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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kunulu saat 14.00*te açıldı. 
Sivas Milletvekili Yılmaz Altuğ, Plan ve Bütçe 

Komisyonu Me THMİM Genel Kurulundaki görüş
meler ve son uygulamalar, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu, ülke
mizdeki hidro-elekltrik santralların yapımı, 

Konya Milletvekili Salim Erel, Başbakan Turgut 
Özal'ın Konya'ya yaptığı geziyle ilgili bazı uygula
malar; 

Konularında gündem dışı ıbirer konuşma yaptı
lar. y 

20 Kasım 1985 tarihinde Belçika'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nıun dlönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına vekillik ötmesi uygun gö
rülen Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz aynı tarihte 
yurt dışında olacağından; Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Milî Savunma Bakanı Zeki YavuztürkUin, 

Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın dlönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum

hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 42 
arkadaşının fındık ve fındık üreticileriyle ilgili ola
rak Hükümetçe alınan kararların ülke ekonıomisine 
etkisi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına İlişkin önergesi (10/8) okundu; ön-
ıgörüşmelerinin gelecek birleşimde yapılacağı açık
landı. 

'Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/716) (S. Sayısı : 357 
ve 357Ve 1 inci Ek) '86 ilâ 101 inci maddeleri kabul 
edildi; 102 nci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

3 Arahk 1985 Salı günü saat 14.00*te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.55*te son verildi. 

'Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâltip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

Kâtip Üye 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

3.12.1985 Sah 

Teklif 
T. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan ve 3 

Arkadaşının, Taş ve Kum Ocakları Kanun Teklifi 
(2/285) '(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2}8J1!1.19'85) 

Tezkereler 
1. — 'Mahmut Irksarı Hakkındaki Ölüm Ceza

sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi (3/915) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2.1^.1985) 

2. — Ösıman Simkaya Hakkındaki ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke

resi (3/916) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi>: 2Jİ2Jİ985) 

3. — Mehmet Ali Etaıek Hakkındaki ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/917) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 2<12il985) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Ço-

rum-Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/538) (Başkanlığa geliş ıtarihi : 28.ltl.1985) 

'2. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri illinin hava kirliliği için alınacak tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.11.1985) 

- Î 8 7 -
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abduîhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Aİıyaman), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Bilecik Milletvekilli Recep Raya'ya (kadar yokla

ma yapıldı.) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Bitlis Millevekili Kâmran tnan'ın, ABD 

Kongresinde görüşülecek olan Ermeni iddialarıyla 
ilgili karar tasarısı hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran 
tnan, Amerikan Temsilciler Meclisinde görüşülecek 
olan Ermenilerle ilgili karar tasarısı hakkında gün
dem dışı konuşmak istemişlerdlir; kendilerine söz 
veriyorum; buyurun Sayın inan (MDP sıralarından 
alkışlar.) 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — (Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; büyük Türk Devleti ve milleti
ne 'karşı son senelerde, özelikte oluşturulan husu
met cephesi 'kanatlarından 'birinin, yeni bür hamle
siyle karşı ikarşıya bulunuyoruz. 

Hemen hemen aynı zamanlarda, bir taraftan, Bal-
fe Raporunu ve karar tasarısını kabul etmekle zeh
rini henüz tüketmemiş bulunan Avrupa Parlamento
sunda, siyasî 'komisyond'a Ermeni iddialarıyla ilgili 
bir karar tasarısı hazırlanırken; bir taraftan, kom
şumuz Yunanistan'da, Atina'da Türkiye aleyhine, 
Türk Devletinin bağlılık ve bütünlüğüyle ilgili bir 
hayaller kongresi yapılırken; bir taraftan, Fransız po
lisi ve güvenlik kuvvetleri -nihayet tararlılık göstere
rek:- yeni 'bir komplonun ocağını ortaya çıkarırlarken; 
diğer taraftan da, Atlantik'in ötesinde, müttefikimiz 
ve dostumuz Amerika Birleşik Devletleri Kongresi... 

HÜSEYİN AVNI S A Ö E S E N (Ordu) — Biraz 
şüpheli bir iş... 

KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — ... Türk Devleti
ne karşı, Amerikan Kongresinde yeni bîr -hasımane 

BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır, 

diye lisimtendiröbileceğiırhıiz- harekelin sürdürülmekte 
olduğu görülmektedir.. 

Değerli milletvekilleri,' Avrupa'daki muayyen 
'kuvvetlerin Türkiye'ye 'karşı -akıtmaya devam ettik
leri zehirler ve verdikleri mücadelenin arkasındaki 
'kuvvetleri 'bir ölçüde anlamak ve izah etmek müm-
»kündür; ancak kıı'k yıla yakın bir süreden beri, kar
şılıklı üş'bıiriiği ve İttifak içinde bulunduğumuz ve 
bilhassa NATO içerisinde ortak savunma yükümlü
lükleri taşıdığımız ve karşılıklı olarak da, millî men-
faatlar seviyesinde hiçbir ihtilafımızın bulunmadığı, 
hükümetimizin kendileriyle yeniden bir Savunma İş
birliği Anlaşmasını görüşmekte bulunduğu Amerika 
Birleşik Devletleri müttefikimiz, ki şu sırada, şu anda 
Brüksel'de kendi Savunma Bakanları bizim Millî Sa
vunma Bakanımızın da katıldığı bir ortak toplantıda, 
demokratik memleketler, hür dünyanın toprak bü
tünlüğünü ve savunmasını görüşürlerken, Amerikan 
Kongresinde, Ermenilerin sözde iddialarını destekle
yici mahiyette bir karar tasarısını sürdürmekte ve bu
gün Tüzük Komisyonunda görüşüldükten sonra, bü
yük ihtimalle, yarın Temsilciler Meclisi Genel Kuru
luna intikali beklenmektedir. 

Türk kamuoyu ve Türk Parlamentosu böyle bir 
gelişme karşısında sessiz ve bigâne kalamaz. Büyük 
bir tepki göstermek durumundayız. 

Amerikan Kongresi böyle bir davranışa, girdiği 
takdirde, ki temennimiz, büyük tarihî bir hata işle
mez, Türk - Amerikan ittifakına büyük bir darbe in
dirmezler; ama böyle bir davranış, Amerika'nın gü-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 188 •— 
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daha sonra, Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanının, 
Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçisini davet ede

rek, bunu kendilerine süratle tevdi etmeleri ve bu ve
sileyle - zannediyorum bütün • sayın parlamenterler ve 
bütün siyasî kuvvetler adına şu sırada konuşmak im
kânına sahibim - Amerikalı dostlarımıza, iki memle
ket arasında, 5 Şubat 1975 yılında açılan ambargo 

yarasını seneler boyu kapatmaya çalıştığımız bir dö
nemde böyle bir adımın atılmasının tamiri imkânsız 
yaralar açacağını ve Türk - Amerikan dostluk ve it
tifakını dönülmez noktalara götürebileceğini ikaz et
meyi dahi, ittifakın ve bir bakıma dostluğun icabı ola
rak görüyor ve öyle telakki ediyoruz. 

venilirliğine ve ittifakın bizatihi geçerliliğine büyük 
bir darbe olur. 

Kuzey Atlantik İttifakı 5 inci maddesi ne der : 
«Üye memleketlerin toprak bütünlüğünün tümüyle 
muhafazasında, bütün taraf devletler, gerekli bütün 
güçlerini ve kuvvetlerini kullanacaklardır.» 

Ortada bir cereyan var : Türk Devletinin varlık 
ve toprak bütünlüğüne yönelik bir cereyan. Bu cere
yanı destekleyici veya cesaret verici mahiyette bir ka
rar tasarısını aynı müttefik memleketin kongresinde, 
yani parlamentosundan geçirmeye kalkarsanız, o za
man ittifakın ruhu, prensipleri ve hatta 5 inci mad
desi zedelenmiş olur. Bu tezatı uzlaştırmak ve izah et
mek, kabul etmek mümkün değildir. 

Amerikalı dostlarımız, belki de dünyadan çok uzak 
bulunmaları neticesi olacak, zaman zaman hafiflikle 
aldıkları kararlar ve attıkları adımlar bulunmaktadır. 
Bu vesileyle kendilerini gayet ciddî bir şekilde uyarma
nın zamanı gelmiştir. 

Türk Milleti, devleti ve parlamentosu, böyle muh
temel bir karar tasarısını hafife alamaz ve bundan, 
gereken bütün neticeleri çıkarmak mecburiyetinde 
kalır. 

Amerika'nın düştüğü bir diğer tezat daha : Bir 
taraftan, bizim gibi, milletlerarası terörizme hedef 
olan ve büyük sayıda kurbanla zayiat veren bir dev
let; bir taraftan- kendi Başkanlarının ifadeleri ile -
her gün milletlerarası terörizme karşı büyük bir ka
rarlılık içinde bulunduğunu göstermeye çalışan - o de
rece kararlı ki, son olarak Malta'ya kaçırılan Mısır 
uçağını kurtarmak arzusu ile oraya gönderilen Mısır 
birlikleri içerisinde 2 Amerikan subayının dahi bu
lunduğu tespit edilmiştir - bir devlet; öbür yandan, 
bunun yüzde yüz zıddına, milletlerarası terörizmin 
bir halkasını teşkil eden bir kuvveti teşvik edici, des
tekleyici mahiyette bir karar çıkaracak Amerikan 
Kongresi... 

Bunu anlamak ve dünyada izah etmek mümkün 
değildir. Bu tezatı eğer Amerika'da kabul edecek her
hangi bir sayın parlamenter ve kamuoyu varsa, doğ
rusu, kendilerini dinlemek ve görmek isteriz. 

Binaenaleyh, bu vahim gelişme karşısında Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin tepkisini belirtmek ba
kımından hazırlamış bulunduğumuz ve üç sayın si
yasî parti yöneticileri ile bağımsızlardan iki sayın 
üyenin imzaladıkları bir temenni önergesini yüksek 
Başkanlığa sunmuş bulunuyoruz. 

Ricamız, yüksek Başkanlığın bunu okutarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ıttılaına arz etmesi ve 

Aslında, kendilerine karşı bu derece samimiyetle 
ve açıklıkla davranan hiçbir memleket de bulamaz
lar. Kendilerine Kore'yi hatırlatmak istemiyorum; 
Kore'den beri iki memleket arasında cereyan eden 
ilişkileri ve işbirliğini de hatırlatmak istemiyorum; bu 
işbirliği ve ittifak dolayısıyla Türkiye'nin karşılaştığı 
yükümlülükler, karşılaştığı bazı tenkitler ve husumeti 
de hatırlatmak istemiyorum; ama şunu hatırlatmak is
tiyorum ki, böyle hasrnane bir hareketin, bir karar ta
sarısının, tarihi inkâr edercesine Amerikanı Kongresin
den çıkması, tarih boyunca, Amerikan Kongresini ve 
bellki devletini, Türk Milletinin gözünde mahkûm ede
cektir. Böyle bir mahkûmiyet durumuna düşmelerini 
uygun bulmadığımız içindir ki, Büyük Millet Mecli
sinin bütün siyasî partilerinin ve sayın bağımsızların 
iştiraki ile hazırladığımız böyle bir önergeyi, yüksek 
Başkanlığa takdim ettik ve zannediyorum ki, bu 
önerge, Büyük Meclisin, ittifakla, tasviplerine mazhar 
olacağı gibi, Büyük Meclis vasıtasıyla, bütün Türk 
Milletinin tasviplerine mazhar olacak ve Amerikan 
Milleti ve Kongresine verilecek en ciddi, en büyük, en 
dostane; ama en kararlı bir mesaj olacaktır. Bunu siz
ler adına buradan duyurmayı ve arz etmeyi bir vazife 
bilirim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (MDP, SHP, 
İANAP ve Bağımsız sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. •— ABD Kongresinde sözde Ermeni iddialarıy
la ilgili bir karar tasarısı üzerinde yapılan çalışmala
ra ilişkin siyasî parti grupları başkanvekilleri ve iki 
bağımsız milletvekilinin müşterek önergesi 

BAŞKAN — Sayın Inan'ın bahsettiği ve Başkan-
kğıımızia takdim edilen, Milliyetçi! Demokrasıi PartliBli 
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Gruıbu adına Sayın Ali Bozer, Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Haydar Özalp, Sosyaldtemokrat Halk
çı Parti Grubu adına Sayın Seyfii Oktay, bağımsız 
Milletvekili Murat Sökmenoğlu, bağımsız Milletvekili 
Abdurrahman Demlrtaş'ın önergelerim, bdlgleriniıze 
sunmak üzere okutuyorum: 

Türkiye Büyük Müiet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Müttefiklimiz Amerika BMesik Devletleri Kongre

sinde, sözde Ermeni iddialarıyla ilgili bir karar tasarı
sı üzerinde çalışmalar yapılmakta bulunduğunu endi
şeyle takıip ediyoruz. 

Türk-Amerikan dostluk ve ittifak ilişklilerinli boz
mak lilsteyen bazı çevrelerin gjiiriıştikleri bu haince ter
tibin iltifat ve kabul görmeyeceği hususundaki inancı
mızı muhafaza etmek istiyoruz. Böyle bir Karar Tasa
rısı dostluk ilişkilerimize ağır bir darbe teşkil edecek 
ve tamiri imkânsız yaralar açacaktır. iki taraflı bağla
rın ötesıinde ortak savunma teşkilatı içinde karşılıklı 
varlık ve toprak bütünlüğümüzü korumak yükümlü
lük ve kararlılığını taşıdığımız unutolmıamoJIİıdar. Kar
şılıklı olanak birikirimizin m i l menfaatlerine saygılı 
olmak ve bunları dışarıya karşı korumamız gerekmek
tedir. Bunun inkârı anlamına geflebİecek bir Karar Ta
sarısının Amerikan Kongresinden geçmesi İttifakın 
ruh ve temellerini sarsar. Türkiye böyle bir Karar 
Tasarısını hafife alamaz ve bundan gereken neticeleri 
çıkarmak mecburiyetinde kalır. Bu konudaki kesin 
tutum ve kararlılığımızı Amerikan Kongresli ve kamu-
oyun/aı duyurmayı zamanında yapılması gereken blir 
vazife bffiyoruz. 

Ayrıca, Amerikan Devletli, milletlerarası teröriz
me büyük sayıda kurbanlar verir ve kararlı bir mü
cadele içinde bulunurken, bunun bir parçasını teşkil 
eden bazı iddia ve kanlı eylemleri dbstekleyiicli anlam
da bir karar tasarısımın Amerikan Kongreslindlen çık
ması izahı imkânsız bir tezat teşkil edecek ve Ameri
ka'nın güventüirllifc ve inandırıcılığına gölge düşüre
cektir. 

iki memleket arasındaki lişblirlüği ve ittifakın, yara 
almadan muhafazasında Türkiye kadar Amerika 
Bürteşik Devletlerinin de menfaati bulunduğuna inanı
yoruz. 

Bu samliimi iinıanç ve dostluk hisleriyle Amerikan 
Kongresine çağrıda bulunuyor ve kendilerini büyük 
bir hatayı önlemeyi memleketleriniz arasındaki dost

luğun muhafazasına aynı itinayı göstermeye davet 
ediyoruz. 

Millîyetçli Demokrasi' Partisi 
Grubu Adına 
Ali Bozer 
Ankara 

Anavatan Partisi 
Gruıbu Adına 

Haydar Özalp 
Niğde 

Sosyaidemokrat Halkçı Parti Bağımsız Miletvekdii 
Grubu Adına M. Murat Sökmenoğlu 

M. Seyfi Oktay Hatay 
Ankara 

Bağımsız Milletvekili 
Abdürrahman Demirtaş 

Haıtay 

(Alkışlar) 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Bliraz daha sert olma-

lıydık. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Biraz 
daha sert olmalıydı, yumuşak olmuş. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in> Adana 

tünde Paktaş'ın 1 ve 2 nolu fabrikalarının kapanması 
ve burada çalışan işçilerin sorunları hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Adana Milletvekilli Sayın Cüneyt 
Canver, Adana Paktaş fabrikası işçilerintin ve 1 - 2 No-
llu fabrikalarını acil sorunlarıyla ilgili olarak Meclise 
bilgi sunmak üzere söz istemıişlerdür. Kendililerine söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Canver. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; bir zamanlar bir Güney Sanayi vardu; 
Güney Sanayi için o zamanlar, «Çöktü, çökecek; hü
kümet yardım etmedi, bu koca tesisi kaderine terk et
ti» dliye bir sürü laf söylenmüşti. Oysa, o dönemde bu 
fabrikanın yönetenleri kliişisel kazançlarını zorlasalar-
dı, fabrikanın o günkü borcunun büyük bir kısmı öde
nebilecek, diğeri taksitlendlirilecekti; ama varisler bu 
rske girmeyince, devlet «işçi açıkta kalmasın, millî 
bir servet heder olmasın» gerekçesiyle bu tesiisli kamu 
denetimi altına aldı. Böylelikle, en kestirmeden, fatu
rayı devlete yıkan varisler, ellerini ceplerine sokmadan 
bu işten sıyrılmış oldular. 

işte şimdi, Adana ilinde yine böyle bir olay yaşa
nıyor. öyle ki, bu olayın boyutları, 5 500 işçiyi kap-
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samış durumda. Şu an kış başlangıcında, bu işçiler ve 
aileleri, işveren tarafından tamamen yazgılarına terk 
edilmiş durumdalar. 

Geçtiğimiz hafta sonunda SHP tarafından, Adana 
il örgütümüzün çağrısı üzerine görevlendirilen üç mil
letvekilli (Fikri Sağlar, Metin Üstünel ile birlikte) Ada-
na'ya gittik ve olayları inceledik. 

Şu an, Paktaş 1 ve 2 Nolu fabrikalar kapalı durum
da, çalışmıyor, İşçiler 2 aydır maaş alamamışlar. İş
veren iflas kararı almadığı için, işçiler haciz yoluna gi
dip, haklarını arayamıyorlar. Yine grev kararı olma
dığı için, sendika, işçilere maddî yardımda bulunamı
yor. 

Sendika temsilcileriyle, işçilerle ve fabrika yöneti
cileri ile görüştük. Herkes, bu işin içinde, Güney Sa
nayi olayında olduğu gjibi, bir oyun olduğu kanısında. 
İşverenin, olayı açmaza sürükleyip, kendi teklifi doğ
rultusunda hükümeti harekete geçirerek, tüm borçla
rının ertelenmesi amacını güttüğü ve bu amaçla da 
işçiyi sahipsiz bıraktığı ileri sürülüyor; ama sayın 
Üyeler, işin en buruk tarafı, ne işverenin oyunları, ne 
de hükümetin bu sorunlara karşı duyarsız olması... İş
çi, içinde bulunduğu tüm zorluklara karşın, hâlâ, fab
rikayı, diğer alacaklılara karşı koruyor; hâlâ, nöbet
çiler, vardiyalar halinde fabrikaları bekliyorlar ve her 
türlü tahrik ve teşvike karşın, en ufak bir kanunsuz 
tavır içerisinde değiller. Üstelik, bu tahrikin işveren 
tarafından yapıldığı gözönüne alındığında, işçilerin tu- < 
tum ve davranışlarına hayran ohnamak mümkün de
ğil. Evet, gazetecilerin ve yüzlerce insanın önünde ile
ri sürülen iddiaya göre, işveren, «Biraz direnişlerde 
bulunun, olay çıkartın ki, hükümetin diükkati buraya 
yönelsin» diye tavsiye ve telkinde bulunuyormuş; 
ama bu kez, bu tip bazı işverenler, kendi çıkarları 
doğrultusunda artık işçilerimizi örgütleyemeyecekler; 
bunu herkes bilsin. 

Sayın üyeler, bugünlerde Adana'ya gider ve araş
tırırsanız, işçilerin oturduğu mahallelerde mevcut 
bakkalların camlarında şu yazıyı okuyacaksınız : 
«Paktaş işçilerine veresiye mal verilmez.» 

Bakkal veresiye mal vermez, işveren maaş öde-
mezse; Türkiye Elektrik Kurumu işçi evlerinin elek
triğini keser, Maliye vergi alacağını isterse, işçi ne 
yapacaktır? Fabrika satılsa, üzerinde ipotekler oldu
ğu için, işçi alacakları öncelikle ödenemeyecektir. 
Sözde, işçi hakları birinci sırada idi... 

Sayın üyeler, işte bu olayda hep birlikte izliyo
ruz; Anayasa, sendikal haklar; ama hiçbir şey bu 
5 500 işçinin haklarını güvence altına almıyor. İşçi, 

yazgısıyla başbaşa... Çocuğunu okula gönderemeye-
cek, evine ekmek alamayacak, küçük çocuğunu bes-
leyemeyecek; kısaca* Çukurova'nın ciğer delen so
ğuğuna açık sonucu bekleyecek. Ya işveren?.. Pak
taş için aldığı kredilerle ve Paktaş'tan kazandığı pa
ralarla kurduğu yeni tesislerinde, evindeki şöminesi
nin başında bol sarımsaklı cacığıyla viskisini yu-

! dumlayarak, «Alaturka kapitalizmin nimetlerinden 
daha fazla yararlanmayı nasıl sağlarım?» m düşünü 
kurmaya devam edecektir. (SHP sıralarından alkış
lar). 

ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Nereden 
biliyorsun sen, nereden; yanında mısın?.. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Çözüm ne?.. 
Sayın üyeler, çözüm: 1979 yılında sıkıntıları baş

layan ve 1981 yılında bu sıkıntıları gidermek için 
kredi alan, ancak, aldığı bu krediyi Bozüyük civarın
daki yeni tesislerine harcayan ve 1984 yılının sonun
da Paktaş'taki hisselerini devrederek olaydan sıyrıl
maya çalışan ortakları hisse devirlerini geçersiz sa
yarak... 

AHMET İLHAM! KÖSEM (Malatya) — O da 
mı banker?.. 

BAŞKAN — Sayın Kösem, yerinize oturunuz ve 
müdahale etmeyiniz. Lütfen efendim, lütfen... (SHP 
sıralarından gürültüler). 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sus da hatibi 
dinle! • 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, Başkanlık, ika
zını yapıyor; size bir şey düşmez; biz görevimizi ya
pıyoruz, ihtar ediyoruz. Size bir şey düşer mi? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Ne beşinci se
fer, ne altıncı sefer susmuyorsa, atın dışarı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — İhtar ediyorum Sayın Sevinç, ihtar 
etmediysem, o zaman bağırın; ama siz bu gürültüyü 
fazlalaştırmaya gayret ediyorsunuz. 

Buyurun devam edin efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — ... sermaye 
paylarına bakılmaksızın, tüm mal varlığıyla tasfiye 
etmek; bu tasfiye sürerken, ihalelere Maliyenin de 
katılmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak... 

Bu işlerin yapılabilmesi, yalnızca bir kararname 
meselesi, önümüzde 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

; rarname örnek... Eğer bu işlemleri hükümet yapar
sa, bundan böyle, bazı kötü niyetli işveren, bu tür 
hileli yollara saparak, emeğinden başka geçinecek 
hiçbir şeyi olmayan işçilerimizi mağdur edemeyecek
lerdir. 
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Hükümet, Paktaş grubuyla, 5 500 işçi arasında 
bir tercih yapmak zorundadır. Bu tercihi bir an ön
ce yapması, işçilerimizin lehin* olacaktır. 5 Aralık 
ve 12 Aralık günlerinde fabrikanın icra yoluyla sa
tışı sözkonusu olduğu için, çok acele edilmesi gerek
mektedir. Bu hususu yüce Meclisin dikkatlerine su
narım. 

Sayuı üyeler, Adana'da büyük bir dram yaşan
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Canver, toparlayınız efen
dim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Türk işçilerine bazı işverenlerce yapılan saldırı
lar, haksızlıklar, hızını giderek artırmaktadır. Özel
likle iktidar partisinin Adana milletvekilleri, bu so
runun işçi lehine çözülmesi için hükümete yardımcı 
olmalıdırlar; bu, yalnızca bizlerin değil, onların da 
ilk ve doğal ödevidir. Bazı milletvekilleri, Anâmuha-
lefet Partisi Sosyaldemokrat Halkçı Partinin huku
kî durumunu tartışmalı hale getirebilmek için hükü
metin sözcülüğünü yapacaklarına... 

BAŞKAN — Oraya girmeyelim Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — ... işçinin, 

köylünün, dar gelirlinin sorunlarım gündeme getir
seler; sanırım yücelirler. Aksı davranışlar, onları, 
halkın gözünde daha da küçültecektir; bunu da akıl
larından çıkarmasınlar ve hiç unutmasınlar ki, mil-
letvekifedmi düşürmeye çaılışıaaı muiiılê 'vö&iliıeri; 'biz 
milletvekili olduktan sonra ne yapmışız da, vekilliği
mizi düşürecekler?.. Rüşvet mi aldık, yakınlarımıza 
kredi mi temin ettik, holdinglere uşaklık mı ettik? 
iilden gelen, hodri meydan; görelim bakalım gücünü
zü... (ANAP sıralanman gürültüler). 

UAŞKAN — Sayın Canver, Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Şantajı, 

terörist Ermenileri tanıyan Amerika Birleşik Devlet
lerine yapın, bize değil. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından «Yuh» sesleri; 
^HP sıralarından alkışlar). 

LİAŞKAN — Sayın Canver, Başkanlığa sunduğu
nuz konunun dışına çıkmak suretiyle, Başkanlığın iyi 
niyetini kötüye kullanmamanızı özellikle rica ederim. 
O konuda söz isteseydiniz, zatı âlinize o konuda da 
söz verirdim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — özür dilerim 
Sayın Başkanım. 

3. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, siyasî 
partiler ve son siyasî gelişmeler hakkında gündem 
dışı konuşması. 
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BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp 
Aşık, siyasî partiler ve son siyasî gelişmeler üzerine 
gündem dışı söz istemişlerdir. (ANAP ve SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Buyurun Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Anayasanın 68 inci maddesi, siyasî 
partileri, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez un
surları olarak tanımlamıştır. O halde, demokratik si
yasî hayatın sağlıklı oluşu, onun vazgeçilmez unsur
ları olan siyası partilerin yapısı ile yakından ilgilidir. 

Halkın kendi kendisini idaresi olan demokratik 
rejimimiz, 51 milyonluk Türk milletinin büyük, itti-
rakıdır. Önceden konulmuş kaidelere her şahsın ve 
her partinin uyması, kendilerini olduğu kadar, bu ce
miyette yaşayan herkesi ilgilendirmektedir. Kanun
ların çıkarılışında en tesirli müesseseler olan siyasî 
partiler, kanunlara saygılı olmada örnek olmalıdır. 
Demokratik siyasî hayatımızı düzenleyen en önemli 
kanunlarımız ise, Anayasa, Siyasî Partiler ve Secini 
kanunlarıdır. Siyasî partiler kurulurken, birleşirken, 
fesholunurken; kongreleri, tüzük ve programlarıyla, 
bu kanunların hükümlerine uymak zorundadırlar. 
(SHP' sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Herkes, kanunları işine geldiği gibi yorumlama
ya, hükümlerini zorlamaya çalışmamalıdır. (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Bu gayretler, si
yasî hayatı yeniden 12 Eylül öncesi ortama çağrı işa
retleri olarak gözükmektedir. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). Bu konuda, bu çatı altındaki 
herkes bizimle aynı hassasiyeti paylaşmalıdır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Atmayacağız 
imza; şantaj yapma, 84'e imza atmayacağız. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın üyeler, şimdi 
bir hususu dikkatlerinize arz etmek istiyorum: SHP, 
yeni bir parti midir, yoksa Halkçı Partinin isim de
ğiştirmiş, devamı olan bir parti midir? (SHP sırala
rından gürültüler). Diğer bir deyişle, SODEP, Halk
çı Partiye katılmış mıdır, yoksa bu iki partinin bir
leşmesiyle, bir parti mi kurulmuştur? Bu sorunun ce
bi açıklanmalıdır. (SHP sıralarından gürültüler). 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Tahkikat komis
yonu kurun, araştırın. 

BAŞKAN — Devam edin, devam edin. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Huzurlarınızı işgal et

memin sebebi, bu soruların cevaplarına açıklık getir
meye yardımcı olmaktır. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). . 
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Görünüşte, 1 Kasım 1985 tarihinde son kongre
sini yapan Halkçı Parti... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 1 Kasım değil, 
2 Kasım 1985. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — 1 Kasım 1985 tari-

hinde son kongresini yapan SODEP, Halkçı Partiye 
katılma kararı almış... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 2 Kasım 1985... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — 2 Kasım 1985 tarihin

de yapılan Halkçı Parti Büyük Olağan Kongresiyle, 
Halkçı Partinin ismi SHP olarak değiştirilmiştir. 
(SHP sıralarından gürültüler). 

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa göre... (SHP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Aşık, bir dakika... 
Muhterem arkadaşlar... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ar

kadaşımız konuşsun; konuşmadan ne kaçıyoruz, ne 
gocunuyoruz; ama bu tür konuşma, gündem dışı ko
nuşma mevzuu olamaz. (SHP sıralarından gürültü
ler). 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade edin, arz ede
yim efendim. (SHP sıralarından gürültüler). 

M. , TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Böyle gündem dışı konuşma olamaz. (SHP sıraların
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
.Muhterem arkadaşlar, Sayın Turan Bayezit, 

5.11.1985 tarihinde, bendenizin başkanlık yaptığı bir 
dönemde gündem dışı söz istemiş; Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin hukukî varlığınının ve statüsünün 
kanunlara ve Anayasaya uygunluğunu Genel Kuru
la bildirmiş ve bu konuda bilgi vermişti. 

PAŞA SARIÖGLU (Ağrı) — Bilgi kabilinden 
yapmıştı. 

BAŞKAN — Bu itibarla, sayın arkadaşımız da 
(SHP sıralarından gürültüler). Bunun aksine bir ko
nulma yapıyor. (SHP sıralarından gürültüler).. O ve
sileyle söz veriyorum, 

Buyurun efendim, devam edin. 
M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Başkan hazır

lıklı canım... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Ben, SHP milletvekili olarak konuştum Sayın Baş-
kajı. (SHP sıralarından gürültüler). 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Şayet CHP; affeder
siniz SHP, Halkçı Partinin devamı ise... (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Büyük kongre kara

rıyla feshettiği ilçe • teşkilatlarının kongrelerini ola
ğanüstü olarak 30 gün içerisinde, atamalardan itiba
ren 30 gün içerisinde, yapmak zorundadır. (SHP sı
ralarından gürültüler). Bu konuda Siyasî Partiler Ka
nununun 19 uncu maddesi aynen şöyle... 

VECIHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Siz hakem mi
siniz? (SHP sıralarından gürültüler). 

EYÜP AŞIK (Devamla) — «İşten el çektirme 
kararının ilçe yönetim kuruluna bildirilmesinden iti
baren 30 gün içinde, ilçe kongresi için yeni delege
ler seçilmiş değilse, kongre, eski delegelerle topla
nır.» (SHP sıralarından gürültüler). Geçtiğimiz bir 
ay içerisinde feshedilen bütün ilçe ve il teşkilatları
na yeni atamalar yapılmaktadır. Bu atamalar kâğıt 
üzerinde mi, yoksa sözlü müdür? (SHP sıralarından 
gürültüler). 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Korkunun ecele 
faydası yok. Ayıp, ayıp... (SHP sıralarından gürültü
ler). 

BAŞKAN r— Devam edin efendim. 
EYÜP AŞİK (Devamla) — Olağanüstü kongre

ler, süreleri içerisinde ve kanunda belirtüen delege
lerle yapılmadığı takdirde, bir süre sonra SHP, hiç
bir teşkilatı olmayan bir parti durumuna gelmek zo
rundadır. (SHP sıralarından gürültüler). 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ayıp, ayıp... (SHP 
sıralarından gürültüler). 

EYÜP AŞIK (Devamla) — SHP, Halkçı Parti
nin tüzelkişiliğinin niteliğinde bir parti olmayıp, tü
züklerinin geçici maddelerinde belirttikleri gibi, SO-
DEP'le eşit şartlar içerisinde birleşmeden meydana 
gelen yeni parti ise, bunu hukukî olarak açıklamak 
durumundadır. (SHP sıralarından gürültüler). Hiçbir 
partinin, hukukî otoritelere farklı, kamuoyuna fark
lı beyan ve ifadelerde bulunmaya hakkı yoktur. Ni
tekim, bu hukukî çelişkinin meydana getirdiği bu 
çıkmazı önceden fark eden bazı milletvekilleri, SHP' 
de kalmayarak, bağımsız milletvekili kalmayı tercih 
etmişlerdir. (SHP sıralarından gürültüler). 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Devam edin, devam edin. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu davranışlarıyla, 

hukuka saygı örneği vermişlerdir. (SHP sıralarından 
gürültüler). 
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M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — SHP tüzük tadilatı 

ile konan ek geçici maddeler, siyasî partilere pazar
lıkla yönetici seçmek kaidelerini ihdas etmektedir. 
Bu husus, kanunlara uygun olmadığı gibi, seçim 
mantığı ile de ters düşmüştür. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sen ters düşme. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Geçici maddelerde, 
genel başkan yardımcılıklarına seçilecek olanların ad
resleri belli edilmiştir; bir tek ismi kalmıştır; kimle
rin seçileceği tüzükle tespit edilmiştir. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Keşke bizim 
tüzük komisyonuna seçilseydiniz. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Aşık, plağı baştan koy, başkanınız duymadı. 

BAŞKAN — Sözünüzü toparlayınız efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Toparlıyorum efen
dim. 

SHP Tüzüğü bu haliyle, SODEP'in, Halkçı Par
tiye katılmadığını, bilakis Halkçı Parti ile eşit şart
lar altında bir birleşme yaptığını tevsik etmektedir. 
SHP, iki partinin birleşmesinden doğan yeni bir par
ti hüviyetindedir; bu birleşmenin bütün hukukî so
nuçlarına da katlanmaya mecburdur. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri). 

Durumu, yüce heyetinizin ve kamuoyunun dik
katlerine saygıyla arz ederim. (SHP sıralarından 
«Bravo» (!) sesleri, alkışlar). 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Ba

kanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savun
ma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanı 
lığı tezkeresi (3/918) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin, «'Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkanlı

ğının iki tezkeresi vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Brüksel'de yapılacak NATO Avrupa Grubu ve 
Savunma Planlama Komitesi Bakanlar Toplantısına 
katılmak üzere, 30 Kasım - 6 Aralık 1985 tarihleri 
arasında Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Ba
kanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar; Millî Sa
vunma Bakanlığına, Devlet Bakam Kâzım Oksay'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — İngiltere'ye gidecek olan Tarım Orman ve 

Köy işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm dönüşüne ka
dar Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığına, Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/919) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 - 7 Aralık 1985 tarihleri arasında Londra'da ya

pılacak olan «Türkiye'de Ekonomik istikrar Progra
mının Gelişme ve Sonuçları» konulu konferansa ka
tılmak üzere, ingiltere'ye gidecek olan Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan'm dönüşüne ka
dar; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Bayın
dırlık ve iskân Bakam t. Safa Giray'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarıları ile 

1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu tasarılarının gö
rüşülme gün ve esasları ile, görüşme süreleri hakkın
da Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerileri vardır, 
okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunun 26.11.1985 Salı günü yaptı

ğı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun 
onayma sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Haydar Özalp M. Seyfi Oktay 
ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

Haydar Koyuncu 
MDP Grubu Temsilcisi 

öneriler : 
1. 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarılarının Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin özel Gün
dem Kısmında yer alması; Bütçe görüşmelerine 
9.12.1985 Pazartesi günü saat 10.00'da başlanması 
ve bitimine kadar, resmî tatil günleri dahil her gün 
saat lO.OOt'dan 13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye kadar 
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olunması; günlük programın saat 20.00'ye kadar bi
tirilememesi halinde, saat 21.00'de gece toplantıları 
yapılarak o günkü programın bitirilmesinin sağlan
ması; günlük program saat 20.00'den önce bittiği 
takdirde bir sonraki programın görüşmelerine devam 
olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisinin okunan 
1 inci maddesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

önerinin 2 nci maddesini okutuyorum : 
«2. Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar 

ve hükümet adına yapılacak konuşmaların (hüküme
tin sunuş konuşması hariç) 3 saat 20 dakika (Bu sü
re birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir), 
kişisel konuşmaların 20'şer dakikayla sınırlandırılma
sı önerilmiştir. 

BAŞKAN — önerinin 2 nci maddesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
bir redaksiyon hatası var; her grup için 3 saat 20 
dakika olacak. 

BAŞKAN — Evet, her grup için efendim. 
Buyurun okuyun. 
«3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar 

ve hükümet adına yapılacak konuşmaların; Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi için 2'şer 
saat, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi 
için 2 saat 30 dakika; Başbakanlık, Adalet Bakan
lığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Gelir 
bütçeleri için l'er saat; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Anayasa Mahkemesiyle, Millî Savunma Bakan
lığı bütçeleri için 40'ar dakika (bu süreler birden faz
la konuşmacı tarafından kullanılabilir), diğer bakan
lık ve dair» bütçeleri için 30'ar dakika, kişisel konuş
maların 10'ar dakikayla sınırlandırılması önerilmiş
tir.» 

devam olunması; günlük programın saat 20.00'ye ka
dar bitirilememesi halinde, saat 21.00'de gece toplan
tıları yapılarak o günkü programın bitirilmesinin sağ
lanması; günlük program saat 20.00'den önce bittiği 
takdirde bir sonraki programın görüşmelerine de
vam olunması önerilmiştir. 

2. Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar 
ve hükümet adına yapılacak konuşmaların, (hükü
metin sunuş konuşması hariç) 3 saat 20 dakika. (Bu 
süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabi
lir), kişisel konuşmaların 20'şer dakika ile sınırlan
dırılması önerilmiştir. 

3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar 
ve hükümet adına yapılacak konuşmaların; Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi için 2'şer 
saat, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi 
için 2 saat 30'ar dakika; Başbakanlık, Adalet Bakan
lığı Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık ye Sos
yal Yardım Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Gelir 
bütçeleri için l'er saat; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Anayasa Mahkemesiyle Millî Savunma Bakan
lığı bütçeleri için 40'ar dakika (bu süreler birden faz
la konuşmacı tarafından kullanılabilir), diğer bakan
lık ve daire bütçeleri için 30'ar dakika, kişisel konuş
maların 10'ar dakikayla sınırlandırılması önerilmiş
tir. 

4. Bütçe Kanunu taşanları üzerindeki kişisel ko
nuşmalarda, İftüzüğün 62 nci maddesine göre, büt
çenin lehinde, aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sı-
raylaJ*sÖz verilmesi önerilmiştir. 

5. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve 
hükümete 1 saat 30 dakika süre ile söz verilmesi (bu 
süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabi
lir), içtüzüğün 87 nci maddesine göre yapılacak ki
şisel son konuşmaların 20'şer dakika olması öneril
miştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini madde 
madde okutup oylarınıza sunacağım. 

«ÖNERİLER; 
1. 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarıları ile 

1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin Özel Gün
dem Kısmında yer alması; Bütçe görüşmelerine 
9.12.1985 Pazartesi günü saat 10.00'da başlanması ve 
bitimine kadar, resmî tatil günleri dahil her gün saat 
10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye kadar devam 

BAŞKAN — Önerinin 3 üncü maddesini oyları
nıza sunuyorum1: Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

önerinin 4 üncü maddesini okutuyorum: 
«4. Bütçe Kanunu tasarıları üzerindeki kişiseli 

konuşmalarda, İçtüzüğün 62 nci maddesine göre, büt
çenin lebinde, aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sı
rayla söz verilmesi önerilmiştir.» 
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BAŞKAN — önerinin 4 üncü maddesini oylarını
za sunuyorum: Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

önerinin 5 inci maddesini okutuyorum: 

«5. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve 
hükümete 1 saat 30'ar dakika süre ile söz verilmesi' 
(bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanı
labilir); İçtüzüğün 87 nci maddesine göre yapılacak 
kişisel son konuşmaların 20'şer dakika olması öne
rilmiştir.» 

BAŞKAN — Önerinin 5 inci maddesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, bu öneriler ışığında Başkanlığımızın bir 
açıklamasını takdim ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bütçenin görüşme programı 
sayın üyelere dağıtılmıştır. Program gereğince büt
çeler üzerinde söz almak isteyen sayın üyelerin söz 
kayıt işlemleri, 4 Aralık 1985 Çarşamba günü saat 
09.00 ilâ 11.00 arasında Anavatan Partisi Grubu 
toplantı salonunda Başkanlık Divanı kâtip üyelerin
ce imza karşılığında yapılacaktır. 

Söz kaydını, her sayın üyenin bizzat yaptırması 
gerekmektedir; baş'kası adına söz kaydı yaptırılmaya-
caktır. Söz kaydı, programdaki sıraya göre, rakamla 
tespit edilen bütçeler için yapılacaktır. Kişisel söz 
kaydı Genel Kurulun aldığı karara uygun olarak, her 
bütçe için lehte, aleyhte ve üzerinde olmak üzere sı
rasıyla yapılacaktır. 

Bu açıklamamız bilgilerinize sunulur. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. ı— Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, (6/482) ,numarah sözlü sorusunun yazılı soruya 
çevrilmesine dair önergesi (4/174) r 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun yazılı soruya çev
rilmesine dair bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28 Kasım 1985 tarihli Gündemin 36 ncı sıra nu

marasında, mevcut üniversitelerin tahsisat ve borç
larına müteallik Maliye ve Gümrük Bakanlığına ta
rafımdan tevcih edilen şifahî sualimin, yazılı şekle 
çevrilmesi hususunda delâletinizi hürmetlerimle arz 
ve talep ederim. 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

'BAŞKAN — Gereği, Başkanlıkça yerine getirile
cektir. 

5. — Başbakanlık tarafından TBMM Başkanlığı
na sunulan, Maliye Eski Bakanı Adnan Baser Ka-
faoğlu'nun, bakanlığı sırasında, bakanlık görevleriyle 
ilgili işlerden \dolayı cezaî sorumluluğu gerektirdiği 
iddia edilen bazı fulleri hakkındaki ievraka uygula
nacak isleme dair Başkanlık tezkeresi (3/922) 

BAŞKAN — Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının bir sunuşu vardır; okutuyorum1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Maliye Eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun, 

'Bakanlığı sırasında Bakanlık görevleriyle ilgili işler
den doılayı cezaî sorumluluğu gerektirdiği iddia edi
len bazı fiilleri hakkındaki evrak, Başbakanlığın 
16.7.1985 tarih ve 19 - 321 - 12630 sayılı yazılarına 
ekli olarak, gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza 
intikal ettirilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, onu sunamazsınız. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İçtüzüğün hangi 
hükmüne göre sunuyorsunuz? 

IBAŞKAN — Efendim, onu okutalım, tartışmasını 
yaparız efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, okun
madan evvel böyle bir açıklamanın yapılması gerekir; 
okunduktan sonra manası kalmaz açıklamanın, mese
le okunduktan sonra değil efendim. 

BAŞKAN T- Tartışmasını yapacağız efendim, söz 
vereceğim. 

Buyurun, okuyun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzüğü ne şekilde 

anladığınızı anlamak istiyoruz. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
«Başkanlığımızın Anayasanın 100 üncü maddesi 

muvacehesinde bu konuda ne gibi bir işlem...» 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Oku-
tamazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın tezkeresini ben 
okutayım... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır efendim, oku-
tamazsınız, İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz, 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
«... yapılabileceğini tespit etmek ye bir görüş be

lirlemek üzere İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre Da-
miişma Kurulunu toplamıştır.» 

BAŞKAN — Bir dinleyelim efendim, lütfen bir 
dinleyelim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Dinleyecek değiliz 
efendim. 
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BAŞKAN <— Sunuşun ne olduğunu bir anla efen-
dim, sunuşun ne olduğunu anla,-ondan sonra efen
dim... _ 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır efendim, Sa
yın Başkan, affedersiniz, içtüzüğe göre, bunu geti
remezsiniz. 

•^Danışma Kurulunda yapılan görüşmelerde, uy
gulanacak işlem hakkında...» 

iBAŞKAN — Efendim, bir dinle, ne söylüyor bir 
dinle. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Getiremezsiniz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, ne söylüyor... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, bana an
latmayın lütfen, ben evveliyatını biliyorum mesele
nin; getiremezsiniz. 

BAŞKAN — Okuyun efendim, okuyun. 
«... görüş birliği sağlanamadığından, 'konu Baş

kanlığımızca incelenmiş ve sonuç, olarak şu hususlar 
tespit edilmiştir.» (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

«*1. Anayasanın 100 üncü maddesi gereği ola
rak Meclis soruşturması önergeleri sadece milletvekil
leri tarafından ve en az (40) imzalı olarak verilebi
lir. 1982 Anayasasından önce olduğu gibi, kişilerin 
veya kurumların Cumhuriyet savcılığına başvurusu 
üzerine adlî mercilerin Meclis sorutturması istemle
rinin Başbakanlık kanalıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gönderilmekle Meclis soruşturması açılması 
mümkün değildir. 

2. Bu hukukî durum nedeniyle, en az (40) mil
letvekilinin imzaladığı bir önerge olmadan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu ev
rakla ilgili olaırak Meclis soruşturmasına ilişkin bir 
işlemi resen yürütmesi mümkün bulunmamaktadır.» 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — O zaman niye 
okutuyorsunuz efendim? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yapılmak istenenin 
ne olduğunu anlayacağız Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Buyurun, okuyun. • 
«3. Ancak böyle bir durumda; Anayasaya göre 

Meclis soruşturması önergesi vermeye yegâne hak 
sahibi odan miîletvekillerinin bilgi sahibi olabilmeleri 
bakımından Meclis Başkanlığının konuyu Genel Ku
rula sunması ve söz konusu evralkın milletvekillerinin 
tetkik ve takdirlerine açılması uygun mütalaa edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Başkanlığımızda oluşan bu görüş ve tespitler çer

çevesinde konuya ilişkin Adalet Bakanlığı ve Baş
bakanlık tezkereleri okutulup Genel Kurulun bilgi
sine sunulduktan sonra Başkanlığımızda bulunan ev
rak sayın milletvekillerinin tetkikine açılacaktır. 

Yüce heyetin bilgilerine sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı» 

EROL AGAGÎL '(Kırklareli) — Vallahi helal ol
sun; Meclis Başkanı Meclise mektup yazıyor. 

BAŞKAN — Eklerini okuyunuz efendim; Adalet 
Bakanlığı tezkeresini okuyunuz. 

Başbakanlığa 
İlgi : a) Personel ve Prensipler Genel Müdür

lüğü ifadeli, 22 Mayıs 1985 gün ve 19 - 3211 - 10157 
sayıılı yazıları, 

b) Bakanlığımızca Ankara Cumhuriyet Savcılığı
na muha'tap, 23 Mayıs #1985 gün ve 341711 sayılı yazı, 

c) Ankara Cumhuriyet Savcılığının 311.5.1985 gün 
ve 3/47^2 - Hz. 1985/17350 sayılı yazısı. 

Anadolu Banikası A.Ş. ile Başak Grubu ve bu grup
tan alacaklı bankalar arasında yapılan protokolleri ve 
uygulama sonuçlarım mevzuat ve bankacılık açısından 
değerlendiren ve bankalar yeminli murakıpları tara
fından düzenlenen 18.6*1984 gün ve 1 - 7 sayıılı ince
leme raporu ile bu raporda yer alan iddiaları ince
lemek ve sorumlulukları tespit edilenler hakkında ge
rekli takibatı yapmak üzere kurulan komisyonun hazır
ladığı rapor ve ilişiği inceleme evrak ilgi (a) yazıları 
ekinde alınarak ilgi (b) yazımız ekinde tevdi olunduğu 
Ankara Cumhuriyet Savcılığınca incelenmiş ve bir
likte takdim kılınan ilgi (c) yazıda da ifade olunduğu 
üzere; 

İfa eylediği görevi sebebiyle işlediği iddia olunan 
suçtan dolayı Maliye Eski Bakam Adnan Başer Ka-
faoğlu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
100 üncü maddesine tevfikan işlem yapılmak üzere il
gili dosya birlikte takdim kılınmıştır. 

tfa eyledikleri görevleri sebebiyle işledikleri iddia 
olunan suçtan dolayı Maliye Bakanlığı Müsteşarı Er-
tuğruJ Kumcuıoğlu, Hazine Genel Müdürlüğü MİÎT 
Genel Sekreteri Tevfik Altınok, Hazine Genel Mü
dürü Öktem Atarnyıldız, Hazine Genel Müdür Yar-



T. B. M. M. B: 36 3 . 12 . 1985 0 : 1 

dımcısı Nuri Doğulu haklarında Memurin Muhake-
matı Hakkındaki Kanuna tevkif an, 

İşlem yapılması gerektiği mütailaa edildiğinden il
gili dosya, bir örneği birlikte sunulan yazımızla Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

Diğer taraftan Anadolu Bankası Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu üyeleri Sadih Evren, Arif Ko
çak, Cihat Balban, Cahit Oğuz, Bedrettin Seyhan ve 
Yılmaz Mazlumoğlu haklarındaki soruşturma evrakı, 
Ankara Cumhuriyet Savcılığınca, bu banka Geneli 
Müdürlüğünün Şişli'de bulunması sebebiyle ve suç 
yeri itibariyle bu yer Cumhuriyet Savcılığına tevdi 
olunmuştur. 

Bilgilerine ve Maliye Eski Bakanı Adnan Başer 
Kafaoğlu hakkındaki iddia yönünden gereği takdir
lerine arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 

/.ı.'— Meclis soruşturmasının açılma şekli \ve Baş
kanlık sunuşu hakkında. 

'ÖMER KÜLHAN (Kars) _ Sayın Başkan, usul 
hakkında söz işitiyorum. 

İM. TURAN IBAYEZtfT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, şimdi ne yapacağız? 

'BAŞKAN — Sunuşta ne söyleniyorsa, o yapıla
cak. Sayın millelveklleri dosyayı tetkik edip, gereği
ni yapacaklar efendini. 

ÖMER KUSMAN (Kars) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yap
tığınız, içtüzüğe uygun değil ki... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bu, sunuştur. Biz, 
sunuşu, sayın milletvekillerinin takdirlerine arz edil
mek üzere sunuyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Baş
kanlık Divanı böylesine bir teamülü geliştirmeye yet
ki sahibi değildir. O bakımdan, bir Milletvekili ola
nak Başikıanlık Divanından bana usul hakkında 
söz verilmesini istiyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, usul hakkında değl de, 
«Başkanlığın tutumu hakkında» derseniz söz veririm. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkanlığın tutumu 
hakkında, usul hakkında... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Adalet Bakanlığının H1.6Jİ985 gün ve ClGM. 

1.92.12. 1985 - 038282 sayılı yazısı. 
Anadolu Bankası A.Ş. ile Başak Grubu ve bu 

gruptan alacaklı bankalar arasında yapılan protokol
leri ve uygulama sonuçlarını mevzuat ve bankacılık 
açısından değerlendiren ve bu bankalar yeminli mu
rakıpları tarafından düzenlenen 18.6.1985 gün ve 
1 - 7 sayılı inoeleme raporu ile bu raporda yer alan 
iddiaları incelemek ve sorumlulukları tespit edilenler 
hakkında gerekli takibatı yapmak üzere kurulan ko
misyonun hazırladığı raporun incelenmesinde Maliye 
Eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun da suç işle
diği iddia edilmektedir. Mezkûr raporlar ve Adalet 
Bakanlığının ilgi yazısı ekte gönderilmiştir. 

Adı geçen hakkında gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

IBaşbakan 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığının sunuşu bilgilerinize sunulur. 

BAŞKAN — Buyurun, o zaman usulüne uydu. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Baş

kanlığın tutumu, usul hakkında bir nedendir. 
BAŞKAN — içtüzük hükümlerini yerinde kulla

nırım, 
Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; hepinizi, bu vesileyle de olsa, 
engin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan «Bu vesileyle ne demek?» sesleri) Ne dernek is
tediğimi, arife tarif gerekmez manasında bırakıyorum; 
herkes hissesini alısın efendim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, çalışmalarını düzenlemek 
ve yönlendirmek için hazırlanmış bir içtüzüğü vardır. 
Elbetteki, içtüzük, Anayasa ve yasalara göre Mec
lisin en güzel şekliyle çalışmasını sağlayabilmek için 
tanzim edilmiştir. Binaenaleyh, Başkanlık Divanı, 
yönetiminde, lâyüs'el değildir; Başkanlık Divanı, Mec
lisi, mutlaka ve mutlaka içtüzüğe göre yönetmek ve 
yönlendirmek mecburiyetindedir. 

Şimdi, böylesine bir teamülün geliştirilmesi kar
şısındaki tepkimiz, hiçbir şekilde bir kimseyi koru
mak veya kollamak için değildir ve zinhar böylesine 
anlaşılmasın. Sayın milletvekilleri, çok samimî olarak, 
bunu yapmayanları tenzih ederek ifade etmek isti-

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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yorum; çünkü, konulara başka şekilde anlamlar ve
rilmek suretiyle çarpıtıldığını, şu iki senelik teşriî dö
nemimizde yaşadığımız için, bu açıklamayı' yapmak 
mecburiyetini hissettim. 

Eğer ıbir sayım bakan herhangi bir şekilde bir sui
istimale vesile olmuş ve bilinçli veya bilinçsiz, bir 
suiistimali korumuş ya da kollamış ise, yasalarumzda 
ve Anayasamızda, bunun için yapılması ve uygulan
ması gereken prosedürü gösteren 'hükümler vardır; 
Meclis Başkanlığı da, Başbakanlık da buma uymak 
mecburiyetindedir. 

Binaenaleyh, Sayın Başbakanlık, Ibir tezkereyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilen konuyu,, 
meseleyi oldu bittiye getirmek suretiyle, gündeme 
aldırabilmek içim, eğer, Türkiye Büyük Millet Mec
lisini; -hiç kimsenin, hakkı ve de haddi olmayan 
şekilde - vesile etmek gibi bir eğilim içindelerse, mut
laka ikaz etmek ve bu konuda Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin her üyesi, mutlaka aynı M a l i göstere
rek,; Meçisin saygınlığını kollamak mecburiyetinde
dir. 

Sayın rnilletvekilleri, ben, bu düşünce ve bu 
maksatla söz aldım. Bir daha, İçtüzükte olmayan ve 
yemi teamül geliştirecek olan 'böylesine şeylere kesim
likle tevessül edilmemelidir. «"Birleşik içtüzükte buna 
benzer bir büküm vardır» diye, şu anda yürürlükte 
bulunmayan bir içtüzük maddesini, biz, «İçtüzüğü
müzde sarahat yoktur» diye, tekrar getirip, gündem
de tartışma konusu edemeyiz. 

Türkiye'de ve Türk vatandaşı olan bir kimse, ba
kan da oka, Başbakan da olsa, eğer suç işlemişse, bu
na verilecek cezaları tayin edecek olan yasalar var
dır, Meselenin üzenine, bizim anladığımız manada, 
samimiyetle ve objektif olarak ve gidilmesi gereken 
şekilde gidilmek isteniyor idi ise, o yolun kullanıl-
ması suretiyle, meselenin, yasalara, kanunî mercile
re ve mahkemelere intikal' ettirilmesi: gerekir idi. 

özellikle bunu vurgulamak ve bundan sonra böy
le bir şeyin yapılmasına bir nebze de olsa mani ol
mak düşüncesiyle söz aldım. 

Saygılar sunuyor ve teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu konu, Sayın 

Meclis Başkanımız tarafından, Danışma Kurulunda, 
nasıl bir prosedür takip edileceği hususunda istişare 
konusu yapılmıştır; fakat Danışma Kurulunda somut 
bir öneri getirilememiş ve Başkandık da konuyu bu 
şekilde Meclisin ıttılaına arz etmeye karar vermiştir. 
Şu şekilde; Şayet bu dosya Başbakanlığa iade edile
rek adlî mahkemelere intikal etttirilse, mutlak surette 

Memurin Muhakemat Kanununa tabiî olduğu için, 
yine, sayın bakan hakkında, Türkiye Büyük Millet 
Meclislinin de karar vermesi gereği noktasından tek
rar Meclisimize gelecekti. 

Bu itibarla, sayın milletvekillerini böyle bir dos
yanın Meclisimizde mevcudiyetine ıttıla kesbetmek 
ve dosya hakkında bilgi sahibi kılmak zarureti hisse
dilmiştir ve Başkanlığın da yaptığı bundan başka bir 
şey değildir. 

Bu itibarla, konuyu bu yönde açıklamak istiyorum. 
CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Sayın Başkan, Baş

kanlığın tutumuyla ilgili olarak bir açıklamak yapmak 
istiyorum efendim. 

©AŞKlAN —Bfendim, Başkanlığın tutumu-hak
kında demin Sayın Kuşhan'a söz vermiştim. Aslında 
bir sunuş hakkında böyle bir sözü verip vermeme fco-
musunlda da şahsen tereddüt sahibiydim; fakat ko
nunun vuzuha kavuşması bakımından Sayın Kuşhan'a 
söz yermiş'bulundum. 

CAHİT TUTUM ((Balıkesir) — Sayım Başkan, 
«Başkanım tutumu» dediğiniz zaman yeni bir teamül 
başlatıyorsunuz. Bu konuda Başkanın yanlış tutumu 
hakkımda, yüce Meclisin daha ayrıntılı bilgi sahibi ol
ması bakımından ben bir açıklama yapmak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Lehinde konuşmak isteyen varsa, 
İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre 2 arkadaşımıza 
daha söz verebilirim. 

Buyurunuz Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
gösterdiğimiz müsamahaya teşekkür ederek sözleri
me başlamak istiyorum. 

Çok değerli üyeler, aslında, Ikonu, anayasal bir 
(konudur ve Meclis teamüllerini yakından ilgilendiren 
bir konudur; bundan böyle yüce Meclise, bu tür bil
gilendirmelerim yapılmasımım multad hale getirilip ge
tirilmeyeceği sorumudur. 

Neden bir sonum çıkmaktadır? Bunum ana nedeni, 
1901' Anayasası ile 1982 Anayasası arasındaki temel 
düzenleme farkından doğmaktadır. 

Yüce -Meclis üyelerime şunu hatırlatmak istiyorum: 
T9Ö1 Anayasası yürürlükte olduğu dönemde hazır
lanmış. bulunan Türkiye Büyük Milet Meclisi Bir
leşik Toplantı İçtüzüğünde, Meclis soruşturmasının 
yüce Meclise nasıl geleceği ayrıntılı bir bİÇimde sap
tanmıştır. "Yüce Meclise iki yola Meclis Soruşturma
sı gelebilirdi. Birimci yol; bir tek mMetjvekMmim dahi 
vereceği bir Önerge üzerine idi. Bir veya brkaç, Tür
kiye Büyük Milet Meplisi üyesi tarafından, Başba-
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'kan veya bakanların, bakanlar kurulunun genel si
yaseti veya görevleriyle ilgili işlerden dolayı, cezaî 
sorumluluğu gerektiren fiillerin görev sırasında işlen
diğinden bahsolünmak suretiyle verilen bir önerge 
İle Meclise gelebiliyordu. 

İkinci yol, yargı mercileri 'tarafından başvurulma
sı hali İdi. Bu da, yine 'Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 
13 üncü maddesine göre, mahkemenin görevsizlik 
kararı verip vermemesi ve Başbakanlık eliyle, Tür
kiye (Büyük (Millet Meclisi (Birleşik Toplantı Başkan
lığına başvurulması sekilinde oluyordu. Yani, Başba
kanlığın bir tezkeresi ile gelebilmesi, yargı mercii ta
rafından görevsizlik (kararı verilmesi sonuncunda 
mümkün oluyordu. 

Madde 14>de, «Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı Başkanlığıma başvuruldukta, Başkan
lık, durumdan derhal, ilgili Başbakan veya Bakanlar 
Kurulu üyesine bilgi verir. Konu, bü bilginin verildi
ği (tarihten itibaren 7 gün içinde de gündeme alınır» 
diyor. 

'Dikkat ederseniz, 19Ö1 Anayasası sisteminde Mec
lis soruşturması önergeleri şu saydığım yollarla yüce 
meclise intikal ediyordu. Şimdi, 19611 Anayasası ye
rine kaim olan 1982 Anayasasının 100 üncü maddesi 
gayet açık; iltibasa yer vermeyecek bir biçimde, Mec
lis soruşturmasının, ancak üye tamsayısının >l/10,'unun 
vereceği bir önerge ile intikal ettirilebileceğini düzen
lemiştir. 

(Şimdi, değerli arkadaşlarım, elbetteki bilgi almak 
isteriz; 1982 Anayasasının bu sarih hükmü karşısın
da, eğer Başbakanlık tezkeresi ile bu tür soruşturma 
konularını Meclise intikal eiJtirme bir usul haline ge
tirilirse, balkınız ne olabilir: önce, yürütme ile yasa
ma arasında, 1982 Anayasasının çizdiği denge bozu
lur. Yürütme organı, eski Başbakan veya bakanlar
dan birinin dosyasını seçip alabilir ve size bilgi diye 
gönderebilir ve 'bir tür yönlendirme fonksiyonunu 
üstlenebilir. Bu, fevkalade vahim bir usuldür. Saygı
değer üyeler, hemen belirteyim ki, Sayın Özdağlar'ın 
konusu böyle mi intikal ettirilmişti? Başbakanlık tez
keresiyle mi geldi? 

IPERTBV AŞÇPOÖLU (Zonguldak) — 40 imzalı 
önerge ile geldi. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Tamam, 40ı im
zalı 'Önergeyle gelebilir. Hiçbir zaman, burada «Sa
yın özdağlar hakkında böyle bir dosya gelişti; bilgi 
sahibi olun ey milletvekilleri» diye Başbakanlık tez
keresi okutulmadı; mümkün değil. Mümkün olan ne
dir: 40 imza; 40 imza Coplanır, getirilir. 

Hemen şunu söyleyeyim; Anayasanın geçici 15 
inci maddesindeki ademi mesuliyet ilkesi, bazı çev
relerin v yorumladığı gibi, mutlak ademi mesuliyet 
ilkesi değildir. Biz SHP Grubu olarak, suiistimal ni
teliğinde herhangi''bir suça cevaz veren, ona peşin 
olarak af ilan eden bir geçici 15 inci madde yorum
lamasına katılmıyoruz. Benden önce konuşan bir ar
kadaşımın da ifade ettikleri gibi, bunu ben de özel
likle belirtmek isterim; fakat biz, bu yolun usul it
tihazı halinde ortaya çşkabilecek sakıncalı sonuçlara 
dikkati çekmek istiyoruz. 

Eğer, yürütme organının emrinde olan bürokra
tik mekanizmaların oluşturduğu birtakım dosyalar, 
yürütme organının takdiriyle bu sekilide Meclise ge
lecek olursa» örneğin, halen mevcut olup, evvelce yi
ne ademi mesuliyet ilkesinin yürürlük kapsamı içe
risinde (bulunduğu dönemde görev ifa etmiş bazı ba
kanlarla ilgili dosyayı kim getirecek? Mümkün mü
dür bu? O zaman bir tefrik yapıyorsunuz demektir. 

Bunu böyle yapmayalım, tezkerelerle, bunu bu 
şekilde mutat hale getirmeyelim. Gruplara bilgi ve
rilebilirdi ve nitekim bilgi sahibiyiz. Kaldık i, KİT 
'Komisyonunda bu konu görüşülmüş ve milletvekil
leri bilgi sahibi olmuşlardır; açarlar, 40 imza bulu
nur, getirilir buraya; ama Başbakanlık tezkeresine 
bağlayarak bunu geitirdiğiniz zaman, 1961 Anayasası 
döneminde yapılmış olan Birleşik Toplantı İçtüzü
ğünün hükümlerine uygun bir işlem yapıyorsunuz 
demektir, ©unu yeni içtüzükte derpiş edelim; fakat 
1982 Anayasasının açık hükmü karşısında lütfen, 
•Başbakanlığın bir tezkeresine bağlayarak getirmeye
lim. Bu tür yolları açtığınız takdirde, bunun Anaya
sa açısından son derece sakıncalı sonuçlar doğuraca
ğına işaret etmek iisteriz. Zaten bu tür, ihbar nite
liğindeki birtakım suçların hangi mercilere yapılaca
ğı, Ceza Muhakemeleri Usulü 'Kanununda gösteril
miştir, Başkanlık Divanı da bu meseleye en azından 
kanunda gösterilen yollara başvurarak çözüm getir
meliydi diye düşünüyoruz. Aksi halde, (bilgilendirme 
konusunda da pekâla gruplara bilgi verilebilirdi; Baş
bakanlık tezkeresine bağlanarak burada okutulmasıy-
la usul yönünden bence hatalı bir tatbikata yeşil ışık 
yakılmış demektir. Dileriz ki, Başkanlık, bu tür (tez
kereler geldiğinde, daha sağlıklı, Anayasaya daha uy
gun bir yol izlesin. 

Bu bakımdan, demin okutulan bilgilendirme tez
keresinin muhtevasına bir şey demiyoruz; fakat usu
lüne İlişkin ciddî rezervlerimiz vardır. 
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Saygıyla iarz ederim. (SHP sıralarından alkışlar.) 
(PERTEV AŞÇTOÖLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, lebinde.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Başkanlığın bir sunu
şu üzerine yapılan konuşmalarda, «Başkanlığın yeni 
•bir teamül oluşturduğu» söylendi ve «en azından, 
gruplara bilgi verilebilirdi» şeklinde eleştiriler yapıl
dı. 

Biz, Başkanlığın yeni 'bir teamüil oluşturduğu gö
rüşünde değiliz. «Gruplara bilgi verilebilirdi» şeklin
deki eleştiriyi de şöyle cevaplıyorum : Gruplara, Da
nışma Kurulu vasıtasıyla gerekli bilgi verilmiş; .fakat 
bir neticeye varılamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 'konu nedir? Maliye eski Ba
kanı 'Sayın Adnan,Başer Kafaoğlu'nun, bakanlık dö
neminde, bakanlık görevleriyle ilgili ve cezaî sorum
luluğu gerektirebilecek 'bazı fiillerini muhtevi dos
yanın, Başbakanlık kanalıyla. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına intikal ettirilmesi üzerine, Tür
kiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığınca, konu, muh
telif defalar Danışma Kuruluna götürülmüş; ancak 
'Danışma Kurulunun muhtelif toplantılarında günde
me alındığı halde, az önce okunan Başkanlık sunuş 
yazısında da ifade edildiği gibi, ne türlü 'bir işlem 
yapılması konusunda herhangi 'bir igörüş belirlenme
miştir. 

Sayın milletvekilleri, konu, sözü geçen eski bakan 
hakkında 'bir Meclis soruşturması açılıp açılamaya
cağı ve bunun prosedürünün tespitinden itibarettir. 

CAHÜT TUTUM ı(Baİikesk) — Konu o değil, Sa
yın Aşeıöğlu. 

'PERTEV AfŞÇIOGUU (Devamla) — Bu da, Ana
yasamızın 100 üncü maddesiyle düzenlenmiştir. Ana
yasamızın 100 üncü maddesine 'göre Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin 
vereceği önerge ile, Meclis soraşturması açılması 

V. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sagesen 

ve 42 arkadaşının fındık ve fındık üreticileriyle ilgili 
olarak Hükümetçe alınan kararların ülke ekonomi
sine etkisi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

istenebilir, yani en az 40 sayın milletvekilinin imzası 
ile bir önerge verilmesi gerekmektedir. 

îşte, «Danışma Kurulunda yapılan görüşmelerde, 
uygulanacak işlem konusunda muayyen bir görüşe 
varılamaması, bu güçlükten ileri gelmiştir. Çünkü 
Anayasamız ve İçtüzüğümüz, Meclis sorutturması 
açılabilmesi için 'tek yol göstermektedir: En az 40 
üyenin imzasıyla verilecek önerge. Halbuki, 1982 
Anayasasından önceki' dönemde TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 13 üncü maddesine göre, yar
gı mercileri tarafından, Başbakanlık eliyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı Başkanlığına 
•başvuru yoluyla da Meclis som^turması açılabilmesi 
mümkün olmaktaydı. Bugün böyle bir yol yok. JBU 
durumda, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı, 40 muhterem üyeyi, bir önerge vermeleri hu
susunda tahrik edemeyeceğine, gene Anayasamızın 
100 üncü maddesinin son fıkrasına göre, «Meclisteki 
siyasî parti 'gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili 
görüşme» yapılamayacağına ve karar alınamayaca
ğına göre, takip edilecek tek yol kalmaktadır; o da, 
konuyu ve dosyayı, Meclisin, yani milletvekillerinin 
tek tek ıttılaına, tetkikine ve takdirlerine arz etmek
ten ibarettir. Bizim anladığımıza göre, yapılmış olan 
da budur ve bundan başka takip edilecek bir yol da 
bulunmamaktadır. Nitekim Danışma Kurulunun.mü
teaddit toplantılarında bir ba^ka yol da bulunama
mıştır. O halde, bundan sonra ne olur? İlgili evrak, 
milletvekillerinin tetkikine açılmıştır. Başkanlığın su
nuşunun ifade ettiği mana budur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir> — Ne kadar süre ile? 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Eİbetteki 

takdir, sayın milletvekillerıinin ve yüce heyetin ola
caktır. Bu itibarla 1biz, Başkanlık sunuşuyla ifade edi
len konunun yeni bir teamül oluşturduğu şeklindeki 
igörüşlere katılamıyoruz ve yapılması gerekenin ya
pılmış olduğu görüşünü ifade ediyoruz. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAKKAM—Teşekkür ederiz. 
Konu aydınlanmıştır. 

BAŞKAN — Gündemin, «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair ûngörüşmeler» 
•kısmının müzakeresine geçiyoruz. 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 42 
arkadaşının, fındık ve fındık üreticileriyle ilgili ola
rak hükümetçe alınan kararların ülke ekonomisine 
etkisi kamusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 

— GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergeleri üzerinde öngörüş-
melere başlıyoruz. 

(Hükümet? Buradalar. 
önergeyi okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi Türkiye, dünya fındık üretiminin 

yaklaşik yüzde TO'ini gerçekleştiren ve 'bu üretimde 
tarih ve kalite yönünden öncü olan 'bir ülkedir. 50 
milyonluk Türkiye nüfusunun dört milyona yakın 
bir kesiminin ana geçini Ikaynağı ve bazen de, (Doğu 
Karadenizde olduğu gibi, tok geçim kaynağı, fındık
tır. Fındığın vatanı Ordu, Giresun ve Tralbzon ille
rimizdir. Bu illerimizden Ordu ve Giresun halkının, 
ise, fındıktan 'başka hemen hiçlbir gelir ve geçim kay
nağı olmadığı gibi, arazinin topöğraf ik yapısı nede
niyle, fındık, yurt toprağını erozyona karşı koruyan, 
onun alkıp gitmesini önleyici tabiî bir set oluştur
ması yönünden de, 'bu yörede özellikle desteklenmesi 
gerekli bir üründür, öte yandan, Türk ihraç malları 
arasında fındık uzun yıllar birinci sırayı almış, yal
nız üreticisi ve yöre halkının değil, ülkemiz ekono
misinin gözbebeği olmuştur. 

Yukarıda dar çerçeve içinde kalın çizgilerle (belir
lemeye çalışılan fındığın, devletin yakın desteği, ko
ruması ve denetimine, üreticinin ihtiyacından çok, 
ulusal çıkarlarımız ve ekonomimiz açısından zorun
luluklar bulunmaktadır. 

Sayın Başbakanın Türk ekonomisine imzasını at
tığı günden başlamak üzere, hükümetin, içinde bu
lunduğumuz yıllarda fındığa ve fındık üreticisine kar
şı aldığı ve almakta olduğu tavır ve kararlar, fın
dıkla üreticisinden öte, ülkemiz ekonomisini /ters yön
de etikilemektedir. Bu etkilenmeden, başta, büyük bir 
kitle oluşturan fındık üreticisi ve ona bağlı olarak 
da yöre esnafı ve devlet hazinesi zarar görmektedir. 
Namuslu,, dürüst tüccar saf dışı bırakılmakta, hol
dingler, 'geniş kitleler zararına devlet desteğiyle zen-
ginleşltirilmekte, kaçakçılık ve kaçakçılar bilerek ve
ya bilmeyerek korunmalkta ve kollanmaktadır. 

(Hele dünya piyasalarında fındığın en büyülk ra
kibi olan ve Amerikan Hükümetinin maddi ve ma
nevî desteğini sırtında taşıyan bademin ithaline bu 
hükümetçe izin verimiş olması, fındık üzerinde, çok 
uluslu şirket oyunlarının ne denli korkusuzca 'sergi
lenmekte 'olduğunun açık bir 'belgesidir. 

'Fındık- üreticisi köylünün, kendi almteri ve öz 
malı olan Fiskobirlik'in yok edilmesine doğru adım
lar atılmakta, üretici ve ortaklar lehine hareketler 

bilinçli 'bir şekilde uyuşturulmakta» birliğe olan, üre
tici güveninin sarsılması için, ne gerekiyorsa o yapıl
maktadır. 

Kısacası, hükümetin, işbaşına geldiği günden bu 
yana fındık ve üreticisine, Fis'kobirlik'e yörenin na
muslu ihracatçısıyla, esnafına ve devlet hazinesine 
(karşı almış ve almakta olduğu bilinçli veya bilinçsiz 
kararlar, kendine özgü basmane görüntüdedir. 

Görüldüğü gibi, konu, fındıkla uzak yakın ilgisi 
olanlardan ayrı olarak, toplumumuzu yakından ilgi
lendirmesi ve yüce Meclisin önemle üzerine eğilerek 
enine boyuna incelemesi gereken boyutlardadır. 

Bu nedenle, Anayasanın 98 inci, İçtiüzüğün 1012 ve 
103 üncü maddeleri gereğince 'Meclis araştırması açıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla., 
Ordu Milletvekili 

Hüseyin Avni Sağesen ve 
42 arkadaşı 

BAŞKAN — Şimdi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddelerine göre, Meclis araştırması önergesini 
müzakere edebilmek için, aynen genel görüşme 
açılmasındaki usulü takip edeceğiz. 

Genel görüşme açılmasına dair olan 100 üncü 
madde, bu konudaki görüşmede, hükümet, siyasî 
parti grupları ve önerge sahiplerinden bir arkadaşa 
söz vermeyi amirdir. Bu itibarla, hükümete söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; bugün yüksek huzurla
rınıza getirilen konu, fındık ürününün genel politi
kasının münakaşasıdır. 

Fındık, dünya ticaretinde, tarımsal ürünler içe
risinde önemli bir yer işgal ettiği gibi, Türkiye'nin 
geleneksel ihracat maddeleri arasında da çok önemli 
bir. yeri mevcuttur. Gayet kısa bir iki bilgi arz et
tikten sonra, konuya derinliğine gireceğim. 

Fındık, 1964 yılından itibaren devlet desteğine 
alınmış olan bir tarım ürünüdür. 1976 yılından 1985 
yılına kadar geçen son on sene zarfında, gerek miktar, 
gerekse ekim alanlarını yüce Meclisin bilgilerine arz 
etmek istiyorum. 1976 yılında, fındık ekim alanı 
olan 310 bin hektardan 245 bin ton rekolte elde 
edilmiştir; 1977 yılında ekim alanı daha artırılmış, 
375 bin hektara yükselmiş ve aynı zamanda da 290 
bin ton fındık elde edilmiştir; 1978 yılında 380 bin 
hektar, 1979'da 384 bin, 1980'de 385 bin, 1981'de 
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388 bin, 1982'de 395 bin, 1983'te 400 bin, 1984'te 
405 bin ve 1985'te de yine 405 bin hektar olarak 
durumunu muhafaza etmiştir. 

Şimdi, burada görülmektedir ki, 1976 yılında 310 
bin hektar olan fındık ekim sahası, 1976 yılından 
1985 yılına kadar 405 bin hektara yükselmek sure
tiyle, yüzde 30 civarında bir artma vuku bulmuştur. 
Bu arada ise, fındık üretimimizin en yüksek seviyede 
olduğu 1983 yılında, - maksimum trent tabloda gö
rülmektedir - 400 bin hektardan 405 bin ton, yani 
hektar başına 1 ton ürün elde edilmiş oluyor. Bunu 
nazarı itibara aldığımız takdirde, 1985 yılında, yani 
bu yıl içerisinde, rekoltemiz, çok kötü kış şartları 
dolayısıyla maalesef 180 bin tona düşmüştür. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — 150 bini 
bulmaz sayın bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL ((Devamla) — Efendim, ben size res
mî rakamları, 1981 yılından itibaren rekolteyi arz 
edeyim : 1981 yılında 402 bin ton, 1982'de 214 bin 
ton, 1983'de 405 bin ton, 1984'de 280 bin ton ve 1985 
yılında 180 bin tondur. Üretim 180 bin ton olduğu 
zaman, 400 bin tona nazaran, rekolte yüzde 55 bir 
kayıp, yüzde 45 ürün elde edilmiş durumdadır. 

Bu durumda, Fiskobirlik'in bu ürünlerdeki mu
bayaa rakamlarını ve aynı zamanda da tatbik edilen 
taban fiyatları da arz edeyim. 

Yıl Alım Fiyatı Alım Miktarı 
(Lira) (Ton) 

1980 110 101 000 
1981 125 262 000 
1982 150 94 000 
1983 175 216 000 
1984 252 66 000 

Buradaki 252 lira vasati fiyattır. 1984 yılTnda alım 
fiyatı 240 liradan başlayıp, 275 liraya kadar çıkmış
tır. " 

1985 yılında ise, taban fiyatı uygulanmadı, ser
best bıraktık; Fiskobirlikin 675 lira olan alım fiyatı 
karşısında mubayaa edilen miktar 4 500 tondur. 

Biz iktidaara geldiğimizde, yani Aralık 1983 so
nu itibariyle rakam şu idi: Fiskobirlikin elinde 
315 672 ton fındık vardı ve bu fındığın 1980 ürünü 
32 804 ton, 1981 ürünü 86 377 ton, 1982 ürünü 2 191 
ton, 1983 ürünü ise 194 300 tondu. O güne kadar 
üreticiye ödenmiş olan para da 14,5 milyar lira idi 
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ve biz iktidara geldiğimizde, verdiğimiz söze uyarak, 
ocak ve şubat aylarında bunu hemen ödemek sure
tiyle, toplam 38,5 milyar lira ödeme yapıldı. İki ra
kam arasındaki fark, yani 23,5 milyar lira, bizim ik
tidarımız zamanında ödenerek, fındık konusunda üre
ticiye verilen söz kesinlikle yerine getirildi. Bununla 
da kalınmadı... Biraz sonra bunlardan da kademe 
kademe bahsedeceğim. 

Bir de bugünkü vaziyete bakalım; Eh mühim 
hususlardan biridir; 30 Kasım 1985 tarihi itibariyle 
Fizkobirlik'in elinde, 1983 yılının sonundaki 315 672 
tona mukabil, 1981 ürünü 6 780 ton; 1983 ürünü 
83 490 ton; 1984 ürünü 8 377 ton; 1985 ürünü 3 953 
ton - alınan 4 500 tondan bir miktarını satmışlar - ol
mak üzere, toplam 102 600 ton fındık bulunmakta
dır; 315 672 tona karşılık 102 600 ton... 

Biraz önce bahsettiğim gibi, 1984 yılında mu--
bayaa fiyatımız 240-275 lira arasında olmuş; fakat 
teslimata göre, vasatı 252 lira bedel ödemişiz. 

Biz şöyle bir politika takip ettik: Tarım Satış 
kooperatiflerinin anagayesi, çiftçinin, müstahsilin 
ürününün muayyen bir değerden daha aşağıya satıl
masını önlemektir. Yani, «tarım satış kooperatifleri 
Türkiye'deki ürünlerin. hepsini en yüksek fiyattan 
alır» diye" bir kural yoktur. Tarım satış kooperatif
lerinin anagayesi, müstahsilin, köylünün ürün bedeli
nin asgarî bir fiyatın altına düşmemesini sağlamak
tır. Şimdli, biz 'burada şunu müşahede ediyoruz : 
Fındık ürünü bu sene tabiatın hasarına fazla uğra
dığı için, fındık alım fiyatının serbest bırakılmasını, 
buna Fiskobirlik yönetimine karar verilmesini dü* 
şündük ve böyle tatbik ettik. Bunda doğru hareket 
ettiğimiz meydandadır; çünkü herhangi bir fiyat bi
zim tarafımızdan tespit edilseydi - rekoltemiz çok az
dı, dünya piyasasında da rekolte pek iyi görülmüyor-
du-bu sefer de spekülatif hareketler olabilirdi: onun 
için Fiskobirlike bıraktık. Bu, isabetli olmuştur; çün
kü 1985 yılı alım fiyatı önce 470 lira dendi, sonra 675 li
raya çıkardılar; fakat bildiğiniz gibi, hükümetimiz 
bir karar verdi, ve müstahsil makbuzu karşılığında 
satış yapmış olanlara yüzde 10 bir risturn yapacağını. 
ilan etti. Tıpkı, vergi iadesi tarzında olan bir uygu
lamanın yapılacağı kararını alarak bunu Fiskobirlike 
bildirdik. Böylece ileride, müstahsil makbuzu ibra
zında yüzde 10 risturn alma imkânını da vermiş ol
duk. Demek oluyor ki, orada da, yüzde 5 stopaj ver
gisine karşılık, yüze 5 ayrıca, müstahsilin özel bir 
menfaati olacaktır. Bunu da eklediğimiz zaman, 670 
liradan teslim ettiği takdirde, yüzde 5'ten, eline, 700 
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küsur civarında bir para geçmiş olacaktır. Bu durum 
karşısında, yani Türkiye'de fındığın az oluşu ve aynı 
zamanda bizim aldığımız tedbirlerle ki, biraz sonra 
söyleyeceğim o tedbirler sayesinde fındık piyasası 
yükseldi. 

Şimdi arz edeyim: 1984 ürünü çıktığı zaman, 
1983 yılı ürünü fındıkla eski senelere ait fındığın 
140 bin tonunun yağlığa ayrılmasına Para Kredi Ku
rulunda karar verildi. Biz bu kararı verdiğimizde, 
elimizde korkunç bir stok vardı ve dünya fındık pi
yasası Türkiye"de büyük stok olduğunu bildiği için, 
fındığa hakiki fiyat vermeyip, daha düşük fiyata al
maya gayret sarf edecekti; fakat biz yağlığa ayır
mak kararı verdiğimiz tarihten itibaren, 200 dolar 
civarında olan kental fındık fiyatı 240 - 250 dolara, 
bilahara, biliyorsunuz, 300, 350, 360, 375 dolara çık
tı, şimdi de 330 dolar civarında seyreden bir seviye
ye varmış oldu. 

Şimdi, yağlığa ayırmakla müstahsili koruyup ko
rumadığımızı ifade edeyim: Yağlığa ayırdığımız 140 
bin ton fındığın yağ olması halinde, devlete yükü 
26 milyar lira idi. Devlet, 26 milyar lira zararı göze 
alarak böyle bir operasyona girişti; fakat çok sevin
dirici bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu şene, tabi
atıyla müstahsilin ürünü çok daha fazla para edin
ce, müstahsil de Fiskobirlike, 670 liraya dahi çok 
az bir miktar, 4 500 ton fındık getirmiştir. Fiskobir
like mal vermeyince; bu sefer eskiden yağlığa ayır
dığımız 140 bin ton fındığın geri verdiğimiz mik
tarın, geriye kalan 85 bin tonunu, iç tüketimde kul
lanmak kararı yine Para Kredi Kurulunca verildi 
ve bu suretle tabiatıyla 26 milyar lira civarında olan 
zarar - kati hesşp yapmadım, çünkü satışta da biraz 
fark olacaktır-herhalde 4 veya 5 milyar ciyarina inmiş 
olacaktır. Binaenaleyh, bu da, bu meselenin sevindi
rici bir tarafı oldu. Bu bir tesadüftür, bizim dahli-
miz yok; ama şartlar öyle getirdi. 

Tabiatıyla burada da bir memnuniyet verici ha
dise vardır aynı zamanda; fındık ekicilerine - 1984 
yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında olmak 
üzere 2.5 milyar lira para gönderdik. Bunu bir kıs
mı aldı, bir kısmı almadı; kullanan oldu, kullanma
yan oldu; fakat 1985 yılında biz yine 2 milyar para 
gönderdik; fakat yine kullanan olmadı. Binaenaleyh, 
bu bir mesele olarak,, yapmak istediğimiz ön yardıma 
rağmen, ondan istifade edilmediğini gördük. Konu 
tekrar önümüze getirilmedi. Eğer böyle bir ihtiyaç 
varsa, bu sistemi elbette yine tatbik edeceğiz. 
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Şimdi, bugün bir de dünya rekoltesine baktığı
mızda; 1980 yılında 428 bin tonluk dünya rekoltesi
nin Türkiye, 245 bin tonluk kısmını, 1981 yılında 536 
bin tonluk rekoltenin 351 bin tonluk kısmını, 1982 
yılında 388 bin tonluk rekoltenin 250 bin tonluk 
kısmını, 1983 yılında 550 bin tonluk rekoltenin 405 
bin tonluk kısmını, 1984 yılında da 383 bin tonluk 
rekoltenin 280 bin tonluk kısmını üretmiştir ve 1985 

•yılında ise henüz dünya rekoltesi belli değildir; Tür
kiye'nin rekoltesi ise, 180 bin ton olarak görülmek
te. Diğer devletlerden; italya'nın 100 bin ton civa
rında isihtsalı var; fakat geçen sene 50 bin tona 
düştü; ispanya'nın maksimum rekoltesi 30 bin ton 
civarında ve Amerika Birleşik Devletlerinin fındık 
rekoltesi ise, 15 bin ton civarındadır. 

Şimdi, çok mühim bir ihraç metaı olan fındığın, 
bir de ihraç değerlerine ve ihraç miktarlarına baka
lım. 1982 yılında 126 bin 80 ton fındık ihraç etmişiz, 
240 milyon dolar gelir sağlamışız; 1983 yılında 134 
bin 360 ton ihracatımız var ve 245 milyon dolar ge
lirimiz mevcut; 1984 yılında ((yani geçen sene) 156 
bin 128 ton fındık ihraç etmişiz ve 304 milyon do
lar gelir sağlanmış; şimdi, 1985 senesinin Kasım ayı
nın sonuna kadar - yüksek heyetinize calibi dikkat 
bir neticeyi arz edeceğim - yapılan ihracatı, 1984 
yılı verileriyle mukayese ediyorum, 1984 yılı Kasım 
ayının sonuna kadar 134 bin 290 ton fındık ihraç 
etmişiz, buna karşılık 270 milyon 410 bin 627 dolar 
gelir gelmiş; 1985 yılında - takip edilen politika no> 
ticesinde - 134 bin tona karşılık 83 bin 326 ton fın
dık ihracatımız olmuş; fakat buna karşılık da 246 
milyon 997 bin 81 dolar gelir elde edilmiştir. Şu 
halde, rekoltede çok büyük düşüklük olmasına rağ
men, satılan ürünün değerleri arasında çok büyük bir 
fark görülmüyor, inşallah bu seneki ihracatımız da 
geçen seneki fiilî rakamı dolar olarak sağlayabile
cektir. 

Bildiğiniz gibi, 1985 yılında müstahsil makbuzu 
mukabili yüzde 10'luk bir ek ödeme imkânı getirdik. 
Fiskobirlik, fındık fiyatını 675 lira olarak ilan etti. 
Halihazırda ise, serbest piyasada fındık 700 lira ile 
780 lira arasındadır. Yani geçen seneye nazaran fın
dığın fiyatı 2,5 misli yükselmiştir. 

Şimdi, fındığı, diğer ürünlerle mukayese etmek 
istiyorum; çünkü bu önemli bir faktördür. Ayrıca, 
yüksek heyetinize şu malumatı da arz etmek mecbu
riyetindeyim: Kütlü pamuğu esas aldığımız zaman, 
bugün bizim 675 lira olarak bildirdiğimiz Fındık fi
yatının 556 lira, kuru incir karşısında 439 lira ve çe-
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kirdeksiz üzüm karşısında 470 lira, tütün karşısın
da 354 lira, yaş çay yaprağı karşısında 333 Urı 
ve ayçiçeği karşısında da 484 lira olması gerekiyor. 
Şu halde, diğer ziraî ürünlerle de mukayese ettiği
miz zaman, şu anda Fiskobirlikin verdiği parite on
ların üzerindedir; fakat fiilen teşekkül eden fiyat 
ise, onların çok daha üzerindedir. 

BAŞKAN — Sayın bakan, sürenizin dolmasına 4 
dakika kaldı efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI CAHİT 
ARAL (Devamla) — Metinde, bir de bademden 
bahsediliyor. 

1985 yılı ithal rejiminde, müsaadeye tabi mad
deler listesinde yer alan 08 - 05 gümrük tarife ve 
pozisyonundaki bademden, 1983, 1984, ve 1985 Ocak 
ve Eylül dönemi itibariyle ithalatı gözden geçirirsem, 
kabuklu badem 1985'de 20 bin 979 kilo ve kabuksuz 
badem ise 72 bin 77 kilo olmak üzere toplam 93 
küsurdur ve buna karşı 254 bin 900 dolar ödenmiş
tir. 

Şu halde, belirtilen dönemdeki tek badem ithala
tı, Amerika Birleşik Devletlerinden yapılmıştır ve 
1985 yılının 1 inci ayından 22.9.1985'e kadar döviz 
tevdiat hesabından, badem ithalatı için ithal müsaa
desi verilmemiştir; bunu da bilgilerinize arz ederim. 

Bizim, genel politikamız olarak, «Bademi ihraç 
eden bir memleketiz, Türkiye'ye badem gelmesin» 
diye bir kuralımız yoktur. Çünkü, nihayet 93 ton
luk bir ithalat olmuştur; bütün ihracatımız yanında 
bu hiçbir değer ifade etmemektedir, ancak bir söz 
değeri varsa, olabilir; fakat biz öyle zannediyoruz 
ki, türlerin artması yönünde veya varyetelerin ıslahı 
yönünden, dışarıdan arada bir iyi malların gelme
sinde fayda vardır. 

Netice olarak, 1983 ürününü yağlığa verme kara
rımız, iki sene içerisinde fevkalade müessir bir rol 
oynamıştır. 1985 ürününü desteklemeye almama ka
rarımız, kesinlikle, müspet sonuç vermiştir ve aynı 
zamanda 1985'te, müstahsil makbuzu karşısında yüz
de 10'luk tediye, yeni bir formül olarak çıkmıştır ve 
200 dolardan, takriben 390 dolar civarına, bugün ise 
350 dolar civarında bir ihracat seviyesine varılmış
tır. Aynı zamanda da, sevindirici bir netice olarak, 
1983 ürünü 85 bin ton fındık, yağlıktan, tekrar iç tü
ketime dönmüştür. 

Aynı zamanda, bir avans sistemi getirilmiş ve 
bugünkü mevcut fiyat politikasıyla, ihraç ettiğimiz 
emtia karşılığında da Türkiye'nin döviz dengesinde 
negatif büyük bir fark doğmamış olup, bilakis, yak

laşık olarak o değeri tamamen kapatacak bir seviye
de olduğumuzu müşahede etmekteyiz. 

Gerek ülke, gerekse ekonomimiz ve üreticimiz yö
nünden, başlangıçtan bugüne kadar takip ettiğimiz 
politika büyük şikâyeti mucip olmayacaktır; bilakis, 
bu politikanın, müstahsil açısından memnuniyet ve
rici mertebede olduğu kanaatindeyiz. 

Aynı zamanda, yazıda belirtildiği şekilde, KDV 
ve stopaj vergisi gibi, kaçakçılıkla ilgili unsurları bir 
ihbar kabul edip, üzerinde gereken hassasiyetle du
rarak bertaraf etmeye çalışacağız. 

Yüce Meclise en derin şükranlarımı arz ederim. 
Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Ali Mazhar Haznedar. 

Buyurun Sayın Haznedar. (MDP sıralarından al
kışlar) 

MDP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZ
NEDAR (Ordu) — Sayın Başkan, yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; fındık müstahsili ve fındık politikaları 
hususunda hükümetin aldığı tavırları bir Meclis araş
tırması konusu yapan önerge hakkında Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere huzurlarınızdayım ve konuya girmeden önce 
yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. . 

Değerli milletvekilleri, sayın bakan burada açık
ladılar, önergede de var; fındık aslında, anayurdu 
Türkiye olan bir ürün çeşididir. Biraz evvel sayın 
bakan dünyada ve Türkiye'deki üretim hakkında ra
kamlar verdiler, ben tekrar etmeyeceğim; yalnız, 
dünyada, Türkiye'nin fındıktaki ağırlığı takriben yüz
de 70 seviyesini bulmaktadır, yani üretimin yüzde 
70'ini Türkiye yapmaktadır. 

Bunun dışında, dünya yüzündeki 527 bin hektar 
fındık ekim alanının yaklaşık 405 bin hektarı Tür
kiye'de bulunmaktadır. Bu üretimde Doğu Karade-
nizin payı ise, takriben yüzde 70 seviyesindedir. 

Türkiye'nin dünya fındık ihracatındaki yeri son 
on yıllık ortalamalara göre, tüm ihracatın yüzde 78' 
ini bulmaktadır. Binaenaleyh, Türkiye, bu hüviyeti ile, 
aslında, dünya yüzünde fiyat belirlemesi bakımın
dan tekel gücüne sahip bir ülke olmasına rağmen, 
yıllardan beri bunun tam tersi cereyan etmekte ve 
fındık ihraç fiyatları Türkiye'ye dışarıdan empoze 
edilmektedir; bunun nedenlerini biraz sonra arz ede
ceğim. 

Fındığın Karadeniz için ifade ettiği mana ise, 
Türkiye ekonomisi içindeki payının da çok üstünde-
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dir; çünkü fındık Doğu Karadeniz halkı için hayatî 
bir konudur. Belki Türk ekonomisi için önemli bir 
konudur fındık, fakat Karadeniz halkı için hayatî 
bir konudur. 

Sayın bakanım, fındığın son yıllardaki ihracat ra
kamını verdiler; yalnız, ben, daha değişik bir şekil
de konuya değinmek istiyorum. Fındık, geleneksel ih
raç ürünlerimiz arasında, 1977 ile 1984 rakamlarına 
baktığımızda,"tütün, pamuk ve fındık arasındaki mu
kayesede bu sekiz yıl içindeki beş yıl da fındık, en 
büyük dövizi sağlayan ihraç ürünümüz olmuştur. 

Sayın bakanın işaret ettiği gibi, 1977 yılında 251 
milyon dolarlık fındık ihracatı olmuş; buna mukabil 
pamuk 210 milyon, tütün 175 milyon dolara ulaş
mıştır. 1979 senesinde fındık ihracatından elde edi
len döviz 353 milyon dolar; buna mukabil pamuk
tan 227 milyon dolar; tütünden de 176 milyon dolar 
elde edilmiştir. 1980 senesinde fındıktan 394 milyon 
dolar döviz temin edilmiş; buna mukabil pamuktan 
322 milyon dolar; tütünden de 233 milyon dolar 
döviz temin edilmiştir. Yine 1983 ve 1984 yılların
da da, fındıktan elde edilen döviz miktarı; gelenek
sel ihraç ürünlerimizin en önde gelenlerini teşkil eden 
pamuk ve tütüne nazaran daha fazla olmuştur. O ne
denle, fındığın Türk ekonomisi içindeki yerini inkâr 
etmek veya görmezlikten gelmek kabil değil. Miktar 
olarak, dünya ihracatının yüzde 78'ini de Türkiye 
elinde tutmaktadır. 

Fındığın, Karadeniz bölgesi halkı için ifade et
miş olduğu manaya biraz evvel değinmiştim; bunu 
daha detaylı anlayabilmek için, seçim bölgem olan 
Ordu ilini size misal olarak vermek istiyorum: Ordu 
İlinde 656 bin hektar arazi var, bunun 538 bin hek
tarı fevkalade sığ ve tarıma elverişli olmayan arazi 
niteliğindedir; ayrıca, tarım arazisinin ancak yüzde 
7'si, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf tarım arazisi ni
teliğindedir. Bir başka hususiyet daha var: Ordu'da, 
656 bin hektar arazinin yüzde 91'i dik, çok dik ve 
sarp nitelikli arazidir. Buralarda ekolojik şartların 
da müsaadesi nazarı itibara alınırsa, fındığın dışında 
hiçbir ürünün üretilmesi kabil değil. Karadeniz böl
gesinde, özellikle Ordu ve Giresun illerinde durum 
böyledir. Bu nedenle, dik yamaçlarda yetişen fındık, 
önergede de ifade edildiği gibi, bölge arazisinin eroz
yonla vadilere ve oradan da denize akmasını önle
yen bir tarım ürünü oluyor. 

O çevrenin yine bir başka özelliği: Arazinin fev
kalade dar olması sebebiyle 1 ila 20 dönüm arasın
da arazisi olan fındık üreticisinin payı yüzde 61, ya

ni müstahsilin yüzde 61 'i, 20 dönümden daha az ara
ziye sahip; 100 dönümün üzerindeki arazi sahiple
rinin sayısı ise, tüm müstahsilin binde Ti seviyesin
de. Bu yüzden de küçük aile işletmeleri şeklinde fın
dık üretimi 3'apıknakta. Doğu Karadeniz halkının 
tek gelir kaynağını fındık teşkil etmekte ve bu ne
denle de fındık, Karadenizin bu bölgesi için, özellik
le Ordu ve Giresun illeri için - Trabzon bir nebze bu
nun içine girer - hayatî önem taşıyan bir ürün nite
liğindedir. 

Karadeniz bölgesinde fındık çiçekleri fazla olur 
ise, yöre halkının yüzü güler; çünkü bu ürünün iyi 
olacağına işarettir. Fakat Karadenizlinin bir beklen
tisi daha vardır; o da, sayın bakanın ifade ettiği 
gibi, 1964 yılından beri destekleme kapsamına alı
nan fındığın taban fiyatının ilanı konusudur. Bu se
vinç - gelmiş geçmiş tüm iktidarlar döneminde olan 
bir hadise olarak, yalnız bu iktidara mahsus değil -
taban fiyatlarının ilanı hadisesinde tamamen sönmüş
tür - amiyane tabiri ile ifade edeyim - Karadeniz 
halkının iki yakası bir türlü bir araya gelmemiştir. 
Fındık üretiminin fazla olduğu dönemlerde taban fi
yat düşük verilmiş, üretim az olduğu dönemlerde ta
ban fiyat fazla verilmiş; fakat fındık üretimi az ol
duğu için, üreticinin eline hiçbir şey geçmemiştir. 

Sayın bakan biraz evvel, bu seneki uygulamayı 
güzel bir uygulama olarak ifade ettiler. Bu konuda 
kesin bir şey söylemiyorum; ama bir yıl evvelki uy
gulamaya izninizle işaret etmek istiyorum. 1977 sene
sinde fındık taban fiyatı 16 lira 50 kuruş olarak tes
pit edilmiş ve 1984 senesine kadar - sayın bakan oku
dular - 240 liraya kadar çıkmıştır. 

Bu rakamları, yıllık enflasyon oranları ile muka
yese edelim. 1977 yılına bu rakamı irca ettiğimiz za
man ortaya çıkan tablo şu oluyor: 1977'de 16 lira 
50 kuruş olan bir kilo kabuklu fındığın fiyatı, 1984 
yılında 1977 fiyatları ile - yalnız, enflasyon faktörü
nü nazarı itibara alırsanız - 13 lira 64 kuruşa inmiş 
oluyor. Yani, son sekiz sene içinde Karadenizde fın
dık üreten müstahsil 1977'ye nazaran çok gerilere 
düşmüştür. 

Üreticinin eline geçecek olan para miktarı sade
ce taban fiyatları ile ilişki kurularak ifade edilemez 
gayet tabiî, bir de miktar faktörü vardır - fındık üre
timi bir yıl fazla olur, bir yıl az olur - bu miktarı da 
nazarı itibara alırsanız, 1984 senesinde üreticinin eli
ne geçen para - satın alma gücü olarak ifade ede
lim - 1977 yılının 16 lira 50 kuruşuna mukabil, 12 
lira 50 kuruşa düşüyor. 
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HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Daha çok 
düştü, 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Fın
dık üreticisi, 1984 senesinde, 1977 yılına nazaran, yüz
de 24.nispetinde daha az para alır vaziyete geliyor, 
yani yüzde 24 oranında f akirleşiyor; bu, bir yıl ev
velki duruma nazaran yüzde 34,5 oluyor. Taban fiyat
larının bu şekilde tespiti hadisesi - gelmiş geçmiş tüm 
hükümetler için söylüyorum, bu hükümet de dahil -
aslında bu hükümetin vermiş olduğu fiyatla son sekiz 
sene içinde tespit edilen fiyatların en aşağı seviyesine 
ulaşmış oluyor. Buna mukabil fiyat bu sene serbest 
bırakıldı,.gerilim ortaya çıkıyor. 

Sayın bakan, serbest piyasa içinde hadisenin han
gi boyutlara ulaştığını ifade ettiler. 675 liraya çıktı... 
Geçen yıllarda olduğu gibi, bu, yine merkezî plan
lama şeklinde yukarıdan tayin edilse idi, o takdirde fi
yat,-sanıyorum ki, 675 lira seviyesini kesinlikle bul
mayacaktı; 1984'teki durum, 1985 yılında da aynen 
yaşanacaktı. 

Fındık taban fiyatları bu şekilde tespit edilirken, 
fındık üreticisinin durumu böylelikle geçmiş yıllara 
nazaran daha kötü duruma sokulurken, acaba fındık 
üreticisinin kullanmış olduğu girdi fiyatları ne oldu? 
Sanıyorum, biraz da ona göz atmak yerinde olacak. 
12 Eylülün başında, yüzde 21 nispetinde azotlu amon
yum sülfat gübresinin fiyatı 10 lira idi ve bu fiyat 
1983 yılı sonuna kadar sabit kaldı, yani ANAP Hü
kümetinin iktidara geldiği zamana kadar 10 lira ola
rak kaldı. Sonra, 1984 yılının başı ile 1985 yılının 
- daha sonuna ulaşmadık - gübre fiyatlarına bakıyo
ruz; 10 lira olan yüzde 21 nispetli azotlu amonyum 
sülfat gübresine dört defa zam yapılarak, 37 liraya 
çıkmış, üre fiyatları - yüzde 46 azotlu - 21,5 liradan 
77 liraya, normal süper fosfatın kilosu 7,5 lira iken 
24 liraya, kompoze gübrenin fiyatı 20 liradan 74 
liraya, potasyum sülfat gübresinin fiyatı 20 liradan 
74 liraya yükselmiştir. 

. Akaryakıt fiyatlarındaki farklar hepinizin malu
mu; ama ben bir kere daha tekrar edeyim: O ta
rihte benzini 126 lira imiş, bugün 261 lira; motorin 
ve gazyağı 84,5 lira imiş, bugün 184 liraya yükseldi. 

Tarım kredilerinde durum ne olmuş? ANAP hü
kümeti yüzde 22 ile faizi teslim almış, bilahara yüz
de 28'e çıkarmış; bugün gübre için kredi kullandığı
nız takdirde, yüzde 34 faiz vermek ve traktör alma 
ihtiyacınız var ise - Karadeniz bölgesinde pek yok; 
ama Türkiye'nin diğer yöreleri için söylüyorum -
yüzde 35 faiz ödemek mecburiyetindesiniz. Yani, üre-
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tim için kullanılan girdi fiyatlarında büyük artışlar 
meydana gelmiş. 

Oysa, yapılan araştırmalara göre, eğer fındık oca-
.ğı başına bir kilogram azotlu gübre kullanırsanız, 
verim, bir dönümde 76 kilo artabiliyor. Yani bugün
kü seviyenin iki misline çıkarılması, normal şekilde 
gübre kullanma imkânı bulunur ise mümkün; fakat 
gübre girdilerinin fevkalade yüksek olması, buna 
mukabil, tespit edilen taban fiyatların fevkalade 
düşük olması, maalesef, Karadeniz halkı için buna 
da imkân vermiyor. 

Sayın bakanın ifade ettikleri gibi, fındık konusu, 
taban fiyat uygulamasına ve destekleme alımına tabi, 
1964 yılından beri, yani 21 yıldan beri. Bunun aracı 
olarak,- bu tarihe kadar gelmiş geçmiş hükümetler, 
Fiskobirliği (Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birli
ğini) kullanmışlar; FiskObirliğe, Merkez Bankasından 
temin ettikleri reeskont kredileriyle fındık mubayaa 
ettirmişler, bunun yanında bir şey daha yapmışlar; 
Fiskobirliğin bu maksatla kuracağı teşkilatın, depo
lamanın ve pazarlama masraflarının karşılanması için 
de, bugünkü seviyesi yüzde 35'lere kadar varan bir 
parayı da ek olarak, ürün bedellerinin dışında, ken
disine genel masraf payı olarak vermişlerdir. 

Bu sene hükümet taban fiyat uygulamasını kal
dırdı; Fiskobirliğin bu masraflarının ne suretle kar
şılanacağı hususu muallakta; ancak, aslında iyi bir 
karar olduğunu hemen ifade edeyim. Bu 140 bin ton 
civarındaki 1983 ürünü fındığın yağlığa ayrılması ha
disesi, dışarıdaki fiyatların yükseltilmesi istikametin
de arzın azaltılması anlamını taşıdığı için, aslında 
olumlu ve doğru bir karardır. 1985 yılı ürününün 
180 bin ton civarında olacağının anlaşılması üzerine,' 
bu karar bir süre sonra kaldırıldı. 

Sayın bakan burada ifade ettiler, şu anda 70 bin 
ton civarında yağlığa ayrılmışken, yağlığa ayrılma
sından vazgeçilmiş, ürün elde bulunuyor. Yalnız, 
TÜBİTAK'ın yaptığı araştırmalara göre, fındık mu
ayyen bir süre bekledikten sonra kullanılırsa, insan 
sağlığı için zararlı sonuçları görülüyor. Binaenaleyh, 
dahilî piyasada, iç tüketimde ve iç sanayi ihtiyacı 
için kullanılması kararı alınan bu 70 bin ton fındık 
üzerindeki tetkikatın çok dikkatle yapılması ve du
rumun kesinlikle tespit edilmesinde yarar, görüyo
ruz. 

BAŞKAN — Saym Haznedar, 5 dakikanız kal
mıştır. 

ALI MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Pe
ki Sayın Başkanım. 
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Fıskobirliğin uygulamış olduğu ve fındık üreticile
rini fevkalade rahatsız eden bir durum daha var, 
onu da dile getirmeden edemeyeceğim. 

Fiskobirlik, fındık mubayaası ile görevlendirili
yor ve kredisi devlet tarafından Merkez Bankasından 
temin ediliyor idi; fakat geçmiş dönemde de vaki 
olduğu üzere, hiçbir zaman, nakit akışı yeterli öl
çüde temin edilmediği için, fındık müstahsiline ürün 
bedelleri peşin olarak verilememiştir. Bunun netice
leri ne olmuştur? 1981 yılında 125 lira olarak tespit 
edilen fındık taban fiyatına rağmen, üretici, ürünü
nü 80-90-100 liradan satmak zorunda kalmıştır. Ge
ne 1982. yılında 150 lira olarak tespit edilen taban 
fiyatına rağmen üretici fındığını 90-100-110 liraya 
satmak zorunda kalmıştır, yani zarar etmiştir. Buna 
mukabil, bunun ekonomi üzerindeki neticeleri de şu 
şekilde tecelli etmektedir : Bu şekilde ucuza satılan 
fındığı tüccar alınca, bunu fevkalade yakından izle
yen dış piyasalardaki mahfeller, fındık piyasasına hâ
kim olan çevreler, fındık için dışarıda teşekkül eden 
ihraç fiyatlarını bu espri içinde tayin etmeye başla
mışlar ve 1981'den evvel 100 kilogramı (1 kentali) 
400 dolar seviyesine çıkan iç fındık fiyatları,. 1982 
yılında 160 dolara kadar düşmüştür. Bu sene ise, iç 
fındık fiyatlarında memnuniyet verici bir sonuca ula-. 
şılmış ve fiyatlar 360-370 dolar seviyesine yüksel
miştir; şu anda da, sayın bakanın da ifade ettiği gibi, 
fiyatlar 330 dolar civarında seyretmektedir. 

Fındıkta bir de fon uygulaması hadisesi vardır. 
Bu durum, Doğu Karadeniz'de fındık yetiştiren müs
tahsili fevkalade mutazarrır eden, rahatsız eden ve 
son günlerdeki uygulamalarla da millî ekonomiye za
rar veren bir mahiyet almıştır. 

Fon uygulaması konusunu sizlere açıklamak isti
yorum. Aslında buna fon değil de, prim de denebi
lir. Fındıkta fon uygulaması 1977 yılında başlamış
tır. Fonun ismi, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
dur. Bu İstikrar Fonunun amacı, aslında, tarımsal 
girdilerin sübvansiyonu, üreticinin fiyat hareketlerin
den korunması, ihracatın geliştirilmesi, ihracata dö
nük yatırımların finansmanı, ihracat sigortasının sağ
lanması; bunlara ilave olarak, son günlerde, konut 
sektörünün finansmanı ve gecekondu altyapı tesis
leri yapımının hızlandırılmasının sağlanmasıdır. 

Bu fona prim nereden kesiliyor? İhraç edilen v̂e 
desteklemeye tabi olan tarım, ürünlerinden prim ke
sildiği gibi, bir de, tüm ithalatın yüzde 2'si nispe
tinde bu fona gelir gelmektedir. 

Şimdi, 1977 yılında ihraç edilen kabuklu fındı
ğın 1 kilogramından 50 kuruşluk prim kesilirken, bu 

miktar 1980 senesinde 75 liraya çıkmış, sonra yıl so
nuna doğru 40 liraya inmiştir. 1981 yılında 1 kilog
ram kabuklu fındıktan 35 lira, 1982 yılında da yine 
aynı miktar, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna 
prim kesilmiştir. 1983 yılında fon için kesilecek prim
de Türk parası yerine dolar esas alınmaya başlan
mış ve 1 kilogram fındıktan 70 sent alınmaya başla
narak, bu miktar sonradan 95 sente, daha sonra da 
110 sente kadar çıkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, konuşmanızı to
parlamanızı rica ediyorum efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Biti
yor Sayın Başkanım; bir, iki dakikalık bir konuş
mam kaldı. 

1984 -1985 yıllarında bu miktarı 100 sent olarak 
görüyoruz; yani 1 kilogram iç fındık ihraç edildiği 
zaman 100 sent (1 dolar) para alınıyor. Buna muka
bil, desteklemeye tabi diğer tarım ürünlerinden ne 
alınıyor, ona bakıyoruz; 1985 senesinde çıkmış olan 
kararnamelere göre, kilogram başına tütünden 0,5 
sent, pamuktan 0,1 sent (1 sent de değil, 1 sentin onda 
biri kadar) buğdaydan 1 sent, arpadan 1 sent, mısır
dan 1 sent, undan 0,5 sent, mercimekten 5 sent, kuru 
üzümden 8 sent, fındıktan 100 sent para alınıyor; 
yani böylelikle Karadeniz'de fevkalade zor tabiat şart
larıyla başbaşa boğuşmakta olan, geçim mücadelesi 
veren geniş bir üretici kitlesinin cebinden alınan pa
ralar fona gidiyor. Fon ne yapılıyor? Biraz evvel an
lattığım, gayet güzel, çeşitli maksatlarla kullanılması 
gerekirken, şirket kurtarma operasyonlarında dahi 
kullanılabiliyor. Bunun parası nereden çıkıyor? Ka
radenizli müstahsilin cebinden çıkıyor. 

Bu fon dolayısıyla ortaya çıkan, ekonomiyi rahat
sız eden son günlerdeki olaylar da şöyle: Fona kesi
len para o kadar yüksek ki, bugün 1 kilogramlık mal
dan 560 liralık fon kesilebiliyor. Böyle olunca bir 
kısım tüccar -'akıllı tüccar diyelim - fındığı fonsuz 
ihraç etmek için çeşitli çarelere başvuruyorlar; fın
dık ihraç ediyorum diye, fona tabi olmayan malları 
Suriye'ye gönderiyorlar, hudut dışına çıkarıyorlar. 
özellikle Suriye'nin Lâzkiye Limanından Avrupa'ya 
gayet ucuza, fon ödenmediği için, gayet ucuza mal 
ihracı yoluna gidiliyor. Bunun neticesinde de dış pa
zarlarda, büyük ölçüde talep karşılandığı için fiyat
lar düşüyor ve ekonomik yönden Türkiye büyük ka
yıplara uğruyor. Bunun yanında, bu şekilde alınan 
fındık, aslında faturasız alındığı için stopaj kesil
miyor; ayrıca, fabrikadan, işlendikten sonra çıkar
ken, gene faturasız çıktığı için KDV ödemek gibi 
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bir külfet de tüccar tarafından ihtiyar edilmiyor, ya- j 
ni kaybeden devlet oluyor. 

Bütün bu nedenlerle - zamanım dolduğu için maa
lesef daha fazla konuşamıyorum - hükümetin, bu fon 
usulünden, bu fon sisteminden vazgeçip, eskiden ol
duğu gibi, asgarî ihraç fiyatı sistemine tekrar dön
mesinde büyük yararlar olduğunu düşünmekteyiz. 
Yalnız çok iyi bir piyasa araştırması, pazar araştır
ması yapılmak suretiyle ve gerçekçi bir biçimde bu 
fiyatların tespiti şartı ile bu yola gidilmesi fevkala
de yerinde olacaktır; böylece, Karadeniz halkmıh üze
rindeki bu fon belası - öyle diyeyim - bir ölçüde de 
olsa ortadan kalkmış olacakta*. 

Değerli milletvekilleri, Karadeniz halkı, kendileri 
için fevkalade hayatî önem taşıyan bu soruna yüce 
Meclisin büyük bir hassasiyetle eğileceği inancı ve 
beklentisi içindedir. Bu nedenle, bilgi almak amacıy
la verilmiş olan bu önergeye - ki, Anayasa bu öner- I 
genin mahiyetini sadece «bilgi almak» olarak ifade 
etmektedir - bütün Meclisin ittifakla katılarak, Kara
deniz halkının çektiği ıstırabın mahiyetine yüce Mec
lisin muttali olması imkânını yaratacağı ümidi ve 
inancı içinde yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MDP 
ve SHP sıralarından alkışlar) \ 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar. I 
Anavatan Partisi Grubu Adına Trabzon Millet

vekili Sayın Eyüp Aşık. 
Buyurun Sayın Aşık. (ANAP sıralarından alkış

lar) * 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trab
zon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Ordu Milletvekili Sayın Hüseyin Avni Sağesen ve I 
arkadaşları adına verilen araştırma önergesi ile ilgili I 
olarak Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak I 
üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. I 

Sayın milletvekilleri, önergede açık olmamakla I 
beraber, üç hususta itham vardır, üç hususta bilgi I 
edinilmek ihtiyacı hissedilmektedir. Bunların birin
cisi, fındık üreticisinin, Anavatan iktidarı dönemin- I 
de zarar gördüğü ve hatta perişan olduğu; ikincisi, I 
Fiskobirlikin kötü durumlara düşürüldüğü; üçüncü
sü, namuslu tüccarın ve ihracatçının mağdur edildiği.. I 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Dahası 
var... I 

EYÜP AŞIK (Devamla) - - Sayın Sağesen tasdik 
ediyor. 

Şimdi, bölgenin bir milletvekili ve fındık üreticisi I 
olarak, bu hususlardaki şahsî müşahedelerimi arz et- I 
mek istiyorum. . I 

j Sayın milletvekilleri, bu Mecliste göreve başla
dığıma ilk günlerden bu yana, fındık üreticisinin ve 
fındığın bütün sorunlarıyla yakından ilgilendim. 
1983 yılı sonlarında, fındıkla ilgili tablo şöyle idi: 
Fiskobirlikin depolarmda 300 bin ton civarında stok 
fındık vardı; ihracatta tıkanıklık vardı; üreticinin 
parası ödenemiyordu ve Fiskobirlik iflas durumuna 
gelmişti. 

Bölge milletveküleri olarak, l(muhalif, muarız, 
hep birlikte) yaptığımız teşebbüslerle, gösterdiğimiz 
gayretlerle, 1984 yılının ilk iki ayında - yani 1984 
Ocak ve Şubat aylarında - 1983 mahsulü fındığın 
kalan 20-25 milyar lira borcunu ödettik diye övü
nüyorduk. 

Bundan sonra, gerek genel müdürlüğün bulundu
ğu Giresun'da, gerek Ankara'da yapılan müteaddit 
toplantılar, seminerler ve çalışmalar neticesinde hü-

I kümetimize arz ettiğimiz hususlara, sayın bakanımız 
ve sayın Başbakanımız eğilmiş ve bu dönemde fın
dıkla ilgili çok önemli kararlar alınmıştır. 

Bunların neticesi olarak, 1983 yılına göre, bu
günkü manzara tam tersine dönmüş; yani stoklar 
azaltılmış, üreticiye devletin borcu kalmamış ve fın
dık fiyatı 1983 yılına göre 4 misli artmıştır. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Enflasyon ne kadar 
artmış bu arada?, 

EYÜP AŞIK (Devamla) Enflasyonla hiç muka
yese edilmeyecek derecede, iki yılda 4 misli artmış
tır. 

Sayın milletvekilleri, tarım ürünlerinde, traktör 
fiyatıyla mukayese etmeye alıştık. 1979 yılında, 14 
ton fındık karşılığı bir traktör alınırken; 1980 yılın-

I da 10 ton, 1983 yılında 12 ton fındık vererek köylü 
I bir traktör alırken, bugün sadece 6,5 ton fındık ve

rerek bir traktör alınabilmektedir. Fındığın bütün 
I girdilerinde, ilaçta, gübrede durum aynıdır, 
I Bu itibarla, iddianın birinci kısmı tamamen boş

tur, yani fındık üreticisi bu dönemde mağdur ol-
I mamıştır. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN ı(Ordu) — Trak
törle mi topluyor fındığı? 

EYÜP AŞIK <Devamla) — Üstelik, bu fiyatlar 
I devlet ve Hazine sübvansiyonu ile değil, yurt dışın-
I da fındık fiyatının artmasıyla temin edilmiştir. 
I Şimdi, bir an için, Türkiye'deki bu fiyatların re-
I kolte düşüklüğünden ileri geldiğini varsayalım. Av-
I rupa'da. 1983 sonlarında kentali 200 doların altına 
I düşen fındık, 1984'te 250 dolara, bugün ise 350 dola-
I ra çıkmıştır. Dünya rekoltesi ise, bu yıl, geçen sene-
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lerden daha az değildir. Buna rağmen fındıktaki bu 
başarı, Bakanlar Kurulunun ve Para Kredi Kurulu
nun aldığı «Yağlık» kararıyla yakından ilgilidir. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — İnanı
yor musun? 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, biraz sonra da zatı 
âliniz konuşacaksınız. Arkadaşlarımız size de aynı 
şekilde söz atarlarsa, kesinlikle bizi muhatap kılar
sınız; lütfen... 

Devam edin Sayın Aşık. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Yeri gelmişken, ülke
mize yılda yaklaşık 400 milyon dolar dövizin girme
sine vesile olan fındık üreticisine burada şükranları
mızı arz ediyor, bütün sorunlarında yanlarında ve 
müdafileri olacağımızı beyan ediyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, ikinci iddia ise Fiskobirlikle 
ilgilidir. Trabzon, Giresun, Ordu, Bolu ve Sakarya 
ile az miktarda da olsa, bir iki ilçede daha, toplam 
160 bin ortağın kurmuş olduğu 50 kooperatifin bir
liği olan Fiskobirlik, diğer birçok müessese gibi, 12 
Eylül öncesi, keşmekeşlik ve yıkımdan nasibini al
mıştır. Misal olsun diye arz etmek istiyorum: 1978 
yılında iktidar değişikliği ile, bu kuruluştan, işçi faz
lalığı gerekçesiyle, 700 işçi çıkartılmış, tazminatları 
ödenmiş ve fakat aynı yıl Fiskobirliğe 3 bin işçi alın
mıştır. Keyfî istihdam yaratıcı politik baskılarla her 
ilçeye bir fabrika kurulmuş, bugün 116 fabrikasıyla, 
28 işletme tesisi meydana getirilmiştir. Personel sa
yısı ise 7 bini bulmuş ve bundan önemlisi de büro 
personelinin tüm personele oranı hiçbir devirde yüz
de 50'nin altına düşmemiştir. Bu yapı ile, bir koope
ratif olmaktan ziyade, bir KİT durumuna gelen Fis
kobirlik, artık, üreticileri, ortakları değil, işçilerini 
düşünmek zorunda kalmıştır. Nitekim, özel sektörde 
50 liraya işlenen fındık, Fiskobirlikte 250 liraya işle
nir hale gelmiştir. 

1984 yılında bu şartlar altında devr alınan bu 
kurum, rehabilitasyona tabi tutulmuş, geçmiş dönem
lerde yapılan birçok yolsuzluk ortaya çıkarılmış -
Bunlardan biri meşhur Naskur olayıdır - ilgili birçok 
kişiye işten el çektirilmiş, kendi- isteğiyle işten ayrılan 
ya da emekli olanların yerine yeni adam alınmayarak, 
personel sayısı 3 400'lere kadar indirilmiştir. 

Büyük finans ve faiz yükü getiren stoklar eritil
miş; artan ihracat fiyatlarıyla, zarar azaltılmış ve 
neticede - arzu edilen seviyeye gelmemekle beraber -
ayakları üzerine kalkabilen bir hasta durumuna ge
lebilmiştir. 
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Bu hastanın iyileşmesi için daha fazla bakım 
şarttır. Bu noktada, Fiskobirlik'e ihracatta yeni des
tek ve ayrıca entegre tesisleriyle, kooperatif tesisle
rinin ayrılıp, entegre tesislerinin şirket haline getiril
mesinde büyük fayda olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın üyeler, önergede iddia edilen asıl önemli 
sorun, kaçakçılık, paravan şirketler ve tüccarın duru
mudur. Burada, çok enteresan bir tespitimi arz etmek 
istiyorum. 

Sayın üyeler, fındıkta kaçakçılık iki yolla yapıl
maktadır: Birisi, fon vermeden yurt dışına kaçak 
ihracat yapmak; birisi de, bu sene icat olan bu Kat
ma Değer ve Stopaj Vergisinin kaçakçılığıdır. Nite
kim, bölge milletvekilleri olarak daha mevsim başın
da bu durumu tespit etmiş ve Sayın Başbakanımıza 
arz etmiştik. Sayın bakanımızla ve sayın hükümet 
yetkilileriyle yaptığımız müşterek görüşmeler neti
cesinde, fındıkta her iki kaçakçılığın önlenmesi için, 
iki tedbir getirilmiştin Bunlardan birincisi, üreticiye, 
makbuz karşılığı malını teslim ettiği takdirde verilen 
yüzde 10 ilave ücretidir. Bugün kaçak satılmasın, 
evrakla satılsın diye, hükümetimizin üreticiye ver
diği para - 700 lira kabul edersek - kiloda" 70 lira
dır. 

Sayın üyeler, bu para, iki sene evvelki fiyatın 
yarısından fazladır. Sırf, kaçakçılık yapılmasın, mak
buz karşılığı tüccara veya Fiskobirlike teslim edil
sin diye, üreticiye, 1983 yılındaki fındık taban fiya
tının yanlından fazla prim verilmektedir. Bu kararı 
alanları, takdirle, şükranla anmak istiyorum. 

ikinci husus ise, daha aylar evvelinden tespit 
edilmiş ve bugün de görüşülmesine devam edilecek 
olan vergi kanunlarına bunun madde olarak girme
sidir. Bu hususu çok dikkatle izlememizde fayda 
var. 

Sayın üyeler, görüşülmekte olan vergi kanunları
nın gerekçesinde, bu fındık kaçakçılığı ile ilgili bir
kaç cümle var; arz etmek istiyorum: «Vergiyi kes
tiği halde veya tahsil ettiği halde vergi dairesine ya
tırmayanları zorlamak ve bu görevlerini yerine getir
melerini sağlamak için, alım satıma taraf olanlar ve 
hizmetten yararlananların müteselsilen sorumlu tutul
ması..» Devam ediyor. «...Stopajın yapılıp yapılma
dığını, yapılmışsa, vergi dairesdne yatırıp yatuımadığını 
araştırmaya zort&ımajk,.. «Açağılda; yine ıdevaım edi
yor,» ...Katma Değer Vergisi tahsil edip vergi dai
resine yatırmak zorunda olan birkısım mükellefler, 
bu yükümlülüklerini yerine getirmemek amacı ile bir
takım paravan firmalar kurmaktadırlar. (Bu ifade, 
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2 nci maddenin gerekçesinde yazıyor) Bu firmalar 
aAıım ve satıma aracılık edeır duramdıa göziükmelkte 
olup, uhdelerinde önemli vergi birikmesine karşılık, 
bu vergileri süresi içinde vergi dairesine yatırma-
maktadırlar. Söz konusu firmalar çoğu kez, vergi 
kaçırmak amacıyla büyük alıcılar tarafından kurul
maktadır. Bu ise, çiftçiyi ve çok sayıda Katma De
ğer Vergisi ödeyicisi kitleleri. mağdur etmektedir.» 

Sayın üyeler, görüşmekte olduğumuz vergi kanun
larının 2 nci maddesi, yani müteselsil mesuliyet ge
tiren 2 nci maddenin gerekçesi bu. Şimdi, bu madde 
geçen hafta yüce heyetinizin huzurunda görüşülmüş 
ve bu madde hakkında, aleyhte Sayın Barış Can, Sa
yın Ferit Melen, Sayın Türkân Arıkan ve Sayın 
Ömer Kuşhan konuşmuşlar; Anayasadan, insan hak
larından bahsetmişler... Müteselsil mesuliyet getiren 
bu madde ile sadece paravan firmaların önlenmek 
istendiğini, Anavatan Grubu adına konuşan Sayın 
İlhan Aşkın - tutanaklardan, isterseniz okuyabilirim 
- «Arkadaşlar, buraya,- yukarıda komisyonda da gö
rüşüldü, sadece paravan firmaları önlemek için bu 
madde getirilmiştir' demiştir ve biraz sonra da, Sa
yın Maliye İBakanıımız 'kürsüye çtarıış, rilca ettaıiştir. 
«Arkajdlaşlar, bunun için bir yönetmelik çıkartacağız» 
diemıiiştjır ve fıındı'ktan misal vermii'ştıir; «Fındığı paravan 
firmalarla toplayıp ihraç edenler, katma değerini, sto
pajım yatırmıyor; onun için, geliniz, bu maddeye kar
şı çıkmayınız; bu maddeyi hep birlikte geçirelim ve 
(kaçakçılığı örileyelüm» demiştir. Buna rağmen,'bu mad
denin kanun metninden çıkartılması için 5 ayrı öner
ge verilmiştir ve hatta yoklama istenerek engelleme 
lyaıpılmıışıtırj. 

Sayın üyeler, arkadaşlarımız belki, «Bu maddeye 
biz başka sebeplerle karşı çıktık» diyeceklerdir; ama 
sayın bakanımız daha sonra gelmiş rica etmiş ve de
miştir ki: «Bu madde vergi kaçakçılığını önlemek 
için düzenlendi; yönetmeliğini de buna göre hazır
layacağız» 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Değiştirme şimdi, 
doğru konuş. 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen efendim.;. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Buna rağmen, bu 

maddenin tasarı metninden çıkartılması için 5 ayrı 
önerge verilmiş ve engelleme yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi insaf ile düşüne
lim: Fındığın kaçak olarak satılmasını önlemek için, 
bir yanda, üreticiye yüzde 10 prim veren hükümet-ki, 
miktarım da daha evvel söyledim, iki yıl evvelki fın
dık fiyatının yarısından fazla - böyle bir madde met-

I nini getiren bir grup ve diğer yanda da, bunu redde
den bir grup, «Vergi kaçakçılarım koruyor» diye bu 
iktidarı itham ediyor... Bu düşünce tarzım, akün, 
mantığın alması mümkün değildir. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — İtham değil, bütçe 
görüşmelerinde bunu ispat edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Can, o zaman yaparsınız; 
şimdi hatibin sözünü kesmeyiniz efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bugünden yapalım. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın üyeler, önerge 

sahiplerine birkaç soru sormak istiyorum: Yurt içlin
de fındık fiyatları 'düştü mü? Yurt dışında fındık fi
yatları düştü mü?. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Paranın 
değeri ne oldu, paranın?.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Fındık, toplanıp, deni
ze mi döküldü? Üreticiden alındı da, bedeli mi Ödeta-
rnedi? Taban: fiyatı mı düşük tutuldu. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Evet, 
evet... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Sağesen, «Evet» 
diyor; ama fındık taban fiyatı geçen sene 240 lira idi, 
bu sene ise 700 liradır. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, hatipten sonra yarım 
saatlik söz hakkınız var; bunları o zaman ısöyleseniz 
daha iyi olmaz mı? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Soru so
ruyor, cevap veriyorum Sayın Başkan. 

. BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Devam edin Sayın Aşık. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sıcağı sıcağına ce

vap veriyor efendim. 
EYÜP- AŞIK (Devamla) — Sayın üyeler, vatan

daş bugün Fiskoibirlik'e fındığını getirmiyorsa, asla 
devlete, hükümete veya Fisfcöbirlik'e olan güvensiz
liğinden değildir; züra, Fiskobirlik, fındığı zaten peşin 
para ile almaktadır, tüccar da peşin para ile almakta
dır; ama buna rağmen, eğer üretici fındığım satmak 
için pazara getirmiyorsa, bunun sebebi, hükümetin 
aldığı önemli kararlar sayesinde fındığın artık bir ta
sarruf aracı haline gelmesidir. Vatandaş, ihtiyacını 
karşılayacak kadar satıyor, yarın fındığının daha faz
la değerleneceğini bildiği için, ihtiyacından fazlasını 
evinde saklıyor. 

Bu önergenin ınasıl geldiğini de biliyorum ve bu 
hususta bir tespitlimi de arz etmek istiyorum: Sayın 
üyeler, fındıkta alivre satış diye bir şey var Tüccarlar, 
ihracatçılar daha Mart ayında Avrupa'ya giderler, be-
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lirli fiyatlar üzerinden bağlantı yaparlar. Müşahede 
ettiğimize göre, bazı büyük tüccarlar, enflasyonu ve 
diğer şeyleri hesap edip bu sene Türkiye'de fındığın 
kilosunun 400 Mra olacağım varsayarak Avrupa'da 
büyük bağlantılara girmişler. Bugün piyasadan 400 li
radan fındık toplayamayınca, o tüccarların çalmadık
ları kapı kalmamıştır. 

Şimdi Sayın Sağesen de milletvekili ya, milletve
kili de Milletin temsilcisi ya, 400 liradan bağlantı ya
pan o tüccarlar şlimdi zor duruma düştü ya... Ee, onun 
hakkını da savunmak lazım; masa arkadaşlığı dıa var... 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Onlar 
bizim yanımıza değil, sizin yanınıza gelirler. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — işte, bu önerge huzur
larınıza böyle gelmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Savunan 
sensin, benim konuşmamı iyi dinle. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın üyeler, fındığın 
ekim alanlarını yasaklamak, kısıtlamak, bir çözüm de
ğildir. Ondan daha önemli çözüm, iki senedir yapıl
dığı gibi, fındığa yeni pazarlar bulmaktır. Tıpkı, Çin 
gibi, yeni pazarlar arayacağız... Dikkatlerinize arz edi
yorum; 1 milyar insanın yaşadığı Çin Devletine adam 
başı bir fındık versek, ihya oluruz. Çin gibi, Japonya 
gibi; Ortadoğuda, Uzakdoğuda yeni pazarlar arayaca
ğız; fındık için asıl çözüm budur. Nitekim, bu yıl 
sosyalist ülkelerle, Sovyetler Birliği ile bu konuda 
önemli bağlantılar da yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, 5 dakikanız vardır, to
parlayın. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — icraatın içinden... 
HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — Televiz

yonda açık oturuma varım. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Fon kesintisine ide de

ğinmek istiyorum. 

Sayın üyeler, fındıktan kesilen fonun fazlalığı bir 
gerçektir. Yalnız, yanlış anlamayalım, bugün bu fon 
kesilmese, fındık fiyatına aksetmez; olsa olsa, Avru-
pa'daki fiyatlar düşer. O bakımdan, bu fonun azaltıl
ması, böyle taban fiyatının ve piyasa fiyatının fevka
lade yükseldiği bir dönemde değil, desteklenmesi ge
reken bir dönemde yapılması kanatimizce daha uy
gun olacaktır. O gün geldiği zaman, inşallah hep bir
likte mücadelemizi veririz. 

Sayın üyeler, Anavatan Partisi Grubu olarak, çift
çinin, üreticinin, köylünün her türlü sorunlarını bura
da saatlerce, günlerce tartışmaktan zevk alırız; bun
dan asla kaçmayız. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Gensoru
dan kaçtınız. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Yalnız, önemli kanun
ların görüşülmekte olduğu, bütçenin Meclise indiğli, 
vaktimizin fevkalade dar olduğu bir dönemde, fındık
la ilgili olarak, maalesef fındık kabuğunu doldurma
yan bu iddiaları ciddî 'bulmuyoruz ve bu sebeple öner
geye de katılamıyoruz, (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Yüce heyetin takdirlerine arz ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Hüseyin Avni Sağesen. 

Sayın Sağesen, Başkanlığımıza şifahî müracaatınız
da hem grup adına, hem de önerge sahibi olarak ko
nuşacağınızı beyan etmişsiniz. Bunu tekrarlıyor mu
sunuz? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Evet 
efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti. 

BAŞKAN — Siz öğrenebilirseniz kâfi, benim için 
de zeVk olur. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, gündem 
dışı bir parti değil, siyasî gündemdeki bir parti. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Sağesen hem grubu adına, hem de önerge sa

hibi sıfatıyla söz istemiş bulunmaktadır. 
SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AVNİ SA

ĞESEN (Ordu) — Sayın Başkan, yüce Meclisin seç
kin üyeleri; bu müzakereler açık bir oturumda karşı
lıklı konuşmalar halinde olsaydı, işin şekli daha baş
ka türlü olabilirdi; örneğin, ANAP Grubu adına ko
nuşan sayın arkadaşımın söyledikleri + (artı) sayın 
bakamın verdiği bilgiler... Belki sayın bakana verilen 
bilgiler yanlıştır, belki o şekilde organize edilmiştir; 
orasını bilemiyorum. 

Esasa geçmeden önce, fındık hakkında bazı önbil
giler sunmak istiyorum. Fındığın anavatanının neresi 
olduğu konusu tartışmalıdır. En eski kaynak Çin'de bu
lunan bir el yazmasından, milattan önce 2838 yılında 
Doğu Asya'da fındığın bilindiğidir. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, bu tarihî bilgilere gi
rerseniz, vaktiniz daralır, o zaman da Başkanlığı itham 
edersiniz. Lütfen efendim, sadede girin. (SHP sıraların
dan «Müdahale etmeyin» sesleri) 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Devamla) — Sayın 
Başkan çok kısa, bu kadar zaten, fazla bir şey yok. 

BAŞKAN — Buyurun, takdir sizin efendim. 
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — Fındık Çin'e gidiyor. 
Kaçak gidiyor zaten. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Devamla) — Çin'e 
fındık gönderiyorlar!.. 

BAŞKAN — Vaktiniz geçtiği zaman, «Sözümü 
kestiniz» derseniz; bu mazereti beyan etmemeniz için 
söylüyorum. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, aşağıdan, beni kızdırarak söz attılar; 
şimdi zatı âliniz, benim sözümü onlara karşılık ola
rak mı kesiyorsunuz? 

Demin arkadaşımın bir tanesi - lütfen bunları ko
nuşma zamanıma dahil etmeyiniz - Çin'e, fert başına 
birer tane fındık gösderiyorlardı; ben de kendilerine 
bilgi veriyorum, bilmediği şeyi öğretiyorum. «Fındığın 
anavatanı Çin'dir, sen oraya ne fındığı gönderiyor
sun?» diyorum. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Fındık meyvesi, kuruyemiş olarak - Sayın Başka
nım, bunları izah etmeden esasa geçemiyorum - izin 
verirseniz... 

BAŞKAN — Efendim, bir defa söylemiş bulun
dum, siz devam edin, kafanızı bize takmayın. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Devamla) — Özür 
dilerim efendim, sözümü geri alıyorum. Sözümü kese
ceğinizi zannettim, o bakımdan bunları söyledim efen
dim. 

Fındık meyvesi, kuruyemiş olarak büyük miktar
larda tüketildiği gibi, pastacılıkta, helvacılıkta, tatlıcı
lıkta ve özellikle çikolata endüstrisinde geniş ölçüde 
kullanılmaktadır. Yetiştirildiği yörede geniş bir istih
dam yaratan fındık, işleme tesislerinde, kavrulmuş 
fındık, beyazlatılmış fındık, paketlenmiş kabuklu ve 
iç fındık, iç fındık, fındık ezmesi, kıyılmış fındık, fın
dık unu, fındık püre ve nugası, krokan tuzlu fındık, 
kübik fındık şeklinde işlenerek piyasaya sürülür. 

İç fındığın birleşiminde, ortalama olarak yüzde 
4,1 su, yüzde 65,4 yağ, yüzde 15,6 protein, yüzde 2,6 
selüloz, yüzde 9,8 azotsuz hulâsa maddeleri ve yüz
de 1,35 kül bulunur. B1 B2, A, C ve E gibi vitaminleri; 
potasyum, fosfor, kalsiyum, tianin, niasin ve demir 
gibi mineralleri oldukça zengin olması nazara alınır
sa, fındık önemli bir besin maddesidir. 

Genç ve düzgün fındık dallarından, karton, şem
siye sapı, makara, sepet, küfe, iskemle, fıçı çemberi 
yapılır. Kök ve gövdeleri, yakacak odun, mangal kö
mürü olarak kullanılır. Kabuğunu yöre halkı yaka
cak olarak kullandığından, orman tahribatı büyük 
çapta önlenmektedir. Fındık kabuğu ayrıca, kontra-

lit. sunta, yer muşambaları, plastik, kauçuk, boya, 
parlatma sanayiinde hammadde olarak kullanılabilir. 
Fındık kabuğunda yüksek oranda bulunan furfurol, 
kimya, plastik ve yağ sanayiinde kullanılmaktadır. 

Çürük, gizli çürük ve limonlaşmış fındıklardan, 
sabun yapımında kullanılan yağ; kırık, ezik ve vurgun 
fındıklardan da yemeklik yağ yapılır. Yağı alınmış 
fındık posası yağ ve proteince zengin olduğundan pas
ta yapımında kullanıldığı gibi, süt ve kümes hayvan
larının beslenmesinde de kullanılabilir. 

Boş çotanakları ve yaprakları, çiftlik gübresi ço-
ğaltımı ve zenginleştirilmesinde kullanılır. 

Fındık, ekili yamaç arazilerindeki toprak erozyo
nunun kesin durdurucusu, Doğu Karadeniz yöremizin 
insan ayağı tutmayan sarp yamaçlarındaki vatan top
rağının vefakâr ve cefakâr bekçisidir. Kısacası, fın
dık, her şeyiyle, kökünden yaprağına, dalından mey
vesine kadar, ülke ekonomisinin bugün nahak yere 
horlanan neferidir. 

MUSTAFA KILIÇARSLAN (Sakarya) — Baban, 
seni hiç fındık bahçesine soktu mu? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sizi arka sıra
larda oturmaya davet ederim. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini 
gerçekleştiren ülkemiz, üretimi son on yılda yüzde 
50'ler mertebesinde artarken, fındık dikim alanların
daki artışın yüzde 60'lar mertebesinde olduğunu göz
lemekteyiz. Fındık dikim alanlarımız ve ona bağlı ola
rak fındık üretimimizdeki artışa karşın, dünya fın
dık tüketimi, 1979'lardan bu yana doğru, düşmeler 
kaydetmektedir. Kalkınma planlarındaki fındık üre
tim hedefleri ise, sürekli aşılmaktadır. 

Hatırlanacağı üzere, 15 Şubat 1985 günü verdiğim 
bir sözlü soru önergesinde, 2844 sayılı Fındık Alanla
rının Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, «Fındık 
üretimi yapılacak alanlar kalite özellikleri ve arazi 
kullanma kabiliyet sınıfları dikkate alınarak, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek alanlarla sınırlandı
rılır. Bu alanların tespitinde, ülke ekonomisi bakımın
dan daha yararlı başka tarım ürünlerinin üretilemeye-
ceği hususu da göz önünde bulundurulur» denildiği 
hatırlatılarak, yasada anılan sürenin geçmiş olduğuna 
dikkat çekilmiş idi. 

Yüce Meclisin, 1.3.1984 tarihli 40 inci BMeşimitt-
de Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Vekili Sayın 
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Kâzım Oksay'ın, sözlü soruya verdiği cevapta, «Yö
netmelik tasarısı, diğer bakanlıkların da görüşleri alı
narak hazırlanmış bulunmaktadır. Üzerinde son ça
lışmaların yapıldığı yönetmelik tasarısı, çok kısa bir 
süre içinde 'Başbakanlığa sunulacaktır» denilmekte 
idi. ıBen de, yönetmeliğin çıkartılarak, etkin bir seki
de yürürlüğe konulacağına inanmış, sayım bakana ce
vâp vermemiştim; bu hükümetin hangi sözünü yerine 
getirdiğimi düşünmemiş, daha başka bir deyişle, her 
söylediğinin tersini yapacağına ihtimal verememiştim. 
Aradan iki yıla yakın bir zaman geçti; nerededir bu 
yönetmelik, hâlâ göremiyoruz.,. 

Fındık dikimi, yasasının öngördüğü tarzda mutla
ka sınırlandırılmalı; adam eksen biter denilen cinsten 
münbit ve düz arazilerden, daha yararlı, başka tarım 
ürünlerinin üretilemeyeceği yamaç alanlara doğru çe
kilmelidir. 

Sevgili hükümetimiz, fondıfc üretimimi plan hedef
lerine yaklaştırmak, yani arz - talep dengesini sağla
mak için, artık kendi amblemi haline gelen zam kı
lıcını kullanmaktaki maharetini burada da göstererek, 
son iki yılda gübre fiyatlarına yüzde 270'e varan zam
lar yaparak .zavallı fındık üreticisinin gübre kullan-
ma olanaklarını tamamen yok etmiştir; böylece,, hava 
şarttanım da yardımıyla, fındık rekoltesini 400 bin 
tonlardan bu yıl 100 bin tonlara kadar imdirivermiş-
tir. 

Fiyatlarım alabildiğine yükselmesine karşım, gübre 
alabilen çok sınırlı fındık üreticisi ise, gübre içindeki 
etkin maddenin yetersizliğinden yakınmaktadır. Fi
yatlar yukarı, kalite aşağıya; sefillik, sefalet, açlık; iş
te, bu bizim yeni ekonomik modelimizin nur topu 
gibi yavrucukları!... 

Gübre böyle, fındıkkurdu ondan değişik bir şey 
değil... IBu yıl fındıkkurdu ilacı kullanan hiçbir üre
tici bundan da bir yarar sağlayamamıştır. İçindeki 
etkin maddesi yüzde 25'lere kadar düşürülen fındık
kurdu ilaçlarının fiyatları katlamalı olarak artınlarak, 
birkaç kişiye milyarlar kazandırılmış olmaisı önemli
dir; yoksa, fakir fukaranın çırpınışından kime ne! 
Biz liberal ekonomi, serbest piyasa ekonomisi uygu
lamıyor muyuz; ama öte yandan da, bu ilaç bir veya 
iki firmanın tekelindeymiş, kontrol gerekiyormuş, on
dan 'hükümete ne; 'öyle değil mi? Dünyanın neresinde 
böyle bir soygun düzeni vardır; Doğumda veya Batı'da, 
bizdekinden başka bir ekonomik rejimde bir eşini gös
termek mümkün müdür? 

Bakınız, Orhaniye Köyünden eski muhtar Dursun 
Efendi yazdığı mektupta ne diyor; aynen okuyorum: 

«O yıllarda köylüden fındıkkurdu kozası toplanır ve 
kilosu 25 kuruştan devletçe satın alınırdı, ıfınkkurdu-
nun kilosu ise 50 liradan alınıyordu; bahçeleri temiz 
tutanlara mükâfat veriliyordu; bu sayede bizim köye 
üç sene fındıkkurdu ilacını hükümet meccanen verdi. 
Onun içindir ki, senede 100 kilo fındık yapanlar, bin, 
hatta '2 bin kilo yapar olmuştur. Fındıkkurdu ilacı 
12 - 13 bin lira olmasına rağmen, kalitesi çok düşük, 
bu yıl fındığa hiçbir fayda vermedi; hatta gübreler 
bile kalitesiz, köylünün istediği randımanı almak 
mümkün değil.» Bunlar benim sözlerim değil, köy
lünün sözleri. 

KEMAL ÎĞıREK (Bursa) — İlaç söyle, ilaç. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN ıflDevamla) — İlaç

larınız da öyle, bozuk. 
Sayın milletvekilleri, fındık, özellikle çikolata tü

ketimi fazla olan İsviçre, Avusturya, Almanya gibi 
Avrupa ülkelerinde oldukça yüksek oranlarda tüketi
lir. Türkiye ve Türk vatandaşı için fındık, aranan bir 
madde değildir. Türkiye'de fert başına kabuklu fındık 
tüketimi yılda 360 gram olmasına karşılık, Almanya' 
da tüketim 2 400 gram, Avusturya'da 3 300 ila 4 200 
gram, İsviçre'de ise bin gramın üzerindedir. 

Sunu vurgulamak istiyorum: Fındık, eskiden beri 
Türkiye için bir ihraç maddesidir. Türkiye'nin fındık 
ihracatından yıllık ortalama geliri 35ö milyon dolar
dır. Türkiye, böyle bir ihracatı gerçekleştiren üretici 
değil, aracı firmalara, 91 milyon dolara kadar, «ihra
catı teşvik primi» adı altında, Hazineden vergi iadesi 
ödemektedir. Sormak ve öğrenmek istiyorum, üç beş 
aracı ihracatçıya ödenen bu. para kadar, 4 milyonluk 
üretici kesimine kâr payı bırakıyor musunuz? 

Geçen yıllarda bu kürsüden, fındık üreticisine çek
tirilen çileleri dile getirirken, kamu kurumu niteliğin
deki kurumların resmî rakamlarına dayanarak, üre
ticinin zarar ettiğini, zararına ürün sattığını söylemiş
tim. Tüketici Avrupalı, fındığı değer fiyatına yemek
tedir, değerini hiçbir zorlama olmaksızın ödemeye 
hazırdır; ama bizim aldığımız yeni kararlar üreticiyi 
desteklemeye değil, çökertmeye, buna karşın birkaç 
holdingin zenginliklerine yenilerini eklemeye yönelik
tir, 

Bakınız bu iş nasıl oluyor; Fındık üreticisi köylü, 
kendi malı olan Fis'kobirlik'e ürününü vermeyi yeğler. 
Bunda iki anafaktör vardır: Birincisi, fındık alımında, 
randımandan, çürükten, ezikten - bezikten ve hatta 
kan'tardan zarar görmeyeceğine inanmıştır; İkincisi, 
Fiskübirlik ile devleti, devlet güvenini ve devlete yar
dımı özdeşleştirmiştir. (Bu güven duygusu, 1983 -1984 
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ve 1984 - 1985 mahsul sezonlarında, hükümetin be-
yanılarıyla, uygulamalarındaki' aldatmâcalarıyla o mer
tebede sarsılmıştır ki, 1985 - 1986 sezonunda artık 
hükümetin ıfındık konusundaki her beyanına müstehzi 
bık tavırla gülmektedir. 

Fındık üreticisi, mahsulünü pazara eylül ayında 
indirir; borcunu o ayda öder; oğlunu, kızını o ayda 
evlendirir; hastasının tedavisini o ayda yapar; alaca
ğını o ayda tahsil ©der... Bütün hesapları ona göre 
ayarlanmış, düzeni ona göre kurulmuştur. Yöre hal
kının deyimiyle, «iEylül ayı erkek ayı»dır. Tabiî, bu 
sözün geçerliliği geçmişte kaldı artık... 

Hükümet, hem seçim beyannamesinde, hem hükü
met programında ve hem de işbaşına gelir gelmez, 
1983 -1984 mahsulünün fındık paralarını peşin ödeye
ceğini ilan etti. Eiskobirltik'e gönderilen üç - beş milyar 
lira bir haftada eriyince, üretici, mahsulünün bedelini 
taa ocak ayı, şubat ayı ortalarına kadar alamadı. 
ıBunu gören ve mahsulünü teslim etmemiş olan üre
tici, 175 liralık taban fiyatı havada asılı bırakıp, 125 -
130 liraya fındık sattı. 1984 - 1985 sezonunda da hü
kümet, 240 lira taban fiyatla birlikte, kademeli ve pe
şin ödeme yapacağını ilan etti, Müstahsilin geçen yıl
dan dili yanmıştı, fındığını Fiskobirlik'e glötüremedi; 
hükümetin beyanlarına güvenemedi. Gerçi haksız da 
çıkmadı; paralar yine ödenmedi... Malı, devlet diye 
gördüğü Ftekobirlikte duruyor, parası ödenmiyor; ala
caklı icracılar (devlet, banka ve kooperatif) müstah
silin atını, öküzünü, ineğini satmaya götürüyordu. 
Bunları geçen yıl da görmüştü ve böylece yine 240 
liralık destekleme taban fiyatı askıda kalmış; fındık, 
piyasada !'80 - 190 ve 200 liradan işlem görmüştür. 
Fakir fukaranın malı elinden çıktıktan sonra, 240 lira 
taban fiyatlı ıfindik, 585 liraya kadar fırlamıştı. Kı
sacası, köylü vatandaş yine aldatılmış, yine soydurul-
MUŞtU. 

Yörenin İmdik tüccarı, yüksek faiz nedeniyle kredi 
kullanamamalktadır. Türkiye'yi iyi gözleyen Avrupalı 
alıcı, (Türkiye'de piyasa oluşturmaktadır; fiyatı artık 
kendisi saptamaktadır. Madem deviet, yani Fiskobir-
ılik para ödememektedir ve yöre tüccarında da para 
yoktur, malı; üreticinin elinden istediği fiyata, ağlata 
sızlaîta, bağırta bağırta almaktadır. Tabiî, Türk fındık 
ihraç fiyatının düşüklüğünden üreticimiz de, tücca
rımız da, esnafımız da ve hepsinden önemlisi Türk 
Hazinesi de zarar görmektedir. Kim kazanmaktadır? 
Avrupalı tüketici mi? Hayır.., Sadece ve sadece, bir
kaç holding ile, Avrupalı birkaç tüccar; olay budur. 
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Şimdi ben ve fındık üreticisi fakir fukara öğren
mek istemekteyiz; Hükümet bu davranışıyla kime ve 
neye hizmeti 'Öngörmektedir? Eğer, «Enflasyonu ön
lüyoruz» diyecekseniz, ihraç malına ödenen paralarla 
enflasyonun önlendiği, dünyanın hiçbir ekonomik sis
teminde duyulmuş, görülmüş değildir, bizi bununla 
aldatamazsınız. Fındıkta her yıl değişik bir senaryo 
yazılır ve sergilenir. Bu senaryoyu hangi gizli eller 
yazar bilinmez; ama oyunun sonunda canı yanan, hep, 
üretici ve o yörenin esnafı olur. 

•Bu yıl meteorolojik şartların ağırlığına, fındıkkur-
du ilacındaki hileler de eklenince, fındık bahçeleri
nin birçoğuna girmeye bile gerek kalmadı. Hava şart
ları nedeniyle İspanya ve İtalya'da fındık olmadığı, 
mayii», haziran aylarında söylenmeye başlandı, tem
muzda kesinlik kazandı; hatta Ordu İlinde, sayın va
limizin direktifleriyle, fındık hasar tespit komisyon
ları kuruldu. Bu komisyonların 20 Şubat 1985 tarihi 
civarında. verdiği raporlarda, bu yıl fındığın yüzde 
75,6 oranında zarar gördüğü belirlendi; sayın bakan 
«yüzde 45 diyarlardı. Buna rağmen hükümet, 415 
lira olan maliyeti bir yana iterek, Fiskobirlik'i, taban 
fiyatı tespitinde serbest bıraktı ve telefon talimatını 
da peşinden ekleyiverdi. «Taban fiyatı 470 lirayı 
geçmeyecek» şeklindeki talimat yerine getirildi ve 
Fiskobirlik 1,5 ay sadece 115 ton fındık alabildi. 

Amaç ne idi, arz edeyim: Bazı açıkgöz telefon 
tüccarları, 350 lira civarınıda alivre satışlar yapmış
lardı. Amaç, işte bu, aracı, emeksiz telefon tüccarları
nı korumak, kollamak ve kurtarmak idi, Türkiye'de 
ve dünyada fındık olmadığını sağır sultan bile duy
muştu; ama hükümet duymak istemiyordu. Avrupalı 
avcı derhal piyasaya girdi 600 ıliradan toplamaya baş
ladı ve 800 liraya kadar çıkararak, piyasadan fındığı 
toplayıverdi. 

Taban fiyatı, 470 lira yerine, şimdi olduğu gibi 
675 lira olsa idi, fındık 1 000 liradan işlem görecek
ti; ama bu yapılmadı. Alınan kararlar yine üretici 
aleyhine olmak üzere, bu defa bir taşla, iki değil, üç 
kuş vuruluyordu: Hem telefonlu alivreci tüccarlar 
kısmen de olsa kurtarılıyor, hem Avrupalı tüccarla
rın ucuza mal kapatması sağlanıyor ve hem de en 
fecisi, üreticinin dayanışma noktası olan Fiskobirlik' 
in mal alması engellenerek, yok olması yönünde 
önemli bir adım daha atılıyordu. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Söylediğin söze ina
nıyor musun? 
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HÜSEYİN AVMt SAÖESEN (Devamla).— Evet. 
Fiskobirlik, yenıi mala gereğince sahip çıkmazken, 

depolarındaki 1983 ürünü fındığı kavurduktan sonra 
bayilerine yüzde 6 bayilik iskontosu ve yüzde 2 faiz
le, iki ay vadeli olmak üzere, 1 160 liradan «atmak
tadır- iki; Iskontolar, vade farkları düşüldüğünde, bu 
fındık 900 küsur liraya gelmektedir. Yeni üründen 
kavrulmuş fındığın 1 800 liraya mal olduğu bir dö
nemde, yarı fiyatlına 1983 ürününün bayilere satıl
ması son derece hatalıdır. Bayilerden ucuza toplanan 
bu mallar, çeşitli yollarla yurt dışına çıkarılacak ve 
devletin depolarındaki fındık, üreticinin elindeki fın
dığa rakip olacaktır, olmaktadır da. 

Ya bu malların bayilere satılması önlenmeli yahut 
da bu malların fiyatları ı(yeni mal yerine, «ski mal 
gönderilmesi) cazip olmaktan çıkarılacak bir seviyeye 
yükseltilmelidir. iEski malla yeni mal arasında, yıllara 
ıgöre, yüzde 10'dan 'fazla bir fiyat farkı daima suiisti
mallere açıktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 28 (Temmuz 
1938'de... 

NABl POYRAZ (Ordu) — Kalite farkı... 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Devamla) — Bunu 
unutma. 

... Atatürklün talimatları ile kurulan Fiskobirlik, 
160 bin dolayında fındık üreticisinin ve 55 fındık ta
rım satış kooperatifinin ortak olduğu, dünyanın en 
büyük kooperatif birliklerinden biridir. Fiskobirlik, 
Türkiye fındık ihracatının yaklaşık yarısını tek başına 
gerçekleştirir idi. Günlük kapasitesi 642.5 ton olan, 
19 modern, fındık kırma fabrikası, 235.060 ton ka
pasiteli kapalı depoları olan Fiskobirlıik'in, yılda 33 
bin ton işleme kapasiteli, entegre fındık işleme tesisi 
bulunmaktadır. Fındıkta Fiskobirlik bir dünya mar-
kasıdır. 

Eiskobirlik, Türkiye fındık rekoltesinin aşağı yuka
rı tier yıl ortalama yarısını mubayaa etmekte, üretici 
köylünün kısmen de olsa serbest piyasa canavarının 
elinde boğulmasını önlemekte idi. Sekiz yıllık istatis
tiklere baktığımızda, yukarıda arz ettiğim gibi, iki 
yıllık kararların doğal sonucu olarak, Fiskobirük'in 
fındık mubayaasında azalma değil, çığ gibi yuvar
lanmalar görmekteyiz. Bakınız: 1978'de 310 bin ton
luk rekoltenin 162.7 bin tonunu; 1979'da 282 bin ton
duk rekoltenin 134.4 bin ıtonunu; 1980'de 250 bin 
tonluk rekoltenin 101.2 bin tonunu; 1981'de 402 bin 
tonluk rekoltenin 262.9 bin tonunu; 1982'de 214 
bin tonluk rekoltenin 94.6 bin tonunu; 19831de 420 
bin tonluk rekoltenin 216.6 bin ıtonunu mubayaa et-
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miş iken, 1984'de 280 bin tonluk rekoltenin ancak 
66 bin tonunu ve de 1985'de 180 - 200 bin ton olan 
rekolteden sadece bugünkü rakamla 4 bin tona bile 
ulaşamamıştır. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Serbest piyasadaki fi
yatın yüksek oluşundan... 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN .(Devamla) — Onu 
siz yapmadınız. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Kim yaptı? 
HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Devamla) — Siz 

yapabilseydiniz 1 000 lira olurdu bu, doğru karar ol
saydı. 

MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya) — Son iki 
yılda verilen taban fiyatı söyle... 

BAŞKAN — Sayın Kılıçaslan, lütfen efendim, 
Başkanlığı müşkül durumda bırakmayınız, lütfen efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 
o taban fiyatını zamanında verselerdi, üreticinin ce
bine girerdi. 

BAŞKAN — Efendim, sizinki de bunun üzerine 
bal döktü doğrusu... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sordular da, cevap 
verdim efendim, 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Devamla) — Fın
dıklı bal güzel olur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Devamla) — Bu 
arada bir hususu vurgulamakta yarar görüyorum. 
1984 yılı mahsulü için hükümetin Fiskobirlik'e ver
diği reeskont kredisi 16 598 522 ,184 liradır. Fiskobir-
lik'in 1984 - 1985 fındık sezonunda - bu hususa dik
katinizi diliyorum arkadaşlar- yani bu kredi ile alıp, 
ihraç ettiği fındıktan Hazineye ödediği fon ise, 14 
milyar 591 milyon 600 bin (liradır. 16 miyar lira kredi 
verdi, 14,5 milyar lira - fondan - geri Hazineye aldı. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, önerge sahibi olarak 
konuşmanızı da dikkate aldığım takdirde 8 dakikanız 
kalmıştır; önünüzdeki sayfaları ona göre hesaplayarak 
değerlendiriniz. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Devamla) — 19 
dakikalık sürem var. 

BAŞKAN — Ben biliyorum kaç dakika olduğu
nu. 

'Buyurun devam edin efendim. 
HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Devamla) — Her 

türlü açık kapalı çelmelere rağmen Fiskobirtlik'İn bu 
başarısını, sevgili hükümetimiz, yukarıda arz ettiğim 
gibi, mükâfatlandırmış (!) ve bu yılki alımlarda kul-
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lanıimak üzere 1983'te 38 milyar iken, 1984'te 163 
milyar olan reeskont kredi kullanımını -22.10.1985 
tarihi itibariyle - 2 milyar 896 milyon lirada bırak
mayı ve böylece Fiskolbirlik'i 1985 - 1986 sezonundan 
itibaren felç etmeyi de başarmıştır; Kâfinin, adına 
kutlamak lazım doğrusu!.. 

Her ülkenin rejimi kendi iç meselesidir ve her hü
kümet, önce millî ve milliyetçi olmak zorundadır. 
Dünya fındık piyasalarında fındığım: bir kanseri var
dır, bilirsiniz, o da badem. Badem piyasasını ve bade
mi Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti maddî ve 
manevî her alanda desteklemektedir; fındıktaki gibi, 
değerinin üstünde - fon; man ismi ne olursa odsun -
ihracat vergisi almamakta, aksine, destekleme primi 
ödemektedir. Türikye'nin tişörtünden ipliğine kadar 
türlü ihraç malını bir yığın bahanelerle ülkesine 
sokmayan Amerika'nın, bademini, yani fındığın kan
serini ithal etmek ve fındığımızı iç piyasamızda da 
boğdurmak gibi bir yolu seçtik. Her şey aklımıza ge
lirdi de, çok uluslu şirket oyunılannın bu derecede 
korkusuzca sergilenebileceği aklımıza gelemezdi. Bi
zim milliyetçilik anlayışımıza, sizin düşünce tarzınıza 
bile bunu sığdıramıyorum. Bu hükümettin, fındık ve 
müstahsiline olan bu can düşmanlığının nedeni nedir, 
bir türlü anlayamıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleriî bizler yeni bir 
sözcüğü çok iyi ezberledik: Fon. Şu günlerde yüce 
Meclise gelecek olan bütçenin nasıl yok olduğunu ve
ya yok olmaya doğru nasıl büyük bir hızla gittiğini 
görmekteyiz. Onun asıl nedenini de, vatandaştan 
toplanan, kursağından' sökülüp alınan vergilerin, «fon» 
adı altında toplanmasıdır. İşte bu üç harflik kelime
den, fındık ve üreticisi kadar nasibini alan kesim, de
ğil Türkiye'de, dünyanın hiçbir yöresinde yoktur. 

Aslında fon, «Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu» 
adı altında 1977 tarih, 7/13938 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararıyla başlatılmıştır, çok iyi niyetlerle başlatıl
mıştır. Amacı, madde politikasının takibi ve fiyat is
tikrarı yönünden piyasanın düzenlenmesi olarak be
lirlenen fonun, fona konu olan maddenin üretimi, 
alım - satım ve ihracının düzenlenmesi, pazarlanma-
sının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için kullanı
lacağı öngörülmüştü ve ahnan paralar Ziraat Ban
kasında açılan bir hesapta toplanıyordu. 

Fındıktan kesilen ve Ziraat Bankasında toplanan 
bu paraların büyük bir bölümü, 1980 yılına kadar, 
fındık ve müstahsiline yönelik yerlerde harcanmıştır. 
24 Ocak Kararlarının mimarı Sayın özal, 24.1.1980 
tarih ve 8/ı!67 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, fo

nun, kesilene değil de, başkalarına dağıtılması ama
cıyla -ki uygulama öyle olmuştur - fonun toplanma 
yerini Ziraat Bankasından alarak, Merkez Bankasına, 
dolayısıyla Hazineye göndermiştir. O günden bu gü
ne, fındık ve üreticisinin kursağından sökülüp akman 
bu paralar, fındık ve üreticiisnden başka her yerde 
kullanılır olmuştur. 

Sayın miıHetvekilleri, bu paralar, Muhtar Dursun 
Efendinin, Kabaroğlu, Ali Dayının, Semenoğlu Hü
seyin Emminin, Bahriyeli Hasan Efendimin ve müs
tahsil köylü efendinin hakkıdır, yani kul hakkıdır ve 
yüce Tanrı, Kuran-ı Kerim'inde «Her şeyi affederim; 
yalnız karşıma kul halkkıyla gelmeyin, onu affetmem» 
buyurmuşlardır. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sağesen, bu söz
ler senin değil. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Sizin 
mukaddesatçılığınız sadece oy toplarken var, bunlan 
dinlerken yok. 

MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya) — Sende 
de yok, sende de... 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Sa
yın Başbakan, son Karadeniz gezisinde, konuşması 
için 2 milyon lira harcanarak yaptırılan kürsüden Or
dululara hitap ederken, Karadeniz yöresi fındık üreti
cilerinin borçlarını faizsiz erteleyeceklerini ilan etmiş
ti. Üretidinin Fiskobirlik'e olan borçları hiç ertelen
mediği gibi, Ziraat Bankası borçlan ise, faizli olarak 
ertelenebilmiştir. Umut vermek ve •güvendirdikten 
sonra, hüsrana uğratmak!.. Bu davranışı millî hükü
mete yakıştıramıyoruz. Sonuçlarınım boyutlarım dü
şünmek bile bizlere ürperti veriyor. Hiç olmazsa fon
dan kestiklerinizin küçük bir kısmı bu faizleri karşıla
yabilirdi, bunu bile veremiyorsunuz. Vere vere bittik, 
tükendik artık. 

Geçen yıl verdiğim bir sözlü soru önergesinde, fın
dık ihracatından kesilen toplam fon miktarının ne ol
duğunu sormuş, Sayın Kaya Erdem verdikleri cevap
ta mal başına bir ayırım yapılmadığını, ayırım imkânı 
olmadığını ve toplam olarak 80 milyar lira toplanmış 
olduğunu ifade buyurmuşlardı. Bu 80 milyar lira tam 
15 kalem ihraç maddesinden ahnan fonun toplamıdır. 
Saym bakan 1984 yılındaki 80 milyar liralık toplam 
fonun yaklaşık 65 milyar liralık kısmının fındıktan 
alındığım hesap mı edememişlerdi; yoksa, gizlemek 
gibi bir zorunluluk mu hissetmişlerdi? Hesap edeme
yeceklerini kabul etmek mümkün değildir. O halde, 
sayın bakan, fındık üreticisinden topladığınız fonun 
hakiki rniîktarını ifade etmekten neden sakındınız? 
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Sizce özel bir nedeni mi vardı? Bunu cidden öğren
mek istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buradan, geçen 
yıllardaki konuşmalarımda sizlere fon kaçağı oldu
ğundan söz etmiştim. Aslında bu konu Karadeniz İh
racatçılar Birliğince birkaç kez teleks ile Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve 
Başbakanlığa ulaştırılmıştı. Yalnız 1984 yılında kaçak 
olarak ihraç edilen iç fındık miktarının 20 bin ton 
civarında olduğu hesaplanmakta idi. Bu kaçak Hazi
neye iki yönüyle zarar getiriyordu: Birincisi, vergi 
kaybı; ikincisi ise dış piyasada fiyat düşümü körük
leniyordu, 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, zatı âlinizle aramızda 
3 dakikalık bir ihtilaf var; bunu da hesaba kattığımız 
takdirde 3 dakikanız kalmıştır, yani, 33 dakika konuş
muş oluyorsunuz. Bu itibarla, önünüzdeki sayfalar da 
tahmin ediyorum 20 sayfayı aşkın. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Ha
yır efendim, şu anda elimde 3 sayfa var. 

BAŞKAN — Öyleyse buyurun efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Bu 
yıl yine fındık ihracatçıları birlikleri gene mantıklı 
bir kaçaktan söz etmektedirler; bu da, müstahsilden 
kesilen yüzde 5 oranındaki stopaj ile, yüzde 10 ora-
nındakli -KDV kaçakçılığıdır. Paravan firmalar kurul-
ımakta; fındık, kâğıt üzerinde bu firmalardan alımp 
satılmakta, ınihaî ihracatçıya gerekli her türlü yasal 
belge bu firmalar aracılığıyla hazırlanmakta; vergi 
borcunda, devletle, bu firmalar karşı karşıya bırakıl
maktadır. Bu firmaların da, ta/kip edilecek herhangi 
bir şeyi olmadığı için, sonuçta, stopajlar Hazineye yat-
mamaikta, KDV'ler ise Hazineye yatmadığı halde, ih
racatçı tarafından tahsil edilmektedir. Bir kilo kabuklu 
fındıktaki vurgun yüzde 15'tir; kabuklu fındığın kilo
su 700 lira olduğuna göre, vurgun 105 liradır; ıbu ra
kam iç fındıkta ise 210 liraya yükselmektedir. Bugün» 
kü pariteden, 210 lira, kentalde 40 dolara tekabül et
mektedir. İşte, fındığın 380 dolarlardan 330 dolarlara 
innıeslinin başlıca amillerinden bir tanesi budur. 

Stopaj ve KDV vurguncuları yaklaşık bir hesapla, 
bu yıl, Hazinenin 10 milyar lirasını içerideki ve dışarı
daki ortaklarıyla birlikte yağmalayacaklardır. Bu ise, 
satışından büyük bir zevk duyduğunuz Boğaz Köprü
sü bedelidir. Bu kaçakçılık da, yasalar önünde, vergi 
kaçakçılığı değil, vergi borcu olarak belirmektedir; 
ama öyle bir vergi borcu ki, hiçbir zaman tahsili 
mümkün olmayan bir borç. Bütün bu kaçaklar ve ka
çakçılar, hem verginin zayi olmasını ve hem de düşük 

i maliyet oluşturduklarından,. dış piyasada fiyatları kı-
I rarafc, Hazinenin döviz girdilerini devamlı düşürmek-
I tedirler. Bakınız, doları 560 Türk Lirası ve fındığın 
I kilosunu 700 lira olarak kabul edersek, 560 lira fon-
I dan, 70 Türk Lirası stopajdan, 140 Türk Lirası KDV-
I den olmak üzere, 1 kilo iç fındıktan toplam olarak 
I 770 lira Hazine girdilerinden kaçırılmaktadır. Hükü-
I met, çeşitli şikâyetlere ve başvurulara rağmen, rnaale-
I sef şimdiye kadar soygunun önüne geçememiştir. Suç-
I luların bulunup ortaya çıkartılması ve cez&landınltna-
I sıyla birlikte, kaçak yolunun da tıkanması şarttır. Sah-
I tekârlar kazanmakta, dürüstler, fabrikalarının kapan-
I maması için çaba sarf etmektedirler. 

I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; zamanın dar-
I lığı ve problemlerin çok büyük boyutlu ve kompleks 
I olması nedeniyle, konuyu sizlere tam anlamıyla anla-
I tabildtiğimi, aktarabildiğimi iddia etmiyorum; ancak, 
I ülke ekonomisini ve fındık üreticisiyle, o yöre halkını 
I yakından ilgilendiren bu ulusal problemin bütün yön-
I leriyle gözler Önüne çıkarılması için, yüce Meclisin 
I seçeceği bir komisyon aracılığıyla araştırılmasını, ül-
I kemiz ve halkımız yararına gerekli önlemlerin bir an 
I önce alınmasını talep ediyoruz. Bunu istemenin hepi-
I mizin hakkı ve görevi olduğunda birleştiğimize göre, 
I zararlı gizleri, birlikte, gizlilikten kurtaralım. 

t Sayın milletvekilleri, sonuç olarak; özellikle son 
I yıllarda fındık taban fiyatlarıyla, üretici maliyetleri 
I ve enflasyon nazara alındığında, üreticinin kârla mı, 
I yoksa zararına mı malını satmakta olduğunun; fındık 
I dikim alanlarının sınırlandırılmasının gerekliliğinin; 
I dünya fındık üretiminin yüzde 75'ini karşılayan Türki-
I yenin, fiyat empoze eden değil de, fiyat empoze edi-
I len bir ülke olması nedenlerinin; dünyada fındık ta-
I lebinin artırılması için nelerin yapılması gerektiğinin; 

Fiskobirlikin fındık üreticilerini korur ve dünya fın
dık fiyatlarını empoze edebilir hale getirilmesi için 

I alınacaık önlemlerin; fındık ihracatçısı olmayan firma-
I ların, fındığı yüzde 25 oranında dolgu maddesi olarak 
I kullanmasının Türkiye çıkarları açısından sakıncaları

nın; fındıkta yüksek fon uygulamasında Türkiye ola
rak uğradığımız zararların; KDV ve stopaj vergileri 
kaçakçılığının; fon kaçakçılığının; devletin son iki yıl
da fon, KDV ve stopaj olarak hangi şirketlerden ne 
miktarlarda alacağı olduğunun; Fiskobirlik alımları
nın son iki yılda düşüş kaydetme nedenlerinin; üreti
cinin taban fiyatı altında fındık satması nedenlerinin; 
1977'den bu yana fındıktan kesilen fon bedellerinin 
hangi amaçlarla nerelere ve ne miktarlarda kullanıl-

l dığının; dış piyasalarda hangi firmaların fiyat kırma-
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larındaki asıl nedenlerin; Fiskobirlik'in dolandırılan 
5 milyar lirasının; Fiskobirlik'e karşı güveni sarsılan 
üreticinin kendi öz yuvasına dönmesi için alınması 
gerekli önlemlerin neler olduğunun; fındık bordu (ku
rulması, teşkilatlanması ve işlerliği olanaklarının; fın
dık ihracatı için ayrılan kredilerin Fiskobirlike tahsisi 
ve ihracatçılara kredilerin fındık olarak verilmesinin; 
fındıktan keslilen fonun, fındık üretim, işleme, üretici 
ve yöresel ihtiyaçlarına tahsisinin; ihracat fazlası stok 
fındıkların sezon sonunda değişik amaçlarla kullanma 
olanaklarının; fındıkta ziraî sigorta olanaklarının; ta
ban arazide dikili fındık alanlarının yerine daha ve
rimli, daha rantabl ziraî ürün ikamesi olanaklarının; 
yüce Meclisçe araştırılmasına oylarınızla olanak sağ
layacağınızı, 4 milyonluk çilekeş fındık üreticisi ve yö
re esnafı adına ümit ediyorum. 

Sözlerimi bitirmeden önce, Daily News Gazetesi
nin 12 Ekim 1984 tarihli nüshasında, ANAP millet
vekili bir arkadaşımın çok samimi bir itirafını naklet
mek isterim. Sayın gazete muhabirinin, fındık ve çay
la ilgili bir anket sorusuna arkadaşımız... 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, Sayın Sağesen, konu 
dışına çıkmayınız. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Devamla) — Fın
dıkla ilgili Sayın Başkan; «bitiyor efendim. 

BAŞ/KAN — Süreniz geçti efendim, toparlayınız 
ve bitiriniz, lütfen efendim. ((Gürültüler) 
. HÜSEYİN AVNıî SAĞESEN (Devamla) — Ya
ni 'konu dışında nesi var Sayın Başkanım; cümlemi 
bağlıyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, bitiriniz, bağlayınız; esa
sen onları da söylemeye hacet yok. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN .(Devamla) — Fın
dık ve çayla Igili bir sorusuna cevabını naklediyo
rum Sayın Başkanım. 

Bakınız ne diyor : «Çok üzgünüm, Karadeniz 
yöresi ımilletvekiMeri ölaraik dut yemiş 'bülbül gibiyiz.» 
Böyle söylüyor arkadaşımız, dbğru da söylüyor; ce
vabını veriyor. 

(Şimdi o arkadaşımızın, dut yemiş bülbül olmak
tan (kurtulmalarını dileyerek, hiçbir etki altında kal
maksızın, vicdanlarının seslerine uyarak, oylarını, 
araştırma önergesi lehinde kullanmalarını istiyorum. 

(Beni sa'bırla dinlediğiniz, çok-az laf attığınız için, 
hepinize, tüm fındık üreticileri ve yöre halkı adına 

teşekkürler eder, Sosyal Demokrat Parti... (ANAP 
sıralarından gülüşmeler) 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Parti adını söyle
yemedi... 

HÜSEYİN AVNİİ SAĞESEN ((Devamla) — Sos-
yâldemidkrat Halkçı Parti Gru'bu ve şahsım adına 
saygılar sunarım. <(SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan gülüşmeler) 

H'üSEYitN AVNt SAĞESEN »(Devamla) — İş 
sözde değil, gönülde. 

BALKAN — Sayın 'Sağesen, (kürsüdeki vazifeniz 
bitmiştir efendini, lütfen oturun. 

Teşekkür ederim. 
SIANAYIÎ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, ıbir ko
nuda hata yapıldı, 'onu düzeltmek istiyorum. 

BALKAN — Ne konusunda efendim? 
SANAYİİ VE TİCARET BAKANI .HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, sayın konuş
macı «lAracı firmalara 9(1 milyon dolara kadar, ih
racatı teşvik primi adı altında Hazineden vergi iadesi 
ödenmektedir» diyor. 

HÜSEYÜN AVNt SAĞESEN ı(Ordu) — Fındık
la ilgili değil efendim; genelde. 

BAlŞKAN — Efendim, bir dakika... 
[Devam edin Sayın Aral. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Anlkara) — Vergi iadesi yoktur ve 
ihracat hesabının kulanılması mümkün* değildir. Bu 
sebepten dolayı, Hazineden böyle bir yardım söz ko
nusu değildir; aynı zamanda da bir teşvik primi söz 
konusu değildir. 

Arz ederim efendini. 
'BAŞKAN — Açıklama yerine getirilmiş oluyor 

böylece. 
HAYIDAR ÖZALP (Niğde) — Zabıtlara geçsin 

efendim. 
©AŞKIAN — Zabıtlara geçer efendim. 

'Sayın Hüseyin AVni Sağesen ve 42 arkadaşının, 
fındık ve fındık üreticileriyle ilgili Meclis araştırma 
önergesinin ön görüşmeleri tamamlanmıştır. 

S/imdi önergeyi 'oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. . 
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VH. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl- I 
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 357 ve 357' 
ye 1 inci Ek) (1) 

IRAŞKAN — Gündemin Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmına | 
geçiyoruz. 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini 'aldılar. 
Geçen birleşimde, kanun tasarısının 102 n^i mad

desine kadar müzakereler tamamlanmış; 102 nci 
madde üzerinde Milliyetçi 'Demokrasi Partisi Grubu ı 
adına bir arkadaşımız söz almış bulunuyordu. 

102 nci madde üzerinde başka söz isteyen var 
mı? 

(HÜSEYİN AYDEMIÎR '(İzmir) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

HİUMİ NAUBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın iNalIbantoğlu, şahsınız adına 
mı? . 

HİLMİ NALBA'NTOĞUU (Erzurum) — Evet I 
efendim. • 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, buyurun efendim; 
süreniz 5 dakikadır. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, yüce Meclisimizin saygıdeğer üyeleri; üzerinde 
görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 102 nci 
maddesi ile Emlak Vergisi Kanununda önemli bir 
yöntem değiştirilmekte ve bugüne kadar Maliyece 
tartı, tahakkuk ve tahsil edilen 'Bina Vergisi, bele
diyelere bırakılmaktadır. Getirilmek istenilen bu de
ğişiklikle, «Bina Vergisi ve dolayısıyla diğer Emlak 
Vergileri, mükellefim beyanı üzerine, ilgili belediye
lerce tarh, tahakkuk ve tahsil edilir» denmektedir. 

1972 yılına kadar, Bina Vergisi ve diğer Emlak 
Vergileri, özel idarelerce tarh, tahakkuk ve tahsil 
edilmekteydi. 1972 yılma kadar tahrir esasına göre 
yapılan tahakkuklar, 1972 yılında vergi sisteminde 
vuku bulan köklü değişiklik üzerine, beyan esasına 

(1) 357 S. Sayılı Basmayan 12.11.1985 tarihli 27 
nci Birleşim; 357'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 
26.11.1985 tarihli 33 üncü Birleşim Tutanağına ekli
dir. 

KOMtSYONLADAN GELEN DİĞER İŞLER 

çevrilmiş ve verginin tarhı, tahakkuku ve tahsili Ma
liye teşkilatına bırakılmıştır. 

Özel idarelerden alınarak onbeş yıldır Maliye 
teşkilatı tarafından uygulanan Emlak Vergisi, uygu
lamada çoğu kere, elde edilen gelirlerin, masrafları 
karşılayamaz hale gelmesi üzerine, son ilki üç yıl ön
ceye kadar Maliye Teşkilatına büyük bir külfet ol
duğu mülahazasıyla, bu vergiden vazgeçilmesi ciddi 
olarak düşünülmüş ve bu konuda çok şeyler yazıl
mıştır. Ancak, bu defa, gerek vergi matrahındaki 
asgarî değer prim esasının 'tamamen yükseltilmesi 
(5 misline çıkarılması) ve gerekse hina ve diğer ver
gi oranlarınım 1 misli artırılmış^ olması karşısında, 
artık Bina Vergisi, masraflarını karşılayamayan bir 
vergi değil, bilakis, masrafını birkaç misli karşılaya
bilecek 'boyutlara ulaşmış .bir vergi durumundadır. 

<Bu bakımdan, eski endişeler bahis konusu değil
dir; ancak Emlak Vergisinin, Hazineden, yani Ma
liye teşkilatından alınıp da belediyelere bırakılması, 
Ibektenmeyecek kadar büyük ve ciddi sorunları önü
müze çikaracak ve çıok büyük mahzurlar doğuracak
tır. 

Şöyle ki... 
BİAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz dolmuştur, 

sözlerinizi toparlayınız efendim. 

'Bununla beraber, ayakta duran sayın milletvekil
lerinin ve sohbet eden arkadaşlarımın dikkatlerini 
çekiyorum; lütfen yerlerinize oturunuz efendim. 

HÜİS'EYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, burada, önemli ve hayatî mahiyette bir vergi 
kanununun, memleket gerçekleri açısından mahzuru 
olup olmadığını izah ediyorum. Eğer bu madde üze
rinde yüce Meclisin dikkatini çekemezsek, memle
ket gerçeklerini burada dile getiremezsek; gerek ta
hakkuku /ve gerekse vergi oranlan beş on misli artı
rılmak suretiyle geliştirilmiş, büyük boyutlar kazan
mış ve yarın halkımızı 'sıkıntıya düşürebilecek böyle 
bir vergi üzerinde, büyük, vahim hatalar işlenmesine 
imkân verecek olursak, ne diye müzakere ediyoruz? 

'BAŞKAN — Sayın Hüseyin Aydemir, müsaade 
buyurur musunuz? 

İçtüzüğü yapanlar, maalesef bıı değerli fikirleri
nizden İstifadeyi düşünememişler. Onun için, yeni 
İçtüzükte müddeti aktırırız ve dilediğiniz kadar ko
nuşursunuz. 'Bu bakımdan, konuşmanızı toparlayınız 
efendim. 
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TÜLAY ÖNEY ı(lstaribul) — Sayın Başkan, bu 
şekilde alaylı konuşamazsınız. 

EROL AĞAGİL l(Kırklareü) — Sayın Başkam, bu 
şekilde konuşamazsınız. 

BAS/KAN — Konuşma süresi 5 dakikadır efen
dim. 

HÜSEYİN AYDEMİR '(Devamla) — Sayın Baş
kanım, verginin tarh, tahakkuk ve ta'hsJlinin Maliye
den alınıp da, belediyelere 'bırakılması, vahim bir 
hatadır. Tarih önünde söylüyorum; önümüzdeki gün
lerde bunun büyük sıkıntısını halkımız çekecektir; 
bunun da ötesinde, bu vergi sistemi değişikliğinin 
altında sadece halkımız değil, bizzat ANAP iktidarı 
ezilecektir ve bundan başka hiçbir iş yapmaya im
kân bulamayacaktır. Burada memleket gerçeklerini 
dile 'getirip, dikkatinizi çekmek istiyorum; vahim bir 
hata' içindesiniz. 

Geçen hafta içerisinde kabul ettiğiniz değişiklikle 
vergi oranlarını 5 misli artırdık. Bu, halkımızın mut-
kığuna, huzuruna ve rahatına, kasıtlı olarak yapıl
mış 'büyük bir darbedir, bir komplodur; burada izah 
etmeme rağmen, 'bu valhim hatayı işledik. Bugün 
ikinci büyük hatayı işliyoruz; bu büyük hatanın ne
reden geldiğini müsaade ederseniz arz edeyim. Be
nim burada 5 dakika konuşmamlla kıyamet kopmaz; 
ama biz yemin ettik; bütün milletvekilleri, halkın hu
zurunu, mutluluğunu sağlayacak yöntemleri tespit 
etmeye ve bu konuda tecrübelerini dile getirmeye 
mecburdurlar. Sayın Başkanım, bu mecburiyeti duy
duğum için, müsaade edin iki üç kelime ile özetle
yeyim. 

Mahzurludur, çok mahzurludur... 
'BAŞKAN — Hayır efendim; S dakika, oldu Sa

yın Aydemir, daha fazla süre veremeyeceğim efen
dim. 

HÜSEYİN AYÖBMÎR '(Devamla) — Sayın Baş
kanım, emrinizi yerine getireceğim; yalnız biraz mü
samahanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, '8 dakika oldu, sözünüzü 
kesmek mecburiyetindeyim. 

HÜSEYİN AYDEMİR {Devamla) — Sayın Baş
kanımı, liçtüzük, milletvekilini konuşturmamak için 
mi icat edilmiştir? Eğer öyle bir içtüzük varsa, bunu 
beraberce düzeltelim. Kanunlar ve nizamlar en kötü 
de olsa, iyi bir uygulama 'bulursa, adalet vasıtası olur, 
huzur vasıtası olur, mutluluk vasıtası olur; ama en 
iyi kanunlar, en iyi nizamlar dahi, kötü uygulanırsa, 
zulüme alet edilmiş olur. 

Sayın 'Balkanım, müsaade edin... 

Çok hatalı bir yoldayız. Hazine, bu kanunun hak
kından ıgelemiyor; 15 yıldır Maliye teşkilatı uğraşı
yor, binlerce memur, ihtisas erbabı uğraşıyor, Emlak 
Vergisini, Arazi Vergisini, Bina Vergisini tahakkuk 
ettiremiyor. Bugün İzmir'e gidin, emlâk vergi daire
lerini görün; sabahtan akşama kadar, vatandaş, vergi 
dairesinde vergi borcunu yatırmak ûçin sıraya giriyor; 
beş saat, on saat, sırf Bina Vergisini emlak vergi 
dairesine yatırmak için kuyruklarda 'perişan... Hazine 
ve Maliye teşkilatı binlerce yetişmiş ihtisas eleman
larıyla bu vergiyi tarh, tahakkuk ve tahsil edemezken 
ve bugüne kadar, vergi »tahsili için yaptığı masraflar 
geliri karşılayamamışken, sen hangi vicdanla, hangi 
gerçeklere uyarak, bu verginin -bırakın vergiyi vere
lim, zararı yok- tarhını tahakkukunu, tahsilini hangi 
teşkilata emanet ediyorsun? Belediye bunun altından 
kalkabilir mi? Belediye Gelirleri Kanununa göre bir 
meslek vergisini dahi, belediye bugün doğru dürüst 
tahakkuk ettirip, tahsil edememektedir. 

Şimdi bu kadar kasaba var. 
BAŞKAN^— Sayın hatip, sözünüzü kesmiş bulu

nuyorum, zabıtlara geçmez; çünkü 10 dakika ko
nuştunuz. 

HÜSEYİN AYDEMİR. ((Devamla) — Şimdi bu 
kadar kasaba var. 

BAŞKAN — lütfen efendim... Zabıtlara geçmez, 
Sayın Aydemir, bu komuşımalarınız zabıtlara geçmez. 

HÜSEYİN AYDEMİR ((Devamla) — Önergem
de konuşmama devam edeceğim. {SHP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

'Başkan, saynı milletvekilleri; hepinizi saygıla selam
larımı. 

Bendeniz de, görüşmekte olduğumuz 357 sayılı 
(Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hak
kındaki Kanun Tasarısının 102 nci maddesi üzerinde 
fikirlerimi söylemek istiyorum. 

Bu madde, 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 
lil inci maddesinin birinci fıkrasında yapılmak iste
nen değişiklikle ilgilidir. Eski madde, «Bina Vergisi 
ilgili vergi dairesi tarafından» diye başlamaktadır; 
yeni madde ise, «Bina .Vergisi ilgili belediye tarafın
dan» diye başladığından, görüldüğü üzere, burada 
tasarı bu vergiyi bütünüyle belediyelere bırakmakta
dır. 

Bir kere, bunu, «Emlâk Vergisinin tümü beledi
yeler tarafından hukuken alınabilir mi veya toplana-
•bilir imi?» diye incelemek gerekiyor. Zira, 3.4.1930 
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tarih, 1580 sayılı Belediye Yasasının '6 ncı faslında, 
'belediye bütçesi konu edilmekte olup, varidat, yani 
«Belediye varidatı» bölümündeki 110 uncu maddede, 
«Belediye varidatları» diye şu hususlar sayılmakta
dır : 

1. Miktarı kanunlarla gösterilen belediye vergi 
ve resimleriyle, hisse ve kesri munzamları, 

2. Ruhsat harçları, vesaire... 
Bu maddelere göre, acaba, Emlâk Vergisi mik

tarı, kanunlarla gösterilen, (belediye vergisi olabilir 
imi? Kaldıki, değiştirilmek istenen şekliyle Emlâk 
Vergisi miktarları, belediyenin taraf olduğu komis
yonlar eliyle, emlâke konulacak değerlere göre, mü
kellefin 'beyanı üzerine tespit olunacak miktarlar üze
rinden tarih ve tahakkuk ettirilecek. Yani, vergi bu 
şekliyle, hatta ilk «şekliyle, miktarı kanunlarla göste
rilen bir vergi değildir. 

, Emlâk Vergisinin miktarı ne şekilde gösterilirse 
gösterilsin, ancak devlet tarafından alınması olanak
lıdır. Fakat, 'belediye vergisi olarak, (bizzat belediye 
tarafından tartı ve tahakkuku halinde, 1580 sayılı 
Belediye Yasasının 110 uncu maddesine aykırı bir 
vergi ve bir gelir olur. 

Ayrıca, vergi, (bir mükümranhk hakkıdır. Vergiyi, 
o ülkede hükümranlık hakkı olan devlet toplayabi
lir, alabilir; yani tarh ve tahakkuk ettirebilir. Sanı
rım, 'bu yönüyle de Eımlâlk Vergisinin tarh ve tahak
kukunun (belediyelere bırakılması sakıncalıdır. 

Bir verginin belediye vergisi elması, için 1580 sa
yılı Belediye 'Kanununun 110 uncu 'maddesinde söylen
diği üzere, miktarı kanunlarla gösterilen bir vergi ol
ması gerekir, lEm'lâk Vergisini hükümet yani vergi 
daireleri tarh ve tahakkuk ettirip; bunun yüzde 50, 
yüzde 70 ve haltta yüzde 100'ünü belediyelere vere
bilir. Belediyeler, 'bu vergiyi (bizzat tarh ve tahak
kuk ettiremez. Bu, işim hukukî yani. 

Bir de, bu verginin belediyelerce tarh ve tahak
kuk ettirilebilmesi için, örgütsel zorunluluklarını he
saba katmak lazım. Yani, vergi dairelerinin sadece 
Emlâk Vergisini toplamak için örgütünün ,ne olduğu
nu incelemek ve ondan sonra da belediyeler bu ör
gütü kurabilecek midir; buna bakmak lazım; bu da, 
ikinci konu oluyor. 

Ayrıca, 1580 sayılı Belediye Kanununun 1 inci 
maddesi; «Belediye, beldenin ve belde sakinlerinin 
mahallî mahiyette müşterek ve medenî ihtiyaçlarını 
tanzim ve tesviye ile mükellef hükmî bir şahsiyettir» 
demektedir. Belediye, belde sakinlerinin medenî ih
tiyaçlarını tanzim ve aynı zamanda tesviye ile mü

kellef bir tüzelkişilik olduğuna göre ve aynı zaman
da da asgarî ölçülerde bir (konut edinmek her belde 
'sakininin medenî bir ihtiyacı olduğuna göre, bu ih
tiyacı daha da güçleştirecek bir -vergiyi belde sakin
lerinden bu tüzelkişilik, bu tfıükmî şahsiyet, yani be
lediye, ne .sebeple alacaktır? Belediyenin tüzelkişili
ğini tarif eden bu ilk maddeye ters düşmez mi? 

Benim kanaatim şu ki, ıbelediyeler, Bina Vergisi
ni bizzat kendileri bu Belediye Yasasında tarif edi
len 'tüzelkişilikleri nedeniyle de alamazlar; fakat dev
let bunu tarh ve tahakkuk ettirip, isterse bir kısmını, 
isterse hepsini, bir kanun ile belediyelere devredebilir. 
Bu söylediklerimi kuvvetlendirmek için, belediyele
rin aldığı bazı vergilere de bir göz atmak yeter: Mes
lek Vergisi, İlân ve Reklâm Vergisi, Eğlence Vergisi, 
'Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim 
Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi vesaire... Bunlar 
hükümranlık unsuru ile nitelenemezler; bunlar, bele
diye sınırları ve mücavir alanlarda yapılan bazı iş ve 
tüketimlerden dolayı alınan vergilerdir. Bu iş ve iş
lemlerin yapılmasında, belediyenin de az ya da çok 
fonksiyonu vardır; belediye bunlardan bir vergi alı
yor. (Belediye, vatandaşın binasını yaptığında arsayı. 

'BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, toparlayınız. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkan. 

Belediye, vatandaşın binasını yaptığında, arsa tes
piti, imar uygunluğu, ruhsat düzenleme gibi fonksi
yonları nedeniyle bir .karşılık alabilir; fakat, neden 
vergi alacakmış? Halbuki belediye, belde sakinleri
nin medenî ihtiyaçlarını tesviye ile mükellef 'bir hük
mî şahsiyettir; belde sakinlerinin ihtiyaçlarını tanzim 
için ise bir sürü harç alıyor; bu da mümkün... Bu 
harçlar da ne? örneğin, Temizletme Aydıtlafcma Har
cı, İşgal Harcı, Tatil •Oünlerinde Çalışma Ruhsat 
Harcı, Kaynak Suları Harcı, Tellallık Harcı, Hayvan 
Kesim Muayene Denetleme Harcı, 'ölçü ve Tartı 
Aletleri 'Muayene Harcı, Bina İnşaat Harcı, İşyeri 
Açma İzin Harcı, Harcamalara Katılma Payları (yol, 
kanalizasyon, su tesisatı harcamalarına katılma pay
ları gübi) 'vesaire... 

Sonuç : Belediye, 'Emlak Vergisini bizzat toplaya
maz. 

İşin Ibir de şu yanı var: Bu gelirlerden .dolayı be
lediyeler eşit oranlarda gelir elde edemeyeceklerdir; 
küçük belediyeler mağdur olacaktır, büyük beledi
yeler mirasyedi durumuna düşeceklerdir. Türkiyemiz-
de 1 100 küçük belediye olduğuna göre, bunlar hep
ten bakımsız, onanımız, (gelirsiz kıvranıp kalacaklar-
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dır. Bor Üsküdar 'Belediyesiyle, ıbir Çankaya Beledi
yesiyle bir Tortum, bir Narman IBelediyesi aynı, eşit 
imkâna kavuşmayacaklardır. 

'BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, toparlayalım 
efendim lütfen; satırları 'biraz atlamanız gerekecek. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Zira, 
Narman'da bir bina metrekare birim fiyatı, Çanka-
ya'daki bina birim fiyatından dört beş defa daha 
ucuzdur; hatta Çankaya'daki belki Narman'dakin-
den on misli fazladır; buna göre geliri de ona göre 
fazla olacaktır. Narman gibi ilçeler, sittinsene ima
ra muhtaç kalacak ve tabiî, doğudaki bütün beledi
yeler böyle olacak; fakat büyük belediyeler ve batı
daki belediyeler -daha çok vergi toplayacaklardır. Bu 
para devlet tarafından toplanırsa, belki bu gerice yö
re belediyelerine devlet yardımı da olabilecektir. Do
ğu ve .Güneydoğu bölgelerinin ilçe ve kasaba bele
diyeleri, gelir düşüklüğünden hiç de imar göremeye
ceklerdir. Yani bu kanun, büyük, zengin il ve ilçeleri 
iyice zengin ve imarlı hale getirecektir; bunlar da bu 
yüksek geliri, şimdi olduğu gibi, çarçur edecekler
dir. 

Kanunun bir diğer sakıncalı yanı da şu: Görüş
mekte olduğumuz bu 102 nci maddede deniyor ki: 
«... il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla bele
diye olması halinde, belediye - yani il içinde birden 
fazla ilçe belediyesi olduğunda - ve mücavir alan 
sınırları dahilinde bulunan binalara ait Bina Ver-' 
gisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler ta
rafından belirlenir.» Kanımca, bu çok sakıncalıdır. 
örneğin, Ankara Bâtıkent kısmındaki binaların - bun
lar sanıyorum ki, mücavir saha sınırındadır - vergi
sini Yenimahalle Belediyesi mi, yoksa Sincan Beledi
yesi mi alacak; bunu valilik tayin edecektir. Bu da, 
mahallî idarelere, hükümet otoritesinin hissettirilrnesi 
ve bir partizan baskı tezgâhlamasına sebep olmaz mı? 

Kanımca, bu madde hepten sakıncalıdır; eskisi 
gibi kalmalıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant
oğlu. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 

DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Soru var. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka soru sor

mak isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Abacıgil. 

DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Sayın Başka
nım, Bina Vergisi ile İlgili olarak, il içinde birden 
fazla ilçe belediyesi varsa, belediye ve mücavir alan 
dahilindeki binalar için, bunlardan hangisinin yetkili 
olacağını belirlemeye valiler yetkili kılınmıştır. Şimdi, 
mücavir alanlar o kadar genişletilmiş ki, bugün 60 
- 70 kilometre mesafeye kadar gitmiş; orada bir hay
li köyler var; bunlar da vergi kapsamına mı alını
yor? Sayın bakandan ricam odur. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Bir daha 
sormanız mümkün mü? 

BAŞKAN — Ben arz edeyim efendim. , 
Sayın Bakan, «Bu mücavir alanlar, birçok köy

leri de ihtiva etmek suretiyle, bazı vilayetlerde, 60 - 70 
kilometreyi aşmaktadır; bu itibarla, bu vergi mev
zuuna mücavir alandaki köyler de dahil ediliyor 
mu?» demek istiyorlar efendim. 

Buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Cevabımız, 
evet. Mücavir saha dışındaki köyler, ziraat alanları 
vergi dışındadır; belediye sınırları ve mücavir saha 
içinde kalanlar vergiye tabidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önergeleri okutuyorum. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka-

nım, bir sualim var. 
BAŞKAN — Efendim, sual müessesesi tamamlan

mıştır. Şimdi, önergeniz vardır; önergenizde hem sual 
sorarsınız hükümete, hem de konuşursunuz. 

önergeleri okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı tasarının Em
lak Vergisi tarh, tahakkuk ve tahsilinin belediyelere 
bırakılmasını öngören ve bu maksatla yeni düzen
lemeler getiren 102 nci maddesinin tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ahmet Memduh Yaşa Ahmet Sarp 
İstanbul Diyarbakır 

Turgut Yaşar Gülez Işılay Saygın 
Bolu İzmir 

Namık Kemal Şentürk Ali Mazhar Haznedar 
İstanbul Ordu 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 102 nci maddesinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Y. Salih Güngörmez 
Kocaeli 

ihsan Gürbüz 
Hatay 

Davut Abacjgil 
Balıkesir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Emlak Vergisinin tümüyle kaldırılması için ge

rekli düzenlemeleri yapmak üzere, görüşülmekte olan 
357 sıra sayılı tasarının 102 nci maddesinin komis
yona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak açıklanacaktır. 
Saygılarımızla. 

Ahmet Memduh Yaşa Ali Mazhar Haznedar 
istanbul Ordu 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derece
sine göre işleme koyuyorum. 

Ahmet Memduh Yaşa ve arkadaşlarıyla Hüseyin 
Aydemir ve arkadaşlarının önergeleri, maddenin me
tinden çıkarılması mahiyetindedir. 

Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKILI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, zatı âliniz mi söz 
istiyorsunuz? 

ALI MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Şimdi bir kişiye söz veriyorum. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başkan, 

ikisi de konuşacak. 

BAŞKAN —• Mümkün değil Sayın Aydemir, iki 
önergeyi birlikte işleme koydum; önerge sahiplerin
den bir tanesine söz veriyorum. 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — ikisi de ko
nuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, içtüzüğe 
göre mümkün değil. 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Peki, ben 
önergemi burada izah edemezsem, neyi izah edece
ğim? 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Haznedar da herhal
de ifade kabiliyeti olan bir arkadaşınız, o da izah 
edecek. 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başkan, 
ben daha orada söyledim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, siz buyurun, bu
yurun. 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın- Başka
nım, hayır olamaz, önergemi verdim. Onun gerek
çesi başka, benim gerekçem başka. Eğer ben... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, siz buyurun Sa
yın Aydemir. 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Eğer ben ver
diğim önergemin gerekçesini bu kürsüden... 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, siz devam edin 
efendim. Devam ederseniz, Sayın Aydemir sözünü 
kesmez; devam edin siz, devam edin. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — önergemin ge
rekçesini bu kürsüden izah edemezsem, benim bura
da işim ne? 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar... 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Siz, milletve

kilinin konuşma hakkını korumaya mecbursunuz Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Konuşmanız mümkün değil. 
Devam edin Sayın Haznedar. 

ALI MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Maddey
le ilgili, grubumun görüşünü bildirirken, konuya de
ğinmiştim. Şimdi aynı şeyleri bir daha tekrar etme
yeceğim, sadece özet olarak ifade edeceğim. 

Bu maddeyle, belediye ve mücavir alan sınırları 
içindeki arsa ve binalar Emlak Vergisine tabi olu
yorlar; evvelce Maliye Bakanlığı tarafından tahsil 
edilen bu verginin, bu def a belediyelerce tahsili hük
mü getiriliyor. Daha önce Maliye Bakanlığınca tah
silini temin eden 1319 sayılı Kanun vardı. 1319 sa
yılı Kanundan evvel mevcut olan 2871 sayılı Kanun, 
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bu vergilerin - yani Bina ve Arsa Vergisi olarak - il 
özel idareleri tarafından tahsilini öngörmüştü; 1970 
senesinde bu kanun değişti, yerine 1319 sayılı Ka
nun getirildi. Kanun niçin değişti? 1319 sayılı Kanun, 
esaslı bir hüküm getirmekteydi, bunda bir sistem de
ğişikliği vardı. Evvelce tahrir esasına müstenit olan 
bu vergi, bu defa servet esasına dayalı olarak geti
riliyordu ve 1319 sayılı Kanunun esbabı mucibesin-
de, «Bir otoEontrol temini bakımından» diyordu. Ni
çin otokontrol? Çünkü, servet esası, rayiç bedel sis
temini getirmekteydi. Rayiç bedel sistemine dayalı 
olan başka yergiler de vardı; bu vergiler, mesela Em
lak Alım Vergisi, Veraset ve intikal Vergisi, Gelir 
Vergisi ve Kurumlar Vergisi idi ve bunlarda da ra
yiç sistem mevcuttu. Bunları tahsille görevli olan 
idare, Maliye Bakanlığı olduğu için, otokontrolü te
min bakımından, bu verginin de Maliye Bakanlığı 
tarafından tahsiline karar verilmişti. Bir başka ge
rekçe olarak da, «Masraflar artmasın, vergi daha 
ucuza tahsil edilsin. Ayrıca mahallî idareler de malî 
külfet altına sokulmasın» diyordu. 

Şimdi bakıyoruz; geçen gün de söyledim, bu ge
rekçelerin hiçbirinde en ufak bir değişiklik mevcut 
değil. O halde bu niçin değiştiriliyor, bu vergi neden 
geliyor? Niçin Maliye Bakanlığı devreden çıkarılıp da, 
belediyeler devreye sokuluyor? Üstelik de, Maliye Ba
kanlığı bu konuda uzmanlaşmışken, bu konuda bir
takım usuller ihdas etmişken ve yıllar süren çabayla 
teşkilatını kurmuşken, çeşitli kolaylıklar sağlamışken, 
niçin birdenbire sistem değişikliğine gidiliyor? Buna 
gerekçe olarak deniyor ki: «Bu vergi lokaldir, ma
hallî bir vergidir. Ayrıca, mahallî idarelerin gelir 
yatırımları için paraya ihtiyacı vardır. Binaenaleyh, 
kendilerine gelir temin etmek için bu vergiyi bu şe
kilde getiriyoruz; yani Maliye bundan vazgeçiyor.» • 

Aslında, hakiki gerekçe kesinlikle bu değil. Ne
denini arz etmiştim, bir daha söylüyorum: Bu ka
nunun 127 nci maddesi ile yeni bir kanun değişikliğe 
uğramaktadır; bu kanun da 2380 sayılı Kanundur. 
23 80 sayılı Kanun belediyeler ve il özel idarelerine 
genel bütçe vergi gelirlerinden pay ayrılmasını ön
gören bir kanundur ve 3004 sayılı Kanunla değişti
rilmiş olan şekli ki, daha 1,5 yıl evvel bu hükümet 
getirip, Meclisten geçirmiştir. Şimdi bundan rücu edi
lerek, belediyelere ve il özel idarelerine ayrılmakta 
olan paylarda önemli azaltmalar düşünülüyor ve bu 
şekliyle Emlak Vergisi takas ediliyor; oysa, Emlak 
Vergisinin aynen tahsili imkânı mevcut değildir. Mi
sal olarak şunu söyleyeyim; 15 senedir bu vergiyi 

uygulamaya koyan Maliye Bakanlığı dahi, bugün o 
vergiyi tahmin ettiği ölçülerde tahsil edemiyor; ne
den tahsil edemediğini geçen günkü konuşmamda da 
söylemiştim. 1985 yılı bütçe esbabı mucibe rapo
runa bakacak olursak, 1985 yılı içinde Maliye Ba
kanlığı tarafından bu verginin 37 milyar lira olarak 
tahsil edileceği öngörülmüştü; şimdi 1986 yılma ait 
bütçe raporları elimizde ve bir de bakıyoruz ki, bu 
miktar 30 milyar liraya inmiş. Bu teşkilata ve 15 se
nelik uygulamaya rağmen, Maliye Bakanlığı bunu 
doğru dürüst tahsil edememiştir. Şimdi, bunlar da 
zaten istanbul, Ankara, Adana, Eskişehir, Samsun 
gibi büyük belediyeler değil; lalettayin, küçük ve nü
fusu 2 bin olan bir yörenin belediyesi, mahallinde 
bu vergiyi tahsil etmek için teşkilat kuracak, adam 
alacak ve her kişi 1 milyon liraya mal olduğuna göre 
3 kişi alsa 3 milyon lira gidecek, belki de cebinden 
para verecek; fakat vergiyi gene de tahsil edemeye
cektir. Belki büyük belediyeler bu işten bir pay ala
caklardır; ama küçük belediyeler fevkalade muztar 
duruma düşeceklerdir. 

Hemen şunu arz edeyim; özellikle büyük şehir 
belediyeleri, zaten genel bütçe vergi gelirlerinden çok 
yüksek oranda pay almaktadırlar; çünkü, mevcut ka
nuna göre, üstelik büyük şehir belediyesinin bulun
duğu ü dahilinde tahsil edilen bilcümle vergiler, ge
nel bütçe vergi gelirleri tahsilatının yüzde 5'i, zaten 
o belediyelere direkt olarak gitmektedir. Bu vergilerin 
1986 -yılı tutarının 5 trilyon 750 milyar lira olduğunu 
düşünelim; bu vergilerin çok büyük bir bölümünün, 
bilfarz istanbul Belediyesi hudutları içinde tahsil 
edildiğini varsayalım, bunun da takriben 2 trilyon 
olduğunu düşünsek (yani tüm verginin 1/3'ü oluyor) 
bunun yüzde 5*i, 100 milyar lira eder; zaten 100 
milyar lira İstanbul Belediyesine gitmektedir. 

BAŞKAN — Sayın jHaznedar, lütfen toparlayı
nız efendim. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Onun için diyoruz ki, 2380 sayılı Kanunla ilga 
edilen 1319 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre, 
Maliye Bakanlığınca tahsil edelicek olan bu vergi
lerin yüzde 45'inin belediyelere, yüzde 35'inin ise il 
özel idarelerine verilmesi öngörülüyor idi; şimdi an
laşılıyor ki, Maliye Bakanlığı, kendisine kalan yüz
de 20 ile iktifa etmeyerek bunu az buluyor ve ge-. 
nei bütçe gelirlerini artırmak bakımından da bele
diyelerin payına el atıyor. Daha önceki konuşmam
da dediğim gibi, «Onu öyle yapmasın; bu verginin 
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1986 yılı tahsilatı, mükellefe, ilaveten 100 milyar lira
lık bir külfet getirmektedir, bu 100 milyarın 50 mil
yarını alsın, belediyelerle il özel idarelerinin yaka
sını bıraksın ve gene 1319 sayılı Kanunun 38 inci 
maddesine paralel bir madde sevk edilsin ve bu mad
deye göre de Maliye Bakanlığı bunu tahsil etsin; hiç 
değilse yüzde 50'sini belediyelere ve il özel idareleri
ne dağıtsın» diyoruz. 

Sonuç olarak: Bu madde geri alınsın, komisyon 
bir kere daha gözden geçtirerek, bu sistemde düzen
leyip huzurunuza getirsin diye düşündüğümüz için, 
böyle bir önerge vermiş bulunuyoruz. Takdir yüce 
Meclisindir. 

Saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Her iki önergeyi birlikte oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Emlak Vergisinin tümüyle kaldırılması için ge

rekli düzenlemeleri yapmak üzere, görüşülmekte olan 
357 sıra Sayılı Tasarının 102 nci maddesinin komis
yona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla,. 

İstanbul Milletvekili Ahmet Memduh Yaşa ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VB BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Komis
yon katılmıyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) ' - Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

102 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 103 üncü maddeyi okutmadan evvel, 103 
üncü madde yerine kaim olmak üzere, yeni bir mad
de teklifi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı tasarıya 102 nci 

maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin 
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eklenmesini ve müteakip madde numaralarının buna 
göre düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bufhan Cahit Gündüz Nurettin Yağanoğlu 
İzmir Adana 

A. Cengiz Dağyar Mehmet Muhlis Arıkan 
Antalya Samsun 

llyas Aktaş Gülami Erdoğan 
Samsun Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

«MADDE 103. — 1319 sayılı Eemlak Vergisi 
Kanununa aşağıdaki mükerrer 8 inci madde eklen
miştir. 

Yetki 
Mükerrer Madde 8. — Türkiye sınırları içinde tek 

meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlar
dan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal gü
venlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bu
lunanların bu meskenlerine ait vergi oranlarını ya
rısına kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin bizzat otur
maları şartıyla tek meskene hisse ile sahip olmaları 
halinde, hisselerine ait kısım hakkında da uygula
nır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kulla
nılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.» 

Gerekçe: Gelirleri münhasıran kanunla kurulan 
sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanların Tür
kiye'de bir meskene sahip olmaları ve bu meskende 
bizzat oturmaları halinde bu meskenle ilgili vergi ora
nının yarısına kadar indirme konusunda Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmesi öngörülmektedir. 

Yukarıda sözü edilen kişilerin tek meskene hisse ile 
sahip olmaları halinde indirim hisseye isabet eden 
kısmına da uygulanabilecektir. Ancak, muayyen za
manlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler 
için indirimli vergi uygulanması sözkonusu olmaya.-
caktır. Bu değişiklik, dar gelirli olan işçi, memur, 
emeklilerin ve esnafların Bina Vergisi yükünü azalt
maya yöneliktir. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor /nu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Komis
yon katılamıyor efendim. 

226 — 



T. B. M. M. B: 36 3 . 12 . 1985 0 : 1 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge 103 üncü madde 
olarak oylanacaktır. 

Önergeyi 103 üncü madde olarak oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 üncü maddeyi 104 üncü madde olarak okutu
yorum : 

MADDE 104. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun 14 üncü maddesine aşağıdaki (g) fıkrası ek
lenmiştir. 

«g) Belediye ve mücavir alan sınırlan dışında 
bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile gö
türü usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafın
dan bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi ha
riç olmak üzere, ticarî, sınaî ve turistik faaliyetlerde 
kullanılan arazi ile arsalar ve arsa sayılacak parsel
lenmemiş arazi için bu muafiyet uygulanmaz.)» 

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

Madde üzerinde verilmiş önerge vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Emlak Vergisinin tümüyle kaldırılması için gerekli 

düzenlemeleri yapmak üzere, görüşülmekte olan 357 
sıra sayılı tasarının 104 üncü maddesinin komisyona 
iadesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak açıklanacaktır. 
Saygılarımızla. 

Ahmet Memduh Yaşa Ali Mazhar Haznedar 
İstanbul Ordu 

Ahmet Sarp Turgut Yaşar Gülez 
Diyarbakır Bolu . 

Namık Kemal Şentürk Turgut Halit Kunter 
İstanbul Rize 

Eşref Akıncı 
Ankara 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Saym Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

103 üncü maddeyi, 104 üncü madde olarak oyluyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 104 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

104 üncü maddeyi 105 inci madde olarak okutu
yorum : 

MADDE 105. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mü
cavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar 
hariç) toplam vergi değerinin 1 000 000 lirası Arazi 
Vergisinden müstesnadır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Grup 

adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 

MDP GRUBU ADINA ALI MAZHAR HAZ
NEDAR (Ordu) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; bu bir evvel kabul ettiğimiz madde, aslında 
Türkiye gerçeklerine fevkalade uygun hükümler geti
ren bir madde idi ve belediye ve mücavir alan sınır
ları dışındaki (kırsal alanlar, köylerdeki) arsa, arazi 
ve binalar, Bina Arazi ve Arsa Vergisinden muaf ola
cak, bâzı istisnalarla Emlak Vergisi alınmayacaktı; 
buna bütün kalbimizle iştirak ediyoruz. 

Şimdi getirilen maddede de, belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde kalan bu tip araziden - dikkat 
buyurunuz, sadece araziden - 1 milyon liraya kadar 
değeri olanlardan, benzer verginin alınmamasını ön
gören bir hüküm getiriliyor. 

Aslında, 1 milyon liralık sınır bugün için hiçbir 
mana ifade etmiyor; çünkü 1970 senesinde 1319 sa
yılı Kanunda buna benzer bir hüküm getirilirken, bu, 
o günkü rakamlara göre 250 bin lira idi. 1970 se
nesinden bugüne kadıaır araidian 15 sene geçti; toptan 
eşya fiyatlarına veya diğer hususlara bakınız, fiyat
lar 80 misli artmış; 80 misliyle 250 bini çarptığınız 
zaman 20 milyon lira çıkıyor. 1319 sayılı Kanun ge
tirilirken konulmuş olan rakam, bugünkü değeriyle 
20 milyon liraya varan bir arazinin Emlak Vergisin
den istisna edilmesi şeklinde geçirilmiş idi. 
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Aslında söylemek istediğim husus bu değil. Biz 
bu sınırın başka şekle dönüştürülmesini istiyoruz; be
nim şahsî kanaatim de bu doğrultudadır, bunun için 
bu konuyla ilgili bir önerge veriyoruz ve diyoruz ki, 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup da, ta
rıma tahsis edilmiş olan arazi, Emlak Vergisinden 
tümüyle muaf tutulsun; tıpkı kırsal alanlar gibi, tıp
kı köyler gibi ve çevre arazi gibi. 

Niçin böyle diyoruz; Bakınız, bu hüküm böyle 
çıktığı takdirde, oldukça büyük sorunlar nasıl ortaya 
çıkacak arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, çok iyi bilirsiniz ki, bir 
yerde belediye teşkili için bir nüfus sınırı şartı var
dır. Eğer ilçe merkezi değilse, nüfusu 2 bin olmayan 
bir yerde belediye teşkil olunmaz; ama nüfusu 2 bini 
aşmışsa, o takdirde, belli usule göre, oralarda bele
diye teşkiline karar verilebilir ve Cumhurbaşkanının 
imzasıyla çıkar. 

Şimdi, dağınık iskânın mevcut olduğu Türkiye' 
nin birçok yörelerinde - kendi seçim bölgelerinizden 
bunu çok iyi bileceksiniz - nüfusun 2 binin üzerine 
çıkabilmesini temin bakımından, çevredeki köyler, 
sanki bir belediye teşkil ediyormuş gibi, bir araya 
getirilmiş ve müracaatlar bu şekilde yapılmıştır. Bu 
müracaatlar için de, oradaki seçmenlerin asgarî ya
rısının imzasıyla veya köy ihtiyar heyetinin valiye 
müracaatı ile veya vilayetin bizzat lüzum görmesi ha
linde, bu konuda, derhal bir plebisit yapmak suretiyle, 
ataan neticeler il idare kuruluma getiriliyor oradan, 
da içişleri Bakanlığına intikal ettiriliyor; içişleri Ba
kanlığı da, Danıştaym mütalaasını almak suretiyle, 
Cumhurbaşkanının onayı ile, orada belediye kurul
masına karar veriyor idi. 

Şimdi, özellikle Karadeniz'de olduğu gibi, arala
rında 2,5 kilometre mesafe olan beş tane köy, 2 bin 
nüfusu dolduralım diye bir araya gelmişler ve bir 
belediye teşkil etmişler. Biz şimdi bu madde ile ne 
getiriyoruz? «Eğer herhangi bir yer, belediye ve mü
cavir alan sınırları içinde ise, orada her türlü ver
giyi alırız' diyoruz; fakat dışında ise, almıyoruz. O 
zaman çok haklı olarak vatandaşlar, elbette bir ça
banın içine gireceklerdir. Nedir o çaba? «Belediye 
hududunun dışına çıkalım» diyecekler ve o beledi
yeyi ortadan kaldıracaklardır. Çünkü gene aynı yol
larla mahalle halkı, köy halkı bir istekte bulunur ve 
bu da belli yollarla yukarıya intikal ederse, benzer 
tarzdia kararlar alhnıp, beledliyerain pekâlâ ortadan 
kalkması sonucuna varılabilir. 

O halde, bu mahzuru, bu gerilimi ortadan kal
dırabilmek için bazı düzenlemeler yapılmasında ya
rar vardır diye düşünüyoruz. Niçin yarar vardır? Çün
kü, çok iyi bilirsiniz ki, ademi merkeziyet sisteminde 
mahallî idareler ve belediyeler, demokrasinin geliş
mesi, yerleşmesi ve yaygınlaşması için, mektep gibi 
olan en önemli müesseselerdir. Bir kere, demokratik 
düzen bakımından buna gerek var; bir de, son nüfus 
sayımı da çok güzel gösterdi ki, kentlerimizde nüfus 
fevkalade hızla artmaktadır, çok yüksek rakamlara 
ulaşmış vaziyettedir. Çoktan beri bir kentleşme olayı 
ile karşı karşıyayız; ama bunun hâlâ hızla devam et
tiğini de son nüfus sayımı göstermiştir. Peki, bun
dan onbeş, yirmi sene sonra ortaya çıkacak birtakım 
sorunları ortadan kaldırmak bakımından, kentleşme
nin planlı bir şekilde olması, Türkiye'nin geleceği 
açısından daha doğru olmaz mı? Belediye olursa, ara
zinin, çeşitli kullanım maksatlarına planlı ve fonksi
yonel ıbir tarzda tıajbJsflsi mümkün olabilecek; aımaı ikiöy 
yaptığınız an, Türkiye bu imkândan mahrum olacak
tır. 

O nedenle diyoruz ki, gelin, çok güzel olan bir 
evvelki maddenin bu hükmünü - ki, bu da iyi mak
satlarla getirlMış; aimaj yeterli Ideği - ıbiz, aral'aırındıa 
ikişer buçuk kilometre mesafe bulunan birtakım yer
leşim merkezlerinin ortasında kalan ve bugün bilfiil 
tarım yapılan imar parseli haline getirilmemiş olan 
araziye d© uygulayıp Elmlâlk Vengfeiın|dlemi muıaf tuta
lım ki, (köylerle hiç (değişe Ibir löJlçüde eşitlik ısağlanmıış 
olsun. Alksi ıtakdktdle bu müırajcaa|t!lamı önlüne gaçil-
mösi Ikloflay kolay mülmlkün olimaiyacalktır ive tıundianı do
layı hepimiz, en başta dia Üktüdar, nalmü|tena|hii tajlep-
lerle Ikarşı karşıya] Ikalapaikltır. 

O nedenle, bu maksatla bir önerge vermiş bulu
nuyoruz. Yüce Meclisin takdirine mazhar olacağı 
inancı içinde, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin sayın üyeleri; bu madde, halen yürür
lükte olan 16 ncı maddedeki esasları biraz değişti
rerek getirmekte ve ^Mükelleflerin bir, Ibeledliye ive 
bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan 
arazisinin - (arsalar hariç) - toplam vergi değerinin 
1 milyon lirası Arazi Vergisinden müstesnadır» de
mektedir. 

Esas itibariyle iyi bir hüküm; ancak biz bu vergi 
kanunları demetini gerçekleştirirken birçok yerlerde 
tekrar tekrar kanun çıkarmak durumundan kurtul
mak ve aynı zamanda fiyat ve değer değişikliklerini 
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karşılamak bakımından, Bakanlar Kuruluna veya ba
kanlıklara yetki verdik. Acaba, sayın bakanlığın, bu 
fiyat ve değerlerin süratle değişebileceği ihtimali ol
duğuna göre, böyle bir artırma yetkisini burada al
ması gerekmez mi? Eğer, «gerekir» deniyorsa, bunu 
'buraiya ikoyalamı. Çünkü, ısiürafti bir; değetr de-
ğişmıesi lolıuır; kamun değişmesi de zor olduğu 
İçin vatandaş bumdan mutaizıarrır olalbilr; ama, 
Bajkanlıar Kurulunun dünde bir yettikti olursa,, 
•bu yetiklyti, lo günjkü IkloşuÜları göiz önlünde bu
lundurarak kullanabilir diye düşünmekteyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili verilmiş önergeler vardır, oku

tuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Emlak' Vergisinin tümüyle kaldırılması için gerek
li düzenlemeleri yapmak üzere, görüşülmekte olan 
357 sıra sayılı tasarının 105 inci maddesinin komis
yona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü, olarak açıklanacaktır. 
Saygılarımızla. 

Ahmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 105 inci maddesiyle 

değiştirilen 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 
16 ncı maddesinin birinci fıkrasının bazı olumsuz 
sonuçların doğmasını önlemek ve vergi adaletini ze
delememek balkırlarından, ajşağıdalki şekilde değliişltiriil-
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Mazhar Haznedar ? Ahmet Sarp 
Ordu Diyarbakır 

Ahmet Memduh Yaşa Mehmet Abdurrezak Ceylan 
İstanbul Siirt 

(Turgut Yaşar Gülez Namık Kemal Şentürk 
Bolu İstanbul 

Musa öğün Doğan Kasaroğlu 
Kars İstanbul 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup 
imar parseli haline gelmemiş arazi Emlak Vergisin
den muaftır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Vergi Kanunları Tasarısının 105 inci maddesinde 

yer alan Emlak Vergisi Kanununun 16 ncı madde
sinin birinci fıkrasına aşağıdaki ibarenin eklenme
sini öneririz. 

Saygılarımızla. 

Re$« Ülker, 
İstanbul 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

Sdahaftltin Talfltoğkı 
Yozgat 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Salih Güngöümez 
Kocaeli 

Günseli özkaya 
İstanbul' 

Kemal Gökçora 
Bursa 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Ek ibare : Bu miktarı üç misline kadar artırma
ya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine gö
re yeniden okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Emlak Vergisinin tümüyle kaldırılması için ge

rekli düzenlemeleri yapmak üzere, görüşülmekte 
olan 357 sıra sayılı tasarının 105 inci maddesinin 
komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul Milletvekili Ahmet Memduh 

Yaşa ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet, bu 
maddenin komisyona iadesi hususuna iştirak ediyor
lar mı efendim? 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, bu maddeler hakkında bu nevi önergeler 
mevcuttur. Demin ilk madde için teklif edildi; ama 
kabul edilmedi. Hal böyle olunca, kanun bu şekliyle 
kalıyor ve müzakerelere devam ediyoruz. Binaen
aleyh, maddenin tamamen ortadan kaldırılması için 
komisyona geri verilmesi hakkındaki bu tip bütün 
önengöîeri geri alıyorum efendimi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına f 
Görüşülmekte olan tasarının 105 inci maddesiyle 

değiştirilen 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununuı 
16 ncı maddesinin birinci fıkrasının, bazı olumsuz 
sonuçlarının doğmasını önlemek ve vergi adalelitu 
zedelememek bakımından, aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. | 

Saygılarımızla. 
Ordu Milletvekili 

Ali Mazhar Haznedar 
ve arkadaşları 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup 
imar parseli haline gelmemiş arazi Emlak Vergisin
den muaftır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtLI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Komis
yon katılamıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksele Başkanlığına 

Vergi Kanunları Tasarısının 105 inci maddesin
de yer alan Emlak Vergisi Kanununun 16 ncı mad
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki ibarenin eklenme
sini öneririz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
ve arkadaşları 

Ek ibare : Bu miktarı 3 misline kadar artırma
ya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, komisyon katılamıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. | 

104 üncü maddeyi 105 inci madde olarak ve ka
bul edilen önerge ile birlikte oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 inci maddeyi 106 ncı madde olarak okutu
yorum : 

MADDE 106. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Arsalar için vergi nispeti binde 6'dır.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge vardır, okutu

yorum : 
Sayın Haznedar, bu madde üzerindeki önergele

rinizi geri gönderiyoruz. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Hayır 

efendim; yanlış anlaşılmasın, biz iki tip önerge ver
dik; bazı maddelerin özelliğine göre değiştirilmesiy
le ilgili olarak, bu bir. 

BAŞKAN — Tabiî, onları göndermiyoruz. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Bir de, 

maddenin tümüyle komisyona iadesini öngören öner
geler var, daha önceki maddede kabul edilmediği 
için... 

BAŞKAN — O önergeleri istiyorsunuz, onları 
gönderiyoruz zaten biz. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Onlar 
değil efendim; bakın, oradaki madde bu değil. O 
madde, bununla ilgili vergi nispetlerinin artırılmama-
sını öngören madde değil o. 

BAŞKAN — Efendim, talebiniz veçhile, komis
yona iade ile ilgili önergelerinizi iade ediyoruz; di
ğerlerini oylayacağız. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Oku
tun, hangisini geri alacaksa, kendisi istesin efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, önergeleri okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Emlak Vergisinin tümüyle kaldırılması için ge

rekli düzenlemeleri yapmak üzere, görüşülmekte olan 
357 sıra sayılı tasarının 106 ncı maddesinin komis
yona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak arz edilecektir. 
Saygılarımızla. 

Ali Mazhar Haznedar Ahmet Memduh Yaşa 
Ordu İstanbul 

Ahmet Sarp Namık Kemal Şentürk 
Diyarbakır İstanbul 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 
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ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Tamam, 
bunu geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önerge geri alınmıştır. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Son yıllardaki, aşırı enflasyonun iyice daralttığı 

imkânları nedeniyle emlak sahiplerini ödeyemeye
cekleri mertebede bir vergi yükü ile karşı karşıya bı
rakmamak amacıyla bina, konut ve arsa vergi oran
larım artırmayı öngören görüşülmekte olan Tasarı
nın 106 ncı maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Turgdt Ya^ar Oülez 
'Bolu 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Ahmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Musa öğün 
Kara 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu maddenin me
tinden çıkarılmasına ilişkin önergeye katılıyor mu
sunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN 
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, komisyon olarak katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTBMOÇÎN (Bursa) — Metinden 
çıkarılmasını öneren önergeyi geri almışlardı zaten. 

BAŞKAN — Bu ayrı, o ayrı efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; aslında bu konuyla il
gili olarak daha önce 101 inci maddede verilmiş bir 
önergemiz vardı; fakat o önerge maalesef kabul edil
medi. 

Hadise şu: Kanun, vergi nispetlerini de artırı
yor. 1986 yılında mükellef vatandaş, hem Emlak 
Vergisi beyannamesini yenileyecek ve bu şekilde 
matrahta değişiklik olacak, hem de o matrah üzerin
den alınmakta olan vergi nispetleri de artırılacak. 
Nasıl artırılacak? «Binada binde 3'ten binde 5'e çı
karıyorum, konutta binde 2'den binde 4'e çıkarıyo
rum (iki misli), arsalarda binde 5'ten binde 6'ya çı
karıyorum» demiş. 

Biz, bina ve konutla ilişkili olarak vergi nispet
lerini artıran 101 inci madde üzerinde verdiğimiz 
birinci önergemizin gerekçesini burada izah ettik ve 
gerekçemizde de şunları söyledik: Binde 1 nispetin
de vergi artıyor diye düşünmek, binde l'i çok az 
görmek doğru değildir; çünkü o binde l'ler dediğiniz 
hadise, neticede mükellefe, matrahın değişmesiyle de, 
ilave olarak, 1985 yılında ödedikleri vergiye nazaran 
asgarî 100 milyar lira külfet getiriyor; bunu bir mik
tar tahfif edelim; çünkü, vatandaşın çoğunun öde
me gücü yok, bazıları ödeyebilir rahatlıkla; fakat bir 
bölümünün bunu ödemesi kabil değil; çünkü, enflas
yon neticesi ortaya çıkmış olan bu değer artışları 
ve Tnatrah yükselmelerinde vatandaşın hiçbir kusuru 
yok; bilakis ondan kendisi de namütenahi azap için
de; çünkü, yaşaması güçleşmiş, kazançlar o seviye
de artmamış, enflasyonu takip edememiş, o halde 
siz vergiyi nasıl artırırsınız? Vatandaşın geliri art
madı ki, vergisini artınısınız. 

Onunla paralel olmadığı için, bu doğru bir uygu
lama olmayacaktır, vatandaşı fevkalade üzecektir ve 
bundan hepimiz de üzüleceğiz demiş ve hatta bir de 
misal göstermiştim; o gün tesadüfen gazetelerin bi
rinde bir resim vardı, hatırlayacaksınız, ona değin
miştim : Devlete yıllarca hizmet ettikten sonra emek
liye ayrılan; fakat emekli maaşıyla maalesef geçin
me imkânı bulamayan birkaç vatandaşın, pazar yer
lerinde, pazarcıların, «çürük, işe yaramaz» diye at
tıkları meyve ve sebzeleri gece karanlığında topar
layıp evine götürmeleriyle ilişkili bir resimdi... Bu 
vaziyette olan vatandaşlar dururken, bu vergileri 
ilanihaye artırma yoluna gitmeyelim, bundan hepi
miz üzüntü duyarız; o nedenle de, bu vergilerin ev
vela nispetlerini sabit tutalım, 1319 sayılı Kanunda
ki nispetler sabit kalsın, onun için bu maddeleri ge
ri verelim demiş idik. 

Bu madde de ona paralel bir maddedir. Kanun, 
arsa vergilerini binde 5'ten binde 6'ya çıkarıyor. Bi
zim önergemiz de, bu arsa vergilerinin artırılmama-
sıyla ilgilidir. O nedenle teklifimiz, bu maddenin ko-
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misyona iade edilerek, vergi nispetlerinin 1319 sa
yılı Kanundaki nispetlere indirilmesidir. Takdir yü
ce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

105 inci maddeyi 106 ncı madde olarak oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 106 
ncı madde kabul edilmiştir. 

106 ncı maddeyi 107 nci madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 107. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şu kadar ki; mükelleflerin arsalar ve arazi ile 
ilgili olarak beyan edecekleri değerler, 213 sayılı Ver
gi Usul kanununun asgarî ölçüde birim değer tespi
tine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonların
ca her mahalle ye arsa sayılacak parsellenmemiş ara
zide her köy için cadde,.sokak veya değer bakımın
dan farklı bölgeler, arazide her il veya ilçe için ara
zinin cinsi (Kıraç, taban ve sulak) itibariyle takdir 
olunan birim değerlere göre hesaplanan miktardan 
düşük olamaz. Düşük beyanda bulunulması halinde, 
mükellefin beyanı vergi dairesince birim değere gö
re hesaplanan miktara yükseltilerek tahakkuka esas 
alınır ve mükellefe bildirilir. Vergi dairesince hesap
lanan miktar ile mükellefin beyanı arasındaki farka 
kusur cezası uygulanır.» 

«İkinci fıkra hükmü, turistik bölgelerdeki cadde, 
sokak veya değer bakımından farklı bölgelerde ilgili 
valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller için 
yapılacak takdirler hakkında da tatbik edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Üzel ve Sayın 
Arılkan söz istediler. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yetki belgenizi gönderiniz efendim. 
Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte oltanı yeni 
107 nci madde üzerinde daha iyi bir açıklama yapa
bilmek üzere, daha sonra gelecek olan ikıi maddeye 
atıf yapmak meüburiyetindeyim. Bunlardan bir ta
nesi olarak yeni 113 ncü maddede Emlak Vergisi Ka
nununda yapılan değişiklik olarak, «Bu Kanunda ge
çen vergi dairesi tabiri belediyeleri ifade eder» di
yor. Yani artık, Emlak Vergileri konusunda yetkili 

olan dairelerin, belediyeler olduğu, burada açık seçik 
olarak ifade ediliyor. Burada çalışacak kişilerin, bele
diyeni^ tavzif edeceği memurlar olacağı açıktır; bu, 
birinci nokta. 

İkinci nokta: Yeni 115 inci madde olarak görü-
şüleoel̂  olan maddede, Emlak Vergisi Kanununa ta
bi olacak işler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığına, 
yurt dışında danışmanlık hizmetlerini yürütme yetki
si veriliyor. Aslında, teşkilat hukukunu ilgilendiren bir 
konu Siması itibariyle, bir hizmetin böyle, bu madde 
ile asıl kanun maddesine girmesinde herhalde bir isa
bet oLjnayacağı anlaşılıyor. Öyle de olsa, demek ki, 
yurt djışında da, bu kamunun yürütülmesi konusunda 
danışmanlık hizmetleri verilecektir. Yurt içinde foele-
diyelerjin, yurt dışında da Maliye Bakanlığının, danış
manlık̂  hizmetini yürütmek suretiyle mükelleflere ka
nunu izah etmek durumu kalıyor. 

Şimdi mükelleflerin 107 nci madde açısından Öcar-
şılaşabilecekleri bir diğer duruma geliyorum. Bu mad
de üzeninde, kusur cezasının, ceza hukuku ile malî ce
za kokusunda farklılıklarını hukuk felsefesi açısından 
derinlemesine ortaya koymak istemiyorum, çünkü bu 
hakikaten uzun olacaktır. Mükelleflere ait, malî ce
zalar. \le, ceza hukukuna tabi olan suçlara ait ceza
lar taıjnamiyle birbirinden farklıdır. Ancak, burada 
getirilen bir kusur cezası vardır. Bu kusur cezası na
sıl kaynaklanacaktır? Bir defa, mükellefler, bu mad
deye ĝ öre, arsa ve arazileri olan kişilerdir ve arsa ve 
arazilejrti olan kişilere bu kusur cezası tatbik edilecek
tir. Banlar kimlerdir? Arsa ve arazileri olan vatandaş
larımız, daha ziyade kırsal kesimde bulunan, şehirle
rin dışında bulunan, mesken, gayri menkullerinden 
şayri, larsa ve arazileri olup da, bunları işletenler, özel
likle tirım kesiminde çalışanlar' veyahut şehirlerde otu
rup da, arsaları, arazileri olanlardır. Madde daha ziya
de, arazisi ve arsası olan ve kırsal 'kesimde oturan ki
şileri ilgilendirmektedir. Bunların bu kusur cezaları 
nasıl teşekkül edecektir? Bu kişiler, ancak bu kanunla 
getirilen usullere uyabildikleri nispette kusur cezasın
dan vareste kalacaklar, uyamadıikları vakit de, Maliye 
Bakanlığı veyahut da belediye memuru diyecek ki, 
«Sen kusur cezası işledin.» burnu nasıl işlediğini gözden 
geçirelim. Bakınız, «Bu kişilerin arsa ve arazileriyle 
ilgüli olarak beyan edecekleri değerler, takdir komis
yonlarınca takdir olunan birim değerlere göre hesap
lanan miktardan düşük olamaz» denmiş; kabul... Bu 
birim değerler nasıl bildirilecek? Cadde, sokak vesaire 
durumlarına göre tespit edilen miktarlar üzerinden, 
birim değerlerinli metrekarelerine vurmak suretiyle he-
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saplarım yapacaklarrbildirecekler ve bunu beyanname 
olarak verecekler. Beyanname vermemekten dolayı 
burada bir ceza yok. Beyannamesini vermiş; yani ar
tık, beyanname üzerindeki miktarlar üzerinden bir ku
sur aramak istikametine gidiyoruz. Bu da nasıl: Dü
şük beyanda bulunulması halinde, yani «Düşük be
yanda bulunulması halinde, mükellefin beyanı vergi 
dairesince birim değere göre hesaplanan miktara yük
seltilerek tahakkuka esas alınır ve mükellefe bildirilir» 
-deşiliyor. Şu halde, burada, beyannamesini vermiş olan 
arsa ve arazi sahibi vatandaşlarımız, ne dereceye ka
dar birim değerlerini takip edecek de, bu değeri doğ
ru dürüst hesaplayacak, beyanname verecek ve on
dan sonra da kusur işlememiş olacak; Kaldıki, de
min atıf yaptığım, Maliye Bakanlığının yurtdışı da
nışmanlık hizmetlerine lüzum görmesi açısından da, 
yurt dışında birçok ülkelerde çalışan vatandaşlarımı
zın, henüz birlim değerlerini layıkı veçhile öğreneme-
dikleri bir anda, - geçirdikleri süre bakımından - be
yannamelerini vermiş olmalarına rağmen, yaptıkları 
küçücük bir hatadan dolayı, arkasından, getiriyor, ku
sur cezasına tabi tutuyoruz. Bunu, yurt içindeki vatan
daşlarımıza, kırsal kesimde çalışan vatandaşlarımıza, 
duyurmak dahi zor iken, yurt dışında çalışan ve ken-

. di vergi mükellefiyetlerini yerine getirebilme gayretin
de olan bu vatandaşlarımızın layıkı veçhile bilgilene-
memeleri halinde bazı sorunlar çıkabilir; çünkü ola
bilir 'İdi, bu danışmanlık hizmetleri, yurtdışında her 
ücra köşeye kadar yetişmeyebilir. Türkiye'de de, ver
gi dairelerine, belediyelere, ücra köşelerden gelip de 
bunları yapabilecek durumda olmayanlar da buluna
bilir. Kaldıki, malî bilgileri itibariyle de buna kifayet
li değillerdir. Onun içindir ki, hepimiz de biliyoruz, 
Emlâk Vergisi ödenmesi zamanı geldiğinde, özellikle 
beyanname tanzim edilme zamanı geldiğinde, vergi 
dairelerinin önlerinde toplanan birçok kişi, vergi be
yannamelerini alır... 

BAŞKAN — Sayın Üzel, toparlayalım efendim. 

M. NURÎ ÜZEL (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Ve onları kapı önlerinde yazdırır ve imzalayıp ve
rirler. Bu çeşit vatandaşlarımıza şimdi bir de kusur ce
zası uyguluyoruz... Ancak, mükellefin beyanı, vergi 
dairesinde birim değere göre hesaplanan miktara yük
seltilerek tahakkuka alınır ve mükellefe bildirilir. Bil
dirildikten sonra, artık bu yükseltilen miktar üzerinden, 
mükellef zaten vergisini ödeyecektir. Şimdi, beyan
namesini vermiş; bir yanlışlık olmuş, bu yanlışlığı 
vergi dairesi düzeltmiş, mükellefe tebliğ etmiş, bu teb

liğe göre vergisini ödeyecek olan bir kişiye, dönüyo
ruz, «Sen beyannamende şunu noksan gösterdin; vergi 
dairesince hesaplanan miktar ile senin beyanın ara
sındaki farka, kusur cezası uyguluyorum» diyoruz. Ar
kadaşlarım, bu ne dereceye kadar doğrudur? Bu nevi 
kusurları yapacaklar o kadar çok ki, sayısız... Bu nevi 
kusurları yapacakların yerine, yüksek miktarlarda ver
gi kaçıranlar üzerinde durmak daha uygun olmaz 
mı? Küçücük bir kusur, 10 liralık bir fark çıkarsa ne 
olacak? Belediye memuru, - biraz da çok katı bir me
mur - «Vergi farkı doğdu, kusur cezasına da tabisin» 
diyecek. 50 liralık bir vergi farkı için, yüzde 50 nis
petinde bir vergi de olsa bunu 10, 100 ve 1000 ile çar
pın götürün 250 lira ile 25 bin lira arasında vergi ku
sur cezası ödeyecek. Ne diye bu vatandaşlarımızı bir 
de vergi kusur cezası ile yakıyoruz? Çünkü artık ver
gi mükellefinin vereceği vergiyi, vergi dairesi hesaplı
yor, miktarını belli ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, toparlayın efendim; ko
nu aydınlanmıştır. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

«Vergi dairesince hesaplanan miktar ile mükelle
fin beyanı arasındaki farka kusur cezası .uygulanır» iba
resinin, madde metninden çıkartılması hususunda bir 
önergemiz var; kabulünü, yüce Meclisin takdirine arz 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Sayın Ankan, buyurun efendim. 
SALÎM EREL (Konya) — Grup adına söz talebi 

var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Malumumuz, var efendim. 
SALİM EREL (Konya) — öncelik tanımıyor mu

sunuz? 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Bir kere çağırdık 

efendim, geri mi dönelim? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; benden önce ko
nuşan Sayın Üzel'in görüşlerine aynen katılıyorum. 
Gerçekten, maddede, «arsalar» kelimesinin yanına, 
«arazli» kelimesi eklenmiştir ki, bu çok geniş bir kit
leyi ilgilendirmektedir. O bakımdan, «kusur» cezası
nın maddeden çıkartılmasını ben de öneriyorum. 

Ek olarak, son fıkrayı okumak istiyorum : «îkinci-
fıkra hükmü, turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya 
değer bakımından farklı bölgelerde ilgili valilerce tes
pit edilecek pafta, ada veya parseller için yapılacak 
takdirler hakkında da tatbik edilir.» 
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Yani, burada, tek başına valilere ayrı bir yetki, } 
yani turistik bölgelerde, belirli pafta, ada ve parselleri 
buna tabi tutma yetkisi veriyoruz. Bu hüküm, sanıyo- I 
rum ki, Anayasamızdaki eşitlik ilkesine aykırıdır ve 
tok bir kişiye böyle bir yetkinin verilmesi de sübjektif J 
birtakım kararların alınmasına neden olabilir, sürtüş- j 
meler yaratabilir. Takdir yiice Meclisindir. 

Artık önerge de vermiyoruz; çünkü Plan ve Büt
çe Komisyonunda bir arkadaşımız, «Bizim partimiz
den gelmeyen önergeleri, doğru da olsa kabul etmi
yoruz» dedi. Bu anlayış olduktan sonra, gereksiz yere 
Meclisli de işgal etmek istemiyorum. 

Saygılarımla. j 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Nalbantoğlu, buyurun. 

HtLMl NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; kürsüye kişisel olarak 
çıksaydım, bir iki noktaya değinip inecektim; ama 
şimdi grup adına konuştuğum için, bazı mantıksız 
noktaları da ayrıca dile getirmek istiyorum. 

Acaba, sayın bakanımız veyahut da bu vergiyi 
hazırlayanlar, maddedeki cümleleri iyice gözden ge
çirerek mi hazırlamışlardır bilmiyorum. 

Müsaade ederseniz, maddeyi birlikte okuyalım: 
«1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 20 nci mad
desini ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde de- j 
ğiştirilmiştir: 

Şu kadar ki; mükelleflerin arsalar ve arazi ile 
ilgili olarak beyan edecekleri değerler, 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun asgarî ölçüde birim değer tes- j 
pitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonların- [ 
ca her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş ara
zide...» diyor. 

Ben bundan bir şey anlamadım. Her semtte bir 
mahalle vardır. Mahalleyse, zaten yarısı meskûn- I 
dur, veya değildir; ama mahalledir. «Her mahalle ve 
arsa sayılacak parsellenmemiş arazide...» diyor. Doğ- j 
rudur, parsellenmemiştir; ama arsa sayılabilir. Sayın 
bakan, takip ediyor mu, bilemiyorum; ayrıca bura- [ 
da, «Arazide her köy için cadde, sokak Veya değer 
bakımdan farklı bölgeler» diyor. Bilmiyorum köyde 
cadde var mı? Sokak vardır da... Acaba, bu, yer I 
mi değiştirmiş diye düşündüm. 

SALÎM EREL (Konya) — Kadıköy, Erenköy 
gibi... 

HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — «Her j 
köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı j 
bölgeler, arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi 
(kıraç, taban ve sulak) itibariyle...» Demek ki, il ve | 

j ilçe için arazinin cinsi bulunacak; fakat köylerde 
de, cadde ve sokak ve değer bakımından farklı böl
gelerde araştırma yapılıyor. «... arazide her il veya 
ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibariyle 

I takdir olunan birim değerlere göre hesaplanan mik
tardan düşük olamaz.» 

Yani bir arazi var, parsellenmemiş, ama parsel
lenebilir de... «Bunun metrekaresine 5 bin lira fiyat 
koyalım...» Sittinsene parsellenmezse ne olacak?.. Ya
ni, vatandaşları mağdur edecek bir sürü kelime... 

I Kendi mantığıma göre, tümüyle bu cümlenin, hatta 
I paragrafın bir mantık silsilesi içinde düzenlenmediği

ni görüyorum, belki ben mantıksızım. Lütfen biraz 
tevazu ile bunu kabul edip, şu maddeyi geri alsa
lar da, ne anlatmak istiyorlarsa onu yazıp buraya ge
tirseler... 

Yani bir köy için dahi, cadde ve sokak veya 
j değer bakımından farklı bölgeler bulunacak, arazide 
i her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç taban, su

lak) şeklinde etütler yapılacak ve birim fiyat tespit 
edilecek. Ben bundan bir şey anlamadım. 

Sonra da, «Düşük beyanda bulunulması halinde, 
ı mükellefin beyanı vergi dairesince» ki, vergi dairesi 

kalkıyor zaten, daha evvelki maddelerde görüştük, 
«belediyesince» denmesi lazım, her halde bu da zu-
hulen yazılmış. «Vergi dairesince birim değere göre 
hesaplanan miktara yükseltilerek tahakkuka' esas 
alınır ve mükellefe bildirilir. Vergi dairesince hesap
lanan miktar ile, mükellefin beyanı arasındaki farka 

f kusur cezası uygulanır.» 

Velhâsıl, ben bu paragrafın tümden sakat olarak 
I yazılmış olduğunu görüyorum ve yeniden düşünülüp, 

ne arzu* ediliyorsa onun yazılmasının, yeni bir redak-
I siyona tabi tutulmasının iyi olacağı kanısındayım. 

Grup olarak, bu maddenin komisyonca geri alınma-
sini istiyoruz. Ziyanı yok, yarın getirir, yine kabul 
edersiniz, zaten kabul ediyorsunuz. Madde, maksa-
di ifade edecek şekilde yazılırsa her halde daha iyi 
olur. 

I Teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıraların-
I dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu, 

HÎLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sözüm 
daha bitmedi, mademki istical gösteriyorsunuz, te-

j şekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından al-
| kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
; Buyurun Sayın Bakan, 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKAN! AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) Sayın Baş
kan, değerli üyeler; daha önceki "Haddeleri tartışır
ken ifade ettiğimiz gibi, takdir Komisyonları arazi
lerin takdirlerini yapmış, itirazlar yapılmış, bunlar 
artık katiyet kesbetmiş ve Türkiye sathında yapılan 
bu takdirler, raporlar halinde, bakanlığımıza ve ilgili 
mercilere gelmeye başlamıştır. 

Bir kere, kim neyi bilecek, nasıl bilecek tereddü
dünün olmaması lazım. Bunlar bütün belediyelerde, 
mahallî gazetelerde ilan edilecek, herkesin bilgisine 
sunulacaktır. Tapu dairelerinde, belediyelerde, Mali
ye ve Gümrük Bakanlığının dairelerinde, her tarafta 
bu bilgiler açık ve seçik olarak bilinecektir, vatanda
şın bilgisine sunulacaktır. Dolayısıyla, vatandaşın ar
tık; «Benim haberim yoktu; acaba benim bulundu
ğum yerin birim fiyatı neydi; ben nasıl yapacağım 
hesabımı, beyanımı nasıl vereceğim» diye bir şey 
söylemesi mümkün değildir. Eğer bunu merak edi
yorsa, öğrenmesi de çok kolaydır, nerelerden öğre
neceği de bellidir, açıktır. 

Kusur nasıl olur? Efendim, tespitler yapılmış, ilan 
edilmiş, vatandaşın bunu öğrenmesi her yerde müm
kün. Diyorsunuz ki, filan yerde birim metrekare 1 000 
liradır, bilfarz. Şimdi kanunda da diyor ki, «Bu 1 000 
liranın üstünde olacak senin beyanın veya en az 1 000 
lira olacak, 1000 liranın altındaki beyanını kabul 
etmem.» Bunu bu kadar açık ve seçik söyledikten 
sonra, vatandaşın, her vesileyle bunu öğrenme imkâ
nı olduktan sonra, vatandaş hâlâ, bunu, yanlış, eksik 
değerlendiriyorsa, o zaman kusur cezası ortaya çıkı
yor. Kusur cezası da, beyan edilen ile, olması gere
ken arasındaki miktar üzerinden alınacak bir kusur 
cezasıdır; kusur cezası, farkın yüzde 5Ö'si kadardır. 

Eğer mükellef, yeni yaptığımız düzenlemeye gö
re - eskiden 1/3'ü idi - itiraz etmeden bunu kabul 
ederse, o kusur cezasının da yarısını ödemekle, bu 
işin içinden zaten çıkabilir; ayrıca, 2 500 liraya ka
dar, vergi dairelerinin takibatta bulunmaması ko
nusunda da gene bir madde konulmuş olup, bu mad
de de Meclisimiz tarafından kabul edilmiştir. 

Şimdi eğer, 2 500 liranın üstünde kusur cezaları
na sebebiyet verecek mülkü olan birisi varsa, bu mül
kün sahibi de belediyeye gidip sorsun, danışsın; her
kes tarafından bilinen, ilan edilen bir konu hakkında 
kalkıp yanlışlık yapmasın. 

Değerli arkadaşlar, maddenin düzenlenişinde belki 
yanlışlıklar veya grup adına konuşma yapan değerli 
milletvekilimizin anlamasına imkân vermeyecek tarz
da bir düzenleme olmuş olabilir. Biz okuyor ve an
lıyoruz; ama sayın milletvekilimiz anlayamadığını 
ifade ediyor. Meclis buradadır, anlaşılabilir bir şekle 
getirmek de mümkündür. Burada tenkit etmenin yanı 
sıra, önergeler de verilebilir; «Şu cümleyi şöyle ya
zarsak, daha iyi anlaşılır hale getirmek mümkün
dür» der arkadaşımız; biz de bakarız, yapabilirsek 
yapmaya çalışırız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Abacıgil, buyurun sorunuzu sorun efen 

dim. 

DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Sayın Başka
nım, şimdi, takdir komisyonları Türkiye genelinde 
arazileri ve arazi sayılan arsa ve arazileri tespit et
miş durumda. Takdir komisyonları herhangi bir yere 
gittiği zaman, acaba orayı mevki olarak mı yaptılar, 
yoksa tarla olarak mı yaptılar, bu bir. 

Eğer, o mevkideki bilfarz 100 tarlanın takdirini, 
bir tarlaya bakarak, ona göre yapmışsa, vatandaş bu
rada beyanında haklı olacaktır; ama kanunun bu 
maddesine göre, Maliyenin göstermiş olduğu mik
tar da ilave edilecek; hiçbir kusuru olmadığı halde, 
kusur cezasına muhatap olacaktır. 

Sayın komisyon ve hükümetin, kusur cezasının 
affı konusundaki gereken teşebbüsü gösterip göster
meyeceğini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Soru anlaşılmıştır Sayın Abacıgil. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kanım, sayın konuşmacı çok karışık bir sual sordu. 
Biz, müsaade ederseniz, bu suale yazılı olarak cevap 
verelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeler vardır, okutuyorum! 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Yasa Tasa
rısının 107 nci maddesinde belirtilen, 1319 sayılı Em
lak Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin değiştirilen 
ikinci fıkra hükmünün son cümlesi olan; «Vergi dai
resince hesaplanan miktar ile mükellefin beyanı ara-
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sındaki farka kusur cezası uygulanır.)» ibaresinin fıkra 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Nuri Üzel 
Eskişehir 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Y. Salih Güngörmez 
Kocaeli 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTGEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

106 ncı maddeyi 107 nci madde olarak oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

107 nci maddeyi 108 inci madde olarak okutu
yorum : 

MADDE 108. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Arazi Vergisi ilgili belediye tarafından mükelle
fin beyanı üzerine yıllık olarak tarh ve tahakkuk et
tirilir. Şu kadar ki, bir il veya ilçe hududu içerisinde 
birden fazla belediye olması halinde belediye ve mü
cavir alan sınırları dışında bulunan araziye ait Arazi 
Vergisini tarha yetkili olacak belediye ilgili valiler 
tarafından belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayım Enver özcan söz 
istemişlerdir; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; bilindiği gibi, mül
kiyet vergilerinin ekonomik etkileri ve diğer alanla
ra yansıması, arazi, bina ve öteki mülkiyet vergilerine 
göre birbirinden farklıdır ve değişkendir. Biliyoruz 
ki, arazi vergilerinin yükü arazi sahiplerinin üzerin- \ 

de kalmaktadır. Arazi sahiplerinin, mülklerini üre
time sokması karşılığında elde ettikleri gelir akımı
na toprak kirası, ya da rant adını veriyoruz. Ara
zinin üretimde kullanılmasından elde edilen ürün 
değerinden, bütün diğer üretim faktörlerinin bedel
leri (yani emeğe ödenen ücret, kullanılan sermaye, 
ödenen faiz ya da girişim kârı gibi masraflar) çık
tıktan sonra geriye kalan değere rant adını veriyo
ruz ve eğer bir yörede rekabet varsa ve rekabetin 
derecesine göre rant, toprağın getirdiği kira tutarına 
eşit bir duruma geliyor. Arazi Vergisi, bu rantı, bu 
toprak rantını azaltıcı bir yönde etkide bulunuyor. 
Acaba niçin, Arazi Vergisi, bu şekilde ve dolaylı 
olarak ürünlerin fiyatına konarak ileriye doğru yan
sıtılmaz da, toprak rantının üzerinde kalır? 

Değerli üyeler, biliyoruz ki, ileriye doğru yansı
manın olabilmesi için, fiyatların artırılması ve bu ar
tış nedeniyle de üretimin bir miktar azalması gere
kir. Üretimin azalması için de toprak sahiplerinin 
bir kısım arazilerini üretimden alıkoymaları sonucu
nu doğurması ya da böyle bir koşulun ortaya çık
ması gerekir. Oysa hiçbir arazi sahibi, vergi nede
niyle, arazisini üretimden çekmek durumunda değil
dir, hele bizim gibi ülkelerde. Çünkü, toprağı ta
rımsal üretimden çekse dahi, Arazi Vergisini yine 
ödeyecektir, bu vergiyi ödemeye zorunlu olarak de
vam edecektir. Arazi Vergisinde, toprağın vergisiz bir 
kullanıma aktarılması da mümkün değildir. Eskisi 
kadar üretim yapılmaya devam edilirse, ürünler an
cak eski fiyatları ile satılabilir ve fiyatlar artırılarak 
tarımsal ürünlerde vergi ileriye yansıtılamaz. 

Arazi Vergisinin üretime yansımasını, marjinal 
arazi üzerindeki verginin sıfır olması ile de açıklaya
biliriz. Marjinal (son birim) arazinin rantı sıfırdır 
ve değeri de aynı şekilde sıfırdır. Bu arazi eğer spe
külatif bir şekilde kullanılmıyorsa, ya da bu arazi 
üzerinde spekülatif değer sözkonusu değilse, Arazi 
Vergisi konması halinde toprak sahiplerinin rant ge
lirleri, vergi tutarından daha da ycğun ve fazla ola
rak azalabilir. Çünkü, Arazi Vergisi olmadığı zaman, 
çeşitli nedenlerle arazisini boş tutanlar, vergi konun
ca gelirleri azalacağı için, araziyi kiraya vermeyi yani 
üretime sokmayı kabul edeceklerdir. 

Değerli üyeler, bazı arazi sahipleri de, vergi ne
deniyle gelirleri azalacağı için, belki de, emek - yoğun* 
sermaye - yoğun üretim yollarından birisini seçecek
tir, aynı birim topraktan daha fazla üretim alma yo
luna gideceklerdir, en azından bu yolu arayacaklar
dır. 
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Bütün bunların sonucu olarak, yani daha çok top
rağın üretime sokulması sonucu, emek ve sermaye yo
ğun teknikleri sonucu, daha fazla üretim yapılabile
cektir. Tarımsal üretimin artışı, tarım ürünleri fiya
tını düşürecek, fiyatların düşmesi ise rant gelirini azal
tacak; böylece, rant geliri, Arazi Vergisinden başka, 
bir de üretim artışı ya da üretim azalışı nedeniyle, 
arazi üzerinden sağlanan gelir ile, tarımsal fiyatların 
oynamasına, iniş ve çıkışlara neden olmasına yol aça
cak ya da böyle bir etki yapacaktır. 

Tüm bu nedenlerle, takdir edeceğiniz gibi, ara
ziyle ilgili vergileme, ekonomik faaliyetlerin düze
niyle doğrudan doğruya ilgilidir. Dolayısıyla, kırsal 
ya da yarı kırsal yerleşim merkezlerinde ve bölgele
rinde yaşayan nüfusun, özellikle Türkiye gibi nüfu
sun önemlice bir bölümünün kırsal kesimde yaşadığı
nı da göz önüne alırsak bu bölgelerde yaşayan nüfu
sun güncel yaşamını, yaşam düzeyini ve buna bağlı 
olarak davranışlarını ve hatta düşüncelerini doğrudan 
etkileyen bir konuyla karşı karşıyayız demektir. 

Sözkonusu davranışların, o yörede yaşayanların 
davranış ve düşüncelerini, özellikle seçim dönemleri
ne rastlayanları ise hükümeti, doğrudan doğruya et
kileyici niteliktedir. 

Şimdi, tasarının bu maddesini bu açıdan değer
lendirmek gerekirse - ki, öyle yapmak durumunda
yız - ilginç bir tablo çıkıyor karşımıza; maddeyi oku
duğumuz zaman bunu daha somut olarak görüyo
ruz. Bir defa, ülkemizde di veya ilçe sınırları içinde 
birden fazla belediye sayısının çoğunlukta olduğunu 
hepimiz biliyoruz; belediye sınırları dışındaki arazi 
sayısının da oldukça yaygın ve girift olduğunun bilin
cindeyiz, özellikle kadastro çalışmalannın henüz sona 
erdirilmemiş bulunduğu ülkemizde. Hal böyle iken, 
bu tür Arazi Vergisinin tarhı ve tahsili için hangi 
belediyenin yetkili kılınacağı sorusu gündemde somut 
olarak bulunmaktadır. Bu sorunun cevabı, yani, be
lediye sınırlarının giriftliği dolayısıyla ve arazinin ni
teliği dolayısıyla girift halde bir arazi yapısı bulu
nan Türkiyemizde, bu verginin tarhı için hangi bele
diye yetkili kılınacaktır ve nasıl yetkili kılınacaktır, 
sorularının cevabını bu tasarıda bir tek cümleyle, 
hatta bir tek sözcükle veriyor: «Vali tarafından ve
rilecektir.» «Hangi belediye» sorusu, vali tarafından 
takdir edilecektir; takdir ile olacaktır bu iş. Vali tak
dir edecektir; «Filanca beledjye bu konuda yetkili
dir» diyecektir. 
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Değerli üyeler biliyoruz ki, ülkemizde maalesef, 
hükümetier, geçmişte oİduğu gibi, şimdi de... 

BAŞKAN — Sayın özcan, toparlayınız efen
dim. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Daha 8 dakika 
oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
ENVER ÖZCAN (Devamla) — Sayın Başkan 

sürem 20 dakika değil mi? 

BAŞKAN Maddeler üzerinde 10 dakikadır. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Partizanlığın her 
dönemde olduğu gibi ve belki de bazı konularda,. 
bazı düşünce ve bakış açılarında, hükümet tarafın
dan son dönemlerde oldukça yaygın hale getirildiği 
bir gerçek olduğuna göre, valiler aracılığıyla, bu 
takdir olanağını, hükümetin partizanca kullanması 
ve böylece, seçimler sırasında bu maddenin işletilmesi 
yoluna gidileceği bir düşünce olarak ileri sürülmek
tedir, zaten incelik de burada bulunmaktadır. Ancak, 
bunu daha geniş bir zaman boyutu içerisinde ele 
alırsak, bu maddenin, bu tür eğilimlere meydan bı
rakmaması gerektiği konusunda tüm üyelerin hemfi
kir olacağını ve anlaşacağını düşünmek istiyorum; 
çünkü, bu zaman çerçevesi içerisinde arazi konusu
nun partizanlığa ya da böyle bir düşüncenin doğabile
ceği davranışlara konu edilmemesi gerektiği nokta
sında tüm üyelerin hemfikir olacağı ve tüm üyelerin 
bu konu üzerinde dikkatli davranacaklarını ummak 
istiyorum. 

Tasarının bu gibi olumsuz yönünün giderilmesi 
açısından, tasarı üzerinde ufak bir değişiklik yapıl
ması konusunda bir de önergemiz vardır. Bu düşün
celer ışığında, umarım bu önergemiz de sayın millet-
vekillerimiz, yüce heyetimiz tarafından kabul görür 
ve tasarıda, belki de ileride çok baş ağrıtıcı olayların 
ortaya çıkmasını engelleyici yönde bir düzeltme ya
pılabilir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmetke olan 357 sıra sayılı Tasarının Em

lak Vergisi tarh, tahakkuk ve tahsilinin belediyelere 
bırakılmasını öngören ve bu maksatla yeni düzenle-
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meler getiren 108 inci maddesinin tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçesi şifahen arz edilecektir. 
Saygılarımızla. 

Namık Kemal Şentürk 
istanbul 

Ahmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Işılay Saygın 
İzmir 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Bu öner
geyi geri almışlardı. 

BAŞKAN — Geri almadılar efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan sıra sayısı 357 No. lu tasarının 

108 inci maddesi methinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesi gereğini arz ve teklif ederiz. 

Yeni metin : 
«Arazi Vergisi, ilgili belediye tarafından mükelle

fin beyanı üzerine yıllık olarak tarh ve tahakkuk et
tirilir. Şu kadar ki, bir il veya ilçe sınırı içerisinde bir
den fazla belediye olması halinde, belediye ve müca
vir alan sınırları dışında bulunan araziye ait Arazi 
Vefgisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili belediye 
başkanları ve alan içindeki muhtarların da katılımıy
la, Vali Başkanlığında toplanarak belirlenir.» 

Enver özcan 
Tokat 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Coşkun Bayram 
Adana 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

İlhan Dinçel 
Malatya 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık derecesi
ne göre okutup, oylatacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı tasarının Em

lak Vergisi tarh, tahakkuk ve tahsilinin belediyelere 
bırakılmasını öngören ve bu maksatla yeni düzenle
meler getiren 108 inci maddesinin taşandan çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

istanbul Milletvekili 
Ahmet Memduh Yaşa 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : %Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan sıra sayısı 357 No. lu tasarı

nın 108 inci maddesi metninin aşağıdaki gibi değişti
rilmesi gereğini arz ve teklif ederiz. 

Yen metin : 
«Arazi Vergisi ile ilgili belediye tarafından mü

kellefin beyanı üzerine yıllık olarak tarh ve tahakkuk 
ettirilir. Şu kadar ki bir il veya ilçe sınırı içerisinde 
birden fazla belediye olması halinde, belediye ve mü
cavir alan sınırları dışında bulunan araziye ait Arazi 
Vergisinin tarhına yetkili olacak ilgili belediye baş
kanları ve alan içindeki muhtarların da katılımı ile 
vali başkanlığında toplanarak belirlenir.»-

Tokat Milletvekili 
Enver özcan 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KtLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor efendim. 

. ENVER ÖZCAN (Tokat) — önergem hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; bu tasarının 102 nci maddesinde, bina
larla ilgili bir ibare var idi; şimdi burada ise arazi ile 
ilgili benzer bir ibare var. 

Bildiğiniz gibi, binalardaki sahiplikte, tapu sene
di gibi somut belge nedeni ile pek fazla tartışma.çıka-' 
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cağı söylenemez. Ancak, buna karşın, yine hepimizin 
bildiği gibi, arazi konusunda, özellikle Orta ve Doğu 
Anadolu'da, biraz önce de sözünü ettiğim kadastro 
çalışmalarının henüz tamamlanmamış olması nede
niyle, birçok ihtilaflar doğmaktadır. Arazi ihtilafları 
zaten ülkemizin başlıca sorunlarından biri iken, şim
di Arazi Vergisiyle ilgili olarak çeşitli belediyeler 
arasında bulunan Arazi Vergisi tarhının belli bir be
lediyeye verilmesi yetkisini valiye bırakır isek, zaten 
çeşitli konularda kuşkulu olan arazi sahipleri,, olmasa 
bile, valilerin partizanca davrandığını, şu veya bu şe
kilde objektiflikten ayrıldığını, yetkinin falan beledi
yeye verilmesi gerekirken, şu belediyeye verildiğini 
ileri sürerek, hem devletimizin temsilcisi olan valileri
mizin yıpranmasına, hem de bu belediyeler arasında 
ve dolayısıyla arazi sahipleri arasında çeşitli yatışma
lara, anlaşmazlıklara yol açabilir endişesini taşıyo
ruz. 

Bu nedenle, önergemde şunu getiriyorum : Valinin 
başkanlığında komisyonda sıöz konusu belediye baş
kanları da bulunsun ve o yöredeki bellibaşlı köyle
rin ya da kasabaların muhtarları da gelsin ve netice
de yine o yetki falanca belediyeye verilsin; ama alı
nan karar hiç olmazsa kamuoyunda, vatandaşlar ara
sında en azından başkalarının da bulunduğu bir komis
yonda objektif bir karar alınmıştır gibi rahatlatıcı, gü
ven verici bir izlenim yaratsın. Yoksa yine, valimiz, 
«Şu ya da bu belediyeye» dediği zaman, dırdır ma
kinesi ya da dedikodu makinesi işleyecek, bu da en 
azından, valilerin yıpranmasına yol açacaktır. Bu ne
denle, önergeme tasarıdaki maddenin aynısını alıyo
rum, sadece valilerin yanına; «İlgili belediye başkan
ları ve muhtarlar da. gelsinler, hep beraber karar ver
sinler» diyorum. 

Takdirlerinize arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

107 nci maddeyi 108 inci madde olarak oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Köylerde yapılacak beyan : 
Madde 25. — Belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde bulunan bina ve arazi ile Emlak Vergisinden 
muaf olmayan bina ve arazi hariç olmak üzere, köy
lerde bulunan bina ve araziye ilişkin beyanlar sözlü 
veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapılır. Sözlü 
veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli ve muhte
vası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak 
bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine geçirildikten 
sonra özel yeri mükellefe imza ettirilir. Beyan esna
sında köyde bulunmayanların köy muhtarlarına gön
derecekleri yazılı ve imzalı beyanların bu defterlere 
eklenmesiyle yetinilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren yerlerde bulunup; 
a) Ek süre sonuna kadar beyan edilmeyen, 
b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı 

fıkra hariç) yazılı haller sebebiyle beyanı gereken, 
Bina ve arazinin beyanının beyanname ile yapıl

ması mecburîdir. 
ti ve ilçe merkezi olmayan beldelerde, köy muh

tarlıklarına ait yetkiler belediye başkanlıklarınca kul
lanılır. 

Sözü geçen defter, varsa müsbit evrakla birlikte 
ek sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde muhtar
lar tarafından ilgili belediyelere imza karşılığında tes
lim olunur. 

Bina ve arazi kıymet beyanı deftelerine yazdırıl
mak suretiyle beyan edilecek bina ve arazi hakkın
da bu Kanunun 10 ve 20 nci maddelerinin son fıkra
ları hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen var 
mı?.. 

HİLMİ NAİLBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, çek kısa olduğu için yerimden arz ötmek 
işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saıyın Nalbaotoğllu, 
HtDMl NAUBANTOĞLU (Brauaıum) — Sayın 

Baışfcan, maddenin (b) fıkrasının sıon satanı; «İl ve 
'ilçe merkezi olmayan beldelerde» yani, kasabaları 
kajstediiyoram, «köy muhtarlıklarına) alitt yeitkiier» de
yimimden sonra, «o beldemin veya kasa/banın bsle-
diiye başkanımın takdirinde kalır» veya «tafkldini lifte 
kullanılır» sekinde düzefltsek dalhâ (doğru olur kanaa
tindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendilin. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 

108 inci maddeyi 109 uncu madde olarak okutu
yorum : 

MADDE 109. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 
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Önerge vardır, onu, okutuyorum: 
Türkiye Blülyıülk Millet Meclsi Başkanikğına 
Görüşülmekte olan. 357 sıra sayılı Tasarının Em

lak Vergisi tarih, tahakkuk ve tahsilinin belediyelere 
bıralkıllknaısıını öngören ve 'bu maksatla yeni düzenle
meler getireni 109 uncu maddesinin (tasarıdan çıka
rılmasını arz ve teklif öderiz. 

Saygılarıımıızla. 

Alhmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Alhmet Sarp 
Diyarbakır 

Işılay Saygın 
îzmir 

Namılk Kemal Şentürk 
Istanlbul 

Turgut Yaşar Güiez 
Bolu 

Ali Maızhar Haznedar 
Ordu 

BAŞKAN — Maddenin metinden çıkarılmasını 
havi önergeye komisyon ve hükümet katılıyor mu? 

IPLAJN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÜJl FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz efendim. 

IMALTYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE AUPTEMOÇÎN <1Bursa) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 
fcaltılınıyoıv 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenjler... Önerge Ikaıbul edlüneimii&tSr. 

108 inici maddeyi '1W uncu madde olarak oyla
rımıza Sunuyorum: Ka|but edenler,. Etmeyenfer... 
108 inici madde 109 uncu madde olarak kabul edil-
mî tia*. 

109 uncu maddeyi 110 uncu madde olarak oku
tuyorum : 

Madde 110. — 19-19 sayılı Emlalk Vergisi Kanu
nunun 30 uncu maddesininı son fıkrajsı aşağıdaki se
kide 'değiştlinilımJiştir. 

(Devir ve ferağı yapılanı bina (vte arazinin, de
vir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ak 
ödenmemiiş Emlak Vergisinin öldenımesinden devre
den ve devralan mıüffceseMen ısöırulmlu tutulurlar. 
Devralanın mükellefe müce hakiki saklıdır. Tapu dali-
releri devir ve ferağ işlemini^ işlemin yapıldığı ayı 
takip eden ayın 15 inci 'günü a^şanunıa, kadar ilgili 
belediyelere bildirir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde slöz isteyen var 
mı? 

Buyurun Sayın Üİker. 
REŞİT ÜLKER (Dstanlbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meçisin) sayın üyelerli; aslında bu madde, eskiye 

nazaran Ibir bakıma; daJba, hıareketlli, vatandaşa da
ha yaradı. Çünkü, devir ve ferağ muamelelerim' 
hızlandırıyor, yani, borçlara ödenmiş - ödenmemiş 
lana bakmaksızın, vatandaşın muamelelerini hızlan-
dırııyor; gerekçede bu şekilde ifade edilimliş. Bu 
gerelkçeye kaltolımamak mülmlkün değildir. Bazen bir 
gayrimenkul alım satımı esmasında bütün o vergi 
borçlarının: tajsfliyesi itamamlanınoaya kadar işler ka
lıyor, çok zaman da yapılamıyordu. Bir taraf, uzak 
Ibir yerden gelmiş, öbür tarafın ıorada müşterisi çık
mış; acelesi var.... Bu türlü karışık muameleler iş-
lerii karıştırıyordu Ancak, bunun karşılığında, bu
rada getirilen hüküm de ışuı: «Devir ve ferağı, ya-
pılian bina ve arazinin, devir ve ferağın, yapıldığı 
yıl ile geçmiş yıllara ait ölden|memıiiş Emlak Vergisi
nin öidenımesinden devreden ve devralan 'müteselsıi-
îen ısorulmllü tutulurlar. Devralanın mükellefe rücu 
haikkı saklıdır. Tapu daireleri dövlir ive ferağ işlemi
ni, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15 inci 
günü akşamına kadar ilglü belediyelerle bildirir.» 

Şimdi burada, hukukun genıel prensipleri bakı
mından Kanunu bilmemek mazeret teşkil etmez de
nir; ama bizim kendi yapımız bakıımındanı vatan
da?, alıcı bunu biılmeyebilir. Çünkü, normal olarak 
akılda tuitıulmaisı lazım gelen hukuk kurak, kendi
sinin, satım aldığı andan itibaren sorumlu olması
dır; yani (insan aklının kabul e'tttiği kural budur; va
tandaş da böyle düşünür. Burada biz onun dışında 
bir muamele getirdiğimize göre, bunun da, bir ihti
yaçtan doğduğunu kabul ediyorsak, o zaman benj 
diyoırum ki, tapu memurları devir esnasında bu hu
susu taraflara hatırlaltıır; yani, «!Sta maüteselsilen me
sul olacaksınız; ödemesi ancak, devralanın, mıükellefe 
rücu hakkı saklıdır» diyecek. Eğer, tapu memurunun 
önündeki; gayri menkule mütedair 'borç çok büyük 
ise, o zaman alıcı bunu fcenjdine göre hesaplayacak; 
ya, «Peki, Iben razıyım» diyecek veya çok büyük 
borçlar vesaire doğması mümkün ve saltan adamdan 
daı 'bunları tekrar geri alması limkân dahilinde gö
zükmüyorsa, «IBu muamele dürtsün; evvela burçlar 
ödensin, ondan sıonra yapalım» diyecek. 

Bu 'yolda bir öneri sunuyorum; bilmiiybrujm ko
misyon ve bakanlık ne diyecektir. 

Saygılar sunarım. 

.BAŞKAN — Teşekkür ederiiım. 
Maidde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Özkaya. 
GÜNSELİ ÖZKAiYA (Manfbul) — Sayın üyeler, 

Sayın Ülker'in biraz önce izah etmeye çalıştığı gibi, 
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tasarı gerekçesünldie ;de yaızıılidıği üzere, ıbir, çabuklaş
tırma işleminden doğan değişiklikle karlşı katfşıya-
yız. Âdeta, şipşak foto ığilbi, şjiıplşak taipu yöntemimi 
getirmiş hıullunuyoruz. Ancak, ha yeni yöntemin bü-
yülk ibilrt gargaşa yaratacağı kamışını' taşıyoruz. Bü
rokrasiyi kaldıralım (derken, ıbürdkraısliyi iyice çık
maza «lokup, alıcı ve satıcı arasında, yen,! ihtilaflar, 
doğurma yolunu, 'açacağına linanıyoırulm. Boralda, ta
pu dairelerimde vatandaşa, vergii ilşleiminide dıalhıaj ko
laylık sağlamak yerine, avukat mdslMc!ta|şlarıma yeni 
bir dava kaynağı ya r̂atılaicağı kuşkusunu taişııyorıulm. 

Bundan önce mevcut olan; satıcımın veya alıcının 
bülüün verig'i işlemlerini Ikeislmıelsli ve oddan slonra taıpu 
muamelesinin ikmali, Ibenıce en sağlıklı yo'Mıu. Vergi 
dairelerimizden çoğu kez, «Ödenmeldii» dlüye birtalkım 
itirazlarla, karşılaşıldığı konusu Ihepinjizoe malumdur. 
Şimdi düşünüını; Emlak Vergisini alıcı ve satıcıdan 
hangisinin ödeyeceği ibellıi Ideğil, çünkü, müteselsil 
mükellefiyet esıalsii getirtiliyor;. Aynıca, bu madde bir
birine nücu eltime suretiyle, yeni birtakım ihtilaf ko-
nıularını dla, içeriğinde 'taşıyor. Oysa,, kanun yapıcı
nın asıl maksadı İhtilalf yaratmak ıdeğil, İhtilaf ya
ratmayacak Ibir hiçimde yenıi Ibir ihıukukî statü hazır-
lamaMtıır. Eklenen ışu fılkra ile, hukukun ıbu an|ailke-
»inıden, istenlm'eyerek de dlsa, uzaiklaşidiğı kanılsında-
yım. 

Ben, öneri olarak, komisyonun ve hükümetin, 
yapılan ha eleştirileri ide dikkate akarak, Ibunu bir 
kez daha göıpşimeisliıni ve vatandaşların, kaırşılaŞialbile-
ceği güçlükleri ıgöz ıön|ünide tutmasını diiilylorum. 

Ayrıca, tasarıda] yeni gelen eklenti biçimiyle, 
«,.. ıdövir ve ferağ işlemi...» ıdenmekteidir. Oysa, de
ğişen majdldeldle Ibir irtifak hakkinin teslislinden 'bahse
dilmektedir., IBiu maddede Ibu Ihuisuıs da çııplak kaıl-
mııştui. Yani, alım ve saltııma linlhilsar ettirilmiş; ama 
bir irtifak hakkından da bahlsedimemliiştir. Bu du)-< 
rumldaj, aea|bas, irtilfajklaıida vergi öidenleüek midir? 
Lehline veya aleyhine irtifak halkkı tesis edilen kişi, 
böyle 'bir ıslorulmlukıkia karşı karşıya kalacak mıdır? 

IBu konumun da, açıklığa kavuişmajsıı ricacıyla, say
gılar sunuybırumj. 

IBIAJŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özkaiya, 
(Madde üzeriride verilmiş ıbir önerge vardır), oku

tuyorum : 
Türkiye Büyük Milet IMediısi Yüksek Başkanlığına 

Vengi Kanunliarı Tasarısının KİK) uncu, maddesin
de 'yer 'allan: Emlak Vergisi ıKanıunıunun 30ı uncu 

maddesinin sıon fıkrasının aşağıdakli 'biçimde değiış-
tirilmesini öneririz. 

Saygılarjımıızla. 

Reşit Ülker 
iîstanlbul 

Mehmet Azlizoğlu 
IBursaj 

Sel'alhattinj Tafinopu 
Yozgat 

Mehmet (Kemal Gökçora 
ıBurlsa 

S. (Hüsamettin Konuksever 
'Edirnd 

Hüseyin Aydemir-
I'zmfin 

Önerilan ison fıkra : 
ıDevk ve ferağı yapılanı bina ve arazinin, devir 

ve ferağın yapılJdığı yıl ile geçmiş yılana ait öden-
memliş Emılâlk Vergisinin ödenmesinden devreden 
ve devralan müitesellsıilen torumlu tutulurlar. Devrala
nın mükelMe rücu, (hakkı saklıdır. Tapu memurları 
devir esnasında bu hususu taraflara, haltırlatır. Tapu 
dairelerli deViır ve ferağ işlemini, idemin yapıldığı 
ayı takip eden ayın 15 inpi günü akşamına kadar 
ilgili 'belediyelere Ibildiriir. 

IBAİŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
örendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ FlAlHRETTtN KURT 'CTralbzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Baışkan. 

'BAJŞKAıN — Hükümet .. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEIBE ALPTEMOÇİIN (]Bursa) — Kajtılmı-
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye 'hükümet ve komisyon 
katılmıyor.; 

Öniergeyi oyl'arınıza sum'uyorıulmi: Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Önerge kaibui edilmemöştir. 

109 uncu maddeyi '111.(11 unıcu ımaldde olanak oy-
larınıızia sunuyorum: Kalbul edenler.., Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(İİİOI uncu maddeyi lill inici madldle olarak oku
tuyorum: 

iMAIDDE HM|. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nununun 32 nci maddesi alşağıldlaki şekilde dbğişti-
rilimSiştir., 

'Böyanmame verilmemesi ıhajl'inde yapılacak işlem: 

(Madde 3ı̂  — Bk süreye rağmenı beyannanıe ve
rilmez ise, vergi bu Kanıun hükümlerine göre idarece 
tarh edilir. 

— 241 



T. B. M. M. B : 36 3 . 12 . 1985 0 : 1 

Beyannamesini ek süneye rağmen vermeyen 
mükellefler adana ağır kusuır cezası kesifa. 

BAŞKAN — MaJdde üzerinde söz ilsteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sımuyorum: Kabul edenler.. . 

Etmeyenler,,. 110 uncu madde İlli inci «nadide olarak 
IkaJbul ediimiştlir. 

İlli inci maddeyi 112 nci madde olarak okutu
yorum : 

(MADDE 112. — 1319 sayıh Emlak Vergisi Ka
nunun/un 36 ncı maddesi aşağıdaki sekilide değişti-
ritaişitür. 

Köy kıymet beyanı dlefterlerinin dloMunıIımasına 
yardım : 

Madde 36|. — İçişleri Bajkanlığı gerekli glördıü-
ğü takdirde, tespit edeceği esaslar dahilinde, köy kıy
met beyanı defterlerinin dloldluruılimaisı sııırajsında köy 
muhtarlarına yardamda bulıunalbilir. 

IBAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
Maldldeyi oylarımıza sunuyorum1: Kabul edenjler... 

Etmeyenler... İHI1 indi madde 112 nci madde olarak 
kabul ddillmilşltir. 

112 ncıi maddeyi 113 üncü mailde olarak okutu-
yotrum: 

MADDE 113,. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nunumun 37 ncliı maddesi aşağudaki sekilide değişti-
ttilmiştlir. 

ıIJsul hükümleri : 
Madde 37.: — Bu Kanun hükümleri saki kalmak 

şartıyla), bu Kanona; göre alınacak vergiler hakkında 
213 ®ayı!ı Vergi Usul Kanunu (ile 6183 sayılı Amume 
Alacaklarının Tahsil Usulü 'Hakkında Kanun hü
kümleri uygulanır. 

Bu Kanunda geçen «Vergi lda|iresi» tabiri, bele-
ıdiyelejli litfajde eder. 

IBu Kanunun uygulanmalımda, Vergi Usul1 Ka
nununun vergi inceleme yetkisi haraç olmak üzere; 

Hu Belediye gelir şube müldürüı, gelir şube mü
dürü olmayan yerlerde (belediye hesap işler* mü
dürü, hösap 'işleri müdürü olmayan yerlerde muha
sebeci vergü dairesi müdürü sıfat ve lyeHMsine haiz
dir. 

2. Vergi Usul Kanununda mahallin en 'büyük 
mal memuruna, verilmiş görev ve yetkiler, belediye 
başkanları tarafından; kullanılın 

BA$KAJN '— Madde üzerinde söz isteyeni?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kajbul edenler... 
Etmeyenler.,,, Kabul edihıiştlir. 

MlUMt NAUHANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, söz istemiştim; niye söz vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — 113 üncü maddeyi 114 üncü madde 
olarak okutuyorum: 

IMADDE !H14 — 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nununa, aşağıdaki mükerrer 38 inci madde eklen
miştir. 

Verginliını dağılımı d 
IMükerrer Madde 38. — Belediyeler tarafından 

tajhısil edilen Emlak Vergaslitnin % 15'i il özel ida-
relerıi paıyı, 27.6.H984 gün ve 3030 sayılı Kanunun 
uygulandığı şehirlerde j | özel idareleri payı ayrıldıktan 
sonra kalan miktarın % 2151i Ibüyük şehir belediyesi 
payı olarak ayrılır. 

(fli özel idareleri ve büyük şehir beledlilyesii payı 
olarak ayrılan miktarlar 'tahsil edildiği ayı takip 
eden 'ayın son; günü akşamına kadar 'ilgili il özel 
idareleri ile büyük şehliır belediyelerine ödenir. 

BAŞKAN — Sosyaldemokra|t Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Enver özcan, buyurun efendim. 

SOP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN {Tokat) 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; İtalarının bu mad
desiyle ilgili olarak, Emlak Vergisinin, kira, ve de
ğer aciisından nasıl bir nitelik taşıdığını ve nasıl yan
sıdığını ele alarak, bir değerlendirmeslini takdirleri
nize sunmak istilyorum. 

Genel olarak, bina; kirası niteliğinde elde edüîen 
geliri iki unsur oluşturur; birlisi, binamın arsa, değe
rlinin faizli ya da bar başka; deyişle ranttı, ikinci ola
rak da binanın inşaat olarak değerlinin faizi. İnşaat 
maliyeti aynı olan iki binadan birlisi, diyelim ki 1 000 
lira), öteki de 1 500 lira klira getiriyorsa), ikinci bina
nın getirdiği fazla, artı iradîn, binanın arsasının ko
numundan ya da mevkiinden Meri geldiğini söyleye
biliriz. 

IBina değerleri üzerine konan vergi nasıl değer
lendirilir, nasi yerleşir? IBiinldiği gibi, bir binanın 
değeri, ileride olabilecek fiyat değişiklikleri göz önü
ne alınarak yapılan ıspeküflailf davranışlar bir yana 
bırakılırsa, net kira ile piyasa faizinin - bu teknik 
bir konudur - ters çarpılarak elde edimesliyte bulu
nur. Binaların net irat akımıyla, piyasa satış değer
leri arasında böyle bir içerik, faiz haddi ilişkisi 
mevcuttur,. Net iradın, 'binanın maliyet bedelinin 
faizine tekabül eden kısmı, ileriye dioğru yansıltılabi-
lir; çlünkü, vergi, Ibina yapımının sağladığı net icadı 
azalttır̂  Bu da bin)a inşaatına yapılan yatırımın bir 
kısmının, vergi konmamış olan başka alanlara kay
dırılmasına, bir kısmının da... 
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BAŞKAN — Sayın özcan, zannediyorum eski 
113 üncü madde üzerinde müzakere yapıyoruz. 

ENVER ÖZCAN ı(Devamla) — Hayır, taşanda
ki 1113 üncü madde, şimdi 1H4 üncü madde oluyor. 

BAŞKAN — Evet, 114 üncü madde, yani beledi
yelere ve özel idarelere pay verilmesi hakkımdaki 
madde. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Şimdi oraya ge
leceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ENVER ÖZCAN (Devamla) — Vergi konma

mış alan ve bünajarla, vergilenmiş alanlar arasın
daki değerlendirmeler ve yatırımların kaydırrtimaısı-
nın vergi ile ilişkisi üzerimde duruyordum. 

Bu açıklamalarımdan çıkan sonuç şu, değerli 
üyeler: Birimcisi, Emlak Vergisi genelde fconıult yapı-
mma odumsuız etkli yapmaktadır. 

IkimcM de, buma bağlı olarak komut arz ve tale
bi arasımda, talep aleyhine bir açık olduğunda kira; 
bedelleri yükselmekte ve Ibu da; dloğal olarak kira
cılara yansımaktadır. Buna karşılık, Emlak Vergisi, 
binaların konıumıu açısından göreceli üstünlükleri, 
yani dolaylısıyla naınftları etkilemez, 

IBu 'duırumida, Türkliye'mliin gerçekleri açısından ba-
kidığımıdai, zaten konut isorununıuri büyük olduğu ül
kemizde, Emlak Vergisinin, konıuıtçuluığa olumsuz 
bir ek unsur, olduğu yadsınamaz; ama her halü
kârda kura hedellerirum yüksek olduğu ve 'bumdan 
da en çok mağdur olan kesimin dar ve salbit gelirli 
insanla» olduğu düşünülürse, Emlak VergMmlin ge
rekliliği kolayca tarttıişma konusu yapılalbilir, yapıl
mıştır ve iınıanıyorum kli, yapılacaktır,. Zammediyorum 
sayın hükümet de hoyle düşünmüş olapajk 'ki, hu 
vergi tültünü yerel yönetimlere bırakmakta ve bunu 
yaparken: (de hir taşlaı M kulş vurmak Memektedir, 

Bunun birimcisi, Hazineye zaten düşe dokunur 
hir ırnikltar, gelir getirmeyen bu vergimin idarî yü
künden kurtulmak; ikindisi de, hu IküDfeti yerel: 

yor îmllIeTe ihsan eyleyerek, yerel yönetim hinimle-
riniinı malî olanaklarım artırıcı yönde, sözüim ona 
olumlu bir adım atıtıgı izlenimini vermek isltemekte-
dir. 

Genel Sdarenliıı merkezî idarenin, uzun deneyimi
me rağmen 'bu işten usanıp bıraktığı hu vergi hedi-
yesimii, acaba bu konu ile h'içibir ideneyimi olma
yan yerel yönetimler mafsal! değerîemdiriilelbileceikler-
dir; naisıl bir kaynak olüıştuıralbıilıeceklerdlir sorusu 
gündeme geiyoir. Üç kuruş toplaıyac^ğım diye, ve 
özellikle ilk dönemlerde, ıbu ıtasarımm yasalaşmasını 

izleyen ilk a§aima|laıdıa:, işte hirlkaç kuruş 'belediyeye 
gelir sağlayacağım diye (belediyeler, yerel yönetim
ler tüm güçlerimi, tüm servislerimi ıbu konuya yo-
ğunilaıştırmayacaklar mı? Bu yerel yönetimler inşal
lah asıl görevlerimi aksatmayacalklardır; ama kaynak
larımızı daha da artıralım diye hemıserileriyle sür
tüşmelere girmeyecekler mi? 

Bu soruları hep beraber sormamızda yarar var
dır inıamcındayım ve değerîendirmeniıze saygılarımla 
sunarak teşekkürler ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önergeler 
vaırdır; okutuyorum : 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Tasarınım Em
lak Vergisi tarh, tahakkuk ve talh'slil'imi belediyelere 
bırakılmasını öngören; ve hu maksaltla yenli düzenle
meler getiren 114 üncü (maddesinin tasandan! çıkarıl-
maısına arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe şifahen iarz ^edilecektir, 
Saygılarımızla. 

Ahmet Memdıuh Yaşa Ahmet (Sarıp 
' ılsttamhul Diyarbakır 

Turgut Yaişar Gülez İşiaiy Saygın 
(Bolu . îzmir 

Namık Kemal Şenjtürlkl 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkamlığıma 

Görüşülmekte olan tasarımım 114 üncü (maddesi 
ile Emlak Vengilsi Kanunıuna eklenen mükerrer 3$. 
inci maddesinin 'birinci fıkrasında yer ajam yüzde 25 
müspetim yüzde 20 olarak değiştiritaeslim'i arz ve tek
lif ederiz. 

Pertev Alşçıoğlu Yaşar ADbayrak 
Zonguldak İstanbul 

{Kemal Iğrek İsmail Dayı 
Bursa Balıkesir 

İsmail Saruhan Fazıl! Osman Yoney 
Ankara flstanlbull 

Gerekçe : 
Emlak Vergisinin) tarh, tahakkuk ve tahsil işlem

leri ile hu husustaki düğer masraiflajr ve işlemler ilçe 
belediyeleri tarafından yapılacağımdan, tahsil edilen 
Emlak Vergisinden özel îdare payı aynldlrktan son
ra kalan miiktaırm yüzde 2ı0flsinin büyük şehir bele-
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diyesi payı oüaraik âiyn'lmaısını ısalğlaıyaıcak şelklde 
-yüzde 25 ol'aın foüyüik şehir belediyesi pâ yı yüzde 
20 oflaıralk değliiştiriltoilşltir. 

(BAŞKAN— önergeleri aıyfcırılılk derecesine gö
re dkuituıp, dyflıayaıcıağıımı: 

Tasarımın 114 üncü mald'desliıniın taisıaırıdaın çıkarıl-
majsımı arz ve teklif öderiz. 

J&taıılbol Milletvekili Ahmet Memdulh 
Yaışa w atfkajdaşlıan 

(BAŞKAN — önergeye Ikomisyom >ve hlükıümet 
fca,Mııylor mu ©fendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trajbzon) — Katıl-
mıyoruiz Sayın Başkan. -

IMAUYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KORTCEBE AUPTEMOÇtıN (Bursa) — {Katılmı
yoruz. • ' . . " 

IBAŞKAN — Önergeye hükümet ive ıkomisyom 
ka'tılnıııyoc. . 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kajbuflı edenler... 
Etmeyenler... önerlge Ikajbul edillmemilşltir. 

Oiğer önergeyi okutuyorum : 
iBirinci ıfılkrasıınjdla yer allan yüzde 25 nliıspetîn 

yüzde 20 olarak değiişltidlllrneıslini laanz ve teklif ede
riz. -

Zongulidajk MiMivelkilıi (Pertev Aşcıioğkı 
ive arkajdajşlao 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ıBASKAN-
VEKlLl FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, Komisyon olarak katılamıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 'AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 

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

113 üncü maddeyi 114 üncü madde olarak, de
ğiştirilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kajbul edilmiştir. 

114 üncü maddeyi 115 inci madde olarak okutu 
yorum: 

MADDE 115. —'.1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nununa aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Mahallî idarelerce tahsil edi
len vergi, resim, harç ve paylara ilişkili yurt dışı da
nışmanlık hizmetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığım
ca yürütülür. Bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul 
ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?., 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Soru soracağım. 
HİLMİ NALBANTOĞLU ıp-zurum) — Ben söz 

istiyorum. 
İBAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbamtoğlu. 

HİLMll NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bu ek madde l'de, «Mahallî idarelerce tahsil 
edilen vergi» deniyor; ki biliyorsunuz, mahallî idare
ler, belediyeler ve bir de özel idarelerdir; burada ge-
nelleştirmiş. Özel idareler, tarh, tahsilat yapmakla gö
revli değil; yukarıda da zaten, bu vergiyi belediyeler 
tahsil edecek diye kalbul ettik. Ayrıca da, belediyeler
de gelirler şube müdürüne, hesap işleri müdürüne ve 
hatta belediye başkanlarına bir görev daha verdik; 
.nasıldı?. Vergi Usul Kanununda, mahallin en büyük 
malî memuruma verilmiş görev ve yetkiler, belediye 
başkanları tarafından kullanılır. Demin bu maddede 
konuşacaktım, bu maddeyle de ilgili olduğu içim yine 
arz ediyorum; belediye başkanlarınım, belediye ka
nunlarıyla .belirlenmiş, tarif edilmiş görevleri vardır. 
Siz burada belediye başkanına yeni bir görev, dola
yısıyla belediyenin sulbe müdürlerine falan da yeni 
bir görev daha yüklüyorsunuz; fakat diğer tarafta 
Belediye Yasası var; Belediye Yasasıyla belediye baş
kanlarına verilmiş görevler de orada tadat edilmiş. 
Binaenaleyh, o Yasada da değişiklik yapmak suretiy-
le, belediye reisinin görevlerini orada da bu görevle 
birlikte tadat etmek mecburiyeti var. Aksi takdirde, 
Belediye Yasası, belediye başkanına, mal memuruna 
verilmiş görevi vermez; fakat bu yasayla siz, belediye 
başkanına mahallin en yüksek mal müdürü, mal me
muru görevini veriyorsunuz; bu olmaz. 

Kaldükii, konuşacağım şu ek ımaıdede de, mahallî 
idarelerce tahsil edilen, vergi, resim, harç payları yok; 
çünkü mahallî idarelerden sadece belediyeler bunu 
tahsille yetkili. Binaenaleyh, burada «mahallî idare
lerce» dememek, «belediyelerce» demek daha doğru 
olur kanısındayım. 

Bunu belirtmek için söz aldım; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Nal'bantoğlu. 

Soru sormak isteyen Sayın Tutum ve Sayın Üzel; 
başka var mı efendim?.. Yok. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (BaÜkesir) •— Sayın Başkan, 

maddede Bakanlar Kuruluna bir yetki veriliyor, ve 
bu yetkinin kullanılması da ilgili belediye meclisinin 
kararı ve belediye başkanının teklifine bağlanıyor. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KöRfTGBBE ALPTEMiOÇÎN ı(Bursa) — Nereden 
'bahsediyoruz Sayım Başkan, ek madde l*den bahset
miyor muyuz? 

BAŞKAN — Yani 115 inci maddenin ek 1 inci 
maddesini görüşüyoruz «fendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Benlim sorum 115 
inci madde ile ilgili Sayın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
RURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — 115 inci 
madde olarak okunan 114 üncü madde üzerinde gö
rüşüyoruz efendim; onu biraz sonra konuşacağız. 

IBAŞKAN — Sayın Üzel, buyurun, 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına verilen bu yurt dışı 
danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde, herhalde, 
«mahallî idarelerce» denilmiş olmasında, genellik iti
bariyle bir isabet var. Yalnız... 

BAŞKAN — Soru sorun Sayın Üzel, soru değil 
ki bu. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Başka türlü izah 
edemem efendim. 

BAŞKAN — Siz izalh edin, ben bir kelimeyle so
ru haline getiririm. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) —-Yani, bu danış
manlık hizmeti konusu, bakanlığın teşkilatını ilgilen
diren, bakaniiik vazifelerine ait kanunda gösterilmesi 
gereken bir husus iken, buraya getirilmiş olmasının 
sebebi, nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMİRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Saym Baş
kan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar izlenen bir 
yol. Bugün de, bu değişikliğe rağmen, devam edile
cektir diye bir hüküm getirilmeye çalışılmaktadır. 

Biliyorsunuz, yurt dışında yüz binlerce, milyon
larca insanımız çalışmaktadır. Beyan dönemlerinde, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, (Şimdiye kadar Ma
liye Bakanlığı, bundan sonra da ıMalliye ve Gümrük 
Bakanlığı) buralara, işçilerimizin yoğun çalıştığı yer
lere gruplar halinde elemanlarını gönderir ve tasarı
larda yapılan değişiklikleri, uyulması gereken kaide
leri anlatır ve onlara, doğru beyanname doldurma
ları konusunda müşavirlik yapar. Ayrıca, bu dönem
ler geçtikten ve bu ziyaretler bittikten sonra, gene iş-
çMertoizin yoğun olduğu merkezlerde, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığını temsil eden müşavirler, yabancı 
ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın her türlü sorununa 
cevap bulmaya çalışır, onlara müşavirlik yaparlar. 
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Burada kastedilen, müşavirliktir. Vergi Usul Ka
nunlarında anlatılan, vergi, resim, harç gibi husus
ları Maliye ve Gümrük Bakanlığının oralarda anlat
ması ve belediyeler tarafından tahsil edilecek olan 
Emlak Vergisi beyannamelerinin doldurulmasını da 
oradaki yurttaşlarımıza öğretmesi, anlatması tabiî bir 
olaydır. \ 

Arz ederim efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 114 üncü madde, 115 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

115 inci maddeyi 116 racı madde olarak okutu
yorum: 

MApDE 116. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
nununa aşağıdaki geçici 14 ve 15 inci maddeler ek
lenmiştir. 

GEÇİOİ MADDE 14. — (Balkanlar Kurulu, ödene
cek Emlak Vergisi miktarım ilgili belediye meclisleri* 
nin kararı ve belediye başkanının teklifi üzerine, ma
halleler, köyler veya cadde, sokak yahut değer bakı
mından farklı bölgeler itibariyle birlikte veya ayrı 
ayrı olmak üzere 1986 yılı için % 40'tan, 19'87 yılı için 
% 2D'den fazla olmamak üzere indirilebilir. 

Bakanlar Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, bele
diye meclislerinin kararı ve belediye başkanlarının 
talebi olmadan ödenecek Emlak Vergisi miktarını 
Türkiye genelinde 1986 yılı için % 40'tan, 1987 yılı 
için % 20*den fazla olmamak üzere indirebilir. 

BAŞKAN — Geçici madde 14 üzerinde söz is
teyen?.. 

Sayın Türkân Arikan, Sayın Günseli Özkaya, Sa
yın Hüseyin Aydemir. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Saym Başkan 
daha evvel söz istemiştim, sıraya girmiştim. 

BAŞKAN — Eski 116 ncı maddede efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Eski 115'in ge

çici 14 üncü maddesi ile ilgili. 

'BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 
Sayım Türkân Arikan, sonra Sayın Günseli özka

ya... 
Sayın Aydemir, konuşma müddetiniz 5 dakikadır, 

konuşmanızı 5 dakikaya sığdırmanızı istirham edi
yorum; münakaşaya mahal vermeydim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Teşekkür ede
rim Sayım Başkan. 

Pek saygıdeğer üyeler, çok enteresan bir madde. 
Emlak Vergisi Kanununa geçici 14 üncü madde ile 
iki fıkra ekleniyor. İkinci fıkraya bir şey demiyorum, 
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gayet güzel; «^Bakanlar Kurulu yurt çapında gerekli 
gördüğü zaman belirli nispetler dahilinde Emlak Ver
gisini indirebilecek» şeklinde Bakanlar Kuruluna yet
ki veriyor. Ancak, geçici 14 üncü maddenin, birinci 
fıkrası o kadar enteresan ki, sanki bir tuzak; öyle 
bir tuzak ki, belediye başkanları bu tuzak içerisinde, 
canı istediği gibi, köy değil, mahalle değil, cadde, 
sokak; daha da ilerisi, farklı bölgelere göre belediye 
meclisinde karar aldıracak; belediye meclisinin aldığı 
kararı, belediye başkanının teklifi üzerine, Bakanlar 
Kurulu 1986 yılı için yüzde 40, 1987 yılı için de 
yüzde 20'den fazla olmamak üzere vergi miktarını 
azaltabilecektir, tik bakışta masum, çok güzel; yuru 
halkın lehine, vergi mükellefinin lehine düşünülmüş 
bir tedbir diye bu mütalaa edilebilir. Ancak, biraz 
incelenirse, işte benim daha evvelki konuşmalarımda, 
belediyelere bu verginin tarhını, tahakkukunu ve tah
silini vermeyelim, sayısız mahzurlar var diye çırpın
mamın başta gelen sebeplerinden birisi de bu mad
dedir. 

Bu maddeden ayrı olarak, belediye başkanlarına 
asgarî birim fiyatları üzerinden takdir yetkisi, takdir 
komisyonlarının başkanı olarak veyahut oraya baş
kanlık edecek şahısları seçme hakkı verilmiştir. Daha 
evvel kabul ettiğimiz maddelere göre, yine belediye 
başkanlarına, defterdarların, mal müdürlerinin yetki
leri verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, bu maddeye dö
nelim efendim. 

HÜSEYİN AYDFMÎR (Devamla) — Bu maddede 
de bunlar birleşirse, belediye başkanları artık mahalle
ler, köyler, caddeler bir tarafa, i atta, bölge bölge, 
canının istediği bölgelerde bu vergileri istediği şekilde 
indirmek ve kaldırmak; miktarını artırmak, matrahını 
yükseltmek hakkına, yetkisine sahip oluyor. 

Şimdi, bir hazine düşünün; bütün yurt çapında 
objektif »olarak, eşit olarak yüksek bir adalet duygu
suyla vergiyi uyguluyor; ama diğer taraftan da küçük 
bir kasaba belediye başkanı, defterdarın yetkisini haiz, 
vergi dairelerinin yetkilerini haiz ve bütün bunlardan 
da öte, Bakanlar Kuruluna teklif yaparak canının is
tediği sokakta yüzde 40'a kadar vergi miktarını artıra
bilme hukukî imkânına sahip bulunuyor. îşte, bu mad
delerdir ki, belediyeleri, hiç istenilmemesine rağmen, 
partizan bir idarenin aleti haline getirebilir. Bu mad
de bu imkânı sağlıyor. 

1946 yılından bu yana büyük tecrübeler geçirdik. 
Partizan idareden memleketimiz, halkımız geniş ölçü
de vandı. feryat etti; büyük tecrübelerimiz var. Şim

di biz, bütün bu tecrübeler dururken, tekrar ateş hat
tında, bir belediye idaresine» o belediye idaresinin 
başkanına, birinci derecede yetkili şahsına bizzat ver
gilerin matrahını artırma, indirme imkânını verirsek, 
o ne kadar masum olursa olsun, ne kadar iyi niyetli 
olursa olsun, o kanunu uygularken, ister istemez, ho
şuna giden kendi hemşerilerine daha uygun vergi im
kânları uygulamasını sağlayacak ve böylece vergi ada
letinden beklenen gaye gerçekleşmemiş olacaktır. Eğer 
bu maddeyi, bu fıkrayı kabul edersek, bunun vebali 
bize ait olacak ve bu maddeden de öte, bu vergileri, 
Hazineden, maliye teşkilatından alıp da belediye idare
lerine vermiş olmamızın da bu işte büyük bir rolü 
olacaktır. 

Bu bakımdan, geçici 14 üncü maddenin ikinci fık
rası, «Bakanlar Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, be
lediye meclislerinin karan ve belediye başkanlarının 
talebi olmadan ödenecek Emlak Vergisi miktarını 
Türkiye genelinde 1986 yılı için % 40*tan, 1987 yılı 
için % 20'den fazla olmamak üzere indirebilir» diyor. 

Biraz evvel sayın ANAP milletvekillerinin teklifiyle 
kabul ettiğimiz ve Bakanlar Kuruluna belirli miktarda 
yurt çapında mesken olarak kullanılan binalar için yüz
de 50'ye kadar tenzilat yapabilme, düşürebilirle imkânı
nı sağlayan madde kadar, bu ikinci fıkra da hukuk tek
niğine ve adalete uygundur; kanun bu şekilde düzen-
leniî. "'-ksa, onu atlayıp münferit, sokak sokak, ver
gileri, bc'ediye meclisine, belediye başkanlarına ta
hakkuk ettirme yetkisini \3 imkânını sağlarsak objek
tif olmamış oluruz. 

Sayın Başkanım, müsam<ın.ı,v;ja tekrar teşekkür 
ederim. Yüce Meclisi en derin hürmetlerimle selam
larım, sağolun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa

yın B •'kan, değerli milletvekilleri; geçici maddenin 
ikinci flivası gerçekten mükelleflerin lehine olan bir 
durum; ama birinci fıkrası tamamen sübjektiflik ko
kuyor ve bu sübjektifliği iki yönden açıklamak isti
yorum. 

Birincisi; bir belediye müracaat edecek, belediye 
meclisi karar alacak, belediye başkanı da müracaat 
edecek; bunlar da mahalleler, köyler, cadde ve so
kaklar birlikte veya ayrı ayrı indirilebilecek. Belediye 
meclisi karar verecek; ama belediye başV \m isterse, 
bir belediye meclisininkini yollamayabilıt nesela is
tanbul'da veya İzmir'de büyük belediye e ııe„ diğer 
bir kısmınınkini, yollayabilir. Burada da b: >-.:bjek-
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tifük ortaya çıkıyor, yani, tarafsızlık ilkesi bu mad
deyle zedelenmiş oluyor. 

Biraz daha açmak istiyorum; diyelim ki, Kadıköy 
Belediyesinde diğer bir parti kazandı. Eyüp Belediye
sinde de esas belediye başkanının partisi kazandı... 
Meclisler karar verecek, belediye başkanı. Eyüp Be-
lediyesininkini yollayacak, Kadıköy Belediyesi ..linkini 
yollamayacak; böyle bir sübjektiflik ortaya çıkacak. 

İkincisi; Meseleyi Türkiye çapında aldığır • za
man, bir belediye müracaat edip diğeri müracaat et
mediği zaman, yine eşitlik bozulmuş olacak. Bu ne
denle birinci kısmın çıkarılması için bir önerge verdik; 
önergeyi vermeyi de şu nedenle düşündük: Çok de
ğerli ANAP'lı bir arkadaşımız, gazetelerde, ANAP'ta 
dört cins et olduğundan bahsetti; ben denemek isti
yorum, bakalım o et cinslerinden biri inat mı, değil 
mi; önergemiz ret mi edilecek, kabul mü edilecek? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ek 14 üncü madde üzerindeki mü
zakereler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde iki milletvekili arkadaşımız ko
nuştuğu için bir üçüncü arkadaşımıza söz veremi
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Geçici 14 üncü maddenin müzakeresi tamamlanın

caya kadar, müzakerenin devamını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

önergeler vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Tasarının Emlak 
Vergisi tarh, tahakkuk ve tahsilinin belediyelere bı
rakılmasını öngören ve bu maksatla yeni düzenle
meler getiren 116 ncı maddesine bağlı geçici 14 üncü 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ahmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Işılay Saygın 
îzımir 

sının 116 ncı madde içinde yer alan geçici 14 üncü 
maddenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı kanun tasarı-

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Y. Salih GüngÖrmez 
Kocaeli 

Hayruıllah Olca 
İzmir 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı tasarının Emlak 

Vergisi l-ırh, tahakkuk ve tahsilinin belediyelere bıra
kılmasını öngören ve bu maksatla yeni düzenlemeler 
getiren 116 ncı maddesine bağlı geçici 14 üncü mad
denin komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ahmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı kanun tasarı

sının 115 inci maddesinin geçici madde 14'ün 1 inci 
fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Vural Arıkan 
İzmir 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Memduh Yaşa ve 
Saym Aydemir'in önergeleri aynı mahiyette olduğu 
için önergeleri birleştiriyorum; 14 üncü maddenin me
tinden çıkarılması mahiyetindedir. 

«Geçici 14 üncü maddenin birinci fıkrasının me
tinden çıkarılmasını...» 

Önergelere konrsyon ve hükümet katılıyorlar mı 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtLl FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz efendim. 
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MALÎYE VE GÜMRÜK. BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önergeleri birlikte oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler,.. Önergeler 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınaı 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı tasarının Emlak 

Vergisi, tarh, tahakkuk ve tahsilinin belediyelere bı
rakılmasını öngören ve bu maksatla yeni düzenleme
ler getiren 116 ncı maddesine bağlı geçici 14 üncü 
maddenin komisyona iadesini arz ederiz. 

İstanbul Milletvekili Ahmet Memduh Yaşa ve ar
kadaşlarının önergesi 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN #Ursa) _ Katılmı
yoruz efendim. 

'BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılmıyorlar, 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 115 inci maddesinin geçici madde 14'ün birinci 
fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
izmir Milletvekili Vural Arıkan ve arkadaşlarının 

önergesi 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın özkaya, buyurun. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Sayın üyeler, 
vergi artırımı için muhalif üye arkadaşlarımız, iti
raz ediyor ve siz elbetteki bu eleştirilere katılmıyor
sunuz; ama şimdi diyeceksiniz ki, «Canım böyle de 
olur mu? Vergi indirimi için yetki istiyoruz; geri çek 
diyorsunuz.» 

ilk bakışta doğrusu bu soru haklı gibi görünebi
lir; ancak, benden önce madde üzerinde konuşan 
arkadaşlarımın fikrine katılmakla berabeı, o konu
ları tekrar etmeyeceğim. Tabiî ki, mahalle, cadde, so
kak gibi, özel bir indirim yetkisi almak, siyasal bir
takım eleştirileri gerek belediyeler, gerek hükümet üze
rinde yoğunlaştırabilir; böyle bir yoğunluğa göğüs ge
recek kadar cüret içinde olanları, ancak alkışlarım; 
ama benim yaklaşımım başka bir açıdan olacak : 1985 
yılı bitmek üzere ve 1986 yılı için, yani hemen bir, 
birbuçuk ay sonraki bir zamanda yüzde 40 indirim de
niliyor sayın üyeler, işte o zaman, Sayin Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına ve çok centilmen sayın bakanı
mıza sormak istiyorum: Kovadis (Quovadis). Ne olu
yor. 1986? Yani, «1986» deyince, 1 yıl sonra değil, 
1,5 ay sonra Türkiye'de ne oluyor? Biz Kuveyt mi 
oluyoruz, vergiden muaf olacağız; yoksa, Allah ko
rusun, bir zelzele falan mı oluyor da, böyle bir mua
fiyet getiriliyor? Bu cevabı, doğrusu, özellikle rica edi
yorum; çünkü, bunun çözümünü çok düşündüm, bu
lamadım; sayın bakandan bunun çözümünü istiyo
rum. 1987 yılı için de, yani bir yıl sonra da, yüzde 
20 olarak bir indirim yetkisi isteniyor. 

Yasalar, yaşamak için yapılır; yasa, getirdiği mad
de içeriğindeki hukuksal fikri yapısallaştırmak için 
getirilir; öldürmek için veya belirli bir süre içerisin
de sürüncemede bırakmak için değil. Yani, şimdi bu 
vergi tasarılarındaki miktarlarla acaba tatmin olun
muyor mu? Biliyorsunuz, daha önceki maddelerde 
yüzde 10 artırım yetkileri alınmıştı; bunda bir hak
sızlık mı yapılmıştı acaba? Yasanın maddeleri içeri
sinde bir inançsızlık görüyorum, bunu algılıyorum. 
Bir yerde artırım, şimdi üzerinde konuştuğumuz mad
dede olduğu gibi, bir yerde de indirim getirilmekte
dir. Sanıyorum ki, sayın milletvekillerinin tümünün 
duygularına tercüman oluyorum. Burada, bizden son
ra yaşayacak ve kalıcı yasaları yapmak istiyoruz; ama 
güncel olayların içinde, güncel maddeciklerkı içine 
şu koca Meclisi sıkıştırmak istemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın özkaya, toparlayınız lütfen. 
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GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Toparlıyo
rum. 

Arkadaşların da dediği gibi, bu maddeler içinde 
bu siyasî ithamın yanında, birtakım - bu sözcüğü bu
rada söylemek istemem; ama üzülerek söylüyorum-
rüşvet iddiaları da gelecektir. Bunlar da hükümetin, 
ilgililerin başını ağrıtan sorunlar olarak ortaya çıka
caktır. 

îşte, siyasal yaşamımıza yön veren hukuk alanın
daki yasalaştırdığımız ve yasalaştırmaya çalıştığımız 
maddelerin uzun ömürlü olması dileğiyle, saygılar su
nuyorum. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

VIII. — SORUIJ 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Erzurum MiUetvekili Hilmi N al bant oğlu'-
nun, Erzurum'da afet yapım programlarına alınama
yan köylere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Girayın yazdı cevabı (7/720) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve fskân Baka
nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
F.rzurum 

Soru 1. Erzurum îli ve ilçelerinde' ioğal afetler 
nedeniyle incelenip rapora bağlanmış, afet yapımı ola
rak programlaraH;s ve fakat geçmiş senelerde âfet ya
pım programlarına alınamamış köyler âfet nedeniyle 
yapılacak programlama kapsamını ilçelerin köyleri iti-
bariyia listeler olarak bildirilmesini. 

Soru 2. Bu doğal afet programlarının hangi yıl
larda afet programlarına alımLcaktiinnın bildirilmesi
ni istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
önergeye, hükümet ve komisyon katılmıyor. 
önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
Geçici 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 14 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 4 

Aralık 1985 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : '20.05 

VE CEVAPLAR 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 29 . 11 . 1985 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

ANKARA 
Sayı: L-05-01/064-8 766 
KONU : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGÎ: 5 . 11 . 1985 gün ve 7/720-4632/17984 sa

yılı yazınız. 
İlgi yazı eki Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nal-

bantoğlu'nun Erzurum'da afet yapım programlarına 
alınmayan köylere ilişkin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına verdiği. yazılı soru önergesinde be
lirtilen hususlar incelenmiştir. 

Erzurum'da yatırım programına alınmayan köyle
rin listesi ektedir. 

Listedeki köylerin yer seçimi ve diğer tüm etüd 
proje hizmetlerinin biran evvel tamamlanması için 
ekipler oluşturularak mahalline gönderilecektir. Bu 
yerlerden işlemi bitenler bütçe imkânlarına göre 1986 
ve sonraki yıllarda yatırım programına alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bakan 
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1985 Yılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Etüd - Proje Prograimı 

İli r Erzurum Kultenilaca'k İşaretler 
{+) Van 
(İS) İstendi 

Mülkiyet Durumu 

S-

İlçesi 

Oltu 
Şenkaya 
Oltu 

Köyü - Man. 

I. Öncelikli Yerler" 
Oltu 
Horasan 

Oltu 
Çat 
İısplir 
Aşkale 

II. öncelikli Yerler 
İspir 
Tortum 
Pasinler 
İspir 

Afet 
Tarihti - Türü 

4> 

51 
g 

B I 

Çengelli 
Kepenek 

İğdeli 
Işgınlı 
Taşlıca 
Ardıçyayla 

Aksu (Otluca Man.) 
Alapınar 
Yeşilöz 
Çaıyırbaşı 
Bozan 
Başmezra 
Çatalsöğüt 
Doğanlköy 
Sülürtkaya 

73-KD- (M) 29 21 + . + + 
82-YK- (M-O) 11 7 

/ 
64-SB-YK- (M) 41 36 + + 
66-YS-YK- ((O-M) 17 14 + 
79-YG- (O) 41 41 .+ İS 
68-YK- (M) 12 9 + 

62-KD- (O-M) 36 
64-KD- (M) '10 7 
77-KD- |(M) 10 8 
84-SB- (O) 3 2 
84?SB- (O) 14 10 
84-ÇD- (O) 18 
84-YK- (M) 7 
84-SB- (M) 5 
84-YK- (M) 37 

+ + 

+ + 
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1985 Yılı Afet işleri Genel Müdürlüğü Etüd -

İli : Erzuruım 

İlçesi 

II. öncelikli Yerler 
Şeıücaya 
Hınıs 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»| 
% 
»1 
»i 
»i 
»i 
* 
» 

Köyü - Man. 

Köroğlu 
Bahçe Matı. 
Köprübaşı Man. 
Sarılı Man. 
Pınarbaşı Man. 
Aş. Kayabaşı 
Yk. Kayabaşı 
Karakula 
Çamurlu 
Toprakkale 
Bayırköy 
Tellitepe 
Söğütlü 
Ovakozlu 
Yelpiz 
Beyyurdu 
GüEüçimen 
Halülçavuş 

Proje Programı 

Afet 
TarMü • 

84-KD-
66-YS-

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
»> 
»1 

•Türü 

(M) 
(O) 
ı» 
» 
» 
» 
» 
»1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Afetzede 
sayısı 

7 
59 

9 
72 
29 

119 
134 
25 
60 
57 
16 

7 

37 
280 
104 
18 
9 

94 

1985 Yiı Afet işleri Genel Müdürlüğü Etüd - Proje Programı 

ili : Erzurum 
"V 

ilçesi 

II. öncelikli Yerler 
Hınıs 

% 
2* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»> 
» 
* 
2» 
> 
» 
»i 
31 
4 

Köyü - Man. 

Bellitaş 
Salıverdi 
Divanhüseyin 
Yeniköy 
Maruf 
Yolüsfü 
MoHıakuIaç 
Akören 
Taşbudak 
Yeşilyazı 
Sahahettin 
Örtaköy 
Akgelin 
Ovaçevirme 

' Arpaderesıiı 
Moiadavut 
Mutluca 
Karabudak 

Afeti 
fikrini • 

66-YS.-
» 
» 
*' 
» 
» 
» 
> 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

•Türü 

(O) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
!* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Afetzede 
sayısı 

184 
35 
43 
67 
21 

189 
72 

1 
25 

7 
107 

12 
69 

151 
33 
61 
20 

5 
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1985 Yılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Etüd • Proje Programı 

İli : Erzurum 

İlçesi 

II. öncelikli Yerler 
Hınıs 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>5f 

»( 
»I 

3 

31 

2f 

Köyü - Mah. 

Pınarkurdu 
Duman 
Derince 
Demirci 
Bufhanköy 
GürçayiF 
Göller 
Uluçayır 
Alagöz 
Altınpınar 

Akbayır 
Akkavak 
Avcılar 
Abdaldan 
Akçamelik 
Başköy 
Binpınar 
Burnaz 

Tarihi -' 

66-YS-
» 
» 
» 
» 
/> 
-> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Türü 

(O) 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

sayısı 

92 
29 
~ 

• w ' 

69 
168 
40 
37 
58 
15 
13 
42 
60 
17 
79 
59 
85 

1985 Yılı Afet işleri Genel Müdürlüğü Etüd - Proje Programı 

İli : Erzurum 
Afet Afetzede 

İlçesi Köyü • Mah. Tarihi-Türü sayısı 

II. ÖnceliMi Yerler 
Hınıs 

n 
* 
J*. 
* 

'2» 

>* 
>* 
» 
aı . 
» 

* • . 

•3» 

>* 
>* 
3* 

2* 

2» 

Budaklı 
Çakmak 
OMgöl 
Çaltalgül 
Doğan!bey 
Derik (Şaltepe) 
Dedeören 
(Dikili 
Derviş/ali 
Elmadıalı 
Esenli 
Erb©yli 
FirfMk (Tipli D.) 
Güzeldere 
Güvendik Mah. 
Hırt (Erence) 
Hayran 
Ilıcak 

66-Y6-
* 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
* 
» 

' > . • 
» 
» 
» 
» 
» 
31 

(O) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ^ 
> 

54 
28 
42 
58 
85 
34 
41 
45 
38 
49 
39 
5 

43 
55 
21 
91 
51 
17 

— 252 — 



T. B. M. M. B : 3 6 3 . 1 2 . 1 9 8 5 0 : 1 

1985 Yılı Afet İşleri Genel Müdüdüğü Etüd - Proje Programı 

İli* : Erzurum 
Afelj Afetzede 

İlçesi Köyü - Man. Tarihi • Türü sayısı 

II. Öncelikli Yerler 
Hınıs 

2» 

3* 

2» 

31 
al 
sı 
9j 

al 
aj 
9 
al 
al 
aı 
al 
a) 
* • 

al 

Kalecik 
Kazancı 
Kongür 
Kızılahmet 
Kızmusa 
Karaçdban 
KaraınoMa 
Kolhisar 
Kurtlkuzulu (Alınteri) 
'Karaağaç 
(Kan'isipı (Akgöze) 
Ketendi 
Kırıımkaya 
Karaköprü 
Meydan 
Mollaçelil 
Mezra 
Mirseyit (Tanır) 

66-YS-
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(O) 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2> 

», 
» 

30 
103 
66 
74 
12 

183 
31 
47 
48 
53 
50 
61 
14 

180 
124 
32 
46 

126 

1985 Yılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Etüd - Proje Prograimı 

İH : Erzurum 
Afet Afetzede 

İlçesi Köyü - Malı. Tarihi - Türü sayısı 

II. öncelikli Yerler 
Hınıs 

3> 

» 
3> 

» 
» 
» 
* 
> 
» 
» 
a? 
» 
ar 

Tekman 
» 
* 
a» 

Megaisat (ünlüce) 
Ovayonçalık 
Suvaran 
ISıldız 
Şalgam 
•Sultanlı 
Şeh'bir (Acar) 
Tapu (Tungal) 
Toraman 
Tapu (Bozyar) 
Uyanık 
Yamanlar 
Yaylakonak 
Zemak (Kuşluca) 
Merkez 
Aktuzla 
Çükuryayla 
Çayırdağı 

66-YS-
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
». 
» 
» 
» 

(O) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
», 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

28 
39 
46 

105 
72 
15 
24 
26 
17 
24 
36 
45 
34 
41 
16 
6 
6 

12 
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1985 Yılı Afet isteri Genel Müdürlüğü Etüd - Proje Programı 
İli : Erzurum 

Afet Afetzede 
İlçesi Köyü, - Mah. Tarihi - Türü sayısı 

II. öncelikli Yerler 
tuman 
>* 
* 
» 
* 
* 
.* 
* 
* 
9 
S» 
a» 
31 
»I 
* 
3» 

* 
») 

Çİmenözü 
Çağlar 
Çevlirm© 
Çiçekdağı 
Dibekli 
Düzyurl! 
DengÎ25 
Ekduran 
Güneşli 
Gülveren 
Gökoğlan 
Hüseykıağa 
Işıklar 
İncesu 
Körsu 
Karlıca 
Koçyayla 
Kalaycı 

66-YS-
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(O) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
S» 
» 

12 
11 
19 

6 
9 

10 
7 

20 
6 
2 

35 
4 
8 
7 

26 
7 

20 
13 

1985 Yılı Afet işten Genel Müdürlüğü Etüd - Proje Programı 

İli : Erzurum 
Afet Afetzede 

İlçesi KÖyü - Mah. TarMı'i • Türü sayısı 

Tekman 
2* 

3* 

* 
9 
» 
J» 

H 
*. 
* 

Çat 
3» 

2» 

» 
2» 

2* 

» 
» 
» 

Hatueköy 
Küllü 
Kırkhan 
Karadinar 
Karatepe 
Mescitü 
Şakşak 
Şegan (Kaya'bogaz) 
Yalınca 
Yuımakb 
Merkez 
Ağaköy, 
Bozyazı 
Babadere 
Bardakh 
Çirişi 
Değirmenli 
Göfcçeşeyh 
Karaşeyhler 

66-YS-
66-YS-

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(0) 
(0) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4 
11 
67 
10 
3 

59 
59 
22 

8 
17 

107 
16 
4 

12 
9 
6 
2 
7 

38 
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1985 Yılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Etüd - Proje Programı 

İli : Erzurum 

llçe&i 

II. öncelikli Yerler 
Çat 

a 
3 
9 
* 
* 
9 
* 
s* 
2» 

# 
X* 

* 
* 
2» 

2» 

»i 

Köyü - Matı. 

Karajbey 
Kaplıca 
Köseler 
Kızılca 
Kurbamlı 
Mollaömeı? 
Mağra 
Munatçayıc 
Sarılkaya 
Söbeçayır 
Saltaş 
Şeyhasan 
Soğukpıear 
Tuzluca 
Tuztaşı 

. Tüysüz 
Yuikıarıçat 

Afet 
Tarihi-

66-YS-
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

•Türü 

(O) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Afetzede 
sayısı, 

3 
4 
12 
29 
5 
1 
3 

29 
4 
5 
5 

26 
31 
6 

17 
2 
1 

1985 Yılı Afet işleri Genel Müdürlüğü Etüd - Proje Prograımı 

İM : Erzurum 

llçesü Köyü - Mah. 

Hak 
Afet Afetzede sahiıbi 

Tarihti - Türü sayısı sayısı 

II. öncelikli Yerîer 
Çat 

xi 
Karayazı 

9 
Nartman 
Hınıs 
Çat 
Horasan 

* 
X* 

n 

• 

Yaylasu 
Yavi 
A. Söylemez 
Şuatepe (Pisi'kli) 
Araköy 
Alaca 
Parmaksız 
Muratbağı 
A. Çamlıkale 
Kızliarkale 
Dönertaş 

66-YS-
» 
» 
» 
» 
» 
» 

83-YS 
83-YS 
83-YS 
83-YS 

(O) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
3 

10 
5 
5 

49 
29 
15 
2 
4 
1 

23 
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2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum İlindeki sulama ve taşkın koruma projeleri
ne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/723) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Erzurum îli dahilinde DSÎ Bölge Mü

dürlüğünce programlanmış ve projelendirilmiş kaç 
adet 

a) Sulama projesi, b) Taşkın koruma projesi mev
cuttur? Bunlann keşif tutarları kaç TL. dir? 

Soru 2. Bu sulama ve taşkın koruma projeleri 
önümüzdeki hangi yıllarda yatırım programlarına ko
nabilecektir? 

Soru 3. Ol'tu sağ sıalbil sulıama işi nasıl ve ne 
zaman çözüme kavuşturulacak ve yapım programına 
konulacaktır? (Bunun için düşünülen Narman Çayı 
üzerindeki sulama barajı, Kesik Köprü mevkiinde ya
pılamaz mı? Bu projede bir yanlışlık yapılmıyor mu? 

Soru 4. Oltu - Şenkaya yolunda Penek eski 
köprüsü civarında' Aksar Kasabasını su basmayacak 
yükseklikte (takriben 50 m. yükseklik) bir enerji ve 
sulama barajı etüdü yapılabilir mi? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Basın ve HaMa llişkier 

Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : 71.053.2-3121, 20483 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
îlgi: 5.11.1985 gün ve 7/723-4636/17988 sayılı ya-

. zınız. 
îlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Erzu

rum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzu
rum ilindeki sulama ve taşkın koruma projelerine iliş
kin yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar aşağıda su
nulmuştur. 

1. a) Erzurum ili dahilinde DSİ Genel Müdür
lüğünce programa alınmış ve projelendirilmiş üç adet 
sulama projesi mevcuttur. Bunlar; 

I - Aşağı Pasinler Projesi: 
Aşağı Pasinler ovasında, Araş Nehri üzerinde tesisi 

öngörülen Yataklar Regülatörü ve isalesi ile 4 091 hek
tarı cazibe ve 8 587 hektarı da pompajla olmak üzere 
toplam 12 678 hektar arazinin sulanması planlanmış
tır. 

ilik etapta, Yataklar Regülatörü ve isalesi ile 4 091 
hektar sahanın cazibe ile sulanması «Aşağı Pasinler 
I Merhale projesi» adı altında DSİ'nin uygulama 
programında yer almakta ve Mali portesi 
3 828 000 000.— TL. olan bu merhalenin 1988 yılın
da inşaatının ikmali programlanmıştır. 

8 587 Hektarlık Pompaj sulamasının malî portesi 
ise 4 232 000 000.— TL. olup, bütçe ile ayrılabilen 
ödeneklere göre önümüzdeki yıllar uygulama program
larının hazırlanmasında nazarı itibare alınacaktır. 

II - Erzurum Projesi: 
Serçeme Vadisinde tesis edilecek 110 metre yük

seklikteki Kuzgun Barajında depolanacak 276x106 m3 

su ile Daphan, Sakalıkesik ve Karasu ovalarında top
lam 51 703 hektar arazinin sulanması planlanmıştır. 

ilk etapta Seksenveren Regülatörü yardımı ile Dap
han ovasında sağ sahil de 1 094 Ha. ve sol sahilde de 
21 182 Ha. olmak üzere toplam 22 276 Ha. sahanın su
lanması «Kuzgun-Daphan I Merhale Projesi» adı al
tında uygulama programında yer almakta ve Malî 
portesi 17 146 000 000.— TL. olan bu merhalenin 
1990 yılında ikmali programlanmış bulunmaktadır. 

Sakalıkesik ve Karasu ovasında 7 643 Ha. 1 pompaj 
olmak üzere toplam 29 427 Ha. sahanın sulanması ise 
16 970 000 000.— TL. lık bir yatırımı gerektirmek
te olup, bütçe olanaklarına göre müteakip yıllar prog
ramlarında gözönüne alınacaktır. 

III - Yukarı Pasinler Projesi: 
Yukarı Pasinler ovasında Timar çayı üzerinde 56 

metre yükseklikte inşası önerilen Demirdöven bara
jında depolanacak 32.94x10° m3 su ile sağ sahilde 
3 418 Ha. ve sol sahilde de 2 465 Ha. olmak üzere 5 874 
hektar arazinin sulanması plânlanmıştır. 

Proje, 9 775 000 000.— TL. lık bir yatırımı gerek
tirmekte olup «Demir-döven (Sürbe'han) I Merhale 
projesi» adı altında DSİ'nin 1986 yılı yatırım progra
mına alınması için Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığına teklif edilmiştir. 

b) Erzurum ilinde Toplam keşif bedeli 
165 105 000.— TL. olan 10 adet taşkın koruma pro
jesi 1986 yılı yatırım programı tasarısına teklif edil
miş; toplam keşif bedeli 832 139 000.— TL. olan 41 
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adet taşkın koruma projesi ise 1987 yılı ve sonrasında 
ele alınmak üzere programlanmıştır. 

% Sulama ve taşkın koruma projelerinin yatı
rım programlarına girmeleri, yıllık bütçelerden DSÎ 
Genel Müdürlüğüne ayrılabilen ödenekler çerçevesin
de olmaktadır. 

3. Çoruh nehri enerji kademelerini tesbit maksa
dıyla hazırlanan «Çoruh Nehri Havzası Master Plan 
Raporu»nda Oltu kolunun Narman çayı üzerinde su
lama maksatlı bir baraj yer almamıştır. Adı geçen Mas
ter Plan'a göre Çoruh nehrinin Oltu (kolu üzerinde, 
menbadan mansaba doğru, sadece enerji maksatlı, olur, 
Ayvalı ve Şakartepe baraj ve HES projeleri bulunmak
tadır. 

4. Oltu üzerinde, Master Planda tespit edilen en 
menbadaki «Olur» barajının daha detayda etütleri de
vam etmekte olup tespit edilen yüksekliğe göre lAk-
şar kasabası Olur barajının rezervuarı içinde kalmaya
caktır. Master Plana göre Olur baraj ve HES'nın men-
baında Penek Çayı üzerinde sulama ve enerji maksat
lı bir ilave tesis de öngörülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

. Bakan 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın , 
775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca belediyeler 
adına oluşturulan fonlara ve bu fonlardan yapılan har
camalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/730) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Bakanı 

Sayın Safa Giray tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için gereğini saygılarımla arz edenim. 

Türkân Turgut Ankan 
Edirne 

Soru 1. 775 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarın
ca belediyeler adına oluşturulan fonlarla ilgili bilgiler 
aşağıdaki cetvele göre 1.1.1984 - 31.10.1985 tarihleri 
arasında ve belediyeler itibariyle ayn ayrı nediir? (1) 

Soru 2. Aynı tarihler arasında Kanunun 13. 
maddesi uyarınca bu fondan yapılan harcamalar aşa
ğıdaki cetvele göre ve belediyeler itibariyle ayrı ayrı 
nedir? (1) 

(1) Yazılı cevap cetvele göre verildiği için boş 
cetvel konulmamıştır. 

TC. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2.12.1985 

Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 1-10-01/18599/85-34841 
Konu : Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut 

Arıkan'ın yazdı soru önergesi. 

Türkiye Büyük .Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5.11.1985 gün, 7/730-4^50/18002 Sayılı 

yazınız ve eki önerge. 

İlgi yazıları eki Edirne Milletvekili Sayın Türkân 
Turgut Arıkan'ın yazılı soru önergesinde yer alan ko
nular için yapılan incelemede; 775 Sayılı Gecekondu 
Kanununun 12. Maddesi gereğince Kanundaki hiz
metlerin yürütülebilmesi için Madde kapsamında sa
yılan kaynaklardan sağlanacak gelirlerin T. Emlak 
Kredi Bankasında ilgili belediyeler adına açılacak özel -
hesaplarda toplanarak birer Fon teşkil edilmesi öngö
rülmüştür. 

Bu itibarla belediye fon hesaplarında biriken meb
lağların tutarı ve bu meblağın önergede yeralan ayrın
tıda kaynakları itibariyle dağılımının Bakanlığımızca 
takibinde kanunen bir zorunluluk bulunmadığından, 
önergenin birinci sorusunun cevabının Bakanlığımızca 
verilmesi mümkün olamamıştır. Ancak belediye fon 
hesabinin T. Emlak Kredi Bankasında açtırılması mec
buriyetinden dolayı, Anılan Banka Genel Müdürlü
ğünce ilgili şubelerden sağlanan bilgilere göre Bele
diye Fon Hesaplarının 1.1.1984 tarihi itibariyle bakiye
sini gösterir liste yazımız ekinde sunulmuştur. 

775 Sayılı Gecekondu Kanununun 13. Maddesi 
ile 12. Madde gereği teşkil edilen Belediye Fon Hesap
larında toplanan paraların belediyelerce Bakanlığımız 
izni alınmak şartıyla sarf edileceğinin öngörülmesi üze
rine belediyelerin fon hesaplannda biriken paranın 
miktarı ile, yapmak istedikleri uygulamayı belirtmek 
suretiyle Bakanlığımızdan harcama yetkisi talep etme
leri halinde, konu incelenerek Bakanlığımızca onaya 
bağlanmakta ve ilgili belediyeye onayın bir sureti gön
derilerek Fon Hesabında biriken paranın sarfı gerçek
leşmektedir. 

Bakanlığımız emrinde teşkil edilmiş olan Gecekon
du Fon Hesabından 12. Maddenin (e) fıkrası gereği 
belediye fon hesaplarına aktarılan ödenekler belli işler 
için hakediş karşılığında ödenmekte olduğundan aynı 
konunun iki defa onaya bağlanmasını önlemek yönün
den bu uygulamanın dışında tutulmaktadır, önergede 
belirtilen 1.1.1984 - 31.10.1985 tarihleri arasında Be-
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tediye Fon Hesabından harcama yetkisi verilen bele
diyeler ve harcama konuları yazımız ekinde sunulan 
tabloda gösterilmiştir. 

Ancak 11.6.1985 tarihli Resmi Gazetede yayımla
narak yürürlüğe giren 247 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Belediye fon hesaplarının idaresi 'Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına veril
miştir. 9.9.1985 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 

250 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle bu fon 
hesaplarının idaresi ve her türlü hak ve vecibeleri ilgi
li belediyelere devredilmiş olması nedeniyle Balkanlığı-
mızca belediye fon hesaplarına harcama yetkisi veril
mesine ilişkin işlemler 11.6.1985 tarihine kadar sürdü
rülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

1. Safa Giray 

- 2 5 1 



I 
1 

i 
1 

Belediye Adı 

Bursa - İnegöl 
Erzurum - Merkez 
İstanbul - Merkez 
Kocaeli - İzmit 
Konya - Beyşehir 

1.1.1984 - 11.6.1985 TarMeıi Arasmda Harcama Yetkisi Verilen Belediydö 

Harcama Konusu ve Tutarı (TL.) 

HaJfc konutu 
nüve konut 

geçici misafir 
Arsa sağlanması konutu yapımı 

— — 
9 335 842 — 

— 450 000 000 
— 8 039 847 
— ' — 

• 

Kamu hizmet 
tesislerimin 
yapımı ve 
onarımı 

—• 
— -
— 

13 000 000 
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î i - Belediyesi 

775 Sayılı Gecekondu Kanunu 12 nci Maddesi 
Gereği Fon Hesabı Açtıran Belediyeler 

1.1.1984 
tarihi 

itibariyle 
fon hesabı 

bakiyesi (TL.) îfli - Bleilediyesıi 

ADANA — Berke* 
— Ceyhan 
— Yumurtalık 
— îımamoğlu 
— Karaisalı 
— Tufanbeyli 

ADIYAMAN — Merkez 
— Gölbaşı 
— Kahta 

AFYON — Merkez 
— Tatarlı 
— Dişili 
— Döğer 
— Çobanlar 
— Dazkırı 
— Hâydaıiı 
— Çay 
— Sulitamdağı 
— örenkaya 
—< Ketmeıflriaya 
— Karapınarlı 
— Ozbunra 
— Anıtikaya 
— Sültömenli 
— Karacaahmet 
— Uhricöy 

ANKARA — Merkez 
— Kıritkale 
— Polatlı 
— Yeniişehir 

AYDIN — Nazilli 
— Söke 
— Yenihisar 
— Bozdoğan 
— Yenipazar 
— Germencik 
— Ortaklar 
— Umurlu 
— Köşk 

37 357 
423 442 

1 274 
25 000 
3 000 
4 000 

17 675 
4 400 

28 638 

250 
104 000 
37 980 
8 498 
1 894 

12 635 
21 180 
12 982 
3 000 

83 906 
13 700 
2 500 

425 691 
200 
600 

41 659 
12 000 

22 522 770 
5 095 063 

429 235 
4 650 

1 146 485 
234 304 
987 313 

11 180 
36 774 
5 000 

43 139 
1 800 

93 222 

BALIKESİR — Merkez 
— İvrindi 
— Manyas 
— Sındırgı 
— Savaştepe 
— Gönen 
— Keptfut 
— Salur 
— Bandırma 
— Edremit (Zeytinli) 
— Ayvalık 

BİLECİK — Merkez 
— Pazaryeri 

BÎNGÖL — Marktaz 
— Solhan 

BİTLİS — Güroymak 

BOLU — Merkez 
— Gerede 
— Düzoe 
— Mudurnu 
— Yığılca 
— Akçakoca 
i- Gümüşova 
— Cumayeri 

BURDUR — Merkez 

BURSA — Merkez 
— Akgürçdk 
— Tiriye 
— Karacabey 
—' Mudanya 
— Orhaneli 
— Kesitel 
— Orhangazli 
— Gemlik 
— Umurbey 

ÇANAKKALE — Merkez 
— Bozcaada 
— Gökçeada 
— Yenice 
— Biga 

1.1.1984 
tarihi 

(itibariyle 
fon hesabı 

bakiyemi (TL.) 

5 291 740 
28 413 

1 261 
938 100 

8 250 
50 

38 521 
10 150 

28 175 441 
22 058 

108 432 
24 000 
6 411 
9 189 
5 000 

144 824 

76 100 
39 319 
49 465 

513 996 
3 500 

95 810 
9 144 

51 780 
33 162 

897 168 
5 000 
5 598 

5 762 848 
40 632 

2 837 
1 345 446 

182 548 
1 037 863 

187 505 
1 484 611 

32 110 
7.000 

50 679 
12 500 

— 260 — 
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İH - Belediyesi 

ÇANAKKALE — Ezme 
— Geyikli 
— Kailkıım 
— Çan 

ÇORUM — Merkez 
DENİZLt — Merkez 

— Çivril 
— Darıveren 
— Kızılcabölük 
— Acıpayam 
— Çameli 
- Ç a l 
— İnceler 
- Dedebağ 

— Gürpınar 
— Ernirhisar 
— Güney 
— Babadağ 

DİYARBAKIR — Merkez 

EDİRNE — Merkez 
— İbrifctepe 
— Alpullu 
— inece 
— Demirköy 
— Pınaırhisar 
— Havsa 
— Çöpköy 
— Keşan 

ELAZIĞ — Merkez 
— îçme 
— Sivrice 
— Baskül 

ERZtNCAN — Merkez 
— Tercan 
—- Refahiye 
— Mercan 
— Kemaliye 
— Üzümlü 

ERZURUM — Merkez 
— Tortum 
— Tekman 
— Aşkale 
— Yusufeli 

1.1.1984 
tarihi 

itibariyle 
fon hesabı 

bakiyesi (TL.) 

29 
53 822 
19 151 

830 000 
147 394 

1 638 343 
5 190 
1 640 

32 200 
24 140 
25 000 

23 
200 
500 

5 000 
5 844 
5 000 
2 500 
1 281 

258 133 
1 230 

10 745 
3 747 

1? 2H 
9 900 
2 JOO 

500 
1 041 348 

1 013 269 
1 437 
2 500 
1 646 

25 230 
500 

176 557 
2 599 

90 180 
213 239 

5 891 148 
1. 507 106 

1 839 
294 143 

11 246 

İli - Belediyesi 

— Hınıs 
— Pasinler 
— İspir 
— Pazaryolu 
— Olur 
— Ilıca 
— Şenkaya 
— Horasan 
— Uzundere 
— Karaçoban 
— Kandili 
— Kopal 
— Koprüköy 
— Karayazı 
— Çat 
— Çamlıkaya 
— Dumlu 

ESKİŞEHİR — Merkez 
— Alpu 
— Sandukaya 
— O* naneli 
— Bozüyük 
— •.uturj:. 
~ Golpazan 

. GAZfANTEP — Merkez 
— Araban 
— Karkaımıs 
— Yavuzeli 
— İslahiye 
— Kilh 

GİRESUN -- Şebinkarahisar 
— Tirebolu 
— Keçap 
— Dereli 
— Çavuflugöreli 
— Karakulduk 

HAKKARt — Çukurca 

HATAY — Merkez 
— Harbiye 
— Hassa 
—> Yayladağı 
— Reyhanlı 
— Kırıkhan 

1.1,1984 
tarihi 

itilbadyle 
fojı hesabı 

bakiyesi (TL.) 

1 943 050 
354 416 

1 316 648 
160 608 

1 865 860 
4 221 

650 
1 624 380 

426 482 
475 330 

1 015 273 
2 407 

2 301 334 
680 000 
?or\ (W) 

O.K ?00 
11 200 

3 7*r 
A( ) 

23 ' >1 

} >>74 
1/=- 278 

2 700 
25 051 
3 586 
1 350 
1 580 

12 500 
6 666 

157 013 
1 040 
5 000 
8 :»' • 

15 4ui 
979 

389 034 
500 

6i no 
23 048 
17 424 
20 122 

MI — 
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İ l - Blelediyesd 

HATAY — İskenderun 
— Kuzuculu 
— Belen 

İSPARTA — Merkez 
— Uluborlu 
— Keçiborlu 

— Çarıksaray 
— Sa^ktöyü 
— Kumdanlı 
— Yalvaç 
— Hüyüklü 
— Kozluçay 
— Körküler 
— Yenişerbaderrii 
— Geîendost 
— Çetince 
— Bağıllı 
— Bağkonak 
— Yalka 
— Ş. Karaağaç 

ÎÇEL — Merkez 
— Erdemli 
— ÇiaJmlryayla 
— Astoınlköy 
— Silifke 
— Talşucu 
— Gülnar 
— Yenlice 
— Çeşmeli 
— Limonlu 
— Karatasarah 
— TömÜk 
— Gözne 
— Tece > 
— Kaz&nlı 
— Tarsus 
— Anıaımuir 
— Bozyazı 

İSTANBUL — Kâğıthane 
— Güngören 
— Merkez (K. Sinan) 
— Küçüfldköy 

1.1.1984/ 
tarihi 

fifcibaıtiyl'e 
fon hesabı 

bakiyesi (TL.) 

149 778 
750 

52 000 

7 340 404 
879 972 

600 

88 600 
4 500 

10 293 
21 766 
70 994 

740 
2 400 

59 680 
5 500 
9 €40 
3 500 

26 573 
26 028 
69 775 

45 310 
227 006 
6\ 617 
3 715 
8 231 

70 094 
850 

33 529 
18 734 
3 700 

14 696 
6 400 

64 130 
20 000 
48 062 

5 000 
169 994 
381 999 

5 000 
101 518 

144 074 352 
169 186 

İM - Bdlediyesi 

İSTANBUL — Esenliler 
— Bayrampaşa 
— Alibeyköy 
— Çatalca 
— Gaziosmanpaşa 

İZMİR — BüyükçiğM 
— Bademli 
— Blirıgi 
— Buca 
— Poyracık 
— Merkez 
— Yeşilyurt 
— Narîıdere 
— Altındağ 
— Urla 
— Gültepe 
— Güzel'bahçe 
—• Çamdibü 
— Çeşme 
— Bayındır 
— Gaziemir 
— Kemalpaşa 
— Guimaovası 
— Pınarbaşı 
— Çırpı 
— Selçuk 
— Atağa. 
— Foça 

1 — Yenüfoça 
— BalÇöva 
—• Kayımalkçı 
— Seferihisar 

- ~ — Bölcdk 
• — Alaçaltı 

— Zeytinlik 
— Kiraz 
— Yuikan'kızlıca 
— Bornova 
— Çandarlı 
— Zeytindağı 

KARS — Ardaihan 
— Posof 
— Hanak 

1.1,1984 
tarihi 

itibariyle 
fon hesabı 

bakiyesi (TL.) 

1 000 58'6 
12 500 

3 796 754 
26 697 

100 074 

4 740 218 
416 918 
63 863 

11 065 511 
1 000 000 
5 815 849 
2 777 <885 

232 388 
39 

367 010 
1 694 914 

4 975 
13 500 

3 018 155 
148 296 
545 375 
306 250 
481 568 
14 688 
23 201 

3 759 965 
712 176 
452 507 
270 070 

6 012 
300 000 
888 894 
550 000 
592 481 

65 502 

7 400 000 
189 733 
24 028 

381 730 
19 500 
10 407 
10 090 
6 637 

— 262 — 
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ÎM - Belediyesi 

KARS — Selim 
— Çıldır 
— Aralık 
— Sarılkaaraış 

KASTAMONU — Merkez 
— thsangazi 
— Şeydiler 
— Tosya 
— Abama 
— Kiüre 
— Taşköprü 

KAYSERİ — Merkez 
— Develi 

KIRKLARELİ — Miandıra 
— Vize 
— Köfçaz 
— Demirköy 
— Lüleburgaz 
— Merkez 

KIRŞEHİR — Merkez 
—• Çayağzı 
— Özbağ 

KOCAELİ — Kandıra 
— Bahçecik 
— İzmit 
— Kızılberbent 
— Yuıvacık 
— Uzunçiftlik 
— Kullar 
— Darıca 
—• Gebze 
— Hereke 
— Gölcük 
— Karamürsel 
— Köseköy 

KONYA — Merkez 
— Seydişehir 
— Bozkır 
— Hüyük 
— Brrfirgazi 
— Hadım 
— Demdrkerit 
/— Yenidoğan 

1.1.1984 
tarihi 

litiibariyl'e 
fon hesabı 

bakiyesi (TL.) 

1 533 
1 450 
1 618 

96 523 
437 620 

75 026 
124 676 
140 026 

1 806 
7 060 

54 000 
242 250 

13 942 
3 500 

288 212 
57 545 
15 896 
40 123 
10 000 

830 923 
1 275 
1 879 

468 995 
180 000 
904 189 
93 760 

167 200 
10 034 

5 000 000 
1 576 162 

173 956 
1 123 076 

39 096 
331 929 
35 540 

4 561 619 
1 516 510 

1 900 
10 705 
2 287 

35'447 
•3 867 

150 

. 
- ' • ' 

M - Belediyesi 

— Çeltik 
— Ladük 
— Yeniceo'ba 
— Cihanbeyli 
— 'Kıurucaova 
— Aîtınekin 
— Küııören 
— Üzümlü 
— Üstünler 
— Akkıise 
— Yeşldağ 
— Kayabaşı 
— Buğhı 

•— Beyşehir 
— İnlüce 
— BreğM 
— Halfcapınar 
— Akşehir 
— Aşağıcizre 
— Yukançiğil 
—• Altuntaş 
— Karaağa 

MALATYA — Yeşilyurt 
— Doğanşehir 
— Balaban 
— Hastançelebi 
— Konak 
— Yeşiltepte 
— Elsltoiinıail'altya 
— ören 
— Merkez 

MANİSA — Merkez 
— Saruhairih 
— Gördes 
— Hacırahmanlı 
— tshakçeföbi 
— Büyükbelen 
— Halitpaşa 
— Köklere 
— Karaoğlanh 
— Ovaköy 
— Süleymanlı 

1.1.1984 
tarihi 

itîbadylıe 
fon hesabı 

bakiyemi (TL.) 

3 462 
9 790 

500 
89 000 

300 
950 

10 000 
6 286 
1 500 

82 209 
2 826 

760 
2 280 

5 000 

5 876 
488 984 
165 469 

1 437 799 
10 082 

1 234 
3 000 
3 462 

198 
5 250 
2 198 
2 602 

209 155 
188 100 
169 981 

4 626 
45 000 

26 739 374 
306 682 

4 062 
95 830 
3 545 

29 287 
500 

1 072 452 
280 100 
20 903 
15 000 

— 263 — 
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M - Belediyesi 

1.1.1984 
tarihi 

ütübariytfe 
fon hesabı 

bakiyesi (TL.) 

KAHRAMANMARAŞ — Türkoğhı 1 726 600 
— Afşin 
— Merkez 
— Pazarcık 
— Elbistan 
— Andının 
— Göksün 

MARDİN — Silopi 
— Şenyurt 

MUĞLA — Merkez 
— Bayır 
— Marmaris 
— Yatağan 
— Bodrum 
— Günlükbaşı 
— Yeşilyurt 
— Köyceğiz 
— Turgutreis 
— Ula 
-- Dalaman 
— Ortaca 
— Yerkeşik 
— Kavaklıdere 
— Milas 
— Fethiye 

MUŞ - Bulanık 
— Çınar 

NEVŞEHİR — Merkez 
— Avanos 
— Avcılar 

NtĞDE — Aksaray 
— Merkez 
— Fertek 

ORDU — Çayırbası. 
— Gtilyalı 
— Perşembe 
— UUıbey 

RİZE — fyidere 
— Çamlıhemşin 
— Borçka 

— Ardeşen 
— Arhavi 
— Pazar 

500 
59 906 

299 
539 

1 500 
25 500 
2 350 
2 000 

3 168 901 
2 000 

318 937 
262 165 
23 932 
4 475 

10 807 
172 906 
27 873 

274 522 
46 740 
15 000 
10 000 
66 000 

301 346 
456 014 
837 744 

194 
12 245 
5 810 j 
2 700 

1 615 903 
• 51 605 

166 000 

1 740 i 
151 089 
26 031 
1 019 
2 000 
6 100 

14 600 
39 840 
16 500 
12 500 

M - Belediyesi 

1 — Ardanuç 
— Hopıa 

SAKARYA — • Erenler 
— Adapazarı 
— Taraklı 
— Akyazı 
— Söğötözü 
—•' Hendek 

SAMSUN — Vezirköprü 
— Merkez 
— Tekkeköy 
— Ladik 
— Çarşamba 

SltRT — Merkez 
SİNOP — Merkez 

— Boyabat 
SİVAS — Merkez 

— Şarkışla 
— Zara 
— Sızır 

TEKtRDAĞ — Çorlu 
— Merkez 
— Hayrabolu 
— Çerkezmüsellim 
— Saray 
— Şarköy 
— Malkara 

TOKAT — Turhal 
-— Pazar 

TUNCELİ — Merkez 
— Mazgirt 

VAN — Merkez. 
— Sarmansuyu 

YOZGAT — Merkez 
— Çekerek 
— Sarıkaya 
— Yerköy 

ZONGULDAK — Kilimli 
— GÖkçebey 
— Merkez 
— Çaıtal'ağzı 

— Çaycuma 
— Amasra 
— Kozlu 

1.1.1984 
tarihi 

itibariyle 
fon hesabı 

bakiyesi (TL.) 

21 635 
1 300 

62 420 
11 500 

105 068 
74 500 
8 300 

100 000 
l 366 628 

165 628 
15 597 
14 500 
13 500 

102 121 
188 945 
102 914 

2 603 
2 394 

504 138 
6 777 

2 938 525 
819 251 

2 262 427 
155 507 
183 004 
25 820 

1 383 
24 582 

107 779 
33 926 
2 500 

79 039 
10 267 

257 866 
4 720 

183 364 
32 275 

1 020 413 
23 299 
37 762 
26 565 
20 100 
32 500 

7 144 160 

— 264 — 
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4. — Edime Milletvekili Türkan Turgut Ankan' 
in, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca oluşturu
lan fona ye bu fondan yapılan harcamalara ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'm yazılı cevabı (7/731) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kanı sayın Safa Giray tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

Türkân Turgut Ankan 
Edirne 

Soru 1. 775 sayılı 'Kanunun 14 üncü maddesi 
uyarınca oluşturulan fonla ilgili bilgiler 1.1.1984 -
31.10.1985 dönemi itibariyle ve aşağıdaki cetvele gö
re nedir? 

a) 1 il. 1984 taribinde [fon bakiyesi. 
b) Bakanlık bütçesinden ayrılan ödenek. 
c) Kredi alanların kredi ortaktık payları. 
d) Kredilerin taksit ve faizleri. 
e) Halk konutu, nüve konut ve diğer konutla

rın satış ve kıymetlendirilımesinden elde edilen gelir
ler. 

f) Çeşitli (kanunlarla fona aktarılan gelirler (ka
nunların belirtilmesi) 

g) Diğer bütün gelirler. 
Soru 2. Aynı dönem içinde Kanunun 15 inci 

maddesi uyarınca bu fondan yapılan harcamalarla 
ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele göre nedir? 

a) Halk konutu ve nüve konut yapanlara kre
diler. 

b) Gecekondusunu düzeltenlere ve onaranlara 
'krediler. 

c) Belediyelerce yapılamayan harita, fotoğraf, 
planlama ve projelendirme hizmetlerine. 

d) Malzeme ve benzeri giderler. 
e) 31 inci madde uyarınca arsa, arazi satın alın

ması ve kamulaştırılması. 
f)' Ha'lk konutu, nüve konut .ve misafir konutu 

yapımı. 
g) Diğer bütün giderler. 

T. C. 
Bayındırlık ve Ulaştırma 29.11.1985 

Bakanlığı 
Teknik Araştırma ve 

Uygulama Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : lJ10-Öl/ll860Q/85-3428ö 
Konu : Edirne Milletvekili 

SayınTürkân Turgut Arıkan'm 
yazılı soru önergesi1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
IfiJGİİ : 5.11.1985 gün, 7/731 -465V1«003 sayılı ya

zıları ve eki önerge 
İlgi yazıları eki Edirne Milletvekili Sayın Türkân 

Turgut Arıkan'ın yazılı soru önergesinde yer alan 
775 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereği Bakanlı
ğımız emrinde oluşan «Gecekondu FonuMiun 1.1.1984 
- 31.10.1985 tarihleri arasında gelirleri ve yine aynı 
Kanunun 15 inci maddesi 'gereği bu dönemde yapı
lan harcamalara ilişkin bil'g3er önergede istenilen 
ayrıntıda tablolaştırdarak, yazımız ekinde sunulmuş
tur. ' • ' 

Bilgilerinize arz ederim. 

î. Safa Giray 
Bayındır ve İskân 

Bakanı 
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TABLO : 1 

775 Sayılı-'Gecekondu Kanununun 14 üncü Maddesi 'Gereği Oluşturulan Gecekondu Fonunun Gelirleri 
<1.1.1984 - 31.10.1985 Tarihleri Arası) 

Miktarı <TL) 

a) 1.1.4984 tarihinde fon bakiyesi 8 420 506 601 

b) 1984 ve 1985 yılları Bütçe Kanun
ları ile verilen ödenek 10 916 899 100 

c) Kredi alanların kredi ortaklık pay
ları — 

d) Kredilerin taksit ve faizleri 150 387 904 

e) Halk konutu, nüVe konut ve di
ğer konutların satış ve kıyımetlen-
diritaıesinden elde edilen gelirler 3 224 924 262 

f) Çeşitli Kanunlarla fona aktarılan 
gelirler 

g) Diğer bütün gelirler 107 914 677 

Açıklamalar 

Bu meblağın 345 milyon lirası Banka hesalbmda na
kit olarak, 8,1 milyar lirası Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca bütçe emanetine alınmış olarak bulun
maktaydı. 
1.1.1984 tarihinden sonra 31.10J1985 tarihine kadar 
bu meblağın 4,3 milyar lirası nakit olarak sağlana-
Ibilmiştir. 

Bu ödenekten 1984 ve 1985 yılları içinde fon hesa
bına nakit aktarılmamıştır. 
Bu dönemde fon hesabından konut kooperatiflerine 
kredi açılmadığından kredi ortaklık payından dola
yı fon hesabına yatan para olmamıştır. 
Fondan Konut Kooperatiflerine verilen inşaat kre
disi ile Belediyelere verilen kamulaştırma kredileri-, 
nin taksit ve faizlerinden ibarettir. 

Fondan finanse edilerek Bakanlığımızca inşa ettiri
len konutların 'büyük 'bir 'bölümü kiralık olarak kul* 
Üandıntaakitayken 20.6.1984 tarihinde 775 sayılı Ka
nunun 26 ncı maddesini değiştiren 3Ö16 sayılı Ka
nunla, konutlar emsal bedel üzerinden kamu ku
rum ve kuruluşları ile Kanuna göre ıhaksahibi olan 
vatandaşlara !% 25 peşin geri kalan 15-20 yıl vade 
ve % 5 faizle satılmaktadır. Bu seheple 1985 yılın
da Fonun bu gelirinde önemli ölçüde artış olmuş
tur. 

Bu dönemde çeşitli kanunlarla Gecekondu Fonuna 
aktarılan ödenek Ibulunmamaktadır. 
Bakanlığımızca tesis edilmiş Gecekondu önleme 
'Bölgelerinden kooperatiflere ve/ şahıslara tahsis edi
len arsaların taksitleri ile 'fona gelir olarak kaydedi
len diğer kaynaklardan sağlanmıştır. 

TÇPLAM: 22 820 632 £44 
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TABLO : 2 

775 Sayılı Gecökondu Kanununun 15 indi Maddesi Gereğince Gecekondu Fonundan Yapılan Harcamalar 
(l. 1.1984 - 31.10.1985 Tarihleri Arası) 

TL. 

a) *'Halik Konutu ve nüve konut yapanlara krediler 
b) Gecekondusunu düzeltenlere ve onaranlara kredi 
c) 'Belediyelerce yapılamayan harita, flotoğraf, planlama ve projelendirme hizmetlerine 
d) 'Malzeme ve ıbenzeri 'giderler 

e) 31 ikici mıadde uyarınca arsa, arazi satın alınımıası ve kamulaştırılması 

f) Halk Konutu, nüve tkonut ve misafıir konutu yapımı 
g) (Diğer 'bütün giderler 

TOPLAM 

ç 98 359 009 
: — 0) 
: 13 453 0*5 
: - <>1) 
: 196 037 300 
: 4 2129 799 852 
: 1 835 82'2 361 

: 6 373 471 567 

(7) Bu ^uygulamalar için harcama yapılmamıştır. 

5.. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Edirne İpsala İlçesi İbriktepe Belediye 
Başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un yazılı cevabı (7/736) 

Türkiye Büyük »Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletleri
nizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Konuksever 

Edirne 

'Belediyeye ait yaklaşık 1,5 milyon lirayı zimmeti
ne geçirdiği iddiasıyla, Ediıne İpsala İlçesi İbriktepe 
'Belediye Başkanı Gafur Seziş hakkında kamu davası 
açılmış olup, dava halen Edirne II nci Ağır Ceza 
Mahkemesinde, devam etmektedir. 

1. 16.5.1985 - 2.8.1985 tarihleri arasında 2,5 ay 
kadar da tutuklu kalmış olan «bu Belediye Başkanı
nın görevini sürdürmesi sakıncalı değil midir? 

'2. Adı geçen Belediye 'Başkanının, Anayasanın 
127 nci maddesi doğrultusunda, dava sonuçlanınca
ya kadar geçici olarak görevinden uzaklaştırılması 
düşünülmekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 29.11.1985 

Mahallî İdareler Genel 
Müdürlüğü 

Şb. Md. : APK. ARGE. 
571 <85)/90945 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi a) TBMM Başkanlığının 28.10.1985 gün 

ve Kan. Kar. Md. 6/497-4596/17833 sayılı yazısı. 

Ib) TBMM Başkanlığının 11.11.1985 n%ün ve 
Kan. Kar. Md. 7/7316-4596/17833 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konuksever 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulan ilgi (a) yazınız ekindeki sözlü soru öner
gesinin, ilgi !(b) yazınızla yazılı sofu önergesine çev
rildiği anlaşılmış ve önergeye verilen cevabın bir su
reti ilişikte sunulmuştur. 

'Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbuüut 
İçişleri Bakanı 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 29.11.1985 

•Mahallî İdareler Genel 
Müdürlüğü 

Şb. Md. : AFK. ARGE. 
571 C85)/90945 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Sayın Seyit Hüsamettin Konuksever Etilime Mifetvekıili 

Edirne İpsala İlçesi Ibriktepe Belediye Başkanı 
ile ilgili yazılı soru önergenizde yer alan konular Ba
kanlığımca incelettirilmiştir. 

1. 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh-
tarlıikları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nunun 9 uncu maddesinde 'belirlenen seçilme yeter
liğini kaybetmiş olması için, 'bir suçtan dolayı adlî 
makamlarca karar verilmesi gerekmektedir. 

Ibriktepe Belediye Başkanı hakkında bugüne ka
dar adlî makamlarca verilmiş bir karar Bakanlığıma 
intikal etmemiştir. 

2. Yulkarda belirtildiği üzere, adlî makamlardan 
kesin bir karar Bakanlığıma ulaşana kadar, Anaya
sanın 127 nci maddesi ile Bakanlığıma verilen yetki
nin kullanılmasına gerek görülmemiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbülut 

İçişleri Bakamı 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin veriliş şekline ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in yazılı cevabı (7/750) 

Türkiye Büyülk 'Millet! Meclisi Başkanlığına 
! Aşağıdaki . sorularımın Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1.., Toplu konut için verilen kredilerin sa
dece resmî bankaların devreye sokulması suretiyle 
kredi verilecek kişinin doğrudan doğruya krediyi ve
ren bankaya karşı sorumlu yapılması daha uygun 
olmaz mı? . 

Soru 2. özel bankaların da toplu konut kredisi 
konusunda devreye sokulması gerekiyorsa sadece 
aracı olarak sokulması uygun olur mu? 

Soru 3. Toplu konuttan 2487 sayılı Yasaya gö
re verilen kredilerin Doğu Anadolu bölgesinde eski

den olduğu gibi % 8 ürem ile verilmesi olanaklı de
ğil mi? 

Eğer bu miktara düşürülemiyorsa bu oran, Toplu 
Konut Kamu Ortaklığı Kurulunun • yetkisine bırakı
lıp o şekilde yıllık saptamalar yapılamaz mı? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 2.12.1985 
Sayı : 8-4-H549 

Konu : Erzurum Milletvekili 
Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun 

Soru Önergesi. 

Türkiye Büyülk Millet! 'Meclisi Başkanlığına 
•ligi : 1. TBMİM Başkanlığının 12.11.1985 gün 

ve 7/750-4753/118254 sayılı yazısı. 
2. Başbakanlığın 18.11.1985 gün ve K. K. Gn. 

Md. 18/10İ6-1220/066Ö2 sayılı yazısı. 
lîgi 1 deki yazı ile Başbakanlığa, ilgi 2 deki yazı 

ile de Sayın Başbakanımız adına cevaplandırmam 
kaydıyla, Bakanlığıma gönderilen; 

Erzurum Mililetivekilİ Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Sayın Başbakanımıza Tevcih ettiği, Toplu Ko
nut kredilerinin veriliş şekline dair yazılı soru öner
gesine ait cevaplarımız aşağıda takdim edilmişjir. 

Cevap 1. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 
bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Tüzük, Yönetme
lik ve Tebliğler gereğince; Toplu Konut Fonu'ndan 
açılan Ferdî Krediler ile Toplu Konut Alanlarında 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlı-
ğı'ndan Uygunluk Belgesi alarak inşaat yapan ya
pımcılardan konut satın alanlara açılan, Toplu Ko
nut Ferdî Kredileri, doğrudan kişilerin kendilerine 
açılmakta ve bu kişiler Bankalara karşı doğrudan so
rumlu olmaktadırlar. 

Konut inşa edecek olan, konut kooperatifleri, 
konut kooperatif birlikleri ve sosyal yardımlaşma 
kurumlarının ortak ve üyeleri, mensup oldukları koo
peratif, birlik ve kurumları aracılığı ile krediden ya
rarlanmaktadırlar. Bu nedenle, kredi, ortak ve üye
ler adına inşaatlar tamamlanıncaya kadar bu kuru
luşlara açılmaktadır. İnşaatlar ıtamamlandık'üan, yapı 
kullanma izin- belgesi alınarak ferdî münasebete ge
çildikten sonra ise, kuruluşun sorumluluğu sona er
mekte ve ortak ve üyeler Bankaya karşı şahsen so-

• rumlu olmaktadırlar. 

Cevap 2. Toplu Konut Kanunu ve buna ilişkin 
mevzuat hükümlerine göre Toplu Konut Fonu'ndan 
açılacak tüm krediler, bankalar aracılığı ile kullan-
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dırılmaktadır. Bunlar, bankalar mevzuatına göre ta
sarruf mevduatı kabulüne yetkili olan bankalardır. 
«Badkalar anasında resmî veya özel şeklinde bir ayı
rım yapılmamaktadır. 

Bankaların, Toplu Konut Fonu'ndan açılan kre
dileri kullandıralbilmesi için, Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ile bir sözleşme yapma
ları gerekmektedir. Bu sözleşımeye göre bankalar; 
kredilerin usulüne uygun olarak kullandırılmasını, 
yapılacak inşaatların, Uygunluk. Belgesi eki plan ve 
projfitere »(teknik kurallara, ımeycut talintataamelere 
ve şartnamelere) uygun şekilde yapılmasını ve iş prog
ramında belirtilen süre içinde tamamlanmasını sağla
mak zorundadır. Ayrıca, yine aynı sözleşme ile ban
kolar, kuüaodırilan kredilerin Toplu Konut Fonu'na 
geri dönüşünden de 'sorumlu tutulmaktadırlar. 

Konut kredileri bankaların kendi kaynaklarından 
da açılabilir. Bu durumda banka, kredinin kullandı
rılmasında aracı olmayıp, doğrudan doğruya sorum
lu olmaktadır ve kullandırılan kredi miktarına göre 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu tarafından 
(belirlenecek oranda bankalara, Toplu Konu Fonu'n
dan iFaiz Farkı (sübvansiyonu) yapılabilmektedir. 
Ancak, halen, bankalar kendi kaynaklarından "kredi 
açmaya 'başlamamıştır. 

Cevap 3. 2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 
Geçici 1 inci maddesine göre kredi açılabilmesi için, 
İmar ve İskam Bakanlığınca 50-60 puana gelme şartı 
aranmakta idi. Ancak, 29.5:1983 tarih ve 18052 sayılı 
Resmî Gazetede, yayınlanan 83/1 sayılı Tebliğle, DPT' 
ca tespit edilen kalkınmada öncelikli illerde, il nü
fusuna 'göre her 100 000 nüfus için inşaatının % 10 
- 1'2 sini tamamlayan ve en yüksek puan alan bir 
kooperatifin desteklenmesi hükmü getirilmiş ve uy
gulama da bu şekilde yürütülmüştür. 

2985 ısayllı Toplu Konut Kanununa göre Toplu 
Konut 'Fonu'ndan kooperatiflere kredi açılması için 
gerekli inşaat seviyeleri, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Kurulunca kabul edilen Yönetmelik ve Teb
liğlerle belirlenmekte ve uygulama da buna göre ya
pılmaktadır. 

Halen, 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ge
çici 1 inci maddesi kapsamına giren ve 2487. sayılı 
Kanuna göre haksahibi olan eski kooperatiflere kre
di açılabilmesi için inşaa'tlarının ortalama % 10 
<Su)basman) seviyesine gelmiş olması yeterli görül
mektedir. 

Ayrıca, 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa göre 
kredilendirilen yeni kooperatiflerden, arsası Toplu 

Konut Alanı içinde olanların inşaatlarının % 10 se
viyesine gelmesi gerekmektedir. Ancak, arsası Toplu 
Konut Alanı dışında olan kooperatiflere 1985 yılın
da kredi açılabilmesi için, inşaatlarının % 70 sevi
yesine 'gelmesi şartı aranmaktadır. Bu seviye, 1986 
için Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu tara
fından yeniden tespit edilecektir. 

2985 sayılı Toplu Konut Kanununun yürürlüğe 
girdiği 17 Mart 1985 tarihinden bugüne kadar 3337 
kooperatifin 215 8S2 ortağına 358 milyar liralık kre
di açılmış ve (149,4 milyar liralık ödeme yapılmıştır. 
'Bu kooperatiflerin 3'274'nün inşa etmekte olduğu 
212 #60 Ikbnuta % 10 seviyesinde kredi açılmıştır. \% 
70 seviyesinde kredi açılanlar ise, 63 kooperatifin 
3 192 konutudur. Görüldüğü üzere % 70 seviyede 
kredlen'dıirdlSenter, genel yekûnun % 1,56 sini oluş
turmaktadır. 

Aynca,, DPTce tespit edilen kalkınmada öncelik
li ve inşaat mevsiminin kısa «olduğu illerdeki koopera
tiflere kredüendirmede öncelik verilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Vehbi Oinçerler 

Devlet Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1.5.1985 - 1.11.1985 tarihleri arasında Erzurum 
Demir ve Çelik Tevzi Müdürlüğünce yapılan demir 
satışlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet 
Karaevli'nin yazılı vevabı (7/755) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclîsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı tara-. 

fından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz 
ve rica «derim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbanfoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum Demir Çelik Depo Müdürlü
ğüne 1 Mayıs 1985 İKasım 1985 tarihleri arasında 
fabrikalardan gönderilen demir miktarları aylar iti
bariyle ve çaplarına göre kaç ton olmuştur? 

Soru 2. Erzurum Demir Çelik Tevzi Müdür
lüğüne yukarki tarihler arasında aylar itibariyle ta
lepler ne miktar olmuştur? 

a) Aracı demir satış tüccar talepleri? 
b) Kooperatif inşaatları için talepler? 
c) Resmî daireler için müteahhitlerin talepleri? 
d) Resmî dairelerin kendi talepleri? 
e) Konut yapan vatandaşların kişisel talepleri? 
Soru 3. Bu taleplerden hangileri ne ölçüde kar

şılanmıştır? 
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Soru 4. Karşılanaımıyanlar ne sebeple karşılana
mamıştır? 

Soru 5. Vatandaşlardan veya tüccardan parasını 
yatırıp da hâlâ demir alamayanlar var mı? Hangi 
tarihte para yatırmışlardır? Paraları neden iade edil
memiştir? Halihazır bu şekilde kurum üzerinde kalan 
para miktarları ve kimlere ait olduğu? 

T. C 
Devlet 'Bakanlığı '29.11.1985 

Sayı : 08.68/03156 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük' Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12.11.1985 gün ve 7/755-4758/l®259 sayılı 
yazınız. 

ligi yazınız ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen 
Erzurum 'Milletvekili Sa'yın Hilmi Nalbantüğlu'nun 
Erzurum Demir Satış ve Dağıtım Deposu Şefliğince 
yapılan demir satışları ile ilgili Yazılı Soru önerge
sine ait bilgiler ekte sunulmuştur. 

•Bilgilerinize arz ederim. 

Ahmet Karaevll 
Devlet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Yazılı 
Soru önergesi İle ilgili Not: 

1. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünce 1 Mayıs - 1 Kasım 1985 tarihleri ara-
linde siparişleri iptal edilerek paraları kendilerine iade 
edilmektedir. 
sıında Erzurum Demir Satış ve Dağıtım Deposu Şef
liğine toplam 9 799 ton demir sevkedilmiş olup, ay
lar ve cinsler itibariyle dökümü ilişiktedir. (Ek-1) 

2. Adıgeçen depodan 'belirtilen tarihler arasında 
toplam 9 71'8 (ton demir talep edilmiştir. Bu demirle
rin aylar ve cinsler itibariyle dökümü ilişiktedir. 
(Elk-'2) 

3. Bu taleplerin anılan süreler içinde tamamına 
yakın bir kısmı satış usûl ve prensipleri çerçevesin
de sipariş sıra esası dahilinde karşılanmış, yapılan 
teslimatlarda afet evleri, okul inşaatları ve diğer res
mî daire inşaatlairınm İhtiyaçlarına öncelik verilmiş
tir. 

4. Süresinde karşılanamayan taleplerin sebebi ise, 
3 üncü maddedeki açıklamalara ilave olark belirtilen 
süreler içinde TÖDD'den vagon ve lokomotif temin 
edilememesi yüzünden zamanında yapılamayan sev-
kiyattan dolayıdır. 

5. Sözkonasu depomuza parasını yatırıp da hala 
demir alamayan ve 'bekleyen müşteri bulunmamakta
dır. Müşterilerin demir almaktan vazgeçmeleri ha* 

— 370 — 
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(ER - 1) 

Malzeme Cinsi 

8 mm o 
10 mm 0 
12 mm 0 
12 mm Nerv. 
14 mm 0 
16 mm 0 
16 mm Nerv. 
18 mm 0 
18 mm Nerv. 
20 mm 0 
22 mm 0 
24 mm 0 
26 mm 0 
32 mm 0 

TOPLAM 

Mayıs 
Ton/Kg. 

499 510 

217 540 

50 100 

52 070 

819 220 

Haziran 
Ton/Kg. 

93 190 
661 230 
725 250 

409 285 
248 190 

97 610 

88 060 
184 890 
24 950 
37 750 

2 570 405 

Temmuz 
Ton/Kg. 

486 930 
324 300 
338 950 
46 850 

56 790 

46 180 
71 735 

16 310 

1 388 045 

Ağustos 
Ton/Kg; 

414 230 
507 040 
727 810 
102 730 

c 148 510 
159 810 

94 780 
97 780 

2 252 690 

Eylül 
Ton/Kg. 

254 920 
290 830 
219 020 

396 460 

126 500 

48 ICO 
49 880 

1 385 71Ö 

Ekim 
Ton/Kg. 

14 700 
587 150 

415 920 
365 160 

1 382 930 

Toplam 
Ton/Kg. 

1 763 480 
2 370 550 
2 228 570 

149 580 
1 370 175 

773 160 
56 790 

318 890 
143 960 
257 995 
234 770 
24 950 
89 820 
16 310 

9 799 000 

(EK • 2) 

Eruzrum Demir Tevzi Depomuza 1 Mayıs 1985 - 1 Kasım 1985 tarihleri arasında müşteri taleplerini ayîar 
itibariyle gösterir tablo 

Miktar : Ton 
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim ' Toplam 

123 
258 
427 
918 

120 
249 
405 
839 

117 
210 
388 
790 

105 
207 
369 
819 

98 
173 
362 
812 

690 
1 365 
2 399 
5 264 

Kooperatif talepleri 127 
Resmî daire talepleri 268 
Resmî daire müteahhit talepleri 448 
Diğer kişiler ve özel kuruluş talepleri 1 086 

TOPLAM 1 929 1 726 1 613 1 505 1 500 1 445 9 718 

— 271 -~ 
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8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Oltu İlçesi Nügürcük Köyünde bazı 
kişilere usulsüz olarak konut yaptırıldığı iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân ve İçişleri Bakanlarından 
sorusu ve Bayındırlık İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'm yazılı cevabı (7/759) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve îskân Ba

kanı ile İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak ya
nıtlanması için aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Erzurum ili Oltu İlçesi Nügürcük Kö
yünde Ali Kurt, Zeki Kurt, Ahmet Kurt ve Yılmaz 
Kurt ismindeki kişilerin evleri ağır hasarlı olmadığı 
halde torpille ağır hasarlı gösterilip ev yapılıp veril
diği doğru mu? Bu konuda bir tetkik yaptırır mısı
nız? 

Soru 2. Bu şahısların • kendi arazileri olduğu 
halde ve ayrıca köy merasında da müsait yerler ol
duğu halde bunlar için yapılan konutlar neden aynı 
Köyden Müslüm ve Kemal Yüksel'e ait tapulu seb
ze tarlasına zorla yapılmıştır? 

Soru 3. Bu işlem sırasında mülk sahipleri Müs
lüm. ve Kemal Yüksel'e jandarma tarafından neden 
darp ve hakaret yapılmıştır? (Jandarmalar eş ve ço
cuklarını dayakla bayıltmışlardır). 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığ; 29.11 .1985 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : L-05-01/064 8767 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.11.1985 gün ve 7/759-4762/18263 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazı eki Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 

Nal'bantoğlu'nun Erzurum Oltu İlçesi Nügürcük Kö
yünde bazı kişilere usulsüz olarak konut yaptırıldığı 
iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına verdiği yazılı soru önergesinde belirtilen 
hususlar incelenmiştir. 

1. Erzurum ilinin Oltu İlçesine bağlı Nügürcük 
Köyünde, 30.10.1983 günü meydana gelen deprem 
nedeniyle 7269 -1051 saydı Kanunun 13 üncü mad
desi gereğince mahallinde oluşturulan teknik ekipçe 
yapılan hasar tespitlerine göre anılan yerde 4 yıkık, 
13 orta ve 46 az hasarlı konutun olduğu tespit edil

miştir. Evleri yıkık olarak tespit edilen hak sahipleri 
soru önergesinde de söz edilen Ali Kurt, Zeki Kurt, 
Ahmet Kurt ve Yılmaz Kürt'tür. 

Deprem nedeniyle yıkık olarak tespit edilen bu 4 
konutun aynı zamanda heyelan sahası içinde bulun
maları ve tamamen yıkılmış olmaları nedeniyle ona
rımın mümkün olamayacağı ve ayrıca bu köyde muh
telif tarihlerde yapılan jeolojik etütlere göre, yer yer 
heyelanlı alanların olduğu belirlenmiştir. 

2. Konutları yıkık olarak tespit edilen ve 7269 -
1051 sayılı Kanun hükümlerine göre hak sahibi ka
bul edilen 4 afetzede için yeni yerleşme yeri olarak 
Valiliğince kendi köy sınırları içinde şahıs malı Sey-
fullah Yüksel'in tarlası seçilmiş 7269 -1051 sayılı 
Yasanın 16 ncı maddesinde öngörülen Bakanlıkların 
temsilcilerince 2.7.1985 günlü protokol düzenlenmiş
tir. 

Anılan yer Genel Müdürlüğümüzce de uygun gö
rüldüğünden 11.10.1985 gün ve 20592 sayılı 16 ncı 
madde onayı alınmıştır. Seçilen bu yer soru önerge
sinde sözü edilen Müslüm ve Kemal Yüksel'e ait de
ğildir. 

Ancak, kadastro çalışmaları için görevlendirilen 
ekip köylülerce engellenmiştir. Bu çalışmalar yapıla
madığından söz konusu yerlerde programa alınmış 
olan bu konutların inşaatının başlatılması mümkün 
olamamıştır. Durum Erzurum Valiliğinin (Bayındır
lık ve tskân Müdürlüğü) 2.10.1985.gün ve 8464 sa
yılı yazısı ile Bakanlığımıza bildirilmiştir. 

3. Mülk sahipleri Müslüm ve Kemal Yüksel'e 
jandarma tarafından darp ve hakaret edildiği konu
su İçişleri Bakanlığının ilgi ve görev alanı içinde kal
dığından ve soru önergesinin bir örneğide söz konu
su Bakanlığa gönderildiğinden cevaplandırılmamış
tır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I. Safa Giray 

Bayındırlık ve "İskân 
Bakanı 

9. — Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, Kırşehir 
- Kaman İlçesi Akpımr Kasabası Belediye Başkanı 
hakkındaki şikâyete ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/761) 

Türidiye Büyük Millet MbcM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığmızı arz ve 
talep ederim. 

Saygılarımla. 
Özer Gürbüz 

Sinop 
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1< Kırşehir İli Kaıman İlçesi Akpınar Kasabası 
Anavatan Partili Belediye Başkanı İsa Te'kinaslan 
nakkıında, usulsüz ve keyfî davranışları nedeniyle, iki 
Anavatan Partili ve üç Sosyal 'Dörndkrasi Partili Be
lediye Meclisi üyes'ince 18.2.1985 tarihlî bir şikâyet 
dilekçesinin Bakanlığınıza Mtiflcai ettirildiği doğru 
mudur?. 

2. Dilekçedeki iddialar varit nHidir?. 

3. Bu şikâyet üzerine Bakanlığınızca ne g!M iş
lemler yapılmıştır?. 

4. Şikâyetten dört ay sonra, 9 kişilik Belediye. 
Meclisini 4 kişiyle toplayarak, kendisini şikâyet eden 
Belediye Meclisi üyelerini, üç toplantıya katılmadık
ları gerekçesiyle Belediye Meclisi üyeliğinden düşür
me kararı alan Belediye Başkanının bu hareketi Ba
kanlığınıza, Kaman Kaymakamlığına ve Kırşehir Va-
lilğine MldirMğine göre, Bakanlığınızca bu konuda 
herhangi bir işlem yapılmış mıdır?. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 29.11.1985 
Mahallî İdareler 

Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK. ARGE. 571 

(85)/90944 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türküye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : a) TBMM Başkanlığının 28.10.1985 gün 
ve Kan. Kar. Md. 6/499-4585/17813 sayılı yazısı. 

o) TBMM Başkanlığının 14.11.1985 gün ve Kan. 
Kar. Md 7/761-4585/17813 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı ekinde gönderilen, Sinop Milletvekili 
Sayın Özer Gürbüz'ün, Kırşehir - Kaman ilçesi Ak
pınar Kasabası Belediye Başkanı hakkındakii sözlü 
soru önergesinin ilgi (b) yazı ite yazılı soru önergesi
ne çevrildiği anlaşılmıştır. 

Söz konusu önergeye verilen cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 29.11.1985 
Mahallî İdareler • 

Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK. ARGE. 571 

(85)/90944 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Sayın özer Gurubuz 
Sinop Milletvekili 

Kırşehir - Kaman İlçesi Akpmar Kasabası Bele
diye Başkanı hakkındakii şikâyete ilişkin yazılı soru 
önergenizde yer alan konular Bakanlığımca incelet
tirilmiştir. 

1. Kırşehir İli Kalman İlçesi Akpınar Kasabası 
Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Maraş, Cemal Akpı
nar, Zübeyir Köremezi, Kâmil Doğan, Mehmet Cen
giz; Akpınar Kasabası Belediye Başkanı İsa Tekin-
aslan'ın keyfi davranışını ve usulsüz olarak Belediye 
Meclis üyeliğinden düşürüldüklerini konu alan 
18.2.1985 tanihH şikâyet dilekçesi Bakanlığıma inti
kal etmiştir. Şikâyet dilekçemi 4.3.1985 'gün ve 22297 
sayılı yazımızla gereği yapılmak üzere Kırşehir Va
liliğine gönderilmiştir. 

2. Belediye Meclisi kararının meclis karar ni
sabının sağlanmadan alındığı ve bu kararın 1580 sa
ydı Belediye Kanununun 59, 68 ve 69 uncu madde
lerine aykırı olduğu anlaşılmıştır. 

3. Belediye meclisinin usulsüz karan, 11 İdare 
Kurulunca iptal edilımiiş ve belediyesine duyurulmuş
tur. Ayrıca Akpınar Belediye Başkanı İsa Tekinaslan 
hakkında, İl özel İdaresi kontrol memuru soruşturma 
yapmak üzere görevlendirilmiştir. Soruşturma devam 
etmektedir. 

4. Yukarıdaki maddelerde 'belirtildiği üzere, Ba
kanlığımca konu üzerinde hassasiyetle durulmuş ve 
bütün kanunî vecibeler yerine getirilmiştir. 

Bilgilerinizi irca ederim. 
İçişleri Bakam 

Yıldırım Akbulut 

10. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İran 
İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 
İstanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğ
lu* nun yazılı cevabı (7/769) 

- 2 t $ -
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Türküye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlandırıtaıasını arz ederim, 
(Saygılarımla. 

Bahriye Üçok 
Ordu 

tran islam Cıımhuriyetinlin kuruluş yıldönümü do
layısıyla istanbul Konsolosluğunda yapılan toplantıda 
•basına ve Türk halkına dağıtılan Tür'kçe «Kayhan» 
Dergisljnin halkımızı rejimimize karşı kışkırtan ağır 
yayınları hakkında ne gibi bir önlem alınmıştır?. 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 28.11.1985 

Sayı : SİDE-230-428 
Konu : Bahriye Üçok'un soru önergesi Ok. 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Başkanlıklarının Başbakanlığa muhtap 

18.11.1985 tarih ve 7/769-4551 sayılı yazısı. 
Ordu Miletevkıilıi Sayın Bahriye Üçok'un tran 

islam Cumhuriyeti tarafından ülkemizde dağıtılan ve 
rejıirriimize karşı bazı unsurlar ihtiva eden yayınlar 
hakkında Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızca kendileri adına 'benim tarafımdan 
cevaplandırılması uygun görülen sözlü soru önergesi 
TBMM'riin 14.11.1985 tarihli oturumunda bu kere 
yazılıya çevrildiği cihetle, bu konuda hazırlanan bir 
cevap metni iişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu 

Dost ve kardeş Iran Hükümeti Me tarihi bağlara, 
karşılıklı siyasî ve ekonomik çıkar dengesine ve iti
mada dayanan iyi ffişklilerimliz mevcuttur. Karşılıklı 

1. — Ankara Milletvekili Kemal Aydar'ın vefatı 
nedeniyle Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in taziyet me
sajı. 

Ankara Çankaya 11.28.11.1010 
Sayın Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 

saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri çerçevesinde yü
rütülen hu münasebetler, her iki tarafın »da yararına
dır. Iran ve Irak arasında sürüp giden ve bizi endişe
ye sevkeden savaş konusunda Türkiye'nin izlediği ta
rafsızlık siyaseti, her iki ülkeyle sürdürmeyi arzula
dığımız dostluk Mişkilerinlin bir delilidir. • 

Türkiye'nin önem atfettiği yabancı devletlerin iç-
'işterline kanşimaıma politikasının bir sonucu olarak, 
Iran devriminden sonra kurulan tran islam Cumhu
riyeti ile münase'beüerimizi daha da geliştirmeyi ön
gördük ve 'bu alanda belirli mesafeler aldık. Bu çer
çevede, Türkiye Cumhuriyetinin büyük Atatürk tara
fından belirlenen vaz geçilmez bazı temel ilkeleri ol
duğunu, ikili ilişkilerin, ülkelerin temel devlet yapıla
rına karşılıklı saygı gösterilmesıi halinde ileriye gö
türülebileceği görüşünü taşıdığımızı belirttik. 

Iran islam Cumhuriyeti basınında mevcut rejimi 
dışarıya taşırmaya yönelik birtakım yayınların yapıl
makta olduğu gözlenmektedir. Muhteva ve dil itiba
riyle Türkiye'ye de yönelik bu tür bazı neşriyat hak
kında yaptığımız muhtelif girişiimlerde tran'lı dost-
ılanımızın dikkatini çektik ve bu kabil yayınlara 'mü
samaha edilemeyeceğini, esasen bunun dostluk ilişki
leri ve içişlerine karışmama prensipleri ile bağdaş
madığını hatırlattık. Iran Hükümeti bu yayınların 
Türkiye'ye yönelik olmadığını belirterek, Türkiye'
nin içişlerine müdahale etmeyi düşünmediğine dair 
bize teimünat vermiştir. 

Buna rağmen bu gibi neşriyatın ülkemizde dağı
tıldığının tespit edilmesi üzerine bunların yurda so
kulması yasaklanmıştır. Ayrıca hu zararlı yayınların 
toplatılması içinde etkin ve gerekli tedbirlerin alınma
sına tevessül edilmiştir. 

Türküye Büyük Millet Meclisi'nin değerli mensup
larından Ankara Milletvekilli Kemal Aydar'ın vefatı
nı derin bir üzüntü ile öğrendim merhuma Tanrı'dan 
rahmet 'diler, şahsınızda sayın üyelerinize tazüyetleri-
mıi sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

IX. — TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TEMENNİLER 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 

3 . 12 . 1985 Salı 

Saat : 14.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen 
ve 42 arkadaşının fındık ve fındık üreticileriyle ilgili 
olarak Hükümetçe alınan kararların ülke ekonomi; 
sine etkisi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) 

2. '— Aydın Milletvekili Ertuğrul Göksün'ün, 
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver*in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

11. — IstarJbul Milletvekili Sabit IBatumlu'nun, 
İstanbul ili Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop Millleüvekiii Halk Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

13. — Sinop Milletvekili Halk Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nailbantoğlu' 
nun, bakanlıkların 1985 yılındaki sözleşmeli memur 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/517) (1) 

il 5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğornlu vatandaşlan-
maza uygufladlğı vize engeüemeısme ilişkin Dışişleri 
Safkanından sözlü soru önergesi (6/424) 

16. — İstanbul Milletvekilli' Sabit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

(7) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştin 
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17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağkr'ın, te- I 
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) I 

18. — İstanbul Milletvekili Sabit İBatumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü- I 
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi <6/432) 

19. — İstanbul 'Milletvekili Sabit Bafcuımlu'nu'n, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz- I 
lü soru önergesi (6/433) I 

20. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) I 

21. — İçe»! Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, I 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/519) (1) 

22. — Diyarbakır Milletvekilli Malhmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

23. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatıma başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) I 

24. — 'Diyarbakır (Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ide Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

25. — Çorum 'Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

26. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt Hkıe 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

28. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, He
kimhan İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

29. — Hatay Milletvekili Abduırrahman Dernktaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Umanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) I 

30. — Aydım Milletvekilli Ertuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

31. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) . 

32. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

33. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tanm 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

34. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

35. — Kahramanmaraş Mlletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bîr gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

3'6. — Diyarbakır Milletvekili Malhmud Altunakar' 
in, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/482) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Ankara Hindeki Sıhhiye • Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

38. — Erzurum Milletvekili Himi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

39. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, drç ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

41. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya -
Ereğli Ovasındak'i sulama suyu ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/491) 



42. — îzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin İşsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere Eşkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

43. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/493) 

44. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabi! 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

45. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

46. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-
nüksever'in, Edirne Çimento jEaıbrikası inşaatının dur
durulma nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/498) 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

49. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakotadakii bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/501) 

50. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
nle îiade edilmemesinin nedenlerine Miskin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

51. — İstanbul Milletveküi İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/520) 

52. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir-vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 
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53. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe-

' den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

54. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına üişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/523) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta
rım - İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır 'Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü 'iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/524) 

56. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, bir ka
mu görevlisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devtet Bakamndan sözlü soru önerge
si ^6/525) 

57. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üreüim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına âlişkün Devlet Bakanımdan sözlü soru öner
gesi <6/526) 

58. — İstanbul Mületvekili Reşit Ülker'in, AİDS 
hastalığına karşı alınan önlemlere üişkin Sağlık ve 
Sosyal Yaldım Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

59. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

60. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına İlişkin Başbakandan 
tsjözlü soru önergesi (6/529) 

61. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

62. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

63. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

64. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 

I (6/533) 



65. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİİSYONLARDAN GELEN DİÎÖER İŞJLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'mm, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiftiriimesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma, tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

X 2. — Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Ge
nel MüdürKiğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
Malî Yılları Kesinfaesap Kanunu Tasarıian ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uyguduk Bildirimlerinin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/441, 
1/158, 3/725, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. Sayısı : 
354) (Dağıtma tarihi : 27.9.1985) 

X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 357) (Dağıt
ma tarifaH: 4.11.1985) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'm, Ka
mu Görevllerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifli le Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur

larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
r i : 30.5.1985; 4.11.1985) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal 
Cumhuriyeti Arasında 2 Kasım 1984 Tarihinde İm
zalanan Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/639) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 
5.11.1985) 

6. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Kara'a ve 
5 Arkadaşının, 2908 Sayılı Kanunun 34 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayısı : 
363) (Dağıtma tarihi: 14.11.1985) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin Merkezinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı : 364) (Dağıt
ma tarihi : 15.11.1985) 

8. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


