanması ve fiyat istikrar 
fonu kurulmasıyla jlgili uygulama esaslarını 'bünye
sinde toplamıştır. Ancak, bu kararnamenin uygula
masında zaman içinde bazı güçlükler ve tıkanıklık -
1ar meydana gelmiş, kararname metninin karmaşık 
yapısı ve tebliğlerle halledilmesi gereken detayları 
ihtiva etmesi 'tatbikatta zorluklara ve karışıklıklara 
sebep olmuştur. 

Bu nedenle bugün yürürlükte bulunan 83/7508 
sayılı Petrol Ürünlerinin Alım, Satımı ve Fiyatları-

I nın Tespiti ile 79 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi 

18 — 
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Gereğince Kurulan Akaryakıt, Fiyat İstikrar Fonu 
İşleyişi Hakkındaki Karar çıkarılmış ve 19 Aralık 
1983 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu kararna
melerin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde, fonun kaynağı 
şu şekilde belirtilmiştir : 

«Madde 5. — Petrol ürünlerinin anadepo /giriş 
fiyatı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tespit 
olunur. Anadepo gümrüklü giriş fiyatıyla rafineri 
gümrüklü çıkış fiyatı arasındaki fark; Akaryakıt Fi
yat İstikrar Fonu 'hesabına alınır, 

MADDE 6. — İthal olunacak Akaryakıt Fiyat 
İstikrar Fonuna dahil petrol ürünlerinin ithal,mali
yeti ile anadepo giriş fiyatı arasındaki fark, Akar
yakıt Fiyat İstikrar Fonuna alınır. Bu fark müspet 
veya menfî olabilir.» 

Aynı kararnamenin 11 inci maddesinde ise, Akar
yakıt Fiyat İstikrar Fonundan nerelere ödeme ya
pılabileceği 'belirlenmiştir. 

Maddenin metninden görüleceği üzere en önemli 
ödeme kalemi (e) bendinde zikredilen ve ithal edilen 
ham petrol ve petrol ürünlerinin ithal tarihi ile mal 
bedelinin transfer edildiği tarih arasındaki döviz sa
tış kur farklarıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; akaryakıt 
istikrar fonunun tarihçesi ve İşleyişi hakkındaki bu 
kısa açıklamamdan sonra, verilmiş 'bulunan önerge
ye konu edilen bildirim ve tahakkuk keyfiyeti hak
kında malumat arz etmek istiyorum. 

83/7508 sayılı Kararnamenin 20, '21, 22 ve 23 ün
cü maddeleri fiyat değişikliğinin yapıldığı tarihte stok 
tespiti ve tahakkuk işlemlerinin ne şekilde yapılaca
ğı hususunu düzenlemektedir. 23 üncü maddenin 
başında ise, «yüzde 3 oranını aşmayan fiyat farkları 
için tahakkuk yapılmaz» hükmü yer almaktadır. 26 
Aralık 198'3 ve 18 Ocak 1984 tarihlerinde petrol ürün
lerine yapılan zamlarda tahakkuk yapılmayışının 
dayanağı olan bu hükmün kararnamelerde yer alma
sının çeşitli sebepleri ve ekonomik gerekçeleri var
dır. 

Şimdi müsaade ederseniz evvela önerge sahibi 
arkadaşımızı endişeye sevk eden ve yüzde 3 civarın
daki her bildirim dışı zamda bayilere takriben '3 mil
yar lira civarında para aktarıldığı şeklindeki iddia
sındaki kabul ve hesap hatalarını arz edeyim. 

Sayın Hastürk'ün ifade ettiği şekilde yılda 17 mil
yon ton, günde 47 bin ton petrol tüketimi kabulü 
ile bayilerde 30 günlük stok, yani (30x47 000 = 1 
milyon 410 bin ton) stok veya depoların f dolu ol
duğu kabulüyle 950 bin ton stok bulunduğunu var
saymak tamamen hatalıdır. 
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I Türkiye'de 30 günlük stok, yalnız rafinerilerde 
ve ana depolarda bulunur. Bayiler, haftada iki defa 

I mal alırlar ve iki-üç günlük stok ile çalışırlar. Mem-
ı lc'ketimizde 5778 tane akaryakıt bayii faaliyet gös

termektedir. Bu bayilerin depolama kapasiteleri 10 
ton ile 30 ton arasında değişmekte olup ortalama 
olarak 20 ton kabul edilebilir. Bayiler, daha fazla 
parayı stoka bağlamak için depolarını her zaman 
dolu tutamazlar. Stok seviyelerini satış hızına göre 
ayarlamaktadırlar. Bugüne kadar yapılan tespitlere 
göre stok seviyeleri depo kapasitelerinin yüzde 50'si 
mertebesinde kalmaktadır. 

Bu değerlerden hareket edilerek, zam yapıldığı 
I zaman akaryakıt bayilerinin depolarında bulunan ve 
I bildirim dışı tutulan akaryakıt miktarı takriben 

(5778X20 tonX yüzde 50 stok seviyesi = 60 bin ton) 
I civarında olabilmektedir. 

18 Ocak 1980 günü yapılan zamda ortalama fi-
I yat artışının 3 bin Türk lirası/ton olduğu kabul edi-
I lirse, bilidiri'm yapılmış olsaydı bütün bayilerden ta

hakkuk ettirilecek miktar (3 'bin Türk Lira/Ton X 
60 000 = Takriben 180 milyon lira) mertebesinde 

I olacaktı, yani Sayın Hastürk'ün hesapladığı gibi 3 
I milyar Türk Lirası değildir. 

Buradan görüleceği üzere, yapılan zamda her 
bayi için bildirim dışı tutulan değer (180 000 000/ 
6 000 = 30 000 lira) mertebesinde olmaktadır. Be-

I nim sunduğum, hesabı neticelerdir. Fiilî rakamlara 
I gelince; 1982 yılında bayiler tarafından yatırılan top

lam stok farkı 735 650 000 Türk lirasıdır. 1983 yılı 
için bu rakam 756 700 000 Türk Lirasıdır. Diğer 

I bir rakamı vereyim, 1983 yılı için toplam fon geliri 
108,3 milyar liradır. Bu yıl için fon geliri takriben 

I 140 milyar Türk Lirası olacaktır. Vermiş olduğum 
I 1983 rakamlarından görüldüğü üzere, bayilerden ft> 
I na intikal eden stok. farkları karşılığı yüzde 1 raka

mının da altındadır. Onların yatırdığı para 750 mil-
I yon lira civarında, fonda bu sene toplanacak olan 
I rakam yüz milyarların üzerindedir. 

•Mesela fiilî olarak 18.11.1983'de yapılan yüzde 
I 14,2 petrol zammında bayilerce yatırılan stok fark

ları 285 milyon lira 'olmuştur. Bunu yüzde 3 zam 
I için hesaplarsanız, fiilî rakam takriben 60 milyon 
\ Türk Lirası olmaktadır. Yani benim hesaben bul-
I muş olduğum 180 milyon liradan da daha azdır. 
I 'Muhterem arakadaşlarım, benim arz ettiğim bu 
I rakamların, önregede yer alan milyarlar mertebesin-
I deki rakamlardan çok farklı olduğu mutlaka dikka-
I tinizi çekmiştir. Rakamlar farklıdır, çünkü önerge-
R nin hazırlanmasında yapılan hesaplar ve bu hesaplara 
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esas teşkil eden kabuller, varsayımlar hatalıdır, öner
gede, ülkemizde tüketilen petrolün tamamı Akaryakıt 
Fiyat İstikrar Fonuna tabi olarak kabul edilmiştir. 
Bu önergeyi hazırlayan ve titizlikle inceleyen arka
daşlarımın bilmeleri lazım gelir ki, askerî ihtiyaçlar, 
yerli petrolden elde edilen ürünler; asfalt, nafta gibi 
bazı ^petrol ürünleri Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 
kapsamında değildirler. Akaryakıt tüketiminde siyah 
ürünler önemli bir yer tutar. Fuel - oilden bahsediyo
rum. Yalnız geçen yıl bu miktar 7 milyon tona ya
kındı ve bu ürünlerin, yani siyah malın bayilerde de
polanması söz konusu değildir. Akaryakıt bayiinde 
fuel - oil deposu bulunmaz. Siyah ürünler doğrudan 
doğruya tüketiciye intikal ettirilir; ama önergede bu 
hususa da dikkat edilmemiştir. 

Sayın Hastürk'ün hesabında bu 7 milyon ton fuel -
oili ve fon kapsamına dahil olmayan diğer ürünleri 
neden düşmediğini anlamak mümkün değildir. Yalnız 
fual - oil hesaptan düştüğü zaman 7 milyon düşmesi 
lazım gelirken, hesaplarını 17 milyon yıllık tüketim 
üzerinden ve 30 günlük stok üzerinden yapmaktadır. 
önergede 30 günlük stok miktarına göre bayilerin 
1 410 000 ton depolama kapasitesine sahip oldukları 
ifade edilmekte ve bu depoların 2/3 oranında dolu 
tutulduğu varsayılarak, 950 bin tonluk bir stok mik
tarının bildirim dışı kaldığı kabul edilmektedir. Bu, 
gerçeklere uymayan hatalı bir varsayımdır. 

Ülkemizin NATO ihtiyacı dışındaki petrol stoku 
bayi depolarında değil, rafineri depolarında ve ana-
depolardadır. Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu rafineri 
çıkış fiyatı ile anadepo giriş fiyatı arasında teşekkül 
ettiğine ve fiyat zammında- sadece anadepo giriş fiyatı 
değiştirildiğine göre, rafinerilerdeki stokların tonla bir 
ilgisi yoktur. 

Anadepolara gelince : 
Yerli petrolden elde edilen ürünler 20 sayılı Fona 

tabi olduğundan, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonuna ta
bi ürün esasta Petrol Ofisi anadepolarında bulunmak
tadır. Büyük stok bu depolarda, bu millî kuruluşumu
zun depolarında bulunmaktadır. 

28 . 12 . 1983 zammında Petrol Ofisi stokları için 
stok beyanı alınsaydı, fiyat artışı karşılığı 441 milyon 
lira olacaktı; fakat dikkat edin bu bir millî kuruluşu
muzdur. Paranın devletin öteki cebinde bulunacağı 
yerde bu taraftaki cebinde bulunması önem taşımaz. 

önergede, 950 bin ton malın bayi depolarında bil
dirim dışı kaldığı ifade edilmekte. Bu, miktarı bayi 
adedine bölürsek, takriben her bayinin 160 ton malı 
devamlı stokta tuttuğu sonucu çıkar. Bu kadar malın 
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I takribi değeri 16 milyon lira mertebesinde olup, biraz 
I ticarî nosyona sahip olan bir kimsenin, zam gelirse 

yüzde 3 kâr ederim, diye bu miktar meblağı stoka 
I bağlaması düşünülemez. 

Yukarıda arz ettiğim hatalı kabul ve değerlendir-
I melerden hareket edildiği için önergede yanlış bir so

nuca varılmış ve 3 milyar, 6 milyar gibi meblağların 
I tüketicinin ve ekonominin aleyhine bazı kişilere ak-
I tarıldığı ifade edilmiştir. Gerçekte yüzde 3 mertebe

sindeki bir zamda bütün bayilerde bildirim dışı bıra
kılan değer takriben 180 milyon lira civarındadır. 
Böyle bir miktar ise, zaman içinde bayilerin sermaye 
erozyonlarını karşılamaktan çok uzak bir rakamdır. 
Çünkü, bayi başına bunun bir zamda takriben 30 bin 
lira olduğunu ifade ettim. 

Diğer taraftan genel bir değerlendirme yapıldığın
da, petrol ürünlerine yapılan zammın düşük nispetler
de tutulmasının tüketicinin ve ekonominin aleyhine 
değil, lehine sonuçlar verdiği aşikârdır. Nitekim, uzun 
süre bekletilerek büyük oranlarda yapılan zamların 
bütün mal ve hizmet fiyatlarını hemen etkilemesine 
karşılık, düşük nispetteki zamlar ekonomik bünyede 
daha kolay massedilebilmekte ve böylece tüketici ko
runmuş olmaktadır. 

Müsaadelerinizle şimdi de meselenin diğer bir yü-
I zünü arz etmek isterim. Zam yapıldığı zamanlarda 

gerçekte ve uygulamada, takriben 6 bin bayide stok 
tespitinin bazı sebeplerle sıhhatli olarak yapılamadığı 
bir yana, kırsal sahaya da yayılmış bulunan bu kadar 
geniş sayıdaki bayide stok tespiti ve tahakkuk işlemi 
için çok sayıda eleman görevlendirilmesi, satışların 
bir gün durdurulması, hizmetlerin aksamamasına se
bep olunması, gerçekte, sosyal hayatta ve ekonomide 
stok tespitinin sağladığından çok daha fazla menfi 
olarak tesir etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım takdir ederler ki, petrol ile 
ilgili faaliyetler, memleketimizin ekonomisinde ve sos
yal hayatında özel ve önemli bir yeri olan, aksatıl
madan yürütülmesi gereken faaliyetlerdir. Hampetro-

I 1ün temini, işlenmesi nihaî ürün haline getirilip dağıtıl-
I ması, tüketiciye sunulması kamu ve özel teşebbüsün 

müştereken yürüttüğü bir hizmetler zinciridir. Bu zin
cirin önemli bir halkasını teşkil eden akaryakıt bayi
lerinin zayıflatılması, hizmetler zincirinden beklenen 
fonksiyonun yerine getirilemeyişiyle sonuçlanır. 

Hakikatte ayaryakıtta ve bazı KİT ürünlerinde 
stok bildirimi uygulaması devletçi zihniyetin bir ka-
lıntısıdır. Bu uygulama gerçekte ekonomik hayatın 

I gerçeklerine ve ticarî kurallara tamamen aykırıdır. 
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Bir bayinin parasını verip deposuna koyduğu mala 
sonradan, zam geldi diye eski ve yeni fiyat arasındaki 
farkın karşılığını ondan istemek, o fark kadar akar
yakıtı o bayinin deposundan geri almak demektir. Bu 
ise, onun sermayesinin bir bölümünü elinden almak
tan başka bir şey değildir. 

MEHMET TURAN BEYAZİT (Kahramanmaraş) 
— Prim verin prim... 

ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — öte yandan, 
stok bildiriminin kaldırılması akaryakıtta stokçuluğu 
teşvik eder görüşü de doğru değildir. Çünkü, kâr mar
jı son derece düşük olan akaryakıtta bu fiyat ve faiz
ler karşısında stok yapmak hem imkânsız, hem de 
akıl kârı iş değildir. Bu ekonomik gerçekler sebbiyle 
çimentoda, demir - çelikte, lastikte, kâğıtta stok bildi
riminden vazgeçilmiştir. 

Ekonomik hayatın gerçekleri ve yerleşik ticarî tea
müller karşısında asıl haksızlık stok bildirimi uygu
lamasıdır. Esnafın stok beyanına tabi tutulması, dev
letin enflasyondan vergi alması demektir, önemli olan 
devletin vergisini doğru şekilde; fakat adil şekilde 
almasıdır. Nasıl işçi ve memura enflasyon artışı ka
dar bir ücret artışı vermek durumunda isek, aynı şekil- ı 
de esnafın işletme sermayesini de enflasyonun kemir
mesini önlemek zorundayız. 

Arkadaşlar, biz ileride sigarada da, içkide de stok 
beyanı uygulamasını kaldırmayı hedef almış bulunu
yoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) Petrolde yüzde 3 
sınırını da kaldırmak hedefimizdir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) I 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
süt ve süt ürünlerinin ithaline ilişkin sözlü sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın cevabı. 
(6112) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekıilleri, gündemimizin 
«Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

Edirne Milletvekili Sayın Muhittin Yıldırım'ın, 
süt ve süt ürünlerinin ithaline ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülme
sine geçiyoruz. 

Soru sahibi?... Burada. 
Sayın Bakan? .*. Burada. 

Biz Hükümet olarak, ekonomide serbest rekabete 
geçişi hedeflemiş bulunuyoruz. Ekonomik anlayışımız 
bu yöndedir. Bu yol, yaşadığımız dünyanın gerçekleri
ne uygun olan yoldur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Yılmaz 
Hastürk ve arkadaşlarının hakkımda Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergeleriyle ilgili görüşlerimi 
ve cevaplarımı arz etmiş bulunuyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
İstiyor musun, istemiyor musun? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Meclis Soruş
turması, Yüce Meclisin hükümet üstündeki denetimi
ni sağlayan Anayasal denetim mekanizmasının bir 
parçasıdır. Bu bakımdan önergeyi saygı ile ve önerge 
sahibi sayın milletvekillerini Bakanlığımın faaliyetleri 
hususunda gösterdikleri ilgi ve hassasiyetten ötürü 
takdirle karşılıyorum. Ancak, konuşmamda arz etti
ğim gibi, önergede varılan sonuçlar bazı hatalı varsa
yımlardan hareket edilerek elde edilmiştir. Gerçekler, 
benim sizlere ifa ettiğim şekildedir. 

Akaryakıt fiyat zamları ile ilgili olarak yaptığı
mız uygulamanın haksız ve hatalı uygulama olma
dığı, bilakis olması gerekeni yaptığımız görüşündeyim. 

Takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. (Alkış--
lar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis Soruş
turması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cemal 
Büyükbaş hakkında Meclis Soruşturması açılmasını 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. (Alkışlar) 

Sözlü soru önergesini okutuyorum: 
Türkiye IBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sanayi ve Ticaret Bakanı 
tarafından sözlü olarak yanıtlandırılmasını rica ede
rim. 

31 Ocak 1984 
Muhittin Yıldırım 

Edirne Milletvekili 
SORULAR : 
1. ithal edilmek üzere olan ve yüzbinlerce üre

ticinin ortadirek tabiri ile tarif etmek istenilen orta 
halkımızın yegâne gelir kaynağı oîan süt ve yan 
ürünlerini ithal etmdk, üreticimizi mağdur ve peri
şanlığa itmeyecek midir? 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 



T, B. M. M. B : 35 

2. İthal edilmek istenen sut ürünü ve mamulle
rin içindeki muhteviyatı, niteliği biliniyor mu? 

3. Süt ve mamullerimi de yurt dışından ithal 
etmekle Türkiye'de üretimde büyük ölçüde azalma 
olmayacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan^ 

SANAYt VE TİCARET BAKANI H. CAHİT 
ARAL (Anikara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem milletvekilleri; Edirne Milletvekili Sayın 
Muhittin Yıldırım Beyin sözlü sorusunu cevaplandır
maya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşımızın sözlü sorusu süt ve süt 
mamullerini ilgilendirdiği için kısaca Yüksek Heye
tinize malumat arz edeceğim. 

Bugün Türkiye'de süt üretimi 5 milyon 600 bin 
tondur. Bunun yüzde 62'sini inekten, yüzde 21'ini 
koyundan, yüzde 5'ini de mandadan sağlamaktayız 
ve elde edilen bu sütün yalnız 561 bin tonu endüst
ride işlenmekte ve diğer mamullere dönüşmektedir. 

iMaılümunuz olduğu üzere illkibahar ve yazın süt 
verfaıi artmakta, diğer mevsimlerde düşmektedir. 

İthalat, gerek süttozu, gerek tereyağı ve gerekse 
sterilize süt ve peynir için, malumunuz olduğu üze
re, serbest bırakılmıştır. Ancak, süttozunda yüzde 1 
olan Gümrük Vergisi, bu ilandan evvel yüzde 50'ye 
çılkarılmış ve aynı zamanda da 250 dolarlık bir fon 
ilave edilmiştir. Tereyağında ise Gümrük Vergisi 
yüzde 50'dir ve aynı zamanda da 1 000 dolarlık bir 
fon konmuştur. Sterilize sütün ise yüzde 30 Gümrük 
Vergisi vardır, fonu yoktur. Peynirin ise yüzde 50 
Gümrük Vergisi mevcuttur ve 400 dolarlık bir fon 
konmuştur. 

Malumunuz olduğu üzere, (ithal edilmekte olan 
malların gümrükten geçişinde yalnız Gümrük Vergisi 
değil, aynı zamanda belediye hissesi, Rıhtım Resmi, 
İstihsal Vergisi ve Damga Resmi alınır. İlkel mal ol
duğu için İstihsal Vergisine tabi değildir. Ancak, 
diğer vergiler karayolu ya da denizyoluyla gelmiş 
olmasına göre 2 sekide hesap edilir. Bu hesaba göre 
yüzde 50 olan Gümrük Vergisi, denizyoluyla gel
mesi halinde gümrük ve resimler toplamı yüzde 66; 
karayoluyla gelmesi halinde ise yüzde 59'dur. 

Yüzde 30 olan vergi ise, denizyoluyla gelmesi ha
linde gümrük ve resimler toplamı yüzde 42; karayo
luyla gelmesi halinde de yüzde 36 olmaktadır. 

Şu an dünya piyasasındaki fiyatlarla mevcut iç 
tüketim fiyatlarını mukayese etmek maksadıyla bu 
ön rakamları belirttikten sonra, yüksek bilgilerinize, 
çıkardığımız rakamları arz edeceğim. 
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Süttozunda bugün dünya FOB piyasa değeri 
800 dolardır. Tabiatıyla Türkiye'ye kadar nakliyesi 
ve onun ücreti de söz konusudur. Demin yaptığımız 
vergi hesaplamasını da nazarı itibare alırsak, kara
yoluyla gelmesi halinde 540 lira, denizyoluyla gelme
si halinde de 560 lira yapmaktadır. 

Süttozunun piyasaya arz edilmesinde yüzde 10 top
tancı, yüzde 15 perakendeci kârını da maliyet fiyatı
nın üzerine koymamız halinde fiyatı 685 lira olmak
tadır. Bugün Türkiye'de süttozu 625 lira ile 650 lira 
arasında satılmaktadır. Şu halde, bugün hesap edil
miş olan rakam, Türkiye'de satılmakta olan süttozu
nun fiyatının üzerinde bir rakam olarak gözükmek
tedir. 

Tereyağını da nazarı itibare alırsak, dünya piyasa
larında tereyağı 1 600 dolardır. Tabiatıyla bütün bu 
hesaplarda fonu da ilave ederek rakamları çıkarmak
tayız. Karayoluyla gelmesi halinde 1 240 lira, deniz
yoluyla gelmesi halinde 1 290 lira olmaktadır ve yüz
de 10 toptancı, yüzde 15 parakendeci kârı konması 
halinde bunun 1 575 liraya Türkiye piyasasında sa
tışa arz edilmesi lazım gelir. Türk tereyağının da fi
yatı şu dakika 1 200 liradır. Şu halde onda da bir 
tehlike şu an için söz konusu değildir. 

Sterilize süt : 
Sterilize sütün ise dünya FOB piyasa değeri 300 

dolardır ve karayoluyla gelmesi halinde 147 lira, de
nizyoluyla gelmesi halinde 153 lira tutmaktadır ve 
yüzde 10 toptancı, yüzde 15 parakendeci kârı ilave 
edildiği takdrde 185 lira olmaktadır. Bugün Türki
ye'de sterilize sütün 1 kiloluk kutular içindeki satış 
fiyatı 160 liradır. 

Peynir : 
Hollanda tipi peynirin dünya FOB piyasa değeri 

160 dolardır ve karayoluyla gelmesi halinde 1 050 lira, 
denizyoluyla gelmesi halinde 1 087 lira tutmaktadır 
ve yüzde 10 toptancı, yüzde 15 parakendeci kârı 
koyduğumuz takdirde de 1 330 lira olmaktadır. Bugün 
ise bu peynirin Türkiye'deki fiyatı 1 150 liradır. 

Şu halde, görülmektedir ki, halihazırda Türkiye 
piyasasında satılmakta olan perakende fiyatlarla ithal 
edilmesi halindeki fiyatlar arasında cüzi bir fark var
dır. Bu fark çok büyük olmamakla beraber, gerek 
kalite yönünden, gerekse organizasyon yönünden da
ha iyi çalışmamızı biraz zorlayıcı vaziyet arz etmek
tedir; fakat görüldüğü gibi, Türkiye'de bir anda böyle 
bir yola gidilmesi mümkün de görülmemektedir. 

Elbette Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hükümet 
olarak hem tüketicimizi, hem de üreticimizi kesinlikle 
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korumak durumundayız. Şu halde, tüketicinin ve üre
ticinin menfaatinin, dış piyasanın da fiyatları nazarı 
itibar© alındığı takdirde bir noktada kesişeceği mu
hakkaktır. tşte biz Hükümet olarak bu noktada tut
maya çalışıyoruz ve bütün hesaplamalarımız bu esa
sı kabul etmiş ve ona göre bu değerleri ve aynı za
manda fonları tespit etmiş bulunmaktayız. Elbette 
fonlar herhangi bir tehlike vukuunda yine Hükümet 
tarafından derhal değiştirilebilir, derhal tadil edilmek 
suretiyle de yine bizim üreticimizin böyle bir tehlike
den bertaraf edilmesi elbette sağlanır. 

Muhterem milletvekilimizin sorduğu diğer bir hu
sus ise, ithal edilmek istenen mamullerin muhteviyatı 
biliniyor mu? 

İthal edüirse, zaten dünya milletlerinin topyekûn 
kabul ettiği bir gıda maddeleri kodeksi mevcuttur 
ve o kodekse uygun tarzda olan gıda maddeleri an
cak Türkiye'ye ithal edilebüir. Tabiatıyla o kodekste 
gösterildiği üzere gerek süt için, gerek peynir için, 
gerekse yağ için muayyen rakamlar vardır ve bu ko
dekse göre de Türkiye ihraç etmektedir. Aynı za
manda yerli imalatta süttozunda da aynı kodeks for
mülleri, aynı kodeksin muhtevası esas alınmıştır ve 
bu esas üzerine Türkiye'de de istihsal devam etmek
tedir. 

İleride gerek AET ülkelerine ve gerekse dış piya
saya kendi mamullerimizin rahatlıkla sürülebilmesi 
maksadıyla ciddî olarak da bütün Türk üreticileri bu 
kodeksin muhtevasına riayetkar olmak mecburiyetin
dedir. Çünkü bu kodekse uygun olmayan malların 
dünyada ne satımı, ne de bir memleketin diğer mem
lekete intikali söz konusu olamayacaktır. Biz aldır
mış olduğumuz bu tedbirlerle hem üreticiyi, hem tü
keticiyi korumuş olmaktayız ve üretici yönünden bir 
tehlike yoktur. Demin arz ettiğim rakamlar muvace
hesinde bu kesinlikle müşahede edilmektedir. Ancak, 
şu muhakkak ki, bizim üreticimiz de mutlaka dünya 
kodeksine uygun kalitede mamuller yapmak mecburi
yetini bundan böyle de hissetmiş olacaktır. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanız kalmış
tır efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI H. CAHİT 
ARAL (Devamla) — Sağ olun Sayın Başkanım; te
şekkür ederim. Ben de konuşmamı bitirmiştim. Yük
sek Meclise gerekli malumatı arz ettim. 

Teşekkür ederim. (ANAP şuralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Muhittin Yıldırım, buyurun 

efendim. 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Yıldırım. 
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MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bugün 38 ila 45 yaşlan 
arasında olan arkadaşlarımız o zaman ilkokul çağın
da öğrenciler iken; yani 1950'li yıllarda süttozu ve 
mamulleri sahne ve gündeme gelmişti. O zaman 
«Marshall Yardımı» adı altında Türkiye'ye girmişti. 
Gencecik zekâ ve dimağları bulunan ilkokul çağın
daki çocuklarımıza bu mamuller yedirildi ya da ye
dirilmek istendi. «Yardım» adı altında verilen gıda 
maddeleri (Süttozu, peynir ve tereyağı) bazı neden
lerle imha edilerek çöplüklere atılmıştı. 

Şimdiki adı «İthal» olan, başka isim altında bu
gün yine gündeme getirilmiş bulunan süttozu ve te
reyağı gibi ülkemizin temel gıda maddeleri bulunan, 
şimdi de ortadirek tabiriyle tarif etmeye çalıştığınız, 
bizce orta kesimin bir parçası bulunan üreticimizin 
yegâne gelir kaynağı olan süt ürünleri ithal etmekle 
üretimimize ne kadar büyük bir darbenin indirilmiş 
olduğunun farkında değilsiniz. 

Üretici halkımıza ikinci sınıf vatandaş, gözüyle 
mi bakılmaktadır? ithal edilmek istenen süt ürünle
rinin ve mamullerinin içeriği biliniyor mu? Bu söy
lediklerimin dışında olarak, sanayide ilerleyememiş 
tarımsal alanda, bellibaşlı belirgin bir politika izle
niyor. Memleket büyük bir döviz sıkıntısı içinde kıv
ranırken, hangi mantıkla memleketimizde varken süt
tozu ürünleri ithal etmeye kalkışılmaktadır? Daha 
önce de olduğu gibi, süttozu ve ürünleri ithal edip 
imha edilecekse, Çikita muzun ithalinde olduğu gi
bi, zengini daha zengin yapan oyunlardan vazgeçil
melidir. 

Bir yandan köylüye verilmekte olan ziraî kredi
leri artırmayacaksın, diğer yandan da can çekişmek
te olan fedakâr köylülerimizin belini kırmak için bü
tün memleketi Amerikan, hatta Avrupa pazarları ha
line getireceksiniz!.. Bu nasıl icraattır? Köylünün sü
tüne, tütününe, bilumum tarımsal ürününe para ver
mekten korkacaksın, öbür taraftan vitrinleri boy boy 
Amerikan sigarası, viski, Malboro, hatta süttozu ve 
mamulleriyle donatacaksın!.. 

Sayın üyeler, vicdanınıza sesleniyorum; memle
keti baştan başa dış pazar haline sokmak sizlere ve 
Yüce Meclise büyük üzüntüye neden olmuyor mu? 

Süt ve sütten üretilen mamuller insanın temel gı
da maddelerini teşkil etmekte olup, bilhassa genç 
neslin gelişmesini sağlayan anabesinleri oluşturmak
tadır. Türkiye'de bu besin kaynağı yeteri kadar ol
mayabilir. Bu takdirde süt ürünlerinin geliştirilmesi 
için üreticilerin kooperatif ve birlikler halinde ör
gütlenmesi ve örgütlerin Devlet desteğiyle teşvik edil-
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mesi gerekmektedir. Üreticiden alınacak süt için uy- J 
gun fiyat verilmesi, kredili yem sağlanması gerek- I 
mektedir. Sütün muhafaza ve nakli için makine ve 
teçhizatlarla donatılması sağlanmalıdır. Ayrıca üstün I 
vasıflı, süt verimi yüksek hayvancılık oluşturulmalı- I 
dır. Devlet üretme çiftliklerinde sunî tohumlama me- I 
todu ile yetiştirilen damızlık, üreticilerin hizmetine I 
verilmelidir. Bu önlemler uygulandığı takdirde süt I 
ürünlerinde bellibaşlı artış meydana gelebilecek, bu- I 
na paralel olarak ülkemizde kişi başına tüketim de I 
artacaktır. I 

Dışarıdan ithal edilecek süt ürünleri, gelişme ça- I 
basında olan süt üreticisi ve ürünlerini olumsuz yön- I 
de etkileyecektir. İzlenen politika sonunda süt hay- I 
vancılığı yerine kasaplık hayvancılığa dönüşülecek- | 
tir. Ülkemizde Türkiye Süt Enstitüsü Kurumu bu I 
amaçla kurulmuş bir Kamu İktisadî Devlet Kurulu
şudur. Halen 40'a yakın süt fabrikaları bu amaç I 
için kurulmuştur. Fakat işlenen süt miktarları ve üre
timde görülen darboğaz bu kaynağın ne kadar yeter
siz olduğunu göstermektedir. Hükümetin iktisadî va- I 
risi ne zaman halkımıza dönüş yapacaktır? I 

Yüce Meclisin sayın üyelerine teşekkür ve saygı
larımı sunarım. (HP sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. I 
2. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' I 

in, Ankara'nın hava kirliliği ve çevre sorununa iliş- j 
kin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı İsmail Özdağlar' I 
m cevabı. (6J13) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Halil 
Orhan Ergüder'in, Ankara'nın hava kirliliği ve çev- I 
re sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesinin görüşülmesine geçiyoruz. I 

Sayın Orhan Ergüder?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. " I 
Önergeyi okutuyorum : 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
2.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının ikinci kısım birinci bölümde yer alan I 
temel hak ve hürriyetlerin niteliğini gösteren 15 inci I 
maddenin 12 nci cümlesinde (Kişinin yaşama hakkına, I 
maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunula- I 
maz) demek suretiyle yaşama hakkına çok saygı gös- I 
teren Anayasamız bu hakkın kutsallığını kabul ederek I 
temel haklar ve ödevler kısmında yer vermiştir. I 

İnsanın soluma hakkı, gökyüzünü görme arzu ve I 
duygusu haklarının en tabiîsi ve yaşam içki zorun- I 
ludur. I 

Ancak yine insanın veya kurulların ihmali ile 
bu hak ortadan kaldırılmaya başlanmıştır. 1 
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Bu halin hazin ve ızdırap verici örneği başkent 
Ankara'dır. Başta değerli Devlet Reisimiz olmak 
üzere, Başbakan, bakanlar, parlamento üyeleri ve keza 
Türkiye'nin en değerli bürokratları yüksek yargı 
organları, üniversiteler değerli kumandanlar ve aziz 
Ankaralı hemşerilerim ile tüm Ankara, ağır ve pis 
ve öldürücü bir hava kirlenmesi altında solunum ve 
göğü görme haklarından mahrum edilmiştir. 

Kışın bu gizli düşman ve öldürücü silah ortaya 
çıktığı zaman, kamu kuruluşları vesaıir ilgililer sorunu 
ortaya getirmekte, sözlü ve yazılı basında ve hatta 
radyo ve TV'de görüşmelere sebep olmakta ancak 
mevsim bahara doğru dönüşte her şey unutulmakta 
ve fakat zehirler genç ihtiyar, kadın erkek, oğul 
ve kızlarımızın ciğerlerine yerleşmekte ve Ankaralılar 
yavaş yavaş ölüme terk edilmektedirler. 

1930 yıllarında 303, 000 kişi olarak planlanan 
Ankara, bugün 2 000 000 insanın yaşaması nedeniyle 
kirliliğin artmasına neden olmuştur. Buna karşı ne 
tedbir alınmıştır? 

1927 yılında Meteoroloji teşkilatını kurmak üzere 
Türkiye'ye gelen Macar uzman Rethly'nin Ankara'nın 
havasının yakında kirleneceğini işaret etmiş. olması 
Ankara'daki hava kirliliğinin 60 yıla yakın bir zaman
dan beri hissedildiğinin bilindiğini gösterir. Tekrar 
edelim: Aradan geçen bu zaman zarfında ne gibi. 
önlemler alınmıştır? Yeni Anayasamızın 56 ncı mad
desi ile herkes, Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkı hak olarak verilmiştir. 

Çevre sorunları, özellikle hava kirliliğinin toplu
mumuzda büyük boyutlara tırmanması dünyada hü
kümetler sorunu haline gelmiş ve yeni bir kavram 
kazanarak bu tehlikeli dert EKOLOJİ ve POLİTİKA 
sözcüklerinden meydana gelen EKOPOLİTİK ders ve 
inceleme konusu olmuş ve seçimlerde partilerin seçim 
propagandalarında ve hükümet programlarında müs
tesna bir yer almıştır ve neticede değişik ülkeler 
hükümetlerinin bu ilgisi, o ülkelerin iç politika tartış
malarında çevre kirlenmesi sorunu önemli bir konu 
haline gelmiştir. 

ABD'deki başkanlık seçimleri sırasında CARTER-
REAGEN çekişmesinin başlıca konularından biri çevre 
sorunları olmuştur, granısa'da son Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde BRİÇE LALAND EKOLOJİST'lerin adayı 
olmuştur. 

Ankara'nın hava kirliliği artık üzerine eğilmesi ve 
kati çözüm getirilmesi gerekli büyük bir sorundur. 
Yüce Meclisin huzurunda bu meselenin en ilmî bir 
şekilde ele alınıp sonuçlandırılması gerekir. Bu nedenle 
sözlü soru önergemin kabulü ile aşağıda yazılı sual-
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lerin bizzat ilgili Sayın Devlet Bakanı tarafından yasal 
müddetler içerisinde cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Orhan Ergüder 
istanbul Milletvekili 

Cevaplandırılması istenen hususlar: 
1. Ankara'nın ve çevresinin hava kirliliği sorunu 

hakkında şimdiye kadar alınan ilmî ve fennî tedbirler 
melerdir? 

2. Bu mevzu ile ilgili hazırlanmış yasal mevzuat 
nelerdir? (Yasa, (Tüzük, Talimat) Hazırlanmakta olan 
mevzuat var mıdır? 

3. Hükümet, vilayet ve belediyeler dışında bu 
sorun ile uğraşan yan kuruluşlar var mıdır ve çalışma
ları ne safhadadır? 

4. Ankara'nın hava kirliliği ve çevre sorununun 
kati halli için çözüm yolu saptanmış mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 

DEVLET BAKAM İSMAİL ÖZDAĞLAR (Ma
nisa) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; malumla
rı olduğu üzere Hükümet Programımızda çevre so
runlarına, özellikle Ankara hava kirliliğine büyük 
bir önem ve ağırlık verilmişttilr. 

Ankara'da hava kirliliğinin bir problem olarak 
1960'h yılların başlarında ele alındığı bilinmektedir. 
Ankara'daki hava kirliliğinin sebeplerini üç ana ka
tegoride toplayabiliriz: 

İ. Topografilk, 
2. Meteorolojik, 
3. (Hızlı ve düzensiz kentleşme. 

Ayrıca, Ankara şehrinde kullanılan yakıtın vasıf
sız oluşu da kirliliği arttıran önemli bîr faktör ol
muştur. 

1950'li yıllardan itibaren Ankara'daki hava kir
liliği ıkendini hissettirmeye başlamış ve konu ile il
gili Sik defa 1962 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım 
'Bakanlığı bünyesinde bir grup oluşturulmuş, 6 istas
yonda hava kirliliği ölçme çalışmaları başlatılmıştır^; 

1973 yılında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
bütyesinde Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu teş
kil edilmiş, 1974 yılında Ibu grup İmar ve İskân Ba
kanlığına devredilmiştir. 

1978 yılında Başbakanlığa bağlı Çevre Müste
şarlığı, ağırhkla Ankara hava kirliliği konusu üzerin
de çalışmalarını sürdürmüştür. Ancak Çevre Müs
teşarlığı icraî bir organ olmaktan öte, devletin icraî 
organları arasında çevre sorunlarının koordinasyonu
nu yüklenmiş bir kuruluşumuzdur. 

1962 yılında 6 istasyon ile başlatılan fiilî çalış
ma, bugün Ankara'da 15 ölçme istasyonu ile kirli
lik ölçüm tespiit çalışmaları 24 saat sürekli, Ijnsan 
sağlığının elverişliliği ölçüsünde ve acilen alınabile
cek tedbirleri tespit etmek bakımından Çevre Müste
şarlığı bünyesinde 15 istasyonlu bir sistem halinde 
faaliyetini sürdürmektedir. 

Hava kirliliğinin Ankara'daki en büyük sebebi 
topografiktir; yani Ankara'nın şehirleşme olarak 
topografik durumudur. Bunu hepinizin takdirinize 
sunmak isteriz. Fiilen bu konuda yapılabilecek faz
la bir şey yoktur. Ancak Ankara'nın bundan böyle 
büyümesi, şehirleşmesi ve gelişmesi kaale alınırken 
çok ciddî şekilde bu hususu göz önünde bulundurul
malı ve gelişmenin getireceği kirliliğe ilave yükler 
ıbu açıdan değerlendirilmeli, şehirleşmede bu konuda 
titizlik gösterilmelidir. 

Ankara'nın hava kirliliği konusunda 1982 ve 1983 
yıllarını mukayeseli olarak Yüce Heyetinize birta
kım rakamlar ile takdim etmek istiyorum: 

1982 yılında havadaki kükürtdioksit (Mik-
rogram/metreküp olarak) 698 mükrogram, duman 
ise 292 mlilkrogramdır. Bu, ulaşılan en üst nokta
lardır. Ortalama olarak takdim edeyim: 257 mik-
rogram kükürtdioksit, 127 mikrogram duman. 

'Damarlarınızdaki ikanı donduracak rakamları si
ze takdim ediyorum; yeryüzünde konu ile ilgili tüm 
uluslararası kuruluşların bir araya gelip tespit ettik
leri rakamlar ise şunlar: 

Limit ortalama 80 mikrogram/metrelküp olması 
gerekiyor. 365 mikrogram/metreküp ise, senede bir 
hafta Süre ile bir defa olmasına müsaade edilen, 
en üst müsaade edilen rakam; 80'e 365.- Bizim rakam
ları takdim ediyorum: 80'e karşı 219; 365'e karşı 
700. Bunlar 1982 yılı rakamları. 

Bunun üzerine Çevre Müsteşarlığı, kısa vadede 
neler yapılabileceğini etüt etmiş. Açık havadaki 
kükürtdioksit başka bir yerden gelmediğine göre, ik!i 
anaunsurdan oluşuyor: 

1. Isıtmada kullandığımız yakıtların havaya ka
rışan artıkları; yani kükürtdioksit ve duman olarak; 

2. Şehir içindeki otoların havaya bıraktığı ze
hirli gazlar., 

İçinde bulunduğumuz teknolojik ve ekonomik 
şartlarda otomobiller için yapılabilecek fazla bir şey 
olmadığı kısa vadede tespit edilmiş; ancak yakıt 
politikasında birtakım düzenlemeler öngörülmüştür. 
Yani Ankara'ya özel yakıt tahsis edilmesi öngörül
müştür. Şu geçirmekte olduğumuz kış bu yakıt poli-
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tikası sonucu hava kirliliğinde ifoi misli iyileşme ol
muştur. Tabiî bu kalıcı bir çözüm değildir. Rakam
ları talkdim ©diyorum: 

1980 - 1982'deki 698 mikrogram ktikürtdiokside 
karşın, bu sene ulaştığımız en yüksek rakam 276 mik
rogram, fcükürtdioksit, dumandaki 292'ye karşı 148. 
Yani kaliteli yakıt temıin etmeye gayret ederek iki 
misli bir iyileşme sağlanmıştır. Ancak Ibu kalıcı bir 
çözüm değildir,) 

Çevre Müsteşarlığı olarak şu anda 3 konuyu ele 
aldık. Tuz Gölü civarında 200 megavat gücünde 
jeotermal enerji tespit edilmiştir. Konuyla ilgili ça
lışmalar devam ediyor. Yani sadece Ankara'ya elek
trik enerjisi verecek bir santral üzerinde etütlerimiz 
devam ediyor. 

Yıllardır kangren olmuş bir nafta gazifikasyon 
i(Gaz) tesisi vardır. Bunu süratle ele aldık. Nisan ayı 
içinde ihale ediliyor arkadaşlar. 20 bin konuta ısın
ması için; yani mutfak ihtiyacı dışında ayrıca 1 mil
yon metreküp/gün havagazı temin edecek bir tesisi, 
tiler Banfkası aracılığıyla ve Müsteşarlığın koordinas
yonuyla Nisan ayında ihale ediyoruz^ 

Ayrıca Güvercinlik'teki tesisimiz 250 bin metre
küp/gün gaz vermesi gerekirken, teknik problemler 
nedeniyle 85 bin metreküp/gün gaz verebilmekte. 
Ankara'daki havagazı silkintisi biliyorsunuz, kapasite
ye ulaştırılması için Ibunun üzerine de eğiliyoruz, 

Kısa vadede önümüzdeki kış sezonu için düşün
düğümüz tedbirler şunlaır : 

iBu kış takip edilen yakıt politikasını çok daha 
iyileştirmö'f, çok daha seçici olmak, bu konuda Hü
kümet olarak fedakârlık yapmak; çünkü, müsaade 
ederseniz size birkaç rakam takdim etmek istiyo
rum:. 

Ankara şehrinde kok kömürü 17 500 Türk lirası 
fiyatla satılıyor. Halbuki bunun normal satış fiyatı 
33 bin Türk Lirası. Dolayısıyla, hava kirliliğini ön
lemek için Devletin Ankara'ya kok kömüründe ton 
başına yaptığı sübvansiyon 15 500 liradır. Bu ra
kamlar üzerinde çalışıyoruz. 

Ayrıca, 17 milyon ton hampetrol işleme progra
mımız çervesinde 800 bin ton fuel - dfl açığımız doğ
maktadır ve bunu büz ithal ediyoruz, önümüzdeki 
yıl ithalat programında, ithal edilecek fuel - oilden 
özel vasıflı fuel - oil ithal edip, bunun Ankara'ya 
tahsisi için çalışmalar yapıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanız kalmış
tır efendim. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ÖZDAĞLAR (De
vamla) — Uzun vadede yapılması gerekli işler mil-

| yarlara varan projelerdir; çok büyük altyapı sorun-
I lan getiren, büyük harcamalar gerektiren tedbirler-
I dlir. Bunlar üzerinde de şüphesiz çalışıyoruz. Devle-
I timizin kaynaklarının elverdiği ölçüde bu projeler 
I de tek tek ele alınacaktır. 
I Doğal gaz (pipe - line) projesi var. O konuda 
I da çalışıyoruz. Ancak, slize söz veriyorum ki önü-
I müzdeki yıl, inşallah çok daha temiz bir kış geçirme-
I niiz için, önümüzdeki 7 - 8 ay içinde her türlü tedbiri 
I almaya çalışacağız., 
I Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Sayın Ergüder, görüşlerimizi açık-
1 lamak isterseniz buyurunuz efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Te
şekkür ederim efendim, tatmin oldum* 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
I 3. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahiriin, 
I bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille-
I rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Halü ibrahim 
I Şahin'in, Bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen 
I milletvekillerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
I gesi, mehil verilmiş olması nedeniyle bugün görüşü-
I lemeyecektir, ertelenmiştir. 
I 4. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, ilaç 
I zamlarına ve hammadde ithaline ilişkin Başbakandan 
I sözlü sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
I Mehmet Ay din'in cevabı. (6/15) 

BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın Enver öz
can'ın, ilaç zamlarına ve hammadde ithaline ilişkin 

I Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşülmesine 
I başlıyoruz,, 
I Soru sahibi Sayın Enver özcan?... Burada. 

Sayın Başbakan?... 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, Baş-
I bakan adına ben cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
önergeyi okutuyorum: 

Türküye Büyük Millet Meclisi iBaşkanlığına 
I Aşağıda belirtilen sorularımın Sayın Başbakan 
I tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gere-
I ğini saygılarımla arz ederim. 

6 Şubat 1984 
I Enver özcan 

Tokat Milletvekili 

I 1. ıSağlılk Bakanının emri üzerine, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Eczacılık Genel Müdürlüğü ile 

I ilaç sanayicileri arasında imzalanan protokol gereği, 

26 — 
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ilaç fiyatlarına yapılması kararlaştırılan % 10-20 oran
lı zamların uygulanması, Sayın Başbakan Turgut 
özaâ tarafından nliçin durdurulmuştur? 

İlaç fiyat kararnamesinin amir hükümlerine rağ
men, daha düşük oranlarda saptanan bu zamların 
durdurulması ilaç üretimini aksatmayacak mıdır? 
Her tür mal ve hizmete yüksek oranlı zamlar ya
pabilen Hükümet, bu konudaki kararını hangi ge
rekçeye dayandırmaktadır? 

Vatandaşlarımızın ilaçsız bırakılma tehlikesini, 
Hükümet nliçin ve hangi (kaygılarla ©öze alabilrnüş-
tir? 

2. İthalat rejiminde yapılan son düzenlemelerden 
bu yana Türkiye, birçok ilaç hammaddesini ithal 
edememektedir. 

Bunun doğal sonucu olarak, piyasada bazı ilaçlar 
bulunamaz olmaya başlamıştır. Yakında durumun 
daha da tehlikeli boyutlara varması söz konusudur. 

Gerekli yasal düzenlemelerin yapılmış ve Resmî 
Gazetede yayınlanmış olmasına rağmen gerekli ilaç 
hammaddelerinin ithal edilememesini nasıl açıklıyor
sunuz? 'Mammadde yokluğu sonucu, ilaç üretilemez; 
dolayısıyla vatandaşlarımız ilaç 'bulamaz durumda 
kalmayacaklar mıdır? 

Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan bu du
ruma Hükümet nasıl 'bir Çözüm yolu düşünmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; Tokat Milletvekili arka
daşımızın iki sorusunu ayrı ayrı cevaplandıracağım. 

Birinci soruda, «'Sağlık Bakanının emri üzerine, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Eczacılık Genel 
Müdürlüğü ile ilaç sanayicileri arasında imzalanan 
protokobdan bahsediyor ve «protokol gereği» diye 
devam ediyor. 

Evvela şunu arz edeyim : Bakanlığımızın ilaç 
imalatçıları ile görüşmeleri olmuştur ve her zaman 
da olabilir. 

İlaç imalatçıları ile Bakanlığımızın Eczacılık Ge
nel Müdürlüğü arasında bir protokol olması söz ko
nusu olamaz. Yani, 'böyle bir protokol usulden olan 
bir şey değildir; mevzuatta yeri yoktur. Evvela onu 
açıklamak istiyorum. Ancak, Eczacılık Genel Mü
dürlüğüne ben, «ilaç imalatçıları ile görüşünüz» fi
lan şeklinde emir vermişimdir. Ben de görüşüyorum, 
onlar da görüşüyor. O itibarla genel müdür arkada
şımız, sualde yazıldığı gibi, birtakım anlaşmalar fi
lan <gibi bazı yanlış düşüncelere de sapmıştır. 
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Bir defa meselenin köküne işaret etmek istiyo
rum; protokol diye bir şey söz konusu olamaz. Bi
zim mevzuatımızda böyle bir şey yoktur. Bunu şu
nun için arz ediyorum; çünkü Tokat Milletvekili 
arkadaşımız «protokol gereği ilaç fiyatlarına yapıl
ması kararlaştırılan zamlar Sayın Başbakan tarafın
dan niçin durdurulmuştur?» diye sormaktadırlar. Pro
tokol diye bir şey olmayacağına göre, Sayın Başba
kanımızın da böyle bir emri zaten olmamıştır; söz 
konusu da değildir. 

Aslında ilaç fiyatları ile ilgili bir kanun vardır. 
1928 senesinde çıkarılmış olan 1262 sayılı İspençi
yari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanununa göre, piyasa
ya çıkarılan ilaçların 'fiyat denetimi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. Bu ka
nun Atatürk'ün büyük kanunlarındandır. Çok en
teresandır, büyük bir kanundur. Bu kanunda piya
saya çıkarılan ilaçların fiyatının muvafık bulunma
sı şeklinde bir hüküm vardır. Sadece bu kadar hü
küm 'Devletimize, piyasada bu ilaç fiyatlarının başı
boş kalmaması için büyük imkân bahşetmektedir, 
Ancak bu kanunda, dikkat edileceği üzere, detaya 
girilmemiş ve bu fiyat muvafıkının nasıl olacağı 
hakkında herhangi bir hüküm dermeyan olunma
mıştır. Buna rağmen, 1972 senesinde çıkarılmış bulu
nan, Türkiye'de imal Edilen Tıbbî ve 'İspençiyari 
Müstahzarlarla Galenik Preparatlar ve Kodeks Am
pullerinin Fiyatlarının Tespitine Ait Kararnamede 
fevkalade enteresan hükümler yer alıyor. Şimdi bun
lardan bir tanesini size arz edeceğim : 

Bu kararnamenin 18 inci maddesi diyor ki .•«Ham
madde cins ve miktarları ile ambalaj malzemesi tu
tarları birbirine yakın olan ve farmasotik bakımdan 
eş yapılı müstahzarlar için fabrika ve laboratuvar-
lardan en düşük fiyat teklif edenin iki esas kabul 
edilerek, diğerlerinin fiyatını bu miktara indirmeye 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkilidir.» 

Şimdi bu da, ilaç fiyatının nasıl denetleneceği 
şeklinde bir esas getiriyor; ama iki ilacın yahut beş 
ilâcın esas maddesi aynı ise, birbirine benzer ise, bu 
ilaçların fiyatlarının belli bir düzeyde; daha doğru
su hepsinin fiyatı aynı olmak üzere, tespiti yolunda 
10 seneden beri Bakanlık tarafından bir uygulama 
devam edegelmektedir. Yani, bir endüstri düşünün; 
hammaddesi aynı olsa dahi, o firmaların bünyele
rindeki maliyet farklılıkları ve bu ilaçlara ambalaj 
vesaire bakımından verilecek olan farklı şekiller hiç 
nazarı itibare alınmadan fiyatlarının aynı olması 
gereği ortaya getiriliyor. 
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Diyelim ki, piyasada makarna imal eden 5 tane 
firma bir araya gelerek deseler ki, «Bizim i kiloluk 
makarnamızın fiyatı aynı olacaktır», bu, monopo-
lizasyondur; yani bunun başka bir anlamı yoktur ve 
de aslında gelişmiş Batı ülkelerinde yasak olan bir 
Hadisedir. Bizde bu gibi mevzuat geliştirilmediği, için, 
burada âdeta 'Devlet eliyle tekelciliğin teessüsü gibi 
çok garip bir manzara ortaya çıkıyor. 

Şimdi bizim Hükümetimiz Programında, ilaç sek
törünün geliştirilmesi ve rekabetin sağlanması ko
nusunda madde getirmiştir. Rekabete dayanmayan 
Hiçbir iktisadî 'faaliyet kolunun geliştirilmesi müm
kün değildir. O itibarla biz, Bakanlık olarak, ilaç fi
yatlarının da bu rekabet esprisi içerisinde oluşturul
ması için birtakım çalışmalara girmiş bulunmakta
yız. İlaç imalatçılarına da, «Bu kararname ile sizin 
bir arpa boyu ileri gitmeniz mümkün değildir. O 
itibarla bu İslahatı bera'beree yapalım» dedim. Ar
kadaşlar da anlayış göstermişlerdir ve bu çalışma
lar dolayısıyla ilaç fiyatlarına bir zam yapmak ge
rekiyorsa, bu konuda bir adım atılmamıştır. 

Şimdi, Tokat Milletvekili arkadaşımız, «İlaç fi
yat kararnamesi amir hükmüne rağmen» diyor ki, 
böyle bir amir hüküm yok. Aslında kararname «ya
pabilir» diyor; ona da işaret edeyim. 

«Bu zamların durdurulması ilaç üretimini aksat
mayacak mıdır? Vatandaşlarımızın ilaçsız bırakılma 
tehlikesini Hükümet niçin ve hangi kaygılarla göze 
alabilmiştir?» diyor. Yani, burada arkadaşımız de
mek, istiyor ki, ilaçlara zam yapılmalıdır. 

'Şimdi, ben bu arkadaşımızı takdir ediyorum, teb
rik ediyorum. Çünkü, Meclis dışındaki muhalefet 
de dahil olmak üzere, «Bu hükümet zamdan başka 
bir şey bilmiyor» gibi lâflar söylüyorlar. Hiç değilse 
bu muhalefet milletvekili arkadaşımız, bir hakşinaslık 
yapıyor ve «zam yapılmalıdır» diyor; ama biraz do
laylı söylüyor. Buna eskiler «zamirinde müstetir» 
derlerdi. Biraz dolaylı söylemiş, açık söylese idi çok 
daha iyi olacak idi; biz güçlenmiş olacaktık. Mecli
simizde zaman zaman bu yakınlaşma tabiî çok ha
yırlı bir şeydir; ona da işaret "ediyorum. 

İkinci maddeye geçiyorum, onu arz edeceğim; 
bulunuyor mu, bulunmuyor mu? ithalat rejiminde 
yapılan son düzenlemelerden bu yana Türkiye bir
çok ilaç hammaddesini ithal edememektedir. 1984 
ithalat rejiminde ilaç ve ilaç hammaddesi üretimin
de kullanılan maddeler ile müstahzar ilaçların itha
lattan önce ve sonra kalite denetimi hakkında bazı 
hükümler getirilmiştir. Bu hükümlerin, biraz açık
lanması gerektiğinden, bir aralık bir duraklama ol-
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I muş; ancak 11 Şubat tarihli Resmî Gazetede bu hu-
I susa açıklık 'getirilmiş olduğu için, o tarihten bugüne 

kadar Bakanlığımıza 500 adet ilaç etken maddesi-
I nin imali için başvurular yapılmış ve bununla ge-
I rekli Bakanlık işlemleri de yürürlüğe konulmuştur. 
I Yani arkadaşımız sözlü soru önergesini daha önce 
I vermiş olduğu için, o tarihten bugüne kadarki de-
I ğişiklikler burada yer almamış oluyor. Şimdi ben 
I arz »ediyorum, diyorum ki, bu yol açılmış ve işliyor; 
I yani 500 tane müracaat hükme bağlanmış vaziyette-' 

dir. 

I Şimdi arkadaşımız önergenin altına «ilaç darlı-
I ğı» filan diye bağlamış ;o konuya da hemen arzı 
I cevap edeyim. Bu ilaç darlığı var mı, yok mu? En-
I dişe buyurulmasın, bunu her gün kontrol ediyoruz. 
I Bugün Türkiye'de ilaç sıkıntısı diye bir şey yoktur. 
I Bunu açık olarak söylüyorum. Bizzat kendim tahkik 
I etmek suretiyle arz ediyorum, ikinci el malumat de-
I ğil, Türkiye'de ilaç sıkıntısı diye bir şey yoktur; an-
I cak birtakım ilaçların konjonktüre bağlı olarak pi-
I yasada muadili vesaire pekâlâ bulunmaktadır, tlaç 
I kıtlığı dediğimiz zaman, bir adamın istediği bir ilacL 

bulamaması anlaşılır. O itibarla ,bu hususa çok dik-
I kat edilmesi gerekir. Türkiye'de henüz demek ki 
I böyle bir boyuta varmış değiliz. 
I Benim cevaplarım, öyle zannediyorum ki, bura-
I da sorulmuş olan suallerin hepsini açıklığa kavuş-
I turmuştur. Saygılar arz ederim. 

I BAŞKAN — Sayın Enver özcan, görüşlerinizi 
I açıklamak isterseniz, buyurun. 

. ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın başkan, sa-
I yın üyeler; sorularıma cevap verme l'ütfunda bulun

dukları için Sayın Bakana teşekkür ederim. 
I önce 2 nci sorum hakkında görüşlerimi belirt-
I mek isterim. 2 nci sorumda diyordum ki; Türkiye'de 
I sanırım aralık ayında, ihracat rejiminde yapılan son 
I değişiklikler nedeniyle 1 ayı aşkın bir süreden beri 

ilaç hammeddesi ithalatı yapılamıyor ki, bu da ger-
J çekti. Nitekim, son bir haftadan beri Hazine ve Dış-
I Ticaret Müsteşarlığında ithalatın yeniden açılması 
I için girişimlerde bulunulmaya başlandı -1 hafta, 10 
I günlük bir şey- ve talepler gelmeye başladı. Bu ko-
I nuyu burada kesiyorum; çünkü ileride bu konuda 
I yine gündeme getireceğim bazı hususlar olacak. 
I Gelelim 1 inci soruma. 1 inci sorumda diyordum 
I ki. «İlaç üreticileriyle Hükümet arasında, bildiğim 
I kadarıyla ve basına yansıdığı kadarıyla bir protokol 
I imzalanmıştır.» Bu, tabiî çok resmî bir protokol, 
j Resmî Gazetede yayınlanmış bir protokol değildi, 
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olamazdı. Ancak, Eczacılık Genel Müdürüne Sayın 
Bakanımız emir vermiştir; «İlaç sanayicileriyle görü
şün» diye. Niçin görüşün diye? Şunun için: İlaç sa
nayicileri ocak ayında Hükümete başvurarak, Bakan
lığa başvurarak şunu demişlerdir: «Efendim, ilaçlar 
konusunda son fiyat saptaması mayıs 1983 idi, o za
man doların paritesi 209 lira; oysa bugün doların pa
ritesi 310 küsur lira». Sayın Bakanın sözünü ettiği 
kararnamede şöyle bir 'hüküm var: «Eğer üaçların 
-girdileri, (hammaddesi vesaire- fiyatlarının yüzde 10 
dan fazla arttırılması durumu ortaya çıkarsa, oto
matik olarak hükümet, bakanlık bu zammı vermek 
durumundadır.» tşte ilaç üreticileri ocak ayında Ba
kanlığa başvurarak, mayıstan bu yana olan girdi ar
tışlarını hesap ederek, yüzde 40 ila 60 arasında bir 
zam istemişlerdir; ancak yüzde 40 ve 60 arasındaki 
bir zam, yerel seçimler öncesinde Hükümetin göze 
alamayacağı bir zamdı; ama ilaç üreticilerini de pek 
fazla kırmamak için, Sayın Bakanın emri üzerine, 
Eczacılık Genel Müdürlüğüyle ilaç üreticileri arasın
da bir zımnî anlaşma yapılmıştır ve yüzde 10-20 ara
sında, gruplara göre, zam konusunda anlaşılmıştır ve 
ilaç üreticileri de yerlerine dönmüşler; «Nasıl olsa 
Bakanlıktan bu vaadi aldık» diye yeni fiyatlarla yeni 
kutular 'bastırmışlar ve hazır beklerken Sayın Başka
nımız, «durun» demiştir ve ilaç üreticileri şoke ol
muşlardır. Hatta Sayın 'Başbakanımız Davos'a gider
ken ilaç üreticileri birilerini göndermişler, «Türkiye' 
de pek rahat konuşamıyoruz, aman etmeyin, Sayın 
Başbakanımızı bu konuda ikna edin» diye; ama Sa 
yın Başbakanımız «seçimden sonraya» demiştir. 

- Sayın üyeler, aslında Sayın Bakanımızın da be
lirttiği gibi, «muhalefetin zam istediği» biçiminde bir 
yoruma yer yok. Bu, muhalefetin ekonomiyi bilme
mesinden ya da zamma prensip olarak karşı. olma
sından ileri gelmiyor. Ekonomik gerekçeler bazen 
zammı zorunlu kılabilir. (AMAP sıralarından «Bra
vo» seslerf, alkışlar) 

ediy 
cu 

Tabiî tabiî bunu kabul 
tif ve dar gelirlileri koruyu* 
dan yanayız; bunu da 
ye^de bugün ilaca zam 
fiyatlarının düşürülmesinin de 
liyoruz; bunu Sayın 
'biî bunu yapmaya cesaret 

DEVLET BAKANI KÂZ|IM 
Edeceğiz, edeceğiz." 

ENVER ÖZCAN (Devarhla) 
olarak alabilir miyim? 

orum; ama biz, selek-
bir zam politikasın-

bilesin|iz. Bu anlamda Türki-
yaprjıak şöyle dursun, ilaç 

mümkün olduğunu bi-
Hükümdtiniz de bilir, ama ta-

eclemez. 
OKSAY (Bolu) — 

— İnşallah. Vaat 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) ~ 
Alabilirsiniz. 

ENVER ÖZCAN — Şimdi bile almıyorum onu, 
hatta seçimlerden sonraya bile bırakabilirim. 

Sayın üyeler, Sayın Oksay vaat ettiler, «İlaç fi
yatlarını düşüreceğiz» dediler. (ANAP sıralarından 
«Biz duymadık» sesleri) 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Ben gayet iyi 
duydum. İlaç fiyatlarında düşürme yapacaksınız. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Düşürme değil, fiyat sistemini değiştireceğiz. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — «Haç fiyatların
da düşürme olacaktır» dediler, bunu... (ANAP sıra
larından «Hayır, duymadık» sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Ser
best bırakacağız, serbest. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Tabiî, yani sis
temi derken, şunu demek istiyorsunuz Sayın Baka
nım; «Serbest bırakacağız» diyorsunuz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Ben demiyorum; Sayın Başbakan diyorlar. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Sayın Başbaka
nım der ki, «'İlaç fiyatları...» 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
İleride serbest bırakılacak tabiî. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Peki, peki. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
Sayın Milletvekili, süreniz de bitmek üzeredir, 1 

dakikanız kalmıştır. 
ENVER ÖZCAN (Devamla) — Efendim, bu ko

nu çok önemli olduğu için söylüyorum. 
Eğer Hükümet ilaç v üreticilerine yüzde 10-20 ara

sında bir zam vaadinde bulunmamış ise bunu mem
nuniyetle karşılarım; ama böyle bir zam olmayaca
ğını, seçimden sonra da olmayacağını vaat ederse, bu 
kürsüden Hükümeti kutlamaya ve alkışlamaya ha
zırım. Eğer hükümetimiz böyle bir vaatte bulunursa, 
çok daha mutlu olacağım. Böyle bir vaadi bekliyo
rum ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
5. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 

günlük bir gazetede yer alan «Kaymakam Beyin 
sünnet düğünü» başlıklı yazıya ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Ali Tanrıyar'ın cevabı. (6/16) 

BAŞKAN — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğ-. 
lu'nun, günlük bir gazetede yer alan «Kaymakam be
yin sünnet düğünü» başlıklı yazıya ilişkin sözlü soru 
önergesinin görüşülmesine geçiyoruz. 
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Sayın Faik Tarımcıoğlu?.. Buradalar. [ 
Sayın Bakan?.. Buradalar. I 
önergeyi okutuyorum : I 

1.2.1984 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 

tşiçleri Bakanlığınca cevaplandırılmak üzere, 9 I 
Ocak 1984 Pazartesi günü neşredilen Hürriyet Ga- I 
zetesinin 7 nci sayfasındaki, «Kaymakam Beyin Sün- I 
net Düğünü» başlıklı haber muhteviyatı ile ilgili soru I 
önergesi ilişikte sunulmuştur. I 

Gereğini arz ederim. Saygılarımla. I 
Faik Tarımcıoğlu I 
Bitlis Milletvekili 

Hürriyet Gazetesinin 9 Ocak 1984 Pazartesi *gün- I 
kü nüshasının 7 nci sayfasındaki «Kaymakam Beyin I 
Sünnet Düğünü» başlıklı yazı muhtevası konusunda I 
bir tekzip vaki olmadığı göz önüne alınarak; I 

1. Söz konusu yazı muhtevası ile ilgili olarak, 
idarî ve adlî bir soruşturma yapılıp yapılmadığı?.. I 

2. Herhangi bir soruşturma yapılmış ise, olay I 
veya haberin doğru olup olmadığı?.. I 

3. Böyle bir soruşturma yapılmamış ise, olay ve
ya haber hakkında ne işlem yapılacağının açıklanma- I 
sının teminini arz ederim. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan

bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bitlis Mil
letvekili Sayın Faik Tarımcıoğlu'nun, 1.2.1984 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
verdiği «Kaymakam Beyin Sünnet Düğünü» başlıklı I 
haber ile ilgili sözlü soru önergesine ait açıklama aşa- I 
gıda sunulmuştur : ' j 

1. Mardin ili Derik ilçesi Kaymakamı Mustafa I 
Ignenç hakkında Hürriyet Gazetesinin 9 Ocak 1984 I 
tarihli nüshasında «Kaymakam Beyin Sünnet Düğü
nü» başlığıyla yayınlanan yazı Bakanlığımızca ince
lenmiştir. Bu yazının yayınlanmasından daha önce, 
Derik Kaymakamı Mustafa İngenç'in görevli bulun
duğu ilçede çocukları için sünnet düğünü yaparak va
tandaşlardan «hediye» adı altında para topladığı ve 
bu işi yaparken kamu görevlilerini de çalıştırdığı, ay- ı 
rica görevi ile ilgili diğer konularda da menfaat te
min ettiği yolunda Bakanlığımıza çeşitli ihbar ve şi- I 
kâyetler intikal etmiştir. I 

Yapılan şikâyetler titizlikle değerlendirilmiş ve id
diaların incelenmesi ve soruşturulması için 28 Tem- I 
muz 1983 tarihli onayımızla derhal mülkiye müfettişi 
görevlendirilmiştir. Mülkiye müfettişince mahallinde 
yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde, Derik j 
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kaymakamı Mustafa İngenç'in, Mayıs 1983 tarihinde 
çocuklarına sünnet düğünü yaptırarak «hediye» adı 
altında menfaat temin ettiği, sünnet düğününde kamu 
görevlilerini de çalıştırarak görevini kötüye kullandığı 
sabit görülmüştür. 

Kaymakam hakkında, görevini kötüye kullanmak 
suçundan, Türk Ceza Kanununu 240 inci maddesine 
göre yargılama yapılmak üzere, son soruşturma açıl
ması istemiyle düzenlenen fezleke müfettiş tarafından 
18.11.1983 tarihinde Mardin Valiliğine gönderilmiştir. 
Mardin İl İdare Kurulu, 22.12.1983 tarih ve 110 sa
yılı kararla Derik Kaymakamı hakkında menfaat te
mini amacıyla kamu görevlilerini çalıştırarak, görevini 
kötüye kullanmaktan, Türk Ceza Kanununun 240 inci 
maddesine göre lüzumu muhakeme kararı vermiştir. 

Sanığın, karara itirazı üzerine, dosya, birinci de
recede incelenmek üzere 13.1.1984 tarihinde Danıştay 
Başkanlığına sunulmuş olup, inceleme henüz sonuç
lanmamıştır. 

2. Derik Kaymakamı Mustafa İngenç'in, mülkî 
idare amirlerinin, görevli bulundukları yerde sünnet 
düğünü yapmamaları hususundaki Bakanlık emirleri
ne rağmen, çocukları için sünnet düğünü yapması ve 
Devlet Memurları Kanununun 29 uncu maddesine ay
kırı olarak «hediye» adı altında menfaat temin etmesi 
nedeniyle hakkında ayrıca disiplin işlemi yapılması 
için düzenlenen dosya, müfettişçe Bakanlığımıza su
nulmuş olup, ıdosya halen işlemde bulunmaktadır. Di
siplin işlemi en kısa zamanda sonuçlandırılarak, Dev
let Memurları Kanununun öngördüğü ceza tatbik edi
lecektir. Derik Kaymakamı Mustafa îngenç hakkında 
ilk kararname ile idarî işlem de yapılacaktır. 

Bilgilerinize saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tarımcıoğlu, görüşünüzü açık
lamak ister misiniz? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Hayır, efendim, 
yeterlidir. Çok teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
6. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Sahin'in, 

siyası tutuklulara ve adalet hizmetlerinde görev alan
ların bazı sorunlarına ilişkin sözlü sorusu ve Adalet 
Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı. (6/17) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, siyasî tutuklulara ve adalet hizmetlerinde 
görev alanların bazı sorunlarına ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesinin görüşülmesine geçi
yoruz. 

Sayın Halil ibrahim Şahin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
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Önergeyi okutuyorum : I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. I 
Denizli Milletvekili I 
Halil İbrahim Şahin 

1. Sayın Dışişleri Bakanının gazetelerde yayın- I 
lanan «Türkiye'de siyasî tutuklu yoktur» ifadesine ka- I 
tılıyor musunuz? I 

2. Uygulamada «siyasal» ve «terör» suç ayrımı ya- I 
pılmakta mıdır? Yapılmakta ise kıstasları nelerdir? I 

Halen her kategorideki tutuklu, 'hükümlü, nezaret- I 
te olan kişilerin sayısı nedir? ' I 

3. Bu açıdan bazı eski parti, dernek ve meslekî J 
kuruluşlarla ilgili olarak açılan davalar hangi suç I 
kategorisine girmektedir? I 

4. Nezaret altında olup da hâkim huzuruna çı- I 
karılmayan kaç kişi vardır? I 

5. Adalet hizmetlerinde görevi hâkim ve savcı I 
sayısının artırılması için çalışmalarınız var mıdır? Hâ- I 
kim ve savcıların maddî olanaklarının artırılması yö- I 
nünde çalışmalar var mıdır? I 

6. Adliye personeli (Yazı işleri müdürleri, zabıt I 
kâtipleri, mübaşir, müstahdem ve cezaevi gardiyan- I 
lan) mağdur durumda bulunduklarından bu perso- I 
nelin maddî olanaklarının artırılması için ne düşü- I 
nüyorsunuz? I 

7. 1984 yılında yapılması düşünülen hâkim ve sav- I 
cı lojmanları sayısı nedir? I 

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

din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Denizli Milletvekili Sayın Halil. ibrahim Şahin'in yö- I 
nelttiği sorulara cevaplarımı arz ediyorum. I 

Sayın Dışişleri Bakanımızın, «Türkiye'de siyasî I 
tutuklu yoktur» şeklinde basma intikal ettiğini ifade I 
ettiği beyanı, ülkemizde «siyasî suç ve suçlu» tarifi I 
bulunmadığına dair demecinin, sayın basın mensup- I 
larınca eksik veya yanlış anlaşılmasından kaynaklan
mıştır kanaatinde olduğumu arz ediyorum. I 

İkinci sualin cevabını arz ediyorum : Kanunları- I 
mızda olduğu gibi, birçok memleketin kanunları da I 
siyasî suçu tarif etmemiştir. Doktrinde ise, ceza hu- I 
kukunun çok önemli ye aynı zamanda en nazik ko
nularından biri olan bu mesele çeşitli mütalaalara ve I 
teorilere konu teşkil etmiştir. I 

Bu konuda iki önemli nazariye bulunmaktadır. I 
Objektif nazariyeye göre, bir suçun siyasî olup ol- j 

I madiğini tayin için, ihlal olunan hakkın ve menfaa-
I tin mahiyetine bakmak gerekir. Siyasî bir varlık ol

ması sebebiyle, devletin siyasî nizamına karşı işlenen 
I suçlar, siyasîdir. 
I Bu görüşe göre, devletin siyasî düzeni, haricî ve 
I dahilî olmak üzere, iki kategoride mütalaa edilmek-
I tedir. Haricî siyasî düzeni bozan suçlar; devletin var-
I lığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, başka dev-
I letlerle veya müttefiklerle olan münasebetlerine karşı 
I işlenen suçlardır. Devletin dahili düzenine karşı olan 
I suçlar da; devletin şeklini değiştirmek, anayasayı ceb-
I ren değiştirmeye teşebbüs etmek, fertlerin siyasî hak-
I larına tecavüz etmek, seçimlere fesat ve faile karıştır

mak gibi suçlardır. Bunların dışında kalanlar ise, failin 
| saik ve gayesi ne olursa olsun, adi suç niteliğindedir. 
I Sübjektif nazariyeye göre ise, bir suçun siyasî olup 
I olmadığının tayini için, ihlal olunan hak ve menfaa-
I tin mahiyetine değil, failin saikine veya gayesine bak-
I mak gerekir. Saik ve gayet siyasî ise, suç siyasîdir. 
I değilse adidir. Bu bakımdan, sübjektif nazariyenin sa-
I hası diğerlerine nispetle daha geniştir. Mesela; siyasî 
I saikle işlenen adam öldürme, yağma gibi, esasen adi 
I olan suçlar da siyasî sayılmak icap eder. 
I Arz ettiğim bu izahattan da anlaşılacağı üzere, 
I siyasî suçun ne olduğu konusunda doktrinde dahi 
I kesin bir görüş birliğine varılmış değildir. Ancak, ifa-
I de etmek gerekir ki, devletin dahilî ve haricî siyasî 
I düzenine karşı işlenen suçların siyasî olduğunda müel-
I lifler hemen hemen ittifak halindedir. 
I Ülkemizde Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle, sı-
I kıyönetim askerî mahkemelerinin görevlerine giren 
1 suçlar, büyük çoğunluğu ile devletin dahilî ve haricî dü-
I zenine mütealliktir. Bu mahkemelerce mahkûm edi-
I lenlerin cezalarının infazında ayrı bir tretman (traite-
I ment) uygulanması söz konusudur. Bunun için de, 
I Bartın, Çanakkale ve Malatya'da özel kapalı ceza-
I evlerimiz bulunmaktadır. 1984 yılı Şubat ayı itibariyle 

Bartın'da 379, Çanakkale'de 847, Malatya'da ise 951 
I hükümlü mevcuttur. Bu suçlardan tutuklu olanlar 
I ise, sıkıyönetim askerî cezaevlerinde; nezarettekiler 
I sıkıyönetim komutanlıkları nezdinde bulundukların-
I dan, Bakanlığımda bunlara dair istatistiki bilgi mev-
I cut değildir. 
I Terör suçuna gelince : Hakikatte «terör suçu» diye 
I tanımlanmış bir suç yoktur, terör yaratan birtakım 
I suçlar vardır. Başka bir ifadeyle, terör fiilleri ayrı 
I bir grupta toplanan çeşitli suçlara verilen umumî bir 
I isimdir. Bu fiillerin çoğu ceza kanunlarınca devletin 
I şahsiyetine karşı işlenen suçlar olarak kabul edilmiş 
j ve cezalandırılmıştır. Bunların «terörizm» adı altın-
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da bir grupta toplanmaları müşterek vasıfları dola-
yısıyladır, Gerçekte geniş manada terörizm, halka kor
ku ve endişe verecek, dehşet hali yaratacak mahiyette 
olan fiilleri ifade eder. Bunlar çok kere hayata, ba
zen de mallara ve diğer kıymetlere karşı yapılan sui
kast ve tecavüzler şeklinde tezahür eder. 

Arz ettiğim gibi, mevzuatımızda siyasî suç tarif 
edilmemiş olduğundan, suçların hangi hallerde siyasî 
mahiyet alabilecekleri hakkında kesin bir kıstas bulun
mamaktadır. Bu itibarla. mesele, yargının takdir ve 
içtihadına bırakılmıştır. Siyasî suçlar ile terörizm 
fiillerini bu izahat çerçevesinde birbirinden ayırmak 
ve açılan davaları bu açıklamanın ışığında değerlen
dirmek gerekmektedir. 

Üç numara altında yöneltilen soruya gelince : 
Halen görülmekte olan bazı davalarla ilgili bu

lunması, Anayasanın 138 inci maddesinde ise «Gö
rülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisin
de soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı ve 
herhangi bir beyanda bulunamayacağı» hükmünün 
yer alması muvacehesinde, cevaplandırılmasını müm
kün görmemekteyim. 

Dördüncü suale cevabım : 
Anayasanın 19, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun 108 ve 128 linçi maddeleriyle, Sıkıyönetim Ka
nununun 15 inci maddesi uyarınca, yakalanan veya 
tutuklanan kişi, tutuklama yerine en yakın mahke
meye gönderilmesi için gerekli süre hariç, en geç 48 
saat; üç veya daha fazla kişinin iştirakiyle toplu ola
rak işlenen suçlarda en çok 15 gün, Sıkıyönetim Ka
nunu kapsamına giren suçlarda ise en çok 45 gün 
içinde hâkim önüne çıkarılır. 

Görüldüğü gibi, bu konu yasalarla belli sürelere 
bağlanmıştır. Bu itibarla, her an için değişkenlik arz 
edeceğinden, herhangi bir rakam vermek mümkün de
ğildir. 

Bugün adlî ve idarî yargıda 7914 adet hâkim ve 
savcı kadrosu mevcut olup, bu kadroda 2170 adet 
münhal bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, halen sıkıyönetim askerî mahkeme
leriyle, Askerî Yarjgıtayda 291 hâkim ve savcımız 
görev yapmaktadır. 

Mevcut kadro açıklarına rağmen, işler, değerli mes
lek mensuplarının üstün meslek anlayışları ve çaba
larıyla mümkün olan süratle sonuçlandırılmaya çalı
şılmaktadır. Kadro açıklarının kapatılabilmesi için, 
her şeyden önce meslekte özendirici tedbirlerin alın
ması gerektiği inancını taşıyan Bakanlığım, bu yol
daki çalışmalara devam etmektedir. 
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Bilindiği gibi, Hükümetimiz göreve başladıktan 
sonra ilk iş olarak Ortadirek şeklinde vasıflandırdığı
mız memur, işçi, emekliler ile bunların dul ve yetim
lerinin malî durumlarını iyileştirmek konusuna büyük 
önem vermiş ve çıkarılan kanunlarla, vergi iadesiyle, 
en az geçim indirimi hadlerinin on katına kadar Ba
kanlar Kurulunca artırılabilmesi konuları gerçekleş
tirilmiştir. Adalet hizmetlerinde görevli tüm personel 
de bu imkânlardan yararlanmış bulunmaktadır. Hü
kümet olarak acilen getirilen bu tedbirlerin ötesinde, 
yapılacak çalışmalar sonunda Ortadireğin ekonomik 
sıkıntılarını ^giderici imkânların aranacağı tabiîdir 
Adalet mensupları da bu tanımın içindedirler» 

Yüksek malumları olduğu üzere, yargının etkin
liğini artırmak, yargı hizmetlerinin aksatılmadan yürü
tülmesini, yargıya olan saygınlığın korunabilmesini, 
meslek mensuplarının güvence içinde görev yapma
larını sağlamak için konut ihtiyacının halledilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bakanlığım, bu sebeple 
lojman satın alınmasına ve yaptırılmasına özel bir 
gayret sarf etmektedir. Nitekim, Bakanlığımın 1984 
yılı 'Bütçesinde yer alan ödenekle 23 yerde 206 daireli 
lojman yapımına başlanacak, 74 yerde inşaatları de
vam etmekte olan 547 dairenin de yapımı tamamla
nacaktır. 

Diğer taraftan, yine 1984 yılı içinde, bütçedeki 
ödenekle İstanbul, İzmir, Bolvadin, Sakarya, Düzce, 
Aksaray ve Balıkesir'de lojman için kullanmak üze
re hazır binalar satın alınacaktır. Bu bölüme yıl için
de lojman alımı ile ilgili ek ödenek aktarma için ça
lışmalar sürdürülmektedir, ödenek sağlandığı takdir
de, lojman alımı daha da hızlandırılmış olacaktır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şahin, görüşünüzü açıklamak 
üzere buyurun efendim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın 
Başkanım, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Ba
kanıma yöneltmiş olduğum 7 sorudan, sadece 7 nci 
soruya beni tatmin eder şekilde cevap aldım, ken
dilerine teşekkür ederim. O da, 1984 yılında yapıl
ması düşünülen hâkim ve savcı lojmanları hakkında
dır. 

Birinci sorum, «Sayın Dışişleri Bakanının gazete
lerde yayınlanan «Türkiye'de siyasî tutuklu yoktur ifa
desine katılıyor musunuz?» sorusu idi. Sayın Bakanım, 
bu sorunun mefhumu muhalifinden «katılmıyorum» 
şeklinde bir ibare Ikullandı gibi geldi bana; o bakım
dan kendisine teşekkür ediyorum. 
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«Uygulamada siyasal ve terör suç ayrımı yapıl
makta mıdır, yapılmakta ise kıstasları nelerdir?» şek
lindeki soruya, artık Türkiye'de nazariyelerle değil, 
Cumhuriyet savcılarının tanzim ettikleri ve Adalet Ba
kanlığına da Metilen iddianamelerin ayrımıyla cevap 
verilmesi gerekir idi. 

Her kategoride tutuklu, hükümlü, nezarette olan 
kişilerin sayısını da; kendi Bakanlığı dışında olan kı
sımları veremeyeceğini belirttiler. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — İmar ve Gecekondu Mevzuatına Tabi Ya
pılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu* (1/450) (S. Sayısı : 12) 
d) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mının 1 inci sırasında yer alan, 12 S. Sayılı tmar ve 
Gecekondu Mevzuatına Tabi Yapılara Uygulanacak 
Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler; Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Ülkü Söyie-
mezoğlu ve şahsı adına söz isteyen Sayın Reşit Ülker. 

Sayın Ülkü Söylemezoğlu; buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞ

LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisim değerli üyeleri; sizleri en derin duygularla selam
lar, saygılar sunarım. 

Son 30 yıldır ülkemizde hızlı şehirleşme ve nüfus 
artışı dolayısıyla şehirlerin, büyük şehirlerin etrafını 
gecekondu kuşakları sarmış ve mevcut ruhsatlı ya
pıların daha üstünde kaçak yapılarla şehirler dol
muştur. Büyük şehirlerde nüfusun yüzde 60'ı bu tip 
yerlerde barınmaktadır. 

Yol boyunca şehirlerin içinde ve Türkiye'nin her 
yerinde gördüğünüz sanayi tesisleri, tarımsal tesisler, 
depolama tesisleri ve turistik tesislerin büyük çoğun
luğu kaçaktır. 

(1) 12. S .Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidirt 
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3 üncü sorum, «Bu açıdan bazı eski parti, dernek 
ve meslekî kuruluşlarla ilgili olarak açılan davalar 
ihangi suç kategorisine girmektedir?» idi «Buna yanıt 
veremem» deyince, 1 inci sorum, 2 nci sorum ve 3 ün
cü sorum da cevapsız kalmış oldu ve bu sorularıma 
ihalen cevap bulamadığımı Yüce Meclise ifade etmek 
istiyorum. 

Saygılarımla. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Eğer bir ülkede imar konusu bu boyutlara ulaşmış-
sa, o ülkede çok önemli bir olay var demektir ve 
gerçekten de bu gayri meşru oluşmayı, bu anarşinin 
kaynağı olan imar anarşisini gidermek, o ülkenin en 
önemli sorunudur. 

Bu sebeple, geçmişteki bu kaçak yapıları, bu 
ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapıları, bu gecekondu
ları meşrulaştırmak, mülkiyet anlayışını tekrar per
çinlemek ve bir düzen getirmek önemlidir; ama bun
dan daha önemlisi, eğer o ülkede kaçak yapı yapmak, 
gecekondu yapmak normal yapının üstünde bir noktaya 
varmışsa, o ülkede önce plan anlayışını, mevzuata 
uyma anlayışını getirmek gerekir. 

Şu anda görüşmekte olduğumuz tasarı, Türkiye'nin 
kısa çizgilerle çizdiğim imar meselesine, yerleşme 
meselesine değindiği, ona bir çözüm aradığı için, 
gerçekten önemli br tasarıdır, önemlidir, çünkü en az 
2 milyon binayı ilgilendirmektedir, önemlidir; çünkü 
en az 10 milyon insanı ilgilendirmektedir ve önem
lidir; çok geniş bir mevzuat yelpazesini ilgilendirmekte, 
çok karmaşık, çok çapraşık bir konudur, üzerinde 
uzun uzun durmaya değer, titizlikle çalışmaya değer. 

Gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılara uy
gulanacak işlem dediğiniz an, 6785 sayılı İmar Ka
nunu ve onun tüzük ve yönetmelikleri, 775 sayılı 
Gecekondu Kanununun yanı sıra ve birlikte Anayasa
dan başlayarak, Tapulama Kanununa, Hıfzıssıhha Ka
nununa, Kültür Varlıklarını Koruma Kanununa kadar 
uzanan çeşitli mevzuatın hükümlerine, onlara aykırı 
olarak gelişmiş bir hadiseye çözüm bulmak gerçekten 

j zordur ve bu zorluk, daha önce yapılmış çalışma
larda ince ince üzerinde durularak giderilmeye ça-

I lışılmıştır. 
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komis

yonunda çok değerli üyelerin, sayın bakanların, özelik
le belirtmek isterim ki, Anavatan Partisine mensup 
değerli arkadaşlarımın bu çok önemli konuda en 
uygun yolu bulmak, en uygun çözümü bulmak, en 
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faydalıya ulaşmak ve gerçekten güzel, ülke yararına bir 
sonuca ulaşmak için büyük gayret içinde olduk
larını, çok olumlu bir biçimde meseleye yaklaştıklarını 
görmenin sevincini taşıyorum ve Yüce Meclisin de
ğerli üyelerinin de bu konuda aynı hassasiyeti gös
tereceğine, aynı sabrı göstereceğine hiç şüphem yoktur. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu konularda senelerini vermiş bir arkadaşınız 
olarak tasarıyı günlerdir inceliyorum; işitiyorum ki 
ulaşılan nokta bu Meclise yakışır bir kanun noktası 
olsun, İnanınız, bütün beyanlarım, tüm politikadan 
arınmış, samimî bir teknisyen beyanıdır ve beni bu 
anlayışla dinlememizi istirham ediyorum. ı 

Değerli üyeler, halen 16 Mart 1983 senesinde yürür
lüğe girmiş ve uygulaması bir yılı doldurmamış 2805 
sayılı Kanun var. Kanunun adı, imar ve Gecekondu 
Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara Uygu
lanacak İşlemler ve 6785 sayılı Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. 

Danışma Meclisi çalışmaları sırasında ve hatta 
ondan önce büyük heyetlerle, bu işin bütün uzman
larıyla hazırlanmıştı Danışma Meclisinde ve o zamanki 
yasama noktalarında ince ince üzerinde durulmuştu 
ve her meseleye kendi kategorisi içinde ve kendi 
özelliğine göre çözümler düşünülmüştü. Bizce, bu 
konuda üzerinde büyük emek verilerek hazırlanmış 
belli başlı kanunlardan biri idi. 

Burada üzerinde durulması gereken ve benim ke
sinlikle kavrayamadığım nokta; eğer imar düzenleme
siyle ilgili geçmişin düzenlemesiyle ilgili bir kanu.ı 
varsa, bu kanunun boşluklarını doldurmak için, 
aksayan noktalarını gidermek için, ya da uygulama 
metodu yönünden bir değişiklik getiriyorsa bunu dü
zeltmek için bir tadil tasarısı hazırlanır. Ancak, aynı 
isim altında, dnanin çok yakın bir islim altında, üstelik 
de ismini «İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler» diye koyarsanız, 
(öbürü «Bazı» değil, «Uygulanacak işlemler») «Bazı 
İşlemler» diye koyarsanız, sanki insanın aklına, tümü
nü çözmekten vazgeçtik, bazılarına bazı işlem getiri
yoruz intibaını veriyor ve Sayın Bakanın Komisyon 
çalınmadan sırasında «2805 sayılı Kanunu tersyüz 
«ttik» ifadesindeki gibi, gerçekten bir ters yüz edilme 
görüyorsunuz ama, bu tersyüz «derken kumaşın bazı 
parçaları düşmüş, geriye yakasız ve astarsız bir elbise 
kalmış gibi geliyor insana ve yürürlükten kaldırılan, 
kanundaki olgunluğu, 'daha hassas getirilmiş tedbir
leri maalesef bu tasarıda bulmak mümkün olmuyor. 
İnaıma. büyük emek verdim, çözmeye çalıştım ve 
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birçok noktalarını ben yakalayamadım, çözemedim. 
Kısa kısa spotlar vererek, bunların ne olduğunu arz 
edeceğim. 

Başvuru için altı aylık bir süre verilmiştir. Bu 
altı aylık sürede başvurmayanlara ne yapılacağı tasarı
da belli değil. Bu kanundan yararlanamayacaklar mı, 
yoksa 2805'te olduğu gibi bir takım müeyyideler 
eklenecek üstüne, ayrıca mı tespit edilip yararlana
caklar, ortada kalmış. 

Temel safhasındaki yapılar dahil, tüm inşa halin
deki yapılar affın kapsamına alınmış*, ama acaba 
bu temel safhasındaki yapı bulunduğu yerde ya da 
subasmanında ise, ya da birinci katı kapanmışsa, 

ya da ikinci katı kapanmışsa, o kısmıyla korunup, geri 
tarafın inşası için imar mevzuatına uydurulması mı 
istenecek, yoksa, «mademki temelini atmış ne yapa
caksa yapsın» düşüncesine kadar giden bir af mı 
getiriliyor; inanın şu tasarıda belli değil, hiçbir şekilde 
bir düzenleme yok. Hele bunu gecekondularda olduğu 
gibi, başkasının arazisine yapmışsa ve bir temel at-
mışsa «binanın gerisini yap» demenin mahzurlarını 
ve neye sebep olacağını yüksek takdiderinize arz 
ediyorum. 

Aynı ve çok ciddî bir durum, sahil şeridi ve 
kıyılar için de söz konusu. Biliyorsunuz, kıyılar için 
Anayasanın 43 üncü maddesinde çok özel hükümler 
getirilmiş; bir millî servet, bu ülkenin büyük bir şansı 
olan kıyıların herkesin kullanımına ayrılabilmesi için, 
korunması özellikle istenmiştir. 

Tasarıda, kıyıya tecavüzü olan binaların tecavüzü 
giderilerek muhafaza edileceğinden bahsediliyor da, 
kıyının içinde, bizzat üzerinde yapılmış olanlara ne 
yapılacağına dair hiçbir hüküm yok. 

Sahil şeridinde toplumun yararlanmasına ay
rılmayan yapı yapılmazken ve 2805 sayılı Kanunda 
da buna çareler aranmışken, bu tasarıda sahil şeridine 
sahip olma ve koruma ile ilgili hiçbir hüküm yok. 

Kanun tasarısının bir maddesinde, kıyıdaki sanayi 
ve turizm yapılarının korunup korunmayacağının vali
likçe, belediyece tespit edileceği', değerlendirileceği 
ve arazinin kiraya verileceği söylenmiş; ama öbür ya
pılar için ne olacağı hiç belli değil. Kesinlik! Ibu 
konuda, tasarıya Anayasaya aykırı düşmeyecek bir 
açıklık getirilmesi şart. 

Keza; gecekondularla ilgili düzenlemede; gecekon
dusu olanların hak sahibi olması için evinin olma
ması, apartmanının olmaması, arsasının olmaması ara
nıyor da, bir kişinin; ki bu Türkiye'de çoktur, ge
cekondu alanlarını senelerce gitmiş, uygulama yapmış, 
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görmüş, gezmiş btir arkadaşınız olarak söylüyorum, 
bir sürü konutu, işyeri, imalathanesi olan birden fazla 
insanlar vardır ve bu mesele, Türkiye'de bir barınma 
ihtiyacının karşılanmasının yaraşıra, bir gecekondu 
ağalığı olarak da kullanılmıştır, bir spekülasyon için 
de kullanılmıştır; bunlara, bu gecekondularından bir 
tanesi mi verilecek, yoksa hepsi mi verilecek? Bir 
tanesi verilecekse, öbürleri ne alacak; hepsi verilecekse 
bu hak sahipliği aramanın anlamı ne; bunları bulmak 
mümkün değil; açıklık yok. Niyetin ne olduğunu an
layamıyorsunuz, çünkü hüküm yok. Oysa, 2805 sayılı 
Kanunda hepsi vardı. 

Kanun tasarısında; «Kendilerine arsa tahsis edi
leceklere 400 metrekareden fazla ursa tahsis edilmez» 
demiyor; ama bunlara, birden fazla bina verilirse bu 
nasıl telif edilecek, anlamak mümkün değil; 400 
metrekarenin üstündeki ne olacak, anlamak mümkün 
değil. 

Tasanda, bölgeleme esaslarına da hiç değinilmemiş. 
Biliyorsunuz, imar planları gereğince arazi kullanımın
da bazı alanlar sanayiye, bazı alanlar turizme, bazı 
alanlar da konuta ve yerleşmeye ayrılır ve bunların 
özelliğine göre; mesela bir konut alanında sanayi 
tesisinin yapılması, gürültü çıkaran birtakım 'ima
lathanelerin kurulması mümkün değildir, doğru de
ğildir; (insan sağlığına zararlıdır. Bu yüzden 2805 sayılı 
Kanunda da bu şeküde mahzurlu olan bölgeleme 
esaslarına aykırı yapılarla ilgili hükümler vardı; bu 
tasarıda bunu da bulmak mümkün değil. Bu şu de
mektir; Yeşil alanlar üzenine yapılmış olan park, 
bahçe ve otopark olarak ayrılmış olan her yere ya
pılmış yapılar olduğu gibi muhafaza ediliyor, o zaman 
o şehrin, amme hizmetleri ihtiyacı karşısında düştüğü 
haksızlığı kim telafi edecek; onu da anlamak mümkün 
değil. 

Değerli milletvekilleri, bana inanınız, bu saydık
larım, tasarıda rastladığım eksikliklerin, boşlukların 
sadece birkaç tanesidir ve şunu üzülerek söylüyorum ki, 
mevcut tasarı, yürürlükten kaldırdığı 2805'in olgun
luğunda ve etkinliğinde de değil. 

Oysa ki, kanunların '(ki, bunu senelerce uygulayan 
bir arkadaşınız olarak söylüyorum) uygulayıcı ve 
muhatap vatandaş yönünden kelimesi bile önemlidir. 
Bunun gerekçesi bir tarafa gider, ne düşünüldüğü de 
bir tarafa gider; çıkaranlar da gider, geriye kanun 
kalır ve uygulayanlar oradaki kelimelere baka baka ne
ler yaparlar ve işte sık sık şikâyet edilen bürokrasi 
hadisesi de budur; işlerin ağır işlemesinden daha 
önemlisi de budur. Eğer açıklık yoksa o kanunu öy-
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leşine kullanır ki, her biri öylesine değişik kullanır ki, 
bu haksızlığın neresinde ne olduğunu da anlamanız 
mümkün olmaz. 

Bu sebepten, kanunların hazırlanırken net olması, 
açık, kesin hükümler getirmesi şarttır ve bizim İçtüzü
ğümüzün 86 ncı maddesindeki hükmün önemi ortaya 
çıkıyor; biliyorsunuz o maddede «Meclis Başkanlığının 
komisyonlarda da danışmanlık yapmak ve tasarıların 
hukuk tekniğine uygun olarak hazırlanmasını sağla
mak üzere uzmanlar görevlendirmesi» hükmü vardır; 
bunu uygulamakta büyük yarar var. Kanunlara kendi 
giysisini giy dikmezseniz, hukuk tekniğine uydurmaz-
sanız, işi en iyi bilen uzmanlar da hazırlasa, kanun 
şekline getirmek hemen hemen mümkün olmuyor. 

Değerli milletvekilleri, tasarının geçici bir 4 üncü 
maddesi var ve maddenin «c» bendine öyle masum 
ifadelerle bir şeyler sıkıştırılmış ki, inanın plan fikrindi, 
imar fikrini, eşitlik fikrini ve evvela getirdiği kaideye 
devletin uyma fikrini bir zedeliyor ki, bunu bu şek
liyle eğer bu Mecliste muhafaza ©dersek, o zaman 
bu kanunun adını «Kamu Kuruluşlarının imar ve 
Gecekondu Mevzuatına Uymayacağına Dair Kanun 
Tasarısı» yapmak lazım. Bu bentte diyor ki; imar 
planı yapılmamış, iskâna da açılmamış bir yerde (yani 

• buranın yapılanma şartı belli değil, ileride ne için 
kullanılacağı belli değil) bir kamu kuruluşu kendi 
keyfine göre hazırlayacağı bir vaziyet planıyla avan 
proje bile yapmadan istediği gibi inşaat yapacak. Bu 
ne demektir değerli milletvekilleri? «Trafik polisi, 
trafik kaidelerine uymaz» demek gibi bir şeydir. 
«Bu plan, imar mevzuatı sadece sade. vatandaş için 
geçerlidir; ama devletin kendisi için, kaideyi] koyan 
için geçerli değildir; bu aslında plana da, imara da 
lüzum yok» demek gibi bir şeydir; bu, eşitlik anla
yışına da aykırıdır. Devlet vatandaşına örnektir; önce 
kendi uyar, sonra başkasından uymasını ister. 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, bir dakikanız 
kalmıştır efendim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. Bu kadar kısa zamanda böyle 
önemli bir konuyu izah edememenin sıkıntısı ortaya 
çıkıyor. 

Bir de, tapu tahsis belgesinden bahsedip, sözlerime 
son vereceğim. Hazırlığım çok daha uzundu; ancak 
zamanım kalmadığı için fırsat buldukça inşallah mad
delerde konuşuruz. 

Efendim, biz politikanın içinden gelen kişiler olarak 
birtakım politik davranışlara, hatta kanunlar içinde 
kendi lehine birtakım kararlar, hükümler konmasına 
karşı değiliz de, eğer bu, kanunun uygulanması ve 
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devlet ciddiyeti yönünden mahzur yaratıyorsa, doğrusu 
Yüce Meçisin buna fırsat vermemesi gerekir. 

Kanunda, «Tapu tahsis belgesi» var; bunda bir 
kere hukuk ve dil mantığı yok. 

ikincisi, henüz daha ileride tapu alıp almayacağı 
belli olmayan, planı yapılmamış bir yerdeki, belki de 
yola rastlayıp yıkılacak olan arsa sahihinin eline dev
let tapu tahsis belgesi1 verirse ve yarın da bu evi 
yıkar, tapusunu vermezse, devletin verdiği belgenin 
önemi, doğrusu çok üzücü olur. . 

Ayrıca, birçok hususta 'devletin yapması gereken 
bir sürü uygulamalar özel yeminli bürolara bırakılı
yor. Bu özel yeminli büroların, Demetevler gibi on, 
oniki katlı binalara nasıl fennî sorumluluk taşıyan 
bir belge vereceğini ve bunun nasıl bir pazarlık ko
nusu olacağını çok merak ediyorum. Üstelik, daha 
sonra da yine ilgili idareler bunların doğru olup 
olmadığını tahkik edecek ve eğer doğru bulmazsa, 
üç yıla kadar da hapis cezası var. 

Gecekondu sahipleri kendi işgal ettiği arsanın bede
lini kendi takdir edecek ve bedelini bu takdir üzerin
den devlete ödemede bulunacak; ama eğer sonradan 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi N<albantoğlu'-
nun, sosyal güvenlik kuruluşları 'arasındaki yakacak 
zammı farklılıklarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı 
cevabı. (7/21) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hiilmd Nal'bantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Tüfkiyemizde yakacak zammı olarak memurla

ra 7 500 TL., işçilere 6 500 TL. ve Bağ - Kur'lıılara 
2 500 TL. verilmektedir. 

Anavatan Partisi Seçim Beyannamesinin sayfa 
53 - 54 de: 

«Çeşitli sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki 
farklılıklar nimet ve külfet dengesi dikkate alına
rak giderilecek, alınan primler ile yapılan yardım
lar arasında uyum sağlanacaktır» diye yazılı olduğu
na göre : 

arsa bedelinin rayiç bedele uygun olup olmadığını dev
let tespit ederse, vatandaştan defaten iki misli ceza 
alacak. «Devlet sonradan bunları tahkik edip, vatandaş
la sürtüşmeye düşüp, böyle bir sürü namütenahi 
ihtilaflar çıkaracağına, bu muameleleri doğru - dürüst 
yapsa da, onun bunun eline bırakmasa mı?» diye insan 
düşünüyor. 

Bütün bu anlattıklarımdan sonra, birazdan mad
delere geçmeden bir önergemiz var; o önergemizde, 
lütfen bu tasarıyı tekrar Komisyona iade edimiz, 
uzun uzun çalışalım, çok önemli bir konudur; biz de 
her türlü katkıyı yapalım, çok daha olgun, ülke yara
rına bir tasarıyla huzurunuza çıkalım diyoruz. 

Yüce Meclise tarihî bir görev düşüyor. Takdir
lerinize arz ediyorum, saygıyla selamlıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 
55 inci maddesi uyarınca Meclisimiz saat 19.00'a 
kadar çalışabilecektir. Bu müddete çok kısa bir zaman 
kalmıştır. Bu nedenle, kanun tasarısının görüşülmesine 
devam etmek için, 23 Şubat 1984 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

Soru : 1. Yukarıda konu edilen yakacak zammı 
yardımlarını üst düzey miktarında eşitlemeyi düşü
nür müsünüz?. 

Soru : 2. 'Bu yardımların yukarıki miktarlarda 
devamı sosyal adalet ilkesine uygun mudur?. 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Sayı : 'Basın - 05409/38 
075781-22-2-84 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına 

İlgi : 2.2.1984 tarih ve 7/21-717/01317 sayılı yazı
nız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Erzurum 
Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı so
ru önergesine verilen cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Cevaplarımız. Sayın Hilmi Nalbantoğm'na ayrı
ca gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr, Mustafa Kalemli 

Bakan 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devanı) 
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Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlü'nun 
Yazılı Soru önergesine Verilen Cevap 

Memleketimizde çeşitli alanlarda, farklı statüler 
ile çalışanların, sosyal güvenliklerinin değişik kuru
luşlar tarafından sağlandığı malumdur. 

Bu kuruluşların ü'yelerine uyguladıkları esaslar
da olduğu gibi, sağladıkları yardımlarda da farklı
lıklar »bulunmaktadır. 

^Sosyal yardım zammı uygulaması da bunlardan 
biridir; Halen emekli, dul ve yetimlere, T. C. Emekli 
Sandığı 7 500, Sosyal Sigortalar Kurumu 6 250, Bağ 
- .Kur ise 2 000 lira sosyal yardım zamimı ödemekte
dir. 

Bu farklılığın sebepleri ikii noktada toplanabilir : 
1. (SSK ve Bağ - Kur'un malî imkânlarının sos

yal yardım zammını daha fazla artırmaya yeterli ol
maması : 

Sosyal Güvenlik kuruluşlarının, kendilerine ka
nunlarla verilmiş bulunan görevleri yerine getire
bilmeleri Jiçin malî bakımdan güçlü olmaları gerekti
ği açık bir hakikattir. 

Memleketimizde, özellikle yoğun emekliye ayrı
lışların başlamadığı yıllarda, prim ödeme süresini 
kısaltma, geriye doğru borçlanma gibi çeşitli haklar 
tanınmış, hesapsız uygulamalara gidilmiştir. Bu du
rum, sosyal güvenlik kuruluşlarımızın malî bünye
sinde giderek artan aktüaryal dengesizlikler ortaya 
çıkarmış bulunmaktadır. 12 Eylül 1980 öncesi önem
li ölçüde açık vermeye 'başlayan SSK ve Bağ - Kur'un 
bütçeleri son yıllarda alınan yasal ve idarî tedbirlerle 
nîsbî bir düzelmeye yönelmiş 'bulunmaktadır. 

Matematiğe meydan okurcasına başvurulacak uy
gulamalar, milyonlarca vatandaşımızın sosyal güven
liğini sağlamakla yükümlü bu kuruluşların malî du
rumunu tekrar bozacağı şüphesizdir. 

Sosyal güvenlik kuruluşları gelirlerinin hemen ta
mamını üyelerinden aldıkları primlerden elde etmek
tedirler. Bugün sosyal yardım zamanını artırmak 
maksadıyla primlerde bir artışa gitmek de mümkün 
görülmemektedir. 

Zira, işçi - işveren payıyla beraber % 33,5 - 39 
oranında olan SSK primi, zaten oldukça yüksek bir 
nispete ulaşmış »bulunmaktadır. 

Bağ - Kur'da ise bu oran i% 20 olup, primlerin ta
mamı üye tarafından ödenmektedir. Bağ - Kur prim 
oranının da artırılması, çoğunluğu oldukça düşük 
gelir sahibi olan esnaf ve sanatkârların ödeme gü
cünü aşacaktır. 

2. Sosyal Yardım Zammı ödemeleri için prim 
alınmaması : 
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Bilindiği gibi, sosyal güvenlik, çalışma hayatında 
toplanan primlerin, çalışma döneminden sonraki ha
yatta gelir veya aylık olarak dağıtılması esasına da
yanmaktadır. Yani, genel 'bir ifadeyle, herkes çalışır
ken ödediğini sosyal bir anlayış içerisinde emekliliğin
de geri almaktadır. 

Sosyal güvenlik kuruluşları, yaptığı her türlü yar
dım karşılığında üyelerinden prim tahsil etmektedir. 
Ancak, emekli, dul ve yetimlere ödenmekte olan sos
yal yardım zammının prim olarak karşılığı bulunma
maktadır. 

İstisnaî olarak SSK, prime esas ücret tavanını sos
yal zammı miktarında artırmak suretiyle, sadece ta
vandan prim yatıranlardan bu ödeme karşılığı prim 
almaktadır. 

Böylece, emekli, dul ve yetimlere ödenen sosyal 
yardım zammı, malullük, yaşlılık, ölüm veya hasta
lık, analık vs. gibi diğer sigorta kollan için ödenen 
primlerden verilmektedir. 

Bu durum ise, söz konusu sigorta kollan bakımın
dan olumsuz etkiler yapmaktadır. 

Mevcut sosyal yardım zamları .miktarının artırıl
ması , bu olumsuz etkiyi çoğaltacak ve ilerde sosyal 
güvenlik kuruluşlarının esas görevi olan sigorta yar
dımlarına kaynak ayrılmaması sonucunu doğuracak
tır. 

SSK tarafından verilen sosyal yardım zammı 
2795 sayılı Kanuna göre, 1 Ocak 1984 tarihinden iti
baren, memur emeklilerine ödenen sosyal yardım 
zammındaki artış oranında artırılarak 5 000 liradan 
6 250 liraya çıkarılmıştır. 

Bağ - Kur'ca ödenen sosyal yardım zammı ise 
2927 sayılı Kanunla, 1 Ocak 1984 tarihinden ge
çerli olmak üzere 1 000 liradan, 2 000 liraya yüksel
tilmiştir ve bundan sonra memur emeklilerine ödenen 
sosyal yardım zammında yapılacak artış oranında 
yükseltilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

Hükümetimizin amacı, gerek Anavatan Partisi Se
çim Beyannamesinde, gerekse Hükümet Programında 
yer verildiği üzere, nimet ve külfet dengesi dikkate 
alınarak sosyal güvenlik kuruluşlan arasındaki fark
lılıkların giderilmesidir. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarınca emekli, dul ve ye
timlere ödenmekte olan aylık ve gelirlerin değişen ha
yat şartları karşısında yetersiz olduğu bir gerçektir. 
Ancak, her icraatını hesaba, plan ve programa da
yandırmak şuuruyla hareket eden Hükümetimiz, bu 
yardımları artırabilmek için de yeterli kaynağın ya
ratılması gerektiğini bilmektedir. 
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Gayretlerimiz, Hükümet Programımızda belirle
nen maksada ulaşmak yolundadır. 

Bu arada, işçi, memur, emekli gibi sabit gelirli 
vatandaşlarımızın gelirlerinde net artışlar sağlanma
sı maksadıyla Hü'kümeüimizce çalışmalar yapıldığı 
malumdur. 

Sabit "gelirlilerin en büyük düşmanının enflasyon 
olduğu gerçeğinden hareket eden Hükümetimiz enf
lasyon 'hızının aşağıya çekilmesi için bir dizi tedbiri 
uygulamaya koymuş bulunmaktadır. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli ilinin havaalanı sorununa ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Veysel 'Atasoy'un yazılı cevabı. 

<7/30) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 
yazılı alarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

2.2.1984 

Denizli Milletvekili 
Halil îbrahim Şahin 

Denizli ili sanayi, tarım ve turizm kentidir. Elekt
ronik sanayimden kalblo sanayiine, çivi sanayimden -
tekstil 'sanayiine kadar güçlü bir sanayi potansiyeline 
sahip olduğu gibi etkin bir pazarlama örgütlenmesi 
de mevcuttur. Tarım ürünleri yönünden de büyük ye
ri ve 'önemi var olan. Denizli'nin, Pamukkale ve di
ğer turizm bölgeleri ile ayrıca, turizm kenti de ol
duğu malumlarınızdır. Ne varki ulaşım imkânları yö
nünden sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve turizm ye
terince değerlendirilememektedir. Çağdaş ulaşım araç
larından biri olan uçakla gidip gelme imkânları da 
yoktur. Bu nedenle Denizli'de bir havaalanına şid
detle ihtiyaç vardır. Yıllardır bu istekler devam ede-
getme'ktedir. Bu istek doğrultusunda : 

Denizli'de havaalanı düşünülüyor mu?. Düşünülü
yor ise çalışmalar ve projeler hangi safhadadır?. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü 211.2.1984 

SHGM : T20/EP-302-3127 

Konu : Denizli Hine havaalanı yapımı Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi •: T.B.M.M. Gn. Sek. 7 Şubat 1984 gün ve 

Kanunlar ve Kararlar D.'nin 7/30-745/01409 sayılı 
yazısı. 

Denizli İlinde havaalanı yapımına dair Sayın Ha
lil ibrahim Şahinin İlgiyde kayıtlı yazı ekinde gön. 
derilen yazık soru önergesinde istenen bilgiler Ekli 
olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

| İlgi : T.B.M.M. Gn. ıSek. 7 Şubat 1984 gün ve 
I Kanunlar ve Kararlar D.'nin 7/30-745/01409 sayılı 
I yazısı. 

I 1. Konunun öncesi; 
I Bilindiği üzere Denizli İl'i Tarım, Sanayi ve tu-
I rizm alanlarında önemli yeri olan bir ticaret merke-
J zidir. İlin bu nitelikleri dikkate alınarak Ulaştırma 
I ve Bayındırlık Balkanil'klarınca Denizli İline hava-
I dan ulaşımı temin için bir havaalanı inşası öngörül-
I müş ve 1979 yılında girişimde bulunularak aynı yıl 
I programına 79-E040010 numaralı proje ite dahil edil-
[ mistir. Ancak sembolik bir ödenekle programa dahil 
I edilen bu projeye 1980-1981 yıllarında ödenek tah-
I sis edilemediği için proje realize edilememiştir. 

2. İhtiyaç programlarının hazırlık dönemi; 
1983 - 1993 dönemini kapsayan on yıllık Ulaştır

ma anaplanı içinde yer alan hava ulaştırma bolümü 
hazırlık çalışmalarında acil ve öncelikli projeler sıra
lanarak DPT Müsteşarlığına takdim edilmiştir. Ancak 
Ödeneklerde yapılan kısıtlamalar nedeniyle Denizli 
İline havaalanı yapımı projesi öncelikli projeler içi
ne dahil edilememiştir. 

3. Denizli İlinde Askerî amaçla havaalanı inşası 
çalışmaları; 

İzmir İlinden sonra bölgenin en büyük yerleşim 
ve ticaret merkezi olan Denizli ilinde yeni bir meydan 
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yapımı için ayrıca ilave 'bir ödenek ta'hsisi mümkün 
olmadığından konuya kısmen çözüm getirilmesini te-
minen Askerî maksatlarla 'kullanılmak üzere Denizli 
tüne 50 Km. mesafedeki Çardak Kazasında yapı
lacak havaalanından faydalanma imkânları araştırıl
mıştır. 1984 yılında başlanacak bu projeden sivil amaç
lara yönelik üst yapı tesislerinin konumu için Ge
nelkurmay Başkanlığına teklifte 'bulunulmuştur. Mu
tabakatın sağlanmasını takiben meydanda tahsis edi
lecek yerde, sivil maksatlarla kullanılmak üzere 'bir 
bölge oluşturulacak ve İhtiyaç programı tespit edile
rek Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca inşaat faali
yetine başlanacaktır. 

4. Sonuç olarak; 
Askerî maksatla Denizli - Çardak bölgesinde ha

vaalanı inşası 1984 yılında 'başlanacak proje çalışma
ları paralelinde aynı meydanın sivil maksatlarla kul
lanılması prensip olarak Bakanlığımızca benimsen
mektedir. 'Bu maksatla gerekli koordinasyon ve işbir
liğine devam edilmektedir. Çalışmalar sonunda tespit 
edilecek ihtiyaç planı ve ödenek ihtiyacı dikkate alı
narak Ulaştırma Anaplanı ve beş yıllık planda de
ğişiklik yapılacaktır. 

Arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

....>.. >>m< ....... 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

35 İNCİ BİRLEŞİM 

22.2.1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — 'Istaribul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 

ve 60 arkadaşının, yüzde üçe kadar olan akaryakıt 
zamlarının 'beyan dışı tutulmasına dair uygulamada 
ısrar ederek, akaryakıt istikrar fonu ile tüketicileri 
zarara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Cemal Büyükbaş hakkında Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca hir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/327) 

3 
iSEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, süt 
ve süt ürünlerinin ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/12) 

2. İstanbul Milletvekilli Halil Orhan Ergüder' 
in Ankara'nın hava kirliliği ve çevre sorununa ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/13) 

3. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahincin, 
bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/14) 

4. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, ilaç zam
larına ve hammadde ithaline ilişkin 'Bas/bakandan 
sözlü soru önergesi. (6/15) 

5. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
günlük bir gazetede yer alan «Kaymakam Beyin sün
net düğünü» başlıklı yazıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/16) 

6. — Denizli Milletvekili Halil Kbrahim Şahin'in, 
siyasî tutuklulara ve adalet hizmetlerinde görev alan
ların bazı sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/17) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER tŞİER 

1. — İmar ve Gecekondu Mevzuatına Talbi Ya
pılara Uygulanacak Bazı işlemler ve 6785 Sayılı îmar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu. (1/450) (6. Sayısı : 12) 
(Dağıtma tarihi : 18.2.1984) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 12 

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Tabi Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

ve Turizm Komisyonu Raporu. (1 /450) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 3.2.1984 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-
1683/01427 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.2.1984 tarihinde kararlaştırılan «İmar ve Gecekondu Mevzua
tına Tabi Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bugün yurdumuzda bir imar kargaşasının mevcut bulunduğu, büyük şehirlerimizdeki imar mevzuatına 
aykırı yapılaşmanın ise, düzenli yapılara oranla daha büyük boyutlara varmış olduğu, bilinen bir gerçektir. 

Bu çarpık yapılaşmanın çeşitli sebepleri arasında; hızlı nüfus artışını, katlanarak büyüyen şehirleşme ola
yına karşılık inşaata hazır arsa arzımn ve sosyal konut üretiminin yeterli ölçü ve oranda gerçekleştirilememiş 
olmasını, fizikî planlama işleri ve bu işlerle uygulama işlemlerini yürütmekle görevli belediyelerin yeterli sa
yı ve nitelikteki teknik eleman ihtiyacının karşılanamamış olmasını, vatandaşların yetkili mercilerce planlı 
şehirleşme konusunda yeterince bilinçlendirilememiş olmasını, sayabiliriz. 

r 

Bugünkü duruma gelinmesinin bir diğer sebebi olarak da; ekonomik ve sosyal sebeplerle birer çekim mer
kezi haline gelen şehirlere akın eden vatandaşların çoğunluğu tarafından asgarî fen ve sağlık kurallarına uy
gun olmasa dahi mutlak olarak bir barınağa sahip olmak ihtiyacı gösterilebilir. 

Bu düzensiz ve çarpık yapılaşma sadece konutlara inhisar etmekle de kalmamış; konutlar dışında, sanayi, 
turistik vb. diğer yapı ve tesisler açısından da, plan ve mevzuat dışı yapılaşmalar büyük yoğunluk kazan
mıştır. 

Bu durumun bir sonucu olarak vatandaşlarımız, inşa ettirdikleri ve sayısı büyük rakamlara ulaşan yapı
lardaki bazı ölçü, yapım, yerleşme hata ve kusurları yüzünden iskân müsaadesini alamadıkları için, beledi
ye hizmetlerinden yararlanamamışlar ve dolayısı ile elektrik, su gibi en zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamamış
lardır. 

Vatandaşların bu konulardaki bütün ders ve ihtiyaçlarım gidermek, plan fikri zedelenmeden imar mevzuatı 
ve planlara uygun hale getirilebilecek yapıları belli şartlarla hukukîleştirmek ve bundan böyle bu tür yapılan
maları kesin olarak önlemek maksadı ile 16.3.1983 tarihli 2805 sayılı «İmar ve Gecekondu Mevzuatına Ay
kırı Olarak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiş-
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tirilmesi Hakkında Kanun» kabul edilmiştir. Ancak, Kanunun sisteminin girift ve karmaşık nitelikte oldu
ğu, istenen sonuca ulaşılabilmesi için uzun zamana ve yoğun ceza uygulamasına ihtiyaç gösterdiği, büyük 
vatandaş çoğunluğunun gecekondu ve kaçak yapı sorununa yine de köklü çözüm getirememiş olduğu, kısa 
sürede ortaya çıkmıştır. 

Gerçekten, yapılan değerlendirmelere göre, 2805 sayılı Kanun hükümleri içinde sağlıklı bir neticeye ulaşıl
ması 1 0 - 1 5 yıllık bir zamana ihtiyaç göstermektedir. Diğer taraftan, 2,5 - 3 milyon civarında olması bekle
nen kaçak yapı başvurusuna karşılık, ilgili kuruluşlara bu Kanun uyarınca sadece 1 , 5 - 2 milyon civarında 
başvuru yapılmış olması da, birçok vatandaşımızın, belki de gecekondusunun ya da kaçak yapısının yıkıla
cağı düşüncesi ile başvuruda bulunmaktan kaçındığını göstermiştir. 

Şehirlerimizin ve şehirlilerimizin meselelerine büyük önem verilmesinin zaruretine inanan Hükümetimiz, 
imar affının en süratli biçimde işlemesini temin etmeyi programında taahhüt etmiş bulunduğundan, günümüz 
koşullarına uygun ve güvence sağlayan bir kanunun çıkarılması için, bu tasarının hazırlanması zarurî görül
müştür. 

Bu tasarıda : 
Vatandaşın yasal olmayan yapılarla ilgili dertlerinin açık, çabuk, kolay, kesin ve külfetsiz bir şekilde çö

zümlenmesine çalışılmıştır; 
Özellikle gecekonduda oturan vatandaşlarımız açısından önemli hükümler getirilmiş; gecekondulara tapu 

verilerek konunun köklü bir şekilde neticelendirilmesi düşünülmüştür; 
Hisseli parseller bir defa için meşrulaştırılarak, imar - İslah planlarının tamamlanmasından sonra ya

pılmaya izin verilmiş; ancak, bundan sonra hisseli parsellenmeye kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanmıştır; 
2805 sayılı Kanun uyarınca ilgili kuruluşlara, süresinde başvuruda bulunmayan gecekondu ve kaçak yapı 

sahiplerine (af) getirilerek, yeniden başvuru imkânı tanınmıştır; 

Vatandaşlara, gerçek tapuları hazırlanıp tevzi edilinceye kadar kendi beyanlarına güven esasına göre ön
ceden (Tapu tahsis belgesi) verilmesi; imar planları yapıldıktan sonra gerçek tapuların dağıtılması kabul edil
miş, ancak bu konuda olabilecek suiistimalleri önlemek üzere karşılığı müeyyideler de düşünülmüştür. 

2805 sayılı Kanunda yer alan, fakat büyük sıkıntılar getirdiği görülen arsa kullanım bedeli alınmasına 
dair hükümle; birden çok gecekondusu olanlara bunlardan yalnızca seçeceği birinin bırakılmasını öngören 
hükme yer verilmemek suretiyle, uygulama değiştirilmiştir. 

tmar affı konusunda yapılacak ceza uygulamasının, hak ve hukuk kuralları ile dengeli olmasına dikkat 
edilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, Kanunun amacı belirlenmekte, müteakip maddelerde hangi esasların getiril
diği açıklanmaktadır. 

Madde 2. — Bu maddede, Kanunun hangi alanlarda uygulanacağı belirlenmektedir. 
Madde 3. — Bu maddede, Kanunun kapsamı dışında kalan alanlar ve yapılar belirtilmektedir. 
Madde 4. — Bu maddede, imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş ve edilmekte olan yapılarla, gecekondular, 

tabi tutulacakları işleme göre sınıflandırılmıştır. 
Madde 5. — Bu madde ile, valilik, belediye ve diğer ilgili kuruluşların imarla ilgili işlemlerin kolaylaştırıl

ması bakımından almaları gereken tertip ve tedbirler belirlenmiştir. 
Madde 6. — Bu madde ile, eski eserler ile bunların koruma alanları ve sit bölgelerinin yeniden değerlen

dirilmeleri sağlanarak, zaman v içinde bu niteliklerini kaybetmiş alanların, koruma kapsamından çıkartılması 
öngörülmüştür. 

Madde 7. — Bu maddede, bu Kanun uyarınca yapılacak müracaatlar ile 2805 sayılı Kanuna göre yapılan 
müracaat işlemleri ve müracaatların usulüne uygun olarak yapılmasını temin için valilik* ve belediyelerce alı
nacak tertip ve tedbirler hükme bağlanmıştır. 
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Madde 8. — Bu maddede, tespit işlemlerinde kullanılacak formların hazırlanması, Kanun uyarınca ya
pılacak tasnif, tespit ve değerlendirme esaslarını belirleyen yönetmeliğin tanzimi ile Kanun kapsamına giren 
gayrimenkullerin tasnif, tespit ve değerlendirmelerinin hangi mercilerce yapılacağ' hususları belirlenmiştir. 

Ayrıca tespit edilen bölge sınırları içinde kalanlar ile üzerinde inşaat bulunan Devletin hüküm ve tasar
rufu altındaki yerler, valiliğin talebi üzerine resen tapuya tescil edilmekle beraber, ıslah imar planlarında 
kamu hizmetlerine rastlayan gayrimenkullerin aynı şartlarla eski maliki kamu idarelerine verilmesi öngörüle
rek tahsis ve tapu işlemlerinde kamu idarelerine kolaylık getirilmiştir. 

Maddenin son fıkrası ile, daha önce verilmiş ruhsat ve eklerine uygun inşa edilen veya inşa halindeki 
yapılarla her ne sebeple olursa olsun ruhsat ve kullanma izni iptal edilen yapıların ruhsat ve kullanma izin
leri müktesep hak kabul edilerek sadece bu Kanunun uygulamasında inşaat açısından imar mevzuatına ay
kırı da olsa izinli olarak inşa edilmiş yapılarm korunması amaçlanmıştır. Ancak tehlike arz eden yapılar 
müktesep hak kavramı dışında tutulmuşlardır. 

Madde 9, — Bu maddede, kendisine ait ansa üzerinde imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış yapılar 
ile hazine, belediye, il özel idaresi ve vakıf arazisi üzerinde yapılmış gecekondular ve başkasının gayrimenku
lu üzerine yapılmış gecekondularla ilgili uygulamanın ne şekilde yapılacağı düzenlenmiş, ayrıca, tapu tescili 
dışı kalmış yerlerle, kadastro ve tapulaması henüz yapılmamış ve îmar Kanununa aykırı olarak inşa edilmiş 
mahallelerin kadastro ve tapulama işlemlerinde yalnızca bu Kanunun tatbikatına münhasır olmak üzere kolay
lıklar getirilmiştir. 

Madde 10. — Bu maddede, tapu tahsis belgesinin verilme şekli düzenlenmiş, ayrıca hisseli arazi ve özel 
parselasyona dayalı arazilerde inşa edilmiş imar mevzuatına aykırı yapılarla ilgili olarak valilik ve belediyelere 
resen hareket etme yetkisi verilmiştir. 

Böylece, hisseli arsa ve araziler üzerindeki mevzuata aykırı yapılarla ilgili sorunların çözümlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Madde 11. — Bu maddede, değerlendirme sonucu aynen veya ıslah edilerek muhafazası mümkün olabile
cek yapılardan komşu parsele tecavüzü bulunanların, ancak arsa ve arazi sahibi ile anlaştıkları ve bunu bel
gelendirdikleri takdirde ruhsat ve kullanma izni alabilaoekleri öngörülerek tepavüze uğrayan gayrimenkul sa
hibinin korunması amaçlanmıştır. 

Madde 12. — Bu madde ile, kendi parseli içinde olup, imar mevzuatına aykırı yapıların; yola, imar yo
luna, kıyı kenar çizgisine, karayolları yaklaşma sınırına tecavüz durumları ve komşu parsele tecavüzleri gi
derildikten sonra muhafaza edilebilecekleri belirlenerek, plan kararları ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
kıyılar ve mülkiyet kavramının korunması amaçlanmıştır. 

Madde 13. — Bu maddede, gecekondularda hak sahibi olma şarta bağlanmış ve gecekondu sahiplerine 
hisse tahsis edilirken de bazı sınırlamalar getirilerek sınırsız gecekondulaşma önlenmek istenmiştir. 

Madde 14. — Bu madde ile, her ölçekte imar planında getirilmiş kullanım maksadına aykırı olup mak
sadı verilen süreler içinde değiştirilemeyen tehlikeli madde depoları dışındaki ruhsatsız yapılar, 1.1.1983 tari
hinden sonra yapılan gecekondular ile inşasına başlanan imar mevzuatına aykırı yapılar ve ayrıca özel kanun
larla nitelik ve şartları belirlenmiş bazı alanlardaki aynı maddede tespit edildiği şekilde uygun hale getirile
meyen yapıların yıktırılması öngörülerek ülke yatırımları ve güvenliği ile imar uygulamalarmın denetiminin 
sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 15. — Bu madde ile evrakların doğruluğunun kontrolü bilahara yapılmak kaydı ile geçici ruhsat 
ve kullanma izni verilmek suretiyle vatandaşın mağduriyeti önlenmeye çalışılmıştır. 

Madde 16. — Kat mülkiyetine geçişte lüzumlu belgelerin neler olacağı, kat mülkiyetinin kurulmasında 
ortak maliklerden birinin talebinin yeterli olacağı ve diğer ortakların itiraz edemeyecekleri hükmü getiril
mekte, arsa payına bağlanmayan ve imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen bağımsız bölümlerde, arsanın 
tamamı için beyan edilen değerden bu bölümü için tespit edilen değer oranının diğer kat maliklerinin arsa pay
ları oranında kendilerince peşin veya bir yü içinde ödemeleri halinde yapının kat mülkiyetine dönüşmesi ön
görülmektedir. 
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Madde 17. — Bu madde ile, vatandaşların değerlendirme sonuçlarından bir an önce bilgi edinmeleri 
sağlandığı gibi, tebligat işlemlerinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalınmamak suretiyle de 
işlerin kısa sürede bitirilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 18. — Bu madde ile, ruhsat ve kullanma izni verilecek yapılardan alınacak 'harçlar hükme bağlanmış, 
bu harçların miktarları tespit edilirken vatandaşlara ağır bir yük getirilmemesine özen gösterilmiştir. 

Arsa bedellerinin tespitinde ise vatandaşın beyanı esas alınmış, beyanın gerçeği yansıtmadığı tespit edil
diği takdirde müeyyideye bağlanmıştır. 

Madde 19. — Bu madde ile, 6785 sayılı İmar Kanununun 20 nci maddesine göre ceza tahakkuk ettirile
meyeceği gibi, daha önceden tahakkuk ettirilmiş cezalar da silinecektir. Böylece bu Kanun kapsamına giren 
yapılara sadece bu Kanun hükümlerinin uygulanması sağlanacaktır. 

Madde 20. — Bu madde ile, bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilmiş olan yapıların herhangi 
bir sebeple yıkılmaları halinde uygulamaya o günkü plan ve mevzuat hükümleri dahilinde izin verileceği be
lirlenerek yürürlükteki plan ve mevzuata uygun yapılanmanın gerçekleşmesi amaçlanmıştır. 

Madde 21. — Bu madde ile 6785 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi değiştirilerek İzmir, Bursa gibi gedik ve 
zeminlerin ihtilaf konusu olduğu yerlerde, zemin hakkı bedele dönüştürülmek suretiyle Osmanlı hukukuna da
yanan bir soruna çözüm getirilmiş olunmaktadır. 

Madde 22. — 2805 sayılı Kanun ile 11.1.1963 tarihli ve 141 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu Kanuna 
aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır, 

Madde 23. — Bu maddede, Kanunla ilgili yönetmeliklerin kısa bir sürede hazırlanması öngörülerek uy
gulamaya açıklık ve kolaylık getirilmesi sağlanmıştır. 

Geçici Madde 1. — Bu madde iie, imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış yapılarda 
inşaat alanı kazanılmaksızın yapının statik durumunu etkilemeyecek şekilde yapılmış değişiklikler, sahibinin 
yalnızca müracaatı ile muhafazasına karar verilmiş sayılacak, ancak valilik veya belediyelerce bilahare uy
gunluk denetimi yapıldığında, gerekli görülen hallerde bu şekildeki yapılara da kanunun ilgili hükümleri uy
gulanabilecektir. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile gecekondular hariç, maddede belirtilen tarihlerden önce imar düzeni ge
tirilmemiş olduğundan bu tariflerden önce inşa edilmiş yapılara müktesep hak tanınarak bu çeşit yapılar, imar 
mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış yapılar olarak kabul edilmiştir. Böylece müktesep haklar 
korunmuş olmaktadır. 

Geçici Madde 3. — Bu madde ile, 6785 sayılı imar Kanununda bu konuda değişiklik yapılıncaya kadar bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak gecekondular ile ruhsatsız yapılar, taşınmaz malın bulun
duğu yerin belediye başkanı ya da en büyük mülkî amirinin yazılı emriyle tebligat yapılmaksızın yıktınlacağı 
gibi, yapılacak gecekondular ile başkasının mülküne tecavüzlü yapı sahipleri, fennî mesulleri ve müteahhitler 
için hapis ve ağır para cezaları getirilmiş, keza imar mevzuatına aykırı ruhsat verenler, verilmesine müsaade 
edenler ve göreyini kötüye kullananlar ile bu Kanun uygulamasını etkileyecek biçimde gerçeğe aykırı beyan
da bulunanlar, belge düzenleyenler için de hapis cezası getirilmek suretiyle, hem Kanunun sağlıklı bir şekilde 
uygulanması hem de mevzuata aykırı yapılaşmanın önlenmesi amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 4. — Bu madde ile, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6785 sayılı îmar Ka
nununda bu konuda değişiklik yapılıncaya kadar söz konusu Kanunun ek 6 ncı maddesinde korunma esas
ları belirtilen eski eser ve tarihî sanat yapılarının yanmaları veya yıkılmaları halinde arsanın Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca kamulaştırılması sağlanmak suretiyle eski eser ve tarihî sanat yapılarının muhafazası amaçlan
mıştır. 

Geçici Madde 5. — Bu madde ile, özellik arz eden bazı yapılara ait ruhsat işlemlerinde imar Kanununun 
4 üncü maddesinden ayrılınmış ve bütün sorumluluğu ilgili kamu kuruluşlarına bırakılarak ruhsat ekleri aran
maksızın veya avam proje ve vaziyet planı üzerinden yapı izni verilmek suretiyle kamu kuruluşlarının ruhsat 
işlemlerine hız kazandırılması amaçlanmıştır. 

Madde 24. — Yürürlük hükmüdür. 
Madde 25. — Bu Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği hükme bağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 12) 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 17, Şubat 1984 
Esas No. : 11450 

Karar No, : 2 ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 3 Şubat 1984 tarihinde Komisyonumuza. (gönderilen «İmar 
ve Gecekondu Mevzuatına Tabi Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı»; Komisyonumuzun 15, 16, 17 Şulbat 1984 tarihli top
lantılarında, Devlet Bakam Sudi N. Türel, Bayındırlılk ve İskân Bakanı 1. Safa Giray ve ilgili Hü
kümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; yurdumuzda bir imar (kargaşasının mevcut bulunduğu, 
çarpık yapılaşmanın arasında hızlı nüfus artışı karşısında konut üretiminin yeterli ölçü ve oranda gerçek
leştirilememiş olması ve vatandaşların ise mutlak olarak bir barınağa sahip olma ihtiyacı öngörülerek tasarı
nın tümü benimsenerek maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 

Tasarının başlığında yer alan «taıbi» kelimesi, Kanunun amacım kapsamadığından yerine «aykırı» kelimesi 
konulmak suretiyle düzeltilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesinde «ile bu saha dışında kalan Entegre sanayi tesisleri» ibaresi çıkarılmış, mad

denin (kapsamı genişletilmek amacıyla (b) fıkrası dışında kalan sanayi, depolama, (turistik ve tarımsal ya
pılar şeklinde ifade edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi, Boğaziçi Kanunu (ile 2863 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

Tasarının 4-üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarinı Koruma Kanunu uyarınca madde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi, uygulama hükümleri ile ilgili müracaat işlemlerini açıklığa kavuşturmak ama
cıyla değiştirilmiş ve madde sadece müracaat işlemlerini kapsayan hale getirilmiştir. 

Tasarının 8 inci maddesi, müracaat formlarına eklenecek tespit ve değerlendirme belgelerini tadat eden 
fıkra ilavesi ile değiştirilmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesinde, 775 sayılı Kanunun veya Arsa Ofisi Kanunu gereğince istimlakine karar 
verien arsa bedellerinin istimlakini mütealkip gecekondu sahiplerinden tahsil edilmesi hususu ilave edilmiş, 
ayrıca gerekli harçları ödeyen müstakil arsa sahiplerine hemen yapı izninin ve iskân belgesinin verileceği ön
görülmek suretiyle değiştirilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesine, tapu verme ile ilgili hükümleri bir araya toplamak amacıyla madde 8'de 
yer alan Valiliğin talebi üzerine tapuya resen yapık cak tescil işlemine ait fıkra bu madde bünyesine alın
mak suretiyle ilave yapılmıştır. 

Tasarının 11 inci maddesi* başlığı düzeltilerek aynen kabul edilmiştira 

Tasarının 12 nci maddesine, kıyı tanımına giren ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerlerde, kamu 
yararı görüldüğü takdirde sanayi ve turistik tesislerin Maliye Bakanlığınca kullananlara kiraya verilebilece
ği ve 5 yıl içerisinde gerçekleşemeyecek olan imar yolma tecavüzlü binalara geçici ruhsat verilebileceği hük
mü getirilerek madde yeniden düzenlenmiştİTi 

Tasarının 13 üncü maddesinin (c) fıkrasında İslah imar planlarının tescil mercii, «Bayındırlık ve tskân 
Bakanlığının» ibaresi Valiliği olarak değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı; 12) 
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Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kajbul edilmiştir. 
Tasarının 15 inci maddesi redakte edilerek yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarının 16 ncı maddesi, atıf yapüan madde numarası değiştirilerek Komisyonumuzca aynen kabul 

edilmiştir. ' 
Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen ıka'bul edilmiştir. 
Tasarının 18 inci maddesine de gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılardan alınacak harçların be

lediyece tahsili, alınacak bedelin 6785 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaiki Kanunun fon hesabına yatı
rılması üe ilgili (c) fılkrası ilave edilmiş, ayrıca aynı maddenin fondan yapılacak harcamaların Muhasebei 
Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa ve 832 sayılı Kanuna tabi olmaması için (f) fık
rası ilave edilmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesine, İmar Kanununun 18 inci maddesine göre tahakkuk ettirilen yapı kullanma 
izni almadan iskân edilen binalara getirilen cezaların da muafiyet kapsamına alınması öngörülmüştür. 

Tasarının 20 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 22 nci maddesinin matlabı yürürlükten kaldırılan kanunlar şeklinde değiştirilmiş, madde içeriğine 

16.3,1983 tarihlli 2805 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıldığına, idarî yargı mercilerine evvelce açılmış dava
ların düşmüş sayılacağına ve 16.3.1983 tarihli 2805 sayılı Yasaya göre mühürlenmiş yapıların bu Kanun hü
kümleri uygulanmak üzere mühürlenmemiş sayılacağına dair fıkralar eklenmiştir. 

Tasarının 23 üncü maddesinde yönetmeliklerin 4 ay içinde hazırlanması istenirken bu süre 3 aya indi
rilmiş ve bu Kanunda geçen terimlerin ilgili yönetmeliklerde tanımlanacağına dair hüküm ilave edilmiştir. 

Tasarının geçici 1 inci maddesi, bina dış hatları içinde kalan ve binanın sıtatiğini etkilemeyen iç değişik
liklerin valilik ve beledliyelerce denetleneceğine dair hüküm metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının Geçici 2 ndi maddesine 18.12.1981 tarihli 2565 sayılı Kanun kapsamına giren bölgelerdeki ya
pıların ve köy ve mezralardaki yerleşik alanlarda bulunan konutların yapı izni almış sayılacağına dair iki 
fıkra eklenmfiştir. 

Tasarının Geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının geçici 4 üncü maddesi tasarıdan çıkarılmıştır. 

/ 
Tasarının geçici 5 inci maddesi, geçici 4 üncü madde olarak numaralanmış, aynı maddenin (d) fıkrasına 

köy ve dağınık yerleşik alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılara ait projelerin teknik elemanlarca veya 
ilgili kamu kuruluşlarınca geliştirilmiş projelere göre yapılması hükmü getirilmiştir. 

Tasarıya ilave edilen geçici 5 inci madde ile kanun kapsamına giren gayrimenkullerin Valiliklerince mu
vafakat edilmesi halinde Tapu Kadastro teşkilatınca resen ifraz, tevhit gibi işlemlerin yapılması hükmü 
getirilmiştir. 

Tasarının 24 üncü yürürlük maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 12) 



Tasarının 25 (inci yürütme maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıya bağlı cetvel, Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İbrahim Özdemir 

istanbul 

Kâtip 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 
imzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Yasar Albayrak 

istanbul 

Üye 
Hüseyin Barlas Doğu 

Ankara 
imzada bulunamadı 

Üye 
Hilmi Nalbantoğlu 

Muhalifim, şerhim ilişikte 
Erzurum 

Üye 

> 

Üye 

Bu Raporda Sözcü 
Üye 

Altınok Esen 
Konya 

Üye 
İsmail Saruhan 

Ankara 

Üye 
Behiç Sadi Abbasoğlu 

istanbul 

Bedrettin D. AkyüreU Ali Mazhar Haznedar 
istanbul Muhalifim 

Ordu 

MUHALEFET ŞERHİ 

Tasarının 4, 5, 8, 9, 10, 13, 18 ve Geçici 3 üncü maddelerine aşağıdaki nedenlerle karşıyım. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Madde 4. —r- c fıkrasında Yasadan yararlanamayacak olan yapılara ne yapılacağı kesin belirtilmediği. 
Madde 5. — Gereksiz olduğundan kaldırılmalı. 

Madde '8. — Tespit ve değerlendirme koşulları ilgisi bakımından (Tarım Orman ve Köy İşleri) Bakanlığı 
da katılarak tespit edilmelidir. 

a) Fıkrada ilgili Kamu (Kuruluşlarının yetkili ve görevlileri dışlanmış olduğundan. 
Madde 9. — Silahlı Kuvvetlerce acil ihtiyaç nedeniyle yapılmış ve yapıma başlanmış yapılardan cezalı 

ruhsat harcı alınmaması kabul edilmediğinden. 

Madde 10. — Son fıkrada ıslah imar planının uygunluk yetkisi Valiliğe değil, Valilik veya Belediyece teş
kil edilecek teknik ekiplere bırakılmalı, Valilik veya Belediye tasdik ve tescil ettirmelidir. 

Madde 13. — Islah imar planlarının (Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca) tasdik edilmeli. Valilikçe tas
dikine karşıyım. 

Madde 18. — Harçları bölümünde 400 m2'den büyük tarım tesisleri harçtan istisna edilmiş olup, küçük 
çiftçi harç kapsamına alındığından. 

Geçici Madde 3. — Gerekçeye uygun olmadığından. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 12) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

tmar ve Gecekondu Mevzuatına Tabi Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve istisnalar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa 
halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, 
değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belirtilen yer
lerdeki bütün yapıları kapsar; ' 

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar, 
b) 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 ve 8 inci maddeler gereğince çıkarılan yönet

meliğin 1.03 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar ile bu saha dışında kalan entegre sanayi tesisleri, 

İstisnalar 

MADDE 3. — istanbul ve Çanakkale Boğazları ile tarihî değeri olan yerlerde Askerî yasak bölgeleri ve 
güvenlik bölgeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât, eğitim ve savunma maksath yapılarda bu Kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Tasnif 

MADDE 4. — imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş ve edilmekte olan yapılarla gecekondular, tabi tutu
lacakları işleme göre aşağıdaki gibi tasnif edilir: 

a) Muhafaza edilecekler, 
b) Islah edilerek muhafaza edilecekler, 
c) Bu Kanunun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar, 
Bu Kanunda belirlenen esaslara göre, muhafaza edilecek veya ıslah edilerek muhafaza edilecek yapılara 

bu Kanundaki mükellefiyetlerin yerine getirilmesi kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir. 

Görevli idarelerce alınacak tedbirler 
MADDE 5. — Valilik, belediye ve diğer ilgili kuruluşlarca; her tür ve ölçekte imar planlarının ve uy

gulamalarının vatandaşların inşaat işlemlerini güçleştirmeyecek, düzensiz uygulamalara zorlamayacak şekilde 
ve zamanında yapılmasına; ayrıca ruhsat verme işlemlerinde müracaatların birikmesine ve gecikmesine sebep 
olan engellerin kaldırılmasına, işlemlerin süratle yürütülmesine dair gerekli tertip ve tedbirler alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı: 12) 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURÎZM KOMİSYONUNUN TEKLİF 
ETTİĞİ METİN 

tmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı tşlemler ve 6785 Saydı tmar Kanu
nunun Bir (Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve İstisnalar 

Amaç 

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

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belirtilen 
yerlerdeki bütün yapıları kapsar; 

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar, 
b) 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 ve 8 inci maddeler gereğince çıkarılan yönet

meliğin 1.03 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar, 
c) (b) fıkrası dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar. 

İstisnalar 

MADDE 3. — İstanbul ve Çanakkale (özel kanun çıkarılıncaya kadar) Boğazları ile 2863 sayılı Kül
tür ve Tabiat Varlıklarına Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş ve belirlenecek yerlerde, Askerî Yasak 
Bölgeleri ve Güvenlik Bölgelerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât, eğitim ve savunma amaçlı yapu 
larda bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Tasnif 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görevli idarelerce alınacak tedbirler 
MADDE 5. — Tasarının 5 indi maddesi' aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 12) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Eski eserler ile koruma alanları ve SİT bölgelerinin yeniden değerlendirilmesi 

MADDE 6. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca şimdiye kadar verilmiş eski eser
ler ile bunların koruma alanları ve SİT Bölgelerine ilişkin kararlar; bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden 
itibaren en geç (2) yıl içinde Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenir ve ilan edilir. 

ÎKÎNCİ KISIM 
Uygulama Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Müracaat İşlemleri 

MADDE 7. — imar mevzuatına aykırı yapılar ve gecekondular için yapının bulunduğu yerin valilik ve 
ya belediyelerine aşağıdaki esaslara göre müracaat edilir^ 

Bu Kanun kapsamına giren bütün yapılardan tek maliki olanların sahibi apartmanların müteahhitleri ve
ya yöneticileri veya kat maliklerinin herhangi biri veya bunların vekilleri vasıtası ile dilekçe ile belediye ve 
mücavir alan sınırları içinde belediyelere, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise valiliğe bizzat mü
racaat ederler. Müracaat iadeli taahhütlü olarak posta ile de yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda di
lekçenin postaya verildiği tarih müracaat tarihi sayılır. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tespit edilip valilik ve belediyelerce dış temsilcilikler için de Dışişleri 
Bakanlığınca çoğaltılacak form dilekçe ile müracaat edilir. 

Müracaat; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en geç 6 ay içinde yapılır. Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan işçiler ile daimî görevde bulunanlar ve görevi üç aydan fazla de
vam edenler için müracaat süresi 12 aydır. Üzerinde yapı yapılmak suretiyle arsa ve arazisine tecavüz veya 
işgal edilen malikler de ilgili idarelere yardımcı olmak üzere; arsa ve arazilerin ada ve parselini, tecavüz ve 
işgallerin zaman ve miktarı hakkındaki mevcut bilgileri havi bir dilekçe ile valilik veya belediyelere 2 000 
TL. ödemeden müracaat edebilirler. 

16.3.1983 tarihli ve 2805 sayılı Kanun gereğince yapılmış olan müraoaat işlemleri geçerli olup haksahip-
leri bu Kanuna göre istenilen belgeleri dosyalarına ilave ederler. 

Yukarıda belirtilen müracaatların usulüne uygun yapılmasını temin için valilik veya belediyelerce yeterli 
bürolar kurulur ve gerekli her türlü tertip ve tedbirler alınır; 

Valilik ve belediyeler müracaatları haksahibine «Tapu Tahsis Belgesi» vermek üzere, ilgili kuruluşlara he
men gönderir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli İşlemler ve Tapu Verme 

Tasnif, tespit ve değerlendirme işlemleri 

MADDE 8. — İmar mevzuatına aykırı yapılar ve gecekondular için tespit işlemlerinde; Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığınca hazırlanacak ve valilik ve belediyelerce bastırılacak standart formlar kullanılır. Bu tespit 
kapsamına temel kat kolonlar atılmış olmak üzere inşaasına başlamış bütün yapılar dahildir. 

Tasnif, tespit ve değerlendirme için kullanılacak esasları Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tespit eder ve bu
nunla ilgili yönetmeliği de bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde yayınlar. 

Af şümulüne giren gayrimenküllerin tasnif, tespit ve değerlendirme işlemleri müracaat sahibinin talebi 
üzerine : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 12) 
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Eski eserler ile koruma alanları ve StT bölgelerinin yeniden değerlendirilmesi 

MADDE 6. — Şimdiye kadar karar verilmiş eski eserler ile bunların koruma alanları ve StT bölgele
rine ilişkin kararlar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlamak üzere en geç 2 yıl içinde yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığınca bellirlenir ve ilan 
edilir. 

İKİNCİ KISIM 
Uygulama Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Müracaat İşlemleri 

MADDE 7. — tmar Mevzuatına aykırı yapılar ve gecekondular için yapının bulunduğu yerin Valilik ve
ya Belediyelerine aşağıdaki esaslara göre müracaat edilir. 

Bu Kanun kapsamına giren bütün yapılardan tek maliki olanların sahibi, apartmanların müteahhitleri veya 
yöneticileri veya kat maliklerinin herhangi biri veya bunların vekilleri form dilekçe ile Belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde Belediyelere; Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise Valiliğe bizzat müracaat 
ederler. Müracaat iadeli taahhütlü olarak posta ile de yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda dilekçe
nin postaya verildiği tarih müracaat tarihi sayılır. 

Müracaat; Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tespit edilip, Valilik ve Belediyelerce; dış temsilcilikler için de 
Dışişleri Bakanlığınca çoğaltılacak form dilekçe ile yapılır. Form dilekçeye Madde 8'de belirlenen tespit ve 
değerlendirme belgeleri eklenir. 

Müracaat; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 16 ay içinde yapılır. Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan işçiler ile daimî görevde bulunanlar ve görevi yurt dışında üç 
aydan fazla devam edenler için müracaat süresi 12 aydır. Üzerinde yapı yapılmak suretiyle arsa ve arazisi 
tecavüz veya işgal edilen malikler de ilgili idarelere yardımcı olmak üzere arazi ve arsalarının ada ve par
selini, tecavüz ve işgallerin zaman ve miktarı hakkındaki mevcut bilgileri havi bir form dilekçe ile müracaat 
masrafını ödemeden müracaat edebilirler. 

16.3.1983 'tarihli ve 2805 sayılı Kanun gereğince yapılmış olan müracaat işlemleri ayrıca bir ücret alınma
dan geçerli olup, hak sahipleri bu Kanuna göre istenilecek belgeleri dosyalarına ilave ederler. 

Ancak yeni yapılacak müracaatlar için Belediye veya 11 özel İdareler hesabına Millî bir Bankaya 2 000 
TL. müracaat masrafı olarak yatırılır. iBanka Şubesi bulunmayan Belediyelerde bu bedel Belediyeye yatırı
lır. 

Yukarıda belirtilen müracaatların usulüne uygun yapılmasını temin için valilik veya belediyelerce yeterli 
bürolar kurulur *ve gerekli her türlü tertip ve tedbirler alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli İşlemler ve Tapu Verme 

Tespit ve değerlendirme işlemleri 

MADDE 8. — İmar mevzuatına aykırı yapılarla Gecekondular için tespit işlemlerinde; Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığınca hazırlanacak ve valilik veya belediyelerce bastırılacak standart form kullanılır. 

iBu tespit kapsamına temel inşaatı tamamlanmış olmak şartıyla inşaatına başlanmış tüm yapılar dahildir. 
Tespit formları düzenlenerek başvuru formlarına tespit belgesi olarak eklenir. 
Değerlendirme Belgesi, 4 üncü maddede bahsi geçen tasnif durumunu, yapının bu Kanunun 18 inci 

maddesine göre hesaplanacak bina inşaat ve iskân harcını ve bu Kanuna göre hesaplanacak munzam har
cını, fennî sorumluluğu üstlenilmiş röleve planını kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hüküm 
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a) 6785 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine göre valilik veya belediyeler tarafından teşkil edilecek 
teknik ekiplerce veya, 

b) Bayındırlık ve iskân. Bakanlığınca ruhsat verilmiş yeminli teknik bürolarca, 
Yapılır. 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığı yeminli özel teknik büroların ruhsat yönetmeliğini bu Kanunun yayımı ta

rihinden itibaren en geç bir ay içinde yayınlar. 
Tespit edilen bölge sınırları içinde kalanlar ile üzerinde yapılanma bulunanlar Devletin hüküm ve tasar

rufu altındaki yerler valiliğin talebi üzerine, belediye veya özel idareler adına resen tapuya tescil edilir. İs
lah İmar Planlarında genel bütçeye dahil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılan veya ayrılacak olan 
veya bir kamu hizmeti için lüzumlu görülen arsa ve araziler eski sahibi kamu idarelerine veya o işe tahsis 
edilmek üzere Hazineye aynı şartlarla geri verilir. 

Daha önce verilmiş olan ruhsat ve eklerine göre inşa edilen veya inşa halindeki yapılarla her ne sebeple 
olursa olsun ruhsat ve kullanma izni iptal edilen yapılar (Tehlike arzedenler hariç) için daha önce verilmiş 
olan ruhsat ve kullanma izinleri müktesep hak kabul edilir. Bu gibi yapılardan ayrıca harç ve para cezası 
alınmaz, 

Uygulama işlemleri -

MADDE 9. — a) Arsa kendine ait olup da, üzerindeki yapı imar mevzuatına ayları ise; yeminli tek
nik bürolarca yapılmış arsanın ve yapının ebatlı krokisi ve arsa üzerindeki yapının inşaat cinsi, kat adedi, 
fennî sorumluluğu üstlenilmiş "röleve planı ve emlak vergisine esas alınan asgarî rayice uygun beyan değeri 
bildirilir. 

Tahakkuk edecek bina inşaat ve iskân harcı gayrimenkul belediye veya mücavir alan içindeyse ilgili be
lediyeye, dışındaysa il özel idaresine ödenir. 

b) Hazine, belediye, il özel idare ve vakıf arazisi üzerinde yapılmış gecekondular (a) bendindeki hüküm
lere tatoi olup, arsa bedeli ilgili kuruluşa peşin veya en geç 2 yıl içinde 6 taiksitle bu Kanun hükümlerince 
çıkarılacak yönetmelikte belirtilen esaslara göre ödenir. 

c) Başkasının arazisi üzerine yapılmış gecekondılar arsa malkirün muvafakati halinde (a) bendindeki 
hükümlere tabidir, 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren döft ay içinde anlaşma sağlanamadığı takdirde, Bakanlar 
Kurulunda ibu bölgenin 775 sayılı Kanun veya Arsa Ofisi Kanunu gereğince istimlakine karar verilebilir, 
İhtilaf halinde yargı mercilerinin kararına göre işlem yapılır. 

(b) bendine göre kendisine tapu verilecek alanlara (400) m2'den fazla arazi tahsis edilmez. Bu gibi faz
lalıklar ıslah imar planında gerektiği şekilde değerlendirilir. 

Tapu tescili dışı kalmış yerlerle, kadastro ve tapulaması henüz yapılmamış îmar Kanununa aykırı olarak 
yapılanmış mahallelerin bu Kanun tatbikatına münhasır olmak üzere kadastro ve tapulama işlemleri ilan
ların yapılmasına ve komisyonların kurulmasına lüzum kalmaksızın 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri 
uyarınca, tapulama ve kadastro müdürlüklerince öncelikle tamamlanır. 

Tapu verme 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerine göre; hazine, belediye, il özel idaresi veya vakıf arazileri üze
rinde gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar (12) nci madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, ka
yıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tahsis edilir ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyan^ 
lar hanesinde gösterilecek ilgisine «Tapu Tahsis Belgesi» verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 12) 
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ve tasarrufu altında bulunan alanlarda yapılmış yapılar için bu Kanunda belirtilen esaslara göre tespit edi
lecek rayiç bedel üzerinden hesaplanmış arsa bedelini ihtiva edecek şekilde Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 
tarafından hazırlanmış formun doldurulmasıyla elde edilir. 

Tespit ve değerlendirme belgeleri başvuru sahibince yeminli özel teknik bürolara doldurtturulur. 
16.3.1983 tarihli 2805 sayılı Kanun gereğince başvurmuş bulunan müracaat sahipleri, tespit ve değerlen

dirme belgelerini yeminli özel teknik bürolara hazırlatarak daha önceki müracaat formlarına eklerler. 

Uygulama işlemleri 

MADDE 9. — a) Arsa müstakilen kendine ait olupta üzerindeki yapı İmar mevzuatına aykırı ise: 
Müracaat dilekçesine ekli tespit ve değerlendirme belgelerine göre gerekli harçlar tahsil edilmek suretiyle 

yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni hemen; 
Yapı ıslah edilerek korunacak durumda ise yapı ruhsatı ve kullanma izni ıslah edildikten sonra hemen 

verilir. 
Daha önce mevzuata aykırı ruhsat verlipte bu ruhsat ve eklerine göre inşa edilen veya inşa halindeki yapılar

la her ne sebeple ruhsat ve kullanma izni iptal edilen yapılar için daha önce verilmiş bulunan ruhsat ve kul
lanma izinleri müktesep hak kabul edilir. Bu gibi yapılardan ayrıca hiçbir harç ve para cezası alınmaz. 

b) Hazine, belediye, il özel idare ve vakıf arazisi üzerinde yapılmış gecekondular (a) bendindeki hüküm
lere tabi olup, arsa bedeli ilgili kuruluşa' peşin veya en geç 2 yıl içinde 16 taksitle bu Kanun hükümlerince 
çıkarılacak yönetmelikte belirtilen esaslara göre ödenir. 

c) IBaşkasının arazisi üzerine yapılmış gecekondular arsa malikinin muvafakati halinde (a) bendindeki 
hükümlere tabidir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde anlaşma sağlanamadığı takdirde; Bakanlar 
Kurulunda bu bölgenin 775 sayılı Kanun veya Arsa Ofisi Kanunu gereğince istimlakine karar verilebilir. 
Bu takdirde istimlak bedeli gecekondu sahiplerinden tahsil edilir, ihtilaf halinde yargı mercilerinin kararına 
göre işlem yapılır. 

(b) bendine göre kendisine tapu verilecek alanlara (400) m2 den fazla arazi tahsis edilmez. Bu gibi faz
lalıklar ıslah imar planında gerektiği şekilde değerlendirilir. 

Tapu tescili dışı kalmış yerlerle, kadastro ve tapulaması henüz yapılmamış imar Kanununa aykırı olarak 
yapılanmış mahallelerin bu Kanun tatbikatına münhasır olmak üzere kadastro ve tapulama işlemleri ilanların 
yapılmasına ve komisyonların kurulmasına lüzum kalmaksızın 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri uya
rınca, tapulama ve kadastro müdürlüklerince öncelikle tamamlanır. 

Tapu verme 

MADDE 10. — a) Bu Kanuni hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresi veya Vakıf arazileri üze
rinde gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar 12 nci madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, 
kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tahsis edilir ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin be
yanlar hanesinde gösterilecek ilgisine «Tapu Tahsis Belgesi» yerilir. 
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Tapu Tahsis Belgesi, ıslalh Emar planı yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil 
eder. 

Hisseli arazi veya özel parselasyona dayalı arazilerde imar mevzuatına aykırı bina yapılmış, imar adası 
veya parseli olabilecek büyüklükte alanlardaki yapı sahiplerince, yapısı olmayanlar diğer hisse sahiplerine 
müstakil veya hissıeli arsa vermeye, 'bunlar adma tapuya tescil ettirmeye ve tescil işlemi dışında (kalanların 
hisselerini, bedeli peşin ödenmek veya parsel sahipleri aleyhine kanunî ipotek tesis edilerek tapu sicilinden 
terkin ettirmeye, valilik veya belediyeler yetkilidir. 

Bu gibi arazilerde hisse sahiplerinin malik olduğu hisse üzerindekü temliki tasarruflar ve (bunlarla ilgili 
talkyitler uygulamayı durdurmaz. Bu gibi işlemlerde takyitler hisse sahibine isabet edeoek müstakil parsele 
aynen nakledilir ve yapılan işlem Medeni Kanunun 927 nci maddesine göre hak sahibine bildirilir. Islah imar 
planı ile düzenlemeye tabi tutulan arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde valilik veya belediyeler
ce 6785 sayılı tmar Kanununa göre düzenleme ortaklık payı alınabilir. 

Bu gibi yerlere ait yapılmış olan özel parselasyon planı, ıslah imar planı olabilecek nitelikte olduğu va
lilikçe uygun görüldüğü takdirde aynen kabul edilerek tescil edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Değerlendirme Esasları 

Muhafazası mümkün yapılara ruhsat kullanma izni verilmesi 

MADDE 11. — Değerlendirmelerde aynen veya ıslah edilerek muhafazası mümlkün olan yapılardan, kom
şu parsele çıkmalar da dahil tecavüzlü olarak yapılanlara, tecavüze, uğrayan arsa ve arazi sahibi ile anlaştık
larını belgelemek ve tapu işlemlerini tamamlamak kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir^ Tarafların anlaş
ması mümkün olmadığında yargı yoluna başvurulur. 

Muhafaza edilecek yapılar 

MADDE 12. — Emlak sahibinin beyanına göre değerlendirme sonucu ken'di parseli içinde olan imar 
mevzuatına aykırı yapıların; yola veya imar yoluna veya kıyı ıkenar çizgisine veya 14 (g) maddede belir
tilen ıkarayolları yaklaşma sınırına tecavüz durumları, yapının tecavüzlü durumları giderildikten ve ayrıca 
komşu parsele tecavüzü olanların taraflar arasında anlaşma sağlanarak gerekli işlemleri tamamladıktan son
ra belirtilen durumlarına göre muhafazalarına karar verilir. 
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Tapu Tahsis Belgesi, ıslah imar planı yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil eder. 
•b) Hisseli arazi veya özel parselasyona dayalı arazilerde imar mevzuatına aykırı bina yapılmış, imar 

adası veya parseli olabilecek büyüklükte alanlardaki yapı sahiplerince, yapısı olmayanlar diğer hisse sahip
lerine müstakil veya hisseli arsa vermeye, bunlar adına tapuya. tescil ettirmeye ve ıtescil dışında kalanların 
hisselerini rayiç bedeli peşin ödenmek veya parsel sahipleri aleyhine kanunî ipotek tesis edilerek tapu sici
linden terkin ettirmeye, valilik veya belediyeler yetkilidir. 

Bu gibi arazilerde hisse sahiplerinin malik olduğu hisse üzerindeki temliki tasarruflar ve bunlarla ilgili 
takyitler uygulamayı durdurmaz. IBu gibi işlemlerde takyitler hisse sahibine isabet edecek müstakil parsele 
aynen nakledilir ve yapılan işlem Medenî Kanunun 927 nci maddesine göre hak sahibine bildirilir. Islah imar 
planı ile düzenlemeye tabi tutulan arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde valilik veya belediye
lerce 6785 sayılı tmar Kanununa göre düzenleme ortaklık payı alınabilir. 

Bu giibi yerlere ait yapılmış olan özel parselasyon planı, ıslah imar planı olabilecek nitelikte olduğu va
lilikçe uygun görüldüğü takdirde aynen kabul edilerek tescil edilir. 

Tespit edilen bölge sınırları içinde kalanlar ile üzerinde yapılanma bulunanlar Devletin hüküm ve tasar
rufu altındaki yerler valiliğin talebi üzerine, belediye veya özel İdareler adına resen tapuya tescil edilir. 
Islah tmar Planlarında genel bütçeye dahil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılan veya ayrılacak 
olan veya bir kamu hizmeti için lüzumlu görülen arsa ve araziler eski sahibi kamu idarelerine veya o işe 
tahsis edilmek—üzere Hazineye aynı şartlarla geri verilir. 

/ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Değerlendirme Esasları 

Muhafazası mümkün yapılara ruhsat ve kullanma izni verilmesi 

MADDE 11. — Tasıarmın 11 inci maddesi aynen kabuıl edilmiştir. 

Muhafaza edilecek yapılar 

MADDE 12. — a) Emlak sahibinin beyanına göre değerlendirme sonucu kendi parseli içinde olan imar 
/mevzuatına aykırı yapııların; yolla veya imar yoluna veya kıyı kenar çizgisin© veya 14 (g) maddede 'belirtilen ka-
raydllıarı yaklaşma sınırına tecavüz duırumllıarı, yapımın tecavüzlü durumllaırı giderildikten ve ayrıca konuşu par
sele tecavüzü olanllaırın itara'fflıar arasında anlaşma sağlanarak gerekli işlemleri tamıamHanıdıktan sonra belirtilen 
durumlarınla göre mulhafazallari'nia karar verilir. 

b) Kıyı tanımına giren yerlerde ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan diğer yerlerde; kişilere veya 
Özel Hukuk Tüzelkişilerine ait olan liman, (iskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve dayanma duvarlarında Valilik 
veya belediyelerce muhafazasında millî ekonomiye katkısı veya kamu yararı olduğu kararlaştırılan Sanayi ve 
Turizm tesislerinin bulunduğu arsa ve araziler Maliye Bakanlığınca kullananlara ve tesis sahiplerine kiraya 
vereb'ilir. 

c) İmar yoluna tecavüzlü yapılar, imar yolunun uygulanmasının 5 yıl içinde gerçekleşmeyeceği belediye 
encümenince karar verilmesi halinde belediye encümeni kararıyla 5 yıllık geçici ruhsat verilir. 5 yıl sonunda 
imar yolunun uygulamasına geçilmeyeceğine belediye encümenince karar verildiği takdirde 5 yıllık geçici 
ruhsat tekrarlanır., 
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(Hükümetin Teklifi) 

Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular 

MADDE 13. — Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular hakkında aşağıdaki uygulamalar yapılır. 
a) Bu Kanun gereğince arsa tahsis edilecek kimselerin; (kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan ço

cuğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya oturduğu belediye 
sınırı ve mücavir alan içinde 'bir ev veya apartmana sahip bulunmaması gerekir. 

(b) Hazine, vakıf, belediye ve il özel idareleri mülkiyetinde olan veya bu Kanun uyarınca mülkiyetleri
ne geçen arsa ve araziler üzerinde, ıslah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahip
lerine, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak İslah imar planında getirilen ölçülere uygun şekilde 
hisse tahsis edilir. Gecekondusu muhafaza edilemeyen halk sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekondu 
ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya hisse verilir. Tahsis edilen arsa veya hissenin gerçek bedeli 
valilik veya belediyelerce rayiç bedele göre hesaplanır. 

c) Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, belediyeler veya yeminli özel bürolara yaptıracağı ıslah imar plan
lan mümkün olduğu kadar fiilî durum dikkate alınarak yapılır. Bu alanlar valilikçe en geç (1) ay içinde 
tasdik olunarak tescil edilir. 

d) Daha önce gecekonduları yıkılanlar bu Kanunun uygulanmasında hiçbir hak talep edemezler. 

Bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar 

MADDE 14. — Aşağıdaki durumlara uyan yapılar bu Kanun hükümlerinden yararlanamazlar : 
a) Her ölçekte imar planında başka maksatla tahsis edilmiş alanlardalki tehlikeli madde depoları ile imar 

planlarında tehlikeli madde depoları için ayrılmış yerlerdeki tehlikeli maidde depoları dışındaki her türlü 
ruhsatsız yapılar, 

b) 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güveni k Bölgeleri Kanununun yapı yasağı koyduğu alanlar
da veya Millî Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tahsissiz olarak Millî Savunma Bakanlığınca kullanıl
makta. olan arsa ve araziler üzerinde inşa edilen yapılardan; bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 
1 yıl içinde askerî makamlardan muhafazası için izin alınamayan yapılar, 

c) 2634 sayılı Turizmi Teşvük Kanunu uyarınca ilan edilmiş bulunan «Turizm Alanlarında» ve «Tu
rizm Merkezlerinde» imar mevzuatına aykın inşa edilmiş veya inşası devam eden ancak bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yürürlükteki çeşitli ölçekli imar planlarıyla getirilmiş bulu
nan Ikararlara uygun hale getirilemeyen yapılar, 

d) 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan «Sivil Havacılık Anlaşması» nın 14 sa
yılı teknik mania esaslarına uymayan ve havaalanları civarında uygulanmak üzere 7 Ağustos 1978 tarih ve 
7/16130 sayılı Kararnameye göre Ulaştırma Bakanlığınca 1/1000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlenecek 
saha içinde bulunup da yapımcı veya yapı sahibine yapılan tebliğden itibaren 1 yıllık süre içinde tebliğ 
esaslarına uygun hale getirilemeyen yapılar, 

e) içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan baraj, göl, gölet gibi satıhda bulunan su kay
naklarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı ve içme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kay
nakları etrafında bırakılan koruma alam içerisindeki yapılar, 

f) 2 Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan gecekondular ile 1 Ocak 1983 tarihinden sonra inşasına başla
nan imar mevzuatına aykırı yapılar, 

g) Karayolları kamulaştırma sınırına tecavüz edilen ve konut olarak kullanılan yapılarla kamulaştırma 
sınırına 10 m.'den daha yakın olan ve konut dışı maksatlarla kullanılan yapılar. (Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde mal sahiplerine tebliğ edilmesinden en geç onsekiz ay içinde tecavüz 
durumları giderifcnteyen yapılar tm Kamunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamına girer.) 

h) TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan gar, istasyon, lojman, liman sahalanyla demiryolu gü
zergâhları üzerinde TCDD Genel Müdürlüğünün izni alınmadan yapılan yapılar, 
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(Bayındırlık, îhıar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular 

MADDE 13. — Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular hakkında aşağıdaki uygulamalar yapılır. 
a) Bu Kanun gereğince arsa tahsis edilecek kimselerin; kendisinin veya eşimin veya reşit olmayan çocuğu

nun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya oturduğu belediye sınırı 
ve mücavir alan içinde bir ev veya apartmana sahip bulunmaması gerekir. 

b) Hazine, vakıf, belediye ve il özel idareleri mülkiyetinde olan veya bu Kanun uyarınca mülkiyetlerine 
geçen arsa ve araziler üzerinde, ıslah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri için de hak sahipleri
ne, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar planınında getirilen ölçülere uygun şekilde his
se tahsis edilir. Gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekondu ıslah 
veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya hisse verilir. Tahsis edilen arsa veya hissenin gerçek bedeli va
lilik veya belediyelerce rayiç bedele göre hesaplanır. 

c) Valiliğin, belediyeler veya yem'nli özel bürolara yaptıracağı ıslah imar planları mümkün olduğu ka
dar fiilî durum dikkate alınarak yapılır. Bu alanlar valilikçe en geç (1) ay içinde tasdik olunarak tescil edi
lir. 

d) Daha önce gecekonduları yıkılanlar bu Kanunun uygulanmasında hiçbir hâk talep edemezler. 

Bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar 

MADDE 14. — Tasarımın 14 üncü maddesi aynen 'ka'bull ediimişjtıir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yapı ruhsatı, kullanma izni belgeleri ve kat mülkiyeti tesisi 

MADDE 15. — Kullanılan veya kullanılmaya hazır duruma getirilmiş yapılara, ruhsat ve ıkullanma izni 
başvuru sahibinden, 9 uncu maddenin (a) fıkrasında istenen evrakların tamamlanması halinde hemen ve
rilir. Bilahara bunların doğruluğu valilik ve belediyelerce kontrol edilir. 

MADDE 16. — Bu Kanunun uygulama alanına giren yapılarda kat mülkiyetine geçişte, bu Kanunun 
9 uncu maddesinin (a) fıkrasındaki belgelere dayanılır. Kat mülkiyeti kurulmasında ortak maliklerden biri
nin talebi ile yetinilir. 

Diğer ortaklar bu işleme itiraz edemeyecekleri gibi binanın giderlerine katılmaktan ve yönetim planı yap
maktan kaçınamazlar. Kaçınmaları halinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun hâkimin müdahalesini 
gerektiren 33 üncü maddesi hükmü uygulanır. 

Arsa payına bağlanmamış ve imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş bağımsız bölümlerde, arsanın 
tamamı için beyan edilen değerden, bu bağımsız bölüm için tespit edilecek değer oranı, diğer kat malik
lerinin arsa payları oranında kendilerine peşin veya en geç 1 yıl içerisinde ödenmesi halinde yapı yeni
den kat mülkiyetine dönüştürülür. 

Arsa bedeli için ödenmesi gereken miktarda alacaklılar kanunî ipotek hakkını kullanabilirler. 

Duyuru işlemleri 

MADDE 17. — İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondulara ait değerlendirme sonuçları değerlen
dirme işlemleri tamamlandıkça valilik veya belediyelerce umumî mahallere asılır ve bu belgelerin birer ör
neği mahalle veya köy muhtarlıklarına verilir. 

Ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalmaksızın; güvenlik kuvvetleri vasıtasıyla da 
mal sahibine veya binayı yapana veya fennî mesullerine tebliğ edilir. Güvenlik Kuvvetlerince yapılacak 
tebligat 15 gün içinde tamamlanır. Tebliğin bu şekilde yapılması mümkün olmadığı takdirde yapı mahallin
de görülebilecek bir yere onbeş gün müddetle asılır ve bu durum bir zabıtla tevsik edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler 

Harçlar, Arsa Bedelleri, Paylar 

MADDE 18. — a) Harçlar; 
İmar mevzuatına aykırı yapı hangi seviyede olursa ölsün, belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar 

mevzuatına veya ruhsatlı ise ruhsat ve eklerine, aykırılık şekline ve derecesine bağlı olarak, iki kat ruhsat 
harcı alınır. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise sözkonusu harcın yarısı alınır. 

400 m2'den az olmamak kaydıyla besicilik, arıcılık ve sera gibi tesislerden imar mevzuatına aykırı olarak 
yapılanlardan sadece normal harçlar alınır. 

Sözkonusu yapının tamamı ruhsatsız ise bütün maliklerin hisseleri oranında, ruhsatlı olup da, ruhsat ve 
eklerine aykırı olarak yapılan veya kullanılan bölümlerde ise, kazanılan veya kullanılan bölümlerin sahip
leri adına kazanılan alan miktarı kadar ekli cetvele göre tahakkuk eden harç ayrıca alınır. •/ 

b) Arsa bedelleri; 
Arsa bedellerinin tespitinde hak sahiplerinin beyan edeceği değer esas alınır. Ancak bilahara yapılacak 

tespitte bu miktarın rayiç bedeli altında olduğu tespit edilirse beyan tarihi ile tespit tarihi arasında süreler 
de göz önünde tutularak iki misli cezası ile ve bir defada tahsil edilir. 

c) Katılma ve düzenleme ortaklık payları; 
Islah imar planı uygulamaları gereği gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılanmış sahalarda imar 

Kanunundaki esaslara göre belirtilen katılma imar planı düzenleme payı alınır. 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Yapı ruhsatı, kullanma izni belgeleri ve kat mülkiyeti tesisi 

MADDE 15. — Kullanılan veya kullanılmaya hazır duruma getirilmiş yapılara, ruhsat ve kullanma izni, 
müracaat sahibine, 8 inci maddede istenen evrakların tamamlanması halinde hemen verilir. Bilahara bunların 
doğruluğu valilik ve belediyelerce kontrol edilir. 

MADDE 16. — Bu Kanunun uygulama alanına giren yapılarda kat mülkiyetine geçişte, bu Kanunun 8 
inci maddesindeki belgelere dayanılır. Kat mülkiyeti kurulmasında ortak maliklerden birinin talebi ile ye
rinilir. 

Diğer ortaklar bu işleme itiraz edemeyecekleri gibi binanın giderlerine katılmaktan ve yönetim planı yap
maktan kaçınamazlar. Kaçınmaları halinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun hâkimin müdahalesini ge
rektiren 33 üncü maddesi hükmü uygulanır. 

Arsa payına bağlanmamış ve imar mevzuatına aykırı olarak inışa edilmiş bağımsız bölümlerde, arsanın 
tamamı için beyan edilen değerden, bu bağımsız bölüm için tespit edilecek değer oranı, diğer kat maliklerinin 
arsa payları oranında kendilerine peşin veya en geç 1 yıl içerisinde ödenmesi halinde yapı yeniden kat 
mülkiyetine dönüştürülür. 

Arsa bedeli için ödenmesi gereken miktarda alacaklılar kanunî ipotek hakkını kullanabilirler. 

Duyuru işlemleri 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler 

Harçlar, arsa bedelleri, paylar 

MADDE 1«. — :a) (Harçlar; 
îmar mevzuatına aykırı yapı hangi seviyede olursa olsun, belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar 

mevzuatına veya ruhsatlı ise ruhsat ve eklerine, aykırılık şekline ve derecesine bağlı olarak iki kat bina in
şaat harcı alınır. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise söz konusu harcın yarısı alınır. 

400 m2 den az olmamak kaydıyla besicilik, arıcılık ve sera gibi teslislerden imar mevzuatına aykırı olarak 
yapılanlardan sadece normal harçlar alınır. 

Söz konusu yapının tamamı ruhsatsız ise bütün maliklerin hisseleri oranında, ruhsatlı olup da, ruhsat 
ve eklerine aykırı olarak yapılan veya kullanılan bölümlerde ise, kazanılan veya kullanılan bölümlerin sahipleri 
adına kazanılan alan miktarı kadar ekli cetvele göre tahakkuk eden harç ayrıca alınır. 

b) Arsa bedelleri; 

Arsa bedellerinin tespitinde hak sahiplerinin beyan edeceği değer esas alınır. Ancak bilahara yapılacak 
tespitine bu miktarın rayiç bedeli altında olduğu tevpit edilirse beyan tarihi ile tespit tarihi arasında süre
ler ide göz önünde tutularak iki misli cezası ile ve bir defada tahsil edilir. 

c) Düzenleme ortaklık payı :'• 

Islah imar planı uygulamaları gereği gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılanmış sahalarda arsa
nın % 25'ine kadar imar planı düzenleme payı alınır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

d) 2805 sayılı Kanun hükümlerince gecekondu maliklerinden bugüne kadar alınan arsa kullanım be
delleri, gayrimenkulun arsa bedeline dönüşür. 

Muaflıklar 

MADDE 19. — Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilen yapılara 6785 sayılı İmar Kanununun 
20 inci maddesine göre ceza tahakkuk ettirilemez ve tahakkuk ettirilmiş cezalar terkin edilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Uygulamaların örnek teşkil etmemesi 

MADDE 20. — Bu Kanunda yer alan ruhsat ve kullanma izni hakkındaki işlemler bir defaya mahsus 
olmak üzere uygulanır. Bu işlemler, bundan sonraki uygulamalara örnek teşkil etmez. Bu Kanuna göre ruh
sat ve kullanma izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapıla
cak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri ile gecekondular için ıslah imar planlarını gelişti
ren imar planları uygulanır. 

MADDE 21. — 6785 sayılı İmar Kanununun ek 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Ek Madde 9. — Belediye hudutları ve mücavir alanlar içinde veya dışında bulunan gedik ve zemin

ler tamamen müntafi (yararına) ve münhedim (yıkdma) olarak varlıklarını kaybetmemiş olanlar bu Ka
nun hükümlerine göre tasfiye olunurlar. 

Tasfiyeye tabi tutulan taşınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmiştir. 
Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taşınmaz malın zemine ait son emlak vergi değerinin 1/5'idir. Bu şekil

de belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince gedik sahibinin müracaatı halinde zemin hakkı sa
hibi adına emaneten millî bir bankaya yatırılır. Müracaat edilmediği takdirde zemin hakkı sahibi lehine 
kanunî ipotek tesis edilir. 

Zemin hakkı bedelinin 1/4'ü peşin, bakiyesi en geç üç yıl içinde yıllık eşit taksitlerle ödenir ve bu bedele 
bankaca vadesiz mevduat faizi uygulanır. Peşin mik tar ve taksitler 40.00.— TL. dan az olamaz. Bu iş
lemlerden sonra tapu sicilinde gerekli terkin ve tashihler resen yapılır.» 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 22. — 2805 sayılı Kanun ile 11 Ocak 1963 tarihli ve 141 sayılı Kanun ile diğer kanunların 
bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştın 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

d) 2805 sayılı Kanun hükümlerince gecekondu imbiklerinden ibugüne kadar alman arsa kullanım bedel
leri, gayrimenkulun arsa bedeline dönüşür^ 

e) Bu Kanuna göre belediye ve mücavir alan «pırları içerisindeki gecekondu ve imar, mevzuatına ay
dan yapılardan alınacak harçlar belediyesince alınır, , 

Belediye ve mücavir alan dışındaki yapılardan alılacak harçlar, tahsil edilecek arsa 'bedelleri ve kanuna 
ekli cetvele göre alınacak ilave harçlar bu Kanunun uygulanmasında kullanılmak üzere kurulacak îmar ve 
GeodkondU Mevzuatına Aıykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun fon hesabına yatırılır, 

Muaflıklar 

MADDE 19. — Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilen yapılara 6785 sayılı İmar Kanununun 
18 inci ve 20 nci maddelerine göre ceza tahakkuk ettirilemez ve tahakkuk ettirilmiş cezalar terkin edilir. 

Bu Kanun kapsamına giren ve inşası tamamlanmış yapılara Sosyal Sigortalar Kurumu primi ve cezaları 
uygulanmaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Uygulamaların örnek teşkil etmemesi 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir^ 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 22. — a) 2805 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
'b) 11.1.1963 tarihli ve 141 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten 

kaldırılmıştır, j 
c) Boğaziçi Kanunundaki 2805 sayılı Kanunla ilgili hükümler yerine bu Kanun hükümleri uygulanır. 
d) Bu Kanun kapsamına giren yapılarla ilgili evvelce idarî yargı mercilerine açılmış ve hangi aşamada 

olursa olsun kesinleşmemiş davalar düşmüş sayılır. Bu davalar nedeni ile taraflara harç ve yargılama gideri 
yüklenemez. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yönetmelik 
MADDE 23. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği.tarihten itibaren en geç dört ay içinde Kanunun uygu

lanması ile ilgili yönetmelik ile tesis edilecek fonların harcama esaslarını düzenleyen yönetmelik ve uygu
lama ile ilgili diğer yönetmelikler Bayındırlık ve îs'kân Bakanlığınca uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İmar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış yapılarda; 1 Ocak 
1983 tarihinden önce yapılan ve fen ve sağlık kurallarına aykırı olmayan ve valilik ve belediyelerce tes
pit edilen yerlerde yapının dış görünümünü bozmayan, yapı kat planının dış hatları içerisinde ve taşıyıcı ele
manlarını etkilemeyen değişiklikler sahibinin, durumu belirten iki nüsha dilekçeyle müracaatı üzerine Ka
nunda öngörülen işlemler yapılmaksızın muhafazasına karar verilmiş sayılır. Dilekçe yapının dosyasına ko
nur. Bu maksatla yapılacak müracaat süresi 1 yıldır. Valilik veya belediyelerin gerekli görülen hallerde 
yapacakları uygunluk denetimi sonucuna göre Kanunun diğer maddeleri uyarınca işlem tesis etme yetkileri 
mahfuzdur. Bu dilekçelere sadece 2.000 TL. müracaat masraflarının ödendiğini gösteren banka makbuzu 
eklenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Aşağıda belirtilen yapılar imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni 
alınmış yapılar olarak kabul edilir. Yapılış tarihine bakılmaksızın gecekondular bu hükmün dışındadır. 

a) 6785 sayılı imar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapılmış yapılar, 
b) '6785 sayılı İmar Kanununun ek madde 8 kapsamına giren alanlarda 10 Ocak 1975 tarihinden önce 

yapılmış yapılar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — £785 sayılı imar Kanununda bu konuda değişiklik yapılıncaya kadar bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra; imar mevzuatına aykırı ruhsat verenler, verilmesine müsaade edenler 
ve görevini kötüye kullananlar ile bu Kanuna göre yapılacak değerlendirmeleri etkileyecek şekilde gerçeğe 
aykırı beyanda bulunanlar veya belge düzenleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 678'5 sayılı İmar Kanununda, bu konuda değişiklik yapılıncaya kadar, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, sözkonusu Kanunun ek 6 ncı maddesinde korunma esasları belirtilen 
eski eser ve tarihî sanat yapılarının, yanmaları veya herhangi bir şekilde yıkılmaları halinde; o yapının 
arsası Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılır. 
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e) 2805 sayılı Kanunun uygulanması nedeni ile mühürlenen inşa halinde veya yapımı bitmiş tüm bina
lar bu Kanunun hükümleri uygulanmak üzere mühürlenmemiş sayılır. 

Yönetmelik 

MADDE 23. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği talrihten itibaren en geç üç ay içinde Kanunun uygulan
ması ile ilgili yönetmelik ile tesis edilecek fonların harcama esâslarını düzenleyen yönetmeik ve uygulama ile 
ilgili diğer yönetmelikler Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca hazırlanır ve uygulanır. 

Ayrıca bu Kanunda geçen terimler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca düzenlenecek ilgili yönetmeliklerde 
tanımlanır. 

GEÇİCİ MADDE l.; — İmar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış yapılarda; 1 Ocak 
1983 tarihinden önce yapılan ve fen ve sağlık kurallarına aykırı olmayan ve yapının dış görünümünü 
bozmayan, yapı kat planının dış hatları içerisinde ve taşıyıcı elemanlarını etkilemeyen değişiklikler sahibi
nin, durumu belirtilen iki nüsha dilekçeyle müracaatı üzerine Kanunda öngörülen işlemler yapılmaksızın 
muhafazasına Ikarar verilmiş sayılır^ Dilekçe yapının dosyasına konur. Bu maksatla yapılacak müracaat sü
resi 1 yıldır. Bu dilekçelere sadece 2 000 TL. müracaat masraflarının ödendiğini gösteren banka makbuzu ek
lenir. 

i 

GEÇİCİ MADDE 2. — Aşağıda 'belirtilen yapılar imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni 
alınmış yapılar olarak kabul edilir. Yapılış tarihine bakılmaksızın gecekondular bu hükmün dışındadır. 

a) 6785 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapılmış yapılar, 
b) 6785 sayılı İmar Kanununun ek madde 8 kapsamına giren alanlarda 10 Ocak 1975 tarihinden önce 

yapılmış yapılar. 
c) 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kapsamına Giren veya Millî Savunma Ba

kanlığına Tahsisli Olan veya Tahsissiz olarak Millî Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan arsa ve 
araziler üzerindeki Millî Savunma Bakanlığına veya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yapılar, 

d) Belediye ve Mücavir alan sınırları dışında, 6785 sayılı İmar Kanununun Ek-8 maddesi gereğince çıka
rılan yönetmeliğin 1.03 maddesi kapsamı dışında kalan köy ve mezralar ve dağınık yerleşik alanlardaki ve 
nehir kenarına 500 metrelik kara yönündeki kuşak içinde kalan alanlarla bu bölgelerde hazine, özel idare, be
lediye, köy tüzelkişiliği ve vakıflara ait arazilerde; köy nüfusuna kayıtlı ve sürekli oturanlara ait konut ve 
müştemilatı ile bu bent kapsamındaki yerlerdeki kamu hizmeti için yapılmış yapılar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 5. — a) 1605 sayılı Kanunla değişik 6785 sayılı İmar Kanununda değişiklik yapılın
caya/kadar, Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket ve savunması bakımından 
gizlilik arz eden yapılara, belediyeden alınan imar durumuna (kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve 
toplam m2'sine) uyularak projelerinin kurumlarca tasdik edildiği ve statik sorumluluğun kurumlarına ait ol
duğunun ilgili belediyesine yetkili mercilerce yazı ile bildirildiği takdirde, İmar Kanununun 4 üncü maddesin
de belirtilen ruhsatiye ekleri aranmaksızın yapı izni verilir. 

b) İmarlı alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yapılara (a) bendinde belirtilen imar mev
zuatı hükümlerine uyulmuş olmak şartıyla kurumlarının yetkili şubesince tasdik edilmiş 1/100 ölçekli avam pro
jelerine yapı ruhsatiyesi verilir. 

Ancak ruhsatiye verilmeden önce yapılacak tesisin gerekli tatbikat projelerinin kurumlarınca tasdik edil
diği ve statik sorumluluğunun kurumlarma ait olduğunun ilgili belediyesine yazılı olarak bildirilmiş olması 
şarttır. 

c) İskân dışı ve tasdikli imar planı olmayan yerlerde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yapılara (a) 
bendinde belirtilen mevzuat hükümleri aranmaksızın kurumlarınca tasdik edilmiş vaziyet planına göre yapı 
ruhsatiyesi verilir. 

Bu yapıların da gerekli tatbikat projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği ve statik sorumluluğunun kurum
larına ait olduğunun yazı ile ilgili belediye veya il im ar müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. 

d) Köy yerleşik ve dağınık yerleşik alanlarda yapılacak her türlü, konut, ahır, ağıl, su ve yem depoları, 
gübre ve silaj çukurları, arıhaneleri gibi tarım maksatlı yapılar için il imar müdürlüğünden alınacak tip proje
lere göre îmar Kanununun 4 üncü maddesindeki bölgeler aranmadan yapı izni verilir. 

Bu madde hükümlerine göre yapılan yapıların geçici kabulleri yapıldığında bina yapı kullanma izin belgesi 
almış sayılır. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — 1605 sayılı Kanunla değişik 6785 sayılı tmar Kanununda değişiklik yapılıncaya 
kadar, 

a) Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ve savunması bakımından giz
lilik arz eden yapılara, belediyeden alınan imar durumuna (kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve top
lam m2'sine) uyularak projelerinin kurumlarca tasdik edildiği ve statik sorumluluğun kurumlarına ait oldu
ğunun ilgili belediyesine yetkili mercilerce yazı ile bildirildiği takdirde, tmar Kanununun 4 üncü maddesinde 
belirtilen ruhsatıyla ekleri aranmaksızın yapı izni verilir. 

, b) İmarlı alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yapılara (a) bendinde belirtilen imar mev
zuatı hükümlerine uyulmuş olmak şartıyla kurumlarının yetkili şubesince tasdik edilmiş 1/100 ölçekli avam 
projelerine yapı ruhsatiyesi verilir. 

Ancak ruhsatiye verilmeden önce yapılacak tesisin gerekli tatbikat projelerinin kurumlarınca tasdik edil
diği ve statik sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili belediyesine yazılı olarak bildirilmiş olması 
şarttır. * 

c) İskân dışı ve tasdikli imar planı olmayan yerlerde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yapı
lara (a) bendinde belirtilen mevzuat hükümleri aranmaksızın kurumlarınca tasdik edilmiş vaziyet planına 
göre yapı ruhsatiyesi verilir. 

Bu yapıların da gerekli tatbikat projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği ve statik sorumluluğunun ku
rumlarına ait olduğunun yazı ile ilgili belediye veya il imar müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. 

d) Köy yerleşik ve dağınık yerleşik alanlarda yapılacak her türlü, konut, ahır, ağıl, su ve yem depoları, 
gübre ve silaj çukurları, arıhaneler gibi tarım maksatlı yapılar için il imar müdürlüğünden alınacak tip pro
jelere veya imar Kanununun öngördüğü teknik elemanlarca yapılmış veya kamu kuruluşlarınca geliştirilmiş 
projelere göre tmar Kanununun 4 üncü maddesindeki belgeler aranmadan yapı izni verilir., 

IBu madde hükümlerine göre yapılan yapıların geçici kabulleri yapıldığında bina yapı kullanma izin bel
gesi almış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun uygulanmasında çıkabilecek sorunların çözümlenmesi ve uygulama
nın eksiksiz gerçekleştirilmesinin temini amacı ile gerektiğinde bu Kanunda öngörülen sürelerin bir misline 
kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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Yürürlük 

MADDE 24. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K._ Erdem 

Devlet Bakam 
S, N, Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakam 
A. Tanrıyar 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Hedef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S.. Giray 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

.2.1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğfu 

HÜKÜM ETtN TEKLİFİNE BAĞLI CETVEL 

YAPİ CİNSLERİ 

Briket, tuğla ve benzeri yığma konut. 
Betonarme konut 
Kaloriferli, asansörlü şömineli 
lüks konut 
Turistik ve tarımsal yapılar 
Sanayi depolama ve işyeri işhanı 

Bağımsız Bölüm Brüt İnşaat Alanı 
500 m- ve 

100-200 m3 200-300 m- 300-400 m- sonrası 0-100 m3 

50 TL. 
100 TL. 

300 TL. 
100 TL. 
150 TL. 

100 TL. 
200 TL. 

500 TL. 
150 TL. 
200 TL. 

200 TL. 
300 TL. 

800 TL. 
200 TL. 
300 TL. 

400 TL. 
500 TL. 

1 000 TL. 
250 TL. 
500 TL. 

600 TL. 
700 TL. 

1 500 TL 
300 TL. 

1 500 TL. 
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Yürürlük 

MADDE 24. - Tasarının 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 25. Tasarının 25 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

KOMİSYONUN TEKLİF ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

Bu Kanun Kapsamına Giren Yapılara Uygulanacak İlave Harç Cetveli 

YAPI CİNSLERİ 

Briket tuğla ve benzeri yığma konut. 
Betonarme konut 
Kaloriferli, asansörlü, şömineli 
lüks konut 
Turistik ve tarımsal yapılar 
Sanayi depolama ve işyeri işhanı 

Bağımsız Bölüm Brüt İnşaat Alanı m2 /TL. 
40)1 m2 ve. 

0-100 m2 

50 TL. 
100 TL. 

300 TL. 
100 TL, 
150 TL. 

101-200 m2 

100 TL, 
200 TL. 

500 TL. 
150 TL 
200 TL. 

201-300 m 2 

200 TL. 
300 TL. 

800 TL. 
200 TL. 
30Q TL. 

301 -400 m 2 

400 TL; 
500 TL. 

1 000 TL. 
250 TL. 
500 TL. 

sonrası 

600 TL, 
700 TL, 

1 500 TL, 
300 TL, 

1 500 TL, 
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