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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

(IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Antalya Milletvekili Aydın Güven 

Gürkan'ın, Türk4ş'in, dileklerini ve görüşle
rini içeren bir dilekçeyi TBMM'ne sunma 
istemine ilişkin gündem dışı konuşması ve 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı 

2. — Erzurum Milletvekili »Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, biyogaz üretimi ve biyogaz üretim 
tesislerine önem verilmesi hakkında gündem 
dışı konuşması 

3. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamet
tin Konufcsever'in, Trakya'nın Önemli bazı so
runları hakkında gündem dışı konuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Siyasî parti grupları adına grup 

başkanvekilleri ve bağımsızlar adına Antalya 
Milletvekili Ümit Halûk Bayülken'in ABD 
Kongresinde bazı değişikliklerle yeniden gün
deme getirilen Ermeni iddialarıyla ilgili karan 
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tasarısı karşısında Yüce Meclisin infial ve 
görüşlerinin Başkanlıkça, Dışişleri Bakanlığı 
aracılığıyla ABD Kongre Başkan ve üyelerine 
ulaştırılmasına ilişkin önergesi 91:92 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 93 

1. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sı
naî Mülkiyetin Tabana Yaygınlaştırılması 
ve Ekonomiyi düzenlemede Alınacak Tedbir
ler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı 
Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Ankara İtli Büyükşehir ve ilçe be
lediyelerine 1984 - 1986 yıllarında İhale edilen 
10 milyon liranın üzerindeki işlere ilişkin so
rusu ve İçişleri ©akanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı. (7/1555) 132:148 

93:132, 
153:156 
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132 
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Sayfa 
12. — iAdana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 

11.11.1981 tarihli gazetelerde konu edilen, 
Gümrük Bakanlığında görevli bir şube müdü
rünün bir işadamından rüşvet alınken yaka
lanması olayının sonucuna ilişkin Başbakan-i 
dan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ah-
met Kurtcebe Alptemoçin'in yazık cevabıı 
(7/1627) 149 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Erzurum illi ile ilçe ve kasaba be
lediye başkanlarının maaşlarına ilişkin sorusu 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 
Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, son günlerde

ki yağışların, Amik Ovası ve Çukurova'da ekili ara
zilerde meydana getirdiği taşkınlar nedeniyle üreti
cilerin uğradığı zararlar, meydana gelebilecek salgın 
ve bulaşıcı hastalıklar ve hükümetin tutumu konusun
da yaptığı gündem dışı konuşmaya Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay, 

izmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, kuduz 
hastalığının önemi, aşılamada kullanılan yerli ilaçların 
yetersizliği ile, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri 
bakanlarının sorumluluklarına ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mus
tafa Kalemli; 

Cevap verdiler. 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker, Avrupa Parla

mentosu Siyasî İşler Komisyonunun Ermeni soykırı
mı iftirası ile ilgili olarak aldığı karara bütün kurum 
ve kuruluşlarımızla karşı çıkılmasına ve bunun yön
temlerine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 20 ar
kadaşının, Ordu İli Korgan İlçesindeki Ziraat Odası 
ile T.C. Ziraat Bankasında görevli bazı yöneticilerin 
önderliğinde oluşan bir şebekenin, çiftçilerin üretime 
yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gereken ziraî 
kredileri kendi çıkarları yönünde kullanarak kazanç 
sağladıklarına dair iddiaları tespit etmek amacıyla 
(10/50), 

istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 24 ar
kadaşının, turizm işletmelerinde kurulan talih oyunu 
salonlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesine ve bu 
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Sayfa 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un ya
zılı cevabı 1(7/1659) 149:150 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'm, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının 1980 - 1986 yıllarında iştirak ettiği 
ışirketlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın yazılı cevabı (7/İl 662) 150:151 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, ülkemizde mevcut vakıflara ve bu 
vakıflarda 1980 - 1986 yıllarında yapılan tef
tişlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın yazılı cevabı (7 /1677) 151:152 

sorunu çözümleyecek acil tedbirleri tespit etmek ama
cıyla (10/51), 

Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 29 
arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan vatandaş
larımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine ve 
ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgütlenmiş güç
lerin etkilerinden korunmaları, maddî ve manevî yön
den desteklenmeleri için alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla (10/52), 

Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 10 ar
kadaşının, Türkiye - ABD ilişkilerinde mevcut ol
duğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SEtA anlaşmasının her iki ülkeye sağ
ladığı yararları tespit etmek amacıyla (10/53), 

(Birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gün
demde yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında 
yapılacağı açıklandı. 

Genel Kurulun 25.3.1987 Çarşamba günkü bir
leşiminde yapılacak olan içtüzük Teklifi ile ilgili gö
rüşmelerin, bu haftaya mahsus olmak üzere ertelen
mesine; 523 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile ilgili görüş
melere kalınan yerden devam edilmesine ve çalışma
ların bu tasarının görüşülmesinin bitimine kadar uza
tılmasına ilişkin ANAP Grubu önerisi kabul edildi. 

Tokat Milletvekili Enver Özcan ve 15 arkadaşı
nın, Hükümetin ekonomik politikası nedeniyle iktida
ra yakın çevrelerin haksız kazanç sağladıklarına dair 
iddiaları araştırmak amacıyla (10/44), 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 13 
arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumun-
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da mevzuata aykırı olarak yapıldığı iddia edilen 
işlemleri ve sorumlularım tespit etmek amacıyla 
(10/45), 

îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 14 ar
kadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve 
mevcut aksaklıkları gidermek amacıyla (10/47), 

Birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
lerin öngörüşmeleri yapıldı; Meclis araştırması açıl
ması reddedildi. 

25 Mart 1987 Çarşamba günü saat 14.30'da toplan
mak üzere birleşime saat 19.44'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 

II. — GELEN 
25 . 3 . 1987 

Rapor 
1. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı 

ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma 
tarihi : 25.3.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Türk Medenî Kanununun 453 üncü maddesinde 
değişiklik yapılmasının düşürtülüp düşünülmediğine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1768) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.3.1987) 

KAĞITLAR 
Çarşamba 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Tu
rizm Genel Müdürlüğünce yayınlanan 26,12.1985 ta
rihli genelgenin 2 ve 3 üncü maddeleri uyarınca ya
pılan işlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1769) ^Başkanlığa geliş tarihi: 
24.3.1987) 

3. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan -iliç İlçesi Şeyda Lisesi Müdür yardımcılığına, 
mevzuata aykırı olarak atama yapıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1770) '(Başkanlığa geliş tarihi: 
24.3.1987) 

MRİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Yavuz Köymen (Giresun) 

'BAŞKAN — Türküye Büyük MffiUet Meclisinin 81 itnci BMeşJîmtaİ açıyorum, 

III. — YOKLAMA 
BAŞJKJAN — A)d okunmak suretiyle yoklama ya

pılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamada (isimleri okunduğu sı

rada) bulunmayıp da sonradan gelen arkadaşlar, isim
lerini bîr kâğıda yazıp gönders'inler, gönderdikten 
sonra da salonda bulunsunlar; isimlerini okuduğum
da bizzat kendilerini görmke istiyorum. 

iSayın Besim Göçer?.. Burada 
Sayın Lezgin Önail?.. Burada 
Sayın Hüseyin Şen?.. Burada 

Sayın Burhan CaMt Gündüz?.. Burada 
ISayın Alitıuok Esen?.. Burada 
Sayın Safa Giray?.. Burada 
Sayın Sadi Alblbasoığlu?.. Burada. 
Sayın Mehmet Özalp?.. 
Sayın Atalet Yılmaz?.. 
M. TURAN ıBlAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

kâğıtlar imzalı oîacak Sayın B'aşlkıan. 
BAŞKAN — Bunları da tahrif edin artık!... üç 

buçuk yıldan beri buradayız; elbette imzalarına ba
kıyoruz efendim. 
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M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Siz, «imzalı olacak!» diye anons etmediniz, yanılabi
lirler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın îsmet özar&lan?.. Burada. 
Sayın Tınaz Titiz?.. Burada. 
ISayın Memduh Gökçen?... Burada. 
Sayın Sabahattin Eryurit?.. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Yok olan milletvekilinin yerine kâğıt gönderildiğiı za
bıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Efenldlim, fazlıa tahrif etmeyin. Bu
rada bulunan arkadaşlarımız için, «Burada» diyo
rum. 

M. TURAN BAYEZtT ((Kahramanmaraş) — 
Bunlar işin özüdür. 

BAŞKAN — Talebe mümessili gibi,, Başkanlığı 
bu kadar konıtrol etmeyin efendim. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Hafife almayın; burada olmayan bir üyenin adına 
kâğıt gönderilmiştir; zabıtlara geçsin diye belirtiyo
rum. 

BAŞKAN — Tallebeliğinizdeki huyunuz yerinde 
kalsın. (ANAP sıralarından alkışlar). 

ISayın Fahir Sabuniş?.. Yok. 
Sayın Ahmet Kurtçebe Alptemoçin?.. Burada 
Sayın Kemal Gökçora?.. Burada. 
dANAP sıralarından «Mehmet Özalp burada» 

sesleri) 
Efendim, kâğıt gönderdikleri halde burada ol-

mlaıyan arkadaşlarımın isimlerini tekrar okuyacağım, 
kâğıdı gönderdikten sonra belki dışarı çıkmış ola
bilirler.. 

Sayın Fuat özjtek'in?.. Burada. 
(Sayın Necat Tunçsiper?.. Burada. 
Sayın Mehmet Ali Doğuşta?.. Burada. 
Sayın Mustafa Taşar?.. Burada. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürhan' 
in, Türk - Iş'in, dileklerini ve görüşlerini içeren bir 
dilekçeyi TBMM'ye sunma istemine ilişkin gündem 
dışı konuşması ve içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut' 
un cevabı. 

BAŞKAN — Gündeme göçüyoruz. 

• Sayın Aydın Güven Gürkart, Türk - İş'in yüce 
Meclisimize iletmek istediği görüş ve dilekler konu-

Sayın Remizi Çerçi?.. Burada. 
Sayın Turgut Yaşar Gülez?.. Burada. 
Sayın Ahmet Süter?.. Burada. 
Sayın Muzaffer îllhan?.. Bunada. 
Bulunmayan dört arkadaşı yeniden okuyorum: 
Sayın Fahir Sabuniş?.. Yok. 
ıSayın Sabahattin Eryurit?.. Yok. 
Sayın Ahmet Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Mehmet Özalp?.. (ANAP sıralarından «Bu

rada» sesleri) Peki, burada. 
Sayın Mustafa Şahin?.. Burada. (ANAP sırala

rından «Münir Sevinç orada, yok değil Sayın Baş
kan» sesleri) Bir dakika efendim.. Lütfen efendim, 
lütfen... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, vak'ilt geçirmeyin efendim, tamam de
ğilse ara vereceksiniz. 

IMUiSTAFA RÜ1ŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Sayın Başikian, sayın Bayazit burada mı, burada de
ğil mi? 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Yürür?.. 
(Efendim, biraz da zatı âlinizi tatmin için okuyo

rum. 
!M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Hassas olun Sayın Başkan, vakit geçiyor, «Meclis 
çalışsın» diyenler: gelmeli buraya. 

BAŞKA/N — Sayın İhsan Nuri Topkaya?.. Bu
rada. 

Diğer gelenleri okumuyorum. Efendim, diğer 
igielenleri kayda geçiyoruz. 

ALÎ TOıPÇOOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, benüm isimim okunmadı. 

BAŞKAN — Efendim, diğer gelenileri okumuyo
rum. 

Toplantı yetersayımız teşekkül einüştir. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Görüşmelere 
başlıyoruz. 

sumda gündemi dışı söz istemişleridir. Kendilerine bu 
konuda söz veriyorum. 

Buyurun. (AJNİAP sıralarından «Yok dendi» ses
leri). 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bunlar 
ucuz numara Sayın Başkan, ucuzladı bunlar. Yokla
mada, «Yok» dendi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Gerek
siz müdahaleleri yapmayalım efendim. Bu gereks'iz 
müdahalelerin h)iç kimseye faydası yoktur. Lütfen 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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efendim... (ANAP sınalanndan gürültüler) Lütfen 
efendim... 

AYDIN GÜVEN GÜR/KAN (Antalya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; oradan bir arka
daş; «Adam yıok» diye müdahale etti. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin konuşma diline bu uymaz; bu 
bir. Jk'incM, buradayım, yoklamadayım; Meclisi, lüt
fen dikkatte takip ©din, yoklamadayım. 

(BAŞKAN — Sayın Gürkan, biz konuyu hallettik 
©fendim, siz devam edin. 

EROL AĞAGİL (Kırklarda) — Onu sen adam
larına söyle yahu... Ne bağırıyorsun? Devamlı bağı
rıyorsun. 

BAŞKAN — Efendim, burada hiç adamım ola
maz; ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı
yım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 
lütfen, herkes konuştuğu sözlün değerini bilsin. 

İM. TURAN BAYEZ'İT (Kahramanmaraş) — 
ISayın Başkan, hepsi sizin adamımız. 

BAŞKAN'— Devam ediin Sayın Gürkan, devam 
edin efenidim. 

İM. TURAN BAYlEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, ekseriyeti siz sağladınız. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Meclis Başkanının 
ekseriyeti sağlaması suç mu? 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, devam edin efendim. 
AVDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri... 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, bir dakikanızı rica 

edeceğim. 
AYDIN GÜVEN GÜRIKAN (Devamla) — Hay 

hay efendim. 
BAŞKAN _ Şayet bunları okumasaydım, geçen 

celsede yaptığınız gibi, «Bunları okuyun; yerinde var 
mıydı, yok muyldu» diye söz alacaktınız. Ben bunları 
önlemek ve hiçbir dedikoduya mahal vermemek için 
arkadaşların burada bulunup bulunmadığını kısa za
manda tespit ettim. (SHP sıralarından gürültüler) 

AHMET SIRJRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, sakin sakin konuşun; bağırmayın. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan buyurun, devam ediin 
efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; dün, Türk işçilerinin şu anda açık bulunan 
tek örgütü Türk'- İş, uzunca bir süredir sorunlarını 
duyurabilmek için sürdürmekte okluğu çabalarının 
demıokratitk: bir parçası olarak; Türkiye. Büyük Mil
let Meclisine dileklerini ve görüşlerini içeren bir di
lekçeyi sunma kararını vermişti. 

Türk - tş'in, uzunca bir süredir görüşlerini ve di
leklerini bu yüce Meclise ve hükümete ulaştırabilmek 
için yoğun çabalar içkide olduğunu bilmekteyiz. Siz 
değerli milletvekili arkadaşlarıma, şu anda Türkiye' 
mln tek işçi temsilcisi olan Türk - tş'in, daha öncele
ri, (17 Temmuz 1984Ue, 11 Şubat 1985'te ve 29 Ni
san 1985'tıa) hükümete, görüş ve dileklerini ileten bir 
dilekçeyi verdiklerimi hatırtlatmak isterim. Bununla 
da yetinmemişler, Kasım 1985 t̂e, Sağlık işleri Ko
misyonuna gene bu görüşlerini iletmek gereğini duy
muşlardı; fakat bu görüşlerin dikkate alınmaması 
üzerine, 21 Aralık 1985%, Türk - tş, Türkiye işçileri 
adına Türkiye Büyük Millet Meclisini göreve çağıran 
bir toplantı yapmak gereğini duymuştu. Bunun dışın
da, Türkiye'nin şu anda açık bulunan tek işçi konfe
derasyonu, İzmir ve Eskişehir mitiingleriyle, görüş ve 
dileklerini siz yüce Meclise iletebilmek çabaları için
deydi. Bunların hiçbirinin sonuç vermemesi üzerine, 
Türk işçilerinin tek açık konfederasyonu olan Türk -
tş, beşyüz altıyüz profesyonel sendikacı yöneticüsiy-
le birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisine görüş ve 
dileklerini iletebilmek amacıyla dün bir yürüyüş yap
mak istediler. 

M. MEMDUH GÖKÇEN (Bursa) — Müsaade
siz 

AYDIN GÜVEN GÜRIKAN (Devamla) — Ge
leceğim oraya efendim. 

Bu yürüyüş, polis kanalıyla ve polis zoruyla ön
lendi. 

Sayın milletvekilleri... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Kanun, kanun... 
IBAŞKAN — Lütfen efendini, lütfen... 
AYDIN GÜVEN GÜRIKAN (Devamla) — Ka-

nunsa, binlerce ve onbiınteroe insanı yapay bir coş
ku içinde Başbakanı karşılamak için... O zaman o ka
nun çalışacak mı? Örgütlerden, ANAPtan oto
büslerle adam taşıyacaksınız; o yürüyüşe izin vere
cek misiniz? Yüzlerce işveren, uçağına binerek gidi
yor; onlar dert olmuyor mu? (SHP sıralarından, 
«IBravo» sesleri, alkışlar) o zamıan kanun yok mu? 
Otobüsle Sivas'tan, Ardahan'dan adamlar getirecek
siniz; kesecek mlsiriiz yollarını? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Onun
la ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AYDIN GÜVEN GÜRIKAN (Devamla) — Sa

yın Başkan,- benim amacım o değil; benim amacım, 
sükûnet içinde, Türk işçi sınıfının... (ANAP sırala
rından gürültüler). 
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BAŞKAN — Lütfen efendîlm, lütfen... Dinlemek 
mecburiyetindesiniz efendim. 

AYDIN GÜVEİN GÜRfKAN (Devamla) — Be
nim •amacım, dünkü olay yasal mıydı değil miydi; 
haklı mıydı haksız mıydı, bunu tartışmak değil - bu
nu kamuoyu değerlendirmiştir; gerekirse, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde aynıca tartışılır - benim 
amacım, uzunca bilr süredir sizlere sesini duyura-
mayan Türk işçilerinin verdikleri ve çok önemli nok
taları içeren şu dilekçenin içindeki bilgileri bir kez da-
Iha sükûnetle ve olgunlukla Türkiye Büyük Millet 
Meclisine imtikatinli sağlamaktır; amacım bundan iba
rettir. 

AHMET RJÖMZt ÇERÇt (Adana) — İşçi temsil
cisi misin?1 

AYDIIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ba
kınız, ben emekçiyim; ben hayatıımfda, jÇaiz geliri, 
kâr geliri, rüşvet geliri, i'hltikâr geliri... hiçlbirini eldte 
etmedim. (SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Ben emekçiyim arkadaşım; emeğimle geçindim ve 
emekçiyim ömrüm boyunca da, emekçi olmaktan if
tihar ederim. . 

İSMAİL SARUHAN d Ankara) — Nerede?... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ben 

emekçiyim. (ANAP sıralarından gürültüler). 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Tepeden ba

kıyorsun, neyin emekçlisisin? 
BAŞKAN — Lütfen, Sarohan.... Sayın Saruhan, 

ıgereksiz yere, müzakereleri niçin uzatıyorsunuz? 

AYDIN GÜVEN GÜRJKAN (Devamla) — Ba
kınız, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu çok 
çeşitli eğilimlerden; ANAP'lısı, Doğru Yol'cusu, 
SHP'llisi, çök çeşitli eğitimlerden işçilerimizi barın
dıran bir üst kuruluştur Bunun bir sınıf sendikacılı
ğı olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Türk - îş bünye
si içinde her çeşit eğilimin kendini temsil ettirdiğini 
kabul etmekteyiz. Şimdi bu Türk - iş, Türküye hak
kında üç tane önemli saptama yapıyor, bunu bilgile
rinize sunuyorum. 

Bakınız, her çeşit eğilimden, her çeşit siyasal eği
limden işçilerimizi barındıran kuruluş,, şu üç önemli 
saptamayı yapıyor: 

1. Bugün, cevabı dikkatle araştırılmak gereken 
ilk soru, yakın geçmişim sosyal hukuk devleti olan 
Türkiye'nin, 1980 sonrasında hangi noktaya geldiği; 
(bugün egemen kılımımak istenen şartlar kendi seyrin
de bırakılırsa, önümüzdeki günlerde hangi noktala

ra varabileceği sorunudur. Bunu ANAP'lı işçi söylü
yor, Doğru Yol'lu ve SHP'lli işçi söylüyor. 

2. Belirtilmek gerekir ki, son yedi yıl, Türki
ye'de sosyal devlet anlayışını kaldırdığı gibi, hukuk 
devleti ilkesini de ciddî surette tartışılır bir duruma 
sokmuşjtur. Hepsi söylüyor işçilerin; ANAPlısı, 
Doğru Yol'lsusu, SHP'lisi ve adını bilemeyeceğim baş
ka partilerden, (ANAP sıralarından «Şildle'ye sor Şİ-
deye» ve «Öğren de gel» sesleri) 

3. Yapısındaki tüm çarpıklıklar ve 18 inci yüz
yıl anlayışı ile uygulanmaya çalışılan ekonomik sis
tem, iktisaden güçtüz durumdaki geniş halk kesim
lerini devlet himayesinden büyük öılçüde yoksun ha
le getirirken, devlet bu kesimleri koruyucu, sosyal, 
ekonomik ve malî tedbirler alma ödevini yerine ge
tiremez duruma girmiştir. Buna koşut olarak, devle
tin ekonomik hayattaki belirleyici etkinliği ve rolü, 
Ihiç mertebesine inldirtgenmek ve iktisaden güçsüz du-
ırumdaki kitleler, özel sermayenin egemenliği altına 
sokulmak ve insafsızlığına terk edilmek istenmekte
dir. Bu sözler, hükümete, hükümete destek veren 
ANAP Grubunadır. 

Tüirkİye işçilerini temsil eden Türk - İş, bu giriş
ten sonra şu önemli saptamaları yapıyor : 

1. Siyasî iktidar, geniş kitlelerin, ağır ekono
mik güçlükler ve her ölçünün ötesindeki hayat pa
halılığı altında ezilmesine seyircidir. 

2. Her beş yurttaşımızdan birinin, işsizliğin 
(feci sonuçlarıyla karşı karşıya bulunduğu yurdumuz
da, iş sağlamanın ve işsizlikle mücadelenin, devletin 
işlevleri arasında bulunmadığı, bu hükümetçe öne 
sürülmektedir. 

3. Gerekçe gelir düzeyinin yarı yarıya eksil-
tildiğÜ, yüzbinlerce yurttaşımızın aileleriyle birlikte 
asgarî ücret düzeyinde sefalete mıalhkûm edildiği bir 
ortamda, sıkıntıları ortadan kaldırmakla ödevli olan
lar, sessiz kalabilmektedir. 

4. llktisaden güçsüz durumdaki kerimlerin, di
şinden tırnağından artırarak yerine getirdiği vergi 
Ödemle yükümlülüğjüyle sağlanan imkânlar, siyasal 
•'iktidarla bütünleşen üç beş sermayedara ya da ku
rumla aktarılialbilmektedir. 

5. Türkiye'nin gelir dağılımı en bozuk ülkeler 
arasında başlarda olması, uygulamanın giderek daha 
kötüye yönelmesi, siyasal iktidarı hiçbir şekilde ra
hatsız etmemektedir. 

6. Emeğin, ulusal ve uluslararası düzeyde hir 
meta gilbfi, üstelik ucuzluğu ile iftihar edilerek pazar
lamaya kalkışılması, Türk çalışanının emeğinin, ya-
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bancı tekellerce, Turfa ye Cumlhuriyetfi Devleti hu- I 
dutları içinde sömücülebillmesi için her çeşit imkânın I 
yaratılması, bugünkü siyasal iktidar açısından sis- I 
temin bir gereği ve yadırganmamak gereken bir uy- I 
©ulama olarak görülmektedir. I 

iBAŞKAN — Sayın Gürkan, toparlayınız efen- I 
dim. I 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. I 

7. Siyasal iktidar, kendi dışındaki her çevreyi, I 
çoğu kez demokratik bir yapıda, çoğulculuğa da
yalı özgür düşünceleri de hedef alarak, sürekli ola- I 
rak suçlama eğilimindedir. -Bunları ben söylemiyo- I 
rum, I 

8. Türlkiye'riin, insan halklarına saygı esasına I 
dayalı Batı demokrasilerinden adım adım uzaklaştı
rılmasına seyirci kalmakta ve hatta bunun teşvikçisi 
olmaktadır bugünkü iktidar. Bunu söylemektedir. I 

9. Hür sendikacılık, grevli serbest toplu pazar- I 
hk hakkı gibi, demokrasiyi gerçek anlamda demok
rasi yapan kurumların bunca uyarıya rağmen, si
yasal -iktidarlarca hayata geçMlmemek'te direnilmesi- I 
nin, sadece çarpık ekonomik sistemin korunması I 
amacına yöneldiğini söylememek mümkün değildir. I 

Bunları, sayıları <mlilyonlara varan Türk işçileri- I 
nin, çok çeşMi siyasal eğilimlerden gelen Türk işçi
lerinin tek örgütlü sendikası söylemektedir. Bu sözle- I 
ne kulak tıkamak hakkına sahip değiliz. I 

İBAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen konuşmanızı I 
toparlayınız, çünkü hayli zamanınız geçti efendim. I 

AYDIN GÜVEN -GÜRKAN (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. I 

10. IBugün Türk'iye*de, milyonlarca insanımı- I 
zın, tarım işçilerinin iş yasalarının ve sosyal güvenlik I 
sisteminin dışında güvencesiz durumlarda sürdürül- I 
mesi, siyasal iktidarı hiç mi hiç rahatsız etmemek
tedir. I 

Sayın milletvekilleri, milyonlarca işçi Türkiye I 
Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı aracılığı ile j 
yüce kurulunuza şöyle seslenmekttediir... I 

BAŞKAN — Bitiriniz Sayın Gürkan. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bi

tiriyorum Sayın Başkan. Şöyle diyor: «Sayın Başkan... I 
HlLMt BİÇER (Sinop) — Ne zaman bitirecek- i 

sin?.. I 
BAŞKAN — Devam ediniz efendiim. I 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 

Dinleyiniz. | 
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«Sayın Başkan, tüm bu çarpıklıkların Türkiiye'yı 
hangi noktaya getireceği sorusunun cevabı ise, çık
mazdır, çözümsüzlüktür. Siyasal iktidar bu gidişin, 
çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi arayışına ve de-
makrasiyli kalıcı kılabilmek için gösterilmesi gereken 
özene, ne denli ters ve sonuçlarının ne denli tahrip
kâr olabileceğini ya görmemekte ya da daha vahimi, 
görmek istememektedir. Çoğulcu ve özgürlükçü de
mokrasiyi ve sosyal hukuk devleti ilkelerini hedef 
alan Atatürk Türkiyesinii, insan hakları temeline da
yalı hukuk sistem/inden koparmaya yönelen bu gi
dişe dur diyebilecek yegâne büyük merci ise, Tür
kiye Büyük Millet Meclisidir. 

İşçiler böyle diyorlar; dilerim, umutlarını kır
mazsınız. (SHP sıralarından alkışlar). 

BASjKAN — Gündem dışı konuşmacı Sayın Ay
dın Güven Gürkan'a cevap vermek üzere, Sayın İç
işleri Bakanı; buyurun. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Uzman 
çavuş raporlarını okuyun siz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, dinleyelim... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, bir sene evvel verdiğim sözlü sora önergeme 
bugüne kadar cevap vermiyor da, bugün burada Sa
yın Gürkan'a niye hemen cevap .veriyor? 

İBAŞKAN — Lütfen efendim... 

İKADIR NARİfcN (Diyarbakır) — Bir sene evvel 
size işkencelerle ilgili soru sordum; cevap vermiyor
sunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Başını salla

ma... Siz gerçekleri söylemiyorsunuz. 

İBAŞKAN — Sayın Narin, yerinden konuşma di
ye bir usul yok. Lütfen efendim... Yeri geldiği za
man söylerisiniz. 

KADİR NARt/N (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
bağırarak değil, yavaş konuşun. 

BAŞKAN — Efenidıim, susmak meoburiyetinde-
ısiniz; ama devam edecekseniz çaresi var. 

KADİR NARİN (Diyaıibakır) — Siz de bağır
mak mecburiyetinde değilsiniz. 

BAŞKAN — Devam edecekseniz çaresini bulu
rum. Lütfen efendim... 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YULDLRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
(Meclisinin sayın üyeleri... (ANAP ve SHP sıraların
dan gürültüler). 



T. B. Mi M. B : 81 25 , 3 , 1987 O : 1 

BAŞKAN — Grup idarecilerinden rica ediyo
rum, lütfen görevlerini yapsınlar. Lütfen efendim, 
lüıtfen.... 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Dün, Türk - İş, birtakım meselelerini, 
hazırlamış olduğu mektupta dile getirdi ve bunları 
Türkiye Büyük Millet Meclisine, kendi temsilcileri 
marifetiyle toplu bir şekilde ileteceğini beyanla, bu 
gibi tok davranışta toülunıdu. Saym Gürkan, bu hare
ketin polisçe önlendiğini ifade ettli. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yalan mı? 
(ANAP sıralarından «DMe yahu» sesleri). 

İÇİŞLERİ BAKIANI YÎI(L(DDRIM AKBUIJUT 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri, 2911 sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu... 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Her zaman bunu 
söylüyorsunuz... 

İÇİŞLERİ BAKANI YJ/LİDIRIM AJKBULUT 
(Devamla) — ...toplantı ve yürüyüşlerin nasıl yapıla
cağını tanzim etmiştik. 

(MÜNİR SEVİNÇ (Eahişehir) — Başbakana da 
aynısı yapılacak mı? 

BAŞKAN — Sayın Münir Sevinç, Sayın Münir 
Sevinç... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Turgut 
Özal'a da aynı kanunu uygulayın. 

BAŞKAN — Sayın Münir Sevinç 

İÇİŞLERİ BAJKANI Y0LDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bu kanuna göre, en az 7 kişiden olu
şan b'ir düzenleme kurulunun teşekkül ettirilmesi ve 
Ibu kurulun, toplantı ve yürüyüşten 72 saat evvel o 
yerin mülkî amirine bildinimdıe bulunması gerek
mektedir. 

MEHMET ABDURREZZAK CEYLAN (Siirt) 
— Bunu daha evvel dıe söyledinfc. 

İÇİŞLERİ BAIKANI YILDIRIM AJKBULUT 
(Devamla) — Ayrıca, bu kanuna göre, toplantı yapı
lacak yerier ile yürünecek yolların hangileri olduğu, 
daha önceden vali ve kaymakamlarca kararlaştırılır 
ve ilan edilir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bu, 
gösteri yürüyüşü değil. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, zatı âliniz Ibir talep
te bulundunuz, Sayın Bakan cevap veriyor; bunu 
Genel Kurul değerlendürecek. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Kanunun 22 nci madldesi ise, «Türki-
Büyük Millet Meclisime bir kilometre uzaklıktaki alan 

I içerisinde toplantı ve yürüyüş yapılamayacağını» 
I hükme bağlamıştır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
I — 500 ANAP'lı geldiği zaman Meclise nasıl koydu-
I nuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I .(Devamla) — Değerli milletvekilleri, Türk - İş, ka-
I nunda belirtilen hususların hiçbirini yerine getirme-
I mistir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
I O gün nasıl yerine getirildi Sayın Bakan? 

I BAŞKAN — Sayın Ceylan, Sayın Ceylan, lüt-
I fen efendim... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I '(Devamla) — Ne düzenleme kurulu oluşturmuş, ne 
I vilayette bildirimde bulunmuştur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmıaraş) — 
I Sayın Bakan, gösteri yürüyüşü yapmıyorlar ki. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Yanlış 
I şeyler söylüyor, Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Lüjtfen efendim... Siz de kürsüye 
I çıkar doğrusunu söylersiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I (Devamla) — Eğer kanunun gereğini yerine getirse-
I lerdi, belirlenen bu yerlerde... 

!M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
I Söz veriyor musunuz Sayın Başkan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I (Devamla) — ...toplanmalarına ve meselelerini an-
I latmalarına kimsenin bir diyeceği olmazdı. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraış) — 
I Korktunuz, korktunuz. 

/MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — ANAP'ın.de-
I veleri de 500 kişiyle geldi, onlar da gösteri değil mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I '(Devamda) — Nitekim, Türk - İış, İzmirlde olduğu 
j ıgitoi, bu gibi toplantılarını yapmış bir işçi kuruluşu-
I ımıuzdur; ama (bu işçi kuruluşumuz, kanunî yollardan 
I değil, kanunsuz davranışlarla meselelerini ortaya koy-
I maya çalışmıştır. 
I Değerli milletvekilleri, demıakrasi, kanun hâki-
I miyeti demektir. Demokrasi, kanunsuz davranışla-
I ların koruyucusu olamaz. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Ayva-
I ilılk'ta korudun sen. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I (Devamla) — Kanunsuzluk hiçbir şekilde savunula-
J maz. 
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ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Ne ka
nun dinledin, ne anayasa dinliyorsum. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bu takdirde anarşi doğar, ülkeye terör 
hâkiim olur. 

TEVBİK BtUAL (Hatay) — Terörü siz yaratı
yorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBULUT 
(Devamla) — Türk - İş, bildİrimıde bulunmak sure
tiyle, kanunun kendilerine vendtiği hakları kullanarak, 
önceden ilan edilmiş olan yerleride toplanarak iste
diklerini kamuoyuna duyurabilirdi. 

MEHMET ABDURREZAK OEYLAN (Siirt) —. 
Türk - İş teröre başvurmadı Sayın Bakan. 

Başkan Sayım Ceylam... Sayın Ceylan.... 
1ÇIŞLEİR1 BAIKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Kanunî .bir şekilde dileklerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunabilirdi. Nitekim, 50 işçi 
temsilcisi arkadaşımız, dilekçelerini Türkiye Büyük 
Millet Meclisine vermişlerdir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Türk 
- İş anarşi çıkarmaz Sayım Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bunlara herhangi bir müdahale olımıa-
mıştır; falkat biız, beşytüz altıyüz kişi topluca yürüye
cek ve dilekçemizi Türkiye Büyük Millet Meclisine 
vereceğiz şeklindeki kanunsuz davranışa, elbette ki, 
rnlüsaaıde edilemezdi ve edilmedi. (ANAP sıraların
dan «Bariovo» sesleri, alkışlar). 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Mecli
se, illa otobüsle gelinecek diye kural mı var? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRDM AKBULUT 
.(Devamla) — Değerli rnilletveklilleri, hükümetimiz, 
demokrasinin savunucusudur. Her alanda olduğu gi
bi, bu hareketi/yle de bunu göstermiştir. 

IMfÜNIR SEVİNÇ (Eskişehir) — ANAP devele
rini ne zaman getireceksiniz? Ne ile getireceksiniz; 
otobüsle mi getireceksiniz; yürüyerek mi getirecek
siniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKjBULUT 
(Devamla) — Kanun hâkimiyeti olmayan yerde hiç
bir hak ve hürriyet teminat altında değildir... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sfiiirt) — 
Kanunlar herkese uygulanır Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — ... o zaman da demokrasiden bahsede
mezisiniz. Demokrasi olmayan ülkede keyfîlik hâkim 
olur... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Onun 
için 4 üncü maddeyi kaldırmıyorsunuz, 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
• (Devamla) — ... anarşi haklim olur. Neticede, de
mokrasi yerine dikta hâkim olur. (ANAP sıraların
dan alkışliar). 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — De
mokrasi istiyorsanız, 4 üncü madldeyi kaldırın, yasak
ları1 kaldırın. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKjBULUT 
ı(Devamla) — Türkiye bu dönemleri yaşamışta, bir da
ha o günlere dönmek istemiyoruz. Demokrasiyi, bi-
zfiım kanun hâkim iy eltini teessüs ettirme anlayışımıız 
ve bizim gibi düşünenler ayakta tutacak ve güçlen
direcektir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kanun hâkimiyeti yolk, özal hâkimiyeti var. 

FEYZUULAH YILDIRIR (Gaziantep) — Ya
saklara devam et... Millet soracak. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBULUT 
(Devamla) — Kanunsuzluğu, siyasî çıkar sağlamak 
maksadıyla destekleyenlerin, ne işçi haklarını, ne de 
demokrasiyi savunduklarına inanmak mümkün ol
madığı gibi, bu davranışları cididiye almak da müm
kün değildir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar; SHP ve DYP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) Geçmişte bu şekilde hareket 
ledenlerin, kendilerine olmadığı gibi, ülkeye de bir 
yarar salğUayamadıkları acı tecrübelerle sabjitıtir. 

FEİYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — O za
man, bir il başkanı bile olamıyordunuz Sayın Bakan; 
geçmişe laf atmayın. 

MÜNİR SBVftNÇ '(Eskişehir) -~- (Bir çoban bile 
olamazdı o zaman; ama bakan oldu işte. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Yine olamaz. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Yine 
olamayacak. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
ı(Devamla) — Değerli milletvekilleri, biz işçiden 
yanayız, biz ortadirekten yanayız. (ANAP sırala
rından alkışlar; SHP, DYP ve DSP sıralarından 
gürültüler) Samimî davranışlarımızla akılcı tedbirle
rimizle bu kesimi daha iyi bir yaşam ortamına ge
tirdik; getirmek için de gayret sarf edeceğiz. '(ANAP 
sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri; SHP, DYP ve 
DSP sıralarından gülüşmeler) 

Geçen sene, enflasyonla mücadelemiz başarıyla 
ulaşmıştır. ı(ANAP sıralarından alkışlar, «Bravo» 
sesleri, SHP, DYP ve DSP sıralarından gülüşmeler) 
Hayat pahalılığı, enflasyon oranı 24,6'ya düşmüş, bu 
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sene de 20'ye düşecektir. (SHP ve DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar (!) Bu acı gerçekler sizleri 
ürkütmemelidir. 

İM. TURJAİN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Siz 
ürküyorsunuz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sizler, bizi ve demokrasiyi destekle
melisiniz; başka çıkar yolunuz yoktur. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

FEYZULLAH YTLDIRIR (Gaziantep) — Se
çime, seçime; erkekseniz seçime gidin. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri... 

EEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) Yasak
ları kaldır sen. 

İÇlŞLERt BİAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri, Sayın Başba
kanımızı millet karşılayacaktır. Çünkü, o Türk (Mille
tine mal olmuş bir liderdir. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Kanunda, onun karşılan
masına mani olacak bir hüküm yoktur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Özal diktası var, Özal. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Kanun bu karşılamaları onun için 
istisna tutmuştur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, şunun cevapla ne alakası var? 

İIÇÎŞLERI BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Yüce Meclisi saygıyla selamlar, iti
raz edenlerin kanunu bir kere okumalarını salık 
veririm. !(IA|NAP sıralarından alkışlar; SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
Sen oku, sen oku. 

EEYZULLAe YILDIRIR (Gaziantep) — Sen 
oku... 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, biyogaz üretimi ve biyogaz üretim tesislerine 
önem verilmesi hakkında gündem dışı konuşması 

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

geleyim Sayın Başkan, ne oldu? 
BAŞKAN — Efendim,, zati âliniz, bana bir di

lekçe vermişsiniz; burada diyorsunuz ki, «Biyogaz 
hakkında konuşacağım.» Ben de zati âlinize söz ve
riyorum. 

Buyurun. (Gürültüler) 
AOMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, bana, söz vereceğinize dair söz ver
miştiniz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU l(Erzurum) — Biraz 
havayı yumuşatacak bir .konu seçtim, («iyi olur, iyi 
olur» sesleri) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Bugünkü konum, biyogaz üretimi için, biyogaz 
üretim tesisleri yapımına önem verilmesi hakkında
dır. Bu konunun önemini 1973 - 1979 yılları ara
sında senatör olduğum sıralarda Senato kürsüsün
den de belirtmiş, sanırım o yıllarda birkaç yazılı 
veya sözlü öneride bulunmuştum. (Gürültüler) 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Sayın Nalbant
oğlu, kime anlatıyorsunuz, herkes dışarı çıktı. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Senato 
tutanaklarından bulabilirsiniz. 

Kaçmayın da, öğrenin ne yapacağınızı. 
İSMAİL ÜÖDÜL ı(Edirne) — Sayın Nalbant

oğlu, gazeteciler bile dışarı çıkıyor. 
HİLMİ NALBAİNTOĞLU (Devamla) — Bu 

konuya bugün de önemi nedeniyle eğilmemiz gerek-
I tiği inancıyla değinmek istiyorum. Zaten televiz-
| yonda da görüyoruz, bazı enerji sempozyumları 
i düzenlenmektedir; hükümet, henüz arayış içinde. 

özellikle, 1973 dünya petrol bunalımı ve insan
ların yükselen yaşam düzeyleri, enerji ihtiyacını 
hızla artıran bir etken olmuştur. Bu durum, bütün 
ülkeleri, birincil enerji kaynaklarının yanında, yeni 
enerji kaynakları üzerinde çalışmaya yöneltmiştir. Bu 
'kaynaklardan birisi, belki de birincisi biyogazdır. 

Biyogaz, esasta bataklık gazıdır. Havasız şart
larda ahır gübresi ve diğer organik atıkların ferman-
tasyonuyla elde edilmekte; renksiz, kokusuz, temiz ve 
ısıl değeri yüksek olan bir gazdır. Bu gazın üretimine, 
dünyada 1950 yıllarında başlanmış olduğu halde, 
ülkemizde biyogazla ilgili araştırmalara önceleri aka
demik düzeyde başlanıyor, uygulamaya yönelik ilk 
çalışma ise, 1963 yılında Eskişehir Topraksu Araş
tırma Enstitüsünde yapılıyor. Konuyla ilgili asıl uğ
raş, 1980'den itibaren - belki benim o zaman Sena-

ı toda konuştuiklarımdan esinlenilerek - Topralksu Ge
nel Müdürlüğünce başlatılmış ve sürdürülmektedir. 

Biyogaz üretiminde esas olarak, büyük baş 
[ Hayvan, küçükbaş hayvan, ve kümes jhay-

— 88 — 



T. B. M. M. B : 81 

vanları dışkılarından yararlanıldığı söylenmiştir. Ay
rıca, çiftlik arıkları ve organik turbo toprağından 
da yararlanılmaktadır. Ülkemizdeki hayvanlardan, yıl
da 80 milyon ton tabiî gübre elde edildiği ve bunun 
20 milyon tonunun tezek olarak yakıldığı düşünülür
se, bu ısının ve hatta aydınlatmasının, gübreden bi-
yogaz üretilerek elde edilebileceği kolayca görülebi
lir. Ayrıca, fermantasyondan sonraki gübrenin, do
ğal gübreden ikibuçuk kat daha kuvvetli olduğu dü
şünülürse, ekim ürünlerini iz için gerekli gübre atı
mının miktarının azalacağı gibi, üretimi de yükselte
ceği tabiîdir. Biyogaz üretimi için, ayrıca, 154 mil
yon ton olan turbo toprağı ve 90 milyon ton insan 
dışkısı, kanalizasyon atıkları bile kullanılabilir. 

'Ülkemizde, sadece hayvan varlığından elde edile
bilen gübrenin- biyogaza dönüştürülmesiyle yıllık 
enerji ihtiyacının yüzde 5'i karşılanmış olacak ki, bu 
1985 birim fiyatlarıyla millî ekonomiye 200 milyar 
liralık katkı demektir. Bu konuda geniş bir irdelemeye 
girmek istemiyorum. OBakanlık ve Topralksu Genel 
Müdürlüğü, benim Söylediğim bilgileri daha detayı 
ile biliyorlar. Hatta son yıllarda... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, toparlayınız 
efendim, rica ediyorum. 

HİLMİ NALBANTöĞLU (Devamla) — (Efen
dim, gördünüz sert tartışmalar, dolayısıyla kesildi. 

Hatta şu son yıllarda uygulamada bir çaba da 
gözlenmektedir; fakat yeterli mi? Hayır. Bizdeki, kap
lumbağa yürüyüşü. Neden mi? Onu da arz edeyim. 

16.1.1987 tarihinde verdiğim bir önergeme aldı
ğım yanıtın elimde bir örneği var: 1980'den beri 
bütün çabalara rağmen, biyogaz üretme tesisi sa
yımız şu anda 170'tir. Halbuki bugün, Çin'de 7,5 
milyon ünite, ülke enerji ihtiyacının yüzde 25'ini 
karşılamaktadır. Hindistan'da 80 bin ünite, Güney 
Kore'de 30 bin ünite; Pakistan'da bile 7 bin adet 
ünite var; bizde ise 170 adet. 

Ayrıca, bir durumu da belirtmeden geçemeyece
ğim: Önergeme verilen yanıttaki listeye bakarsanız-
bendedir - memleketimizde yapılabilmiş olduğunu 
söyledim 170 adet biyogaz tesisisinin 102 tanesi An
kara ve köylerindedir. Doğu Anadolumuzda (Tun
celi'de olmak üzere) sadece 1 adet yapılmıştır. Yani, 
kalkınmada öncelikli yörelerimizde belki iki üç 
adet var; bunu sizler de bendeki listeden tetkik ede
bilirsiniz. 

Biyogaz, genellikle büyük ve küçükbaş hayvan 
dışkısından üretildiğine göre, bu hammadde hem 
Doğu Anadolu illerinde bol olduğuna ve hem de fa-
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1 kir bu yöre köyleri ısınma ve aydınlanmaya daha 
| çok ihtiyaçlı olduğuna ve hem de elektrik veya tüp-
I gaza para vermek yerine biyogaz kullanması gerek*r-

ken, neden bu yörelerimiz bu uygulamada göz ardı 
I edilmiştir? 

Bu uygulamayı bu yönüyle de yadırgadığımı belir-
j tir, ilgilileri uyarırken yüce Meclise saygılar sunarım. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

I 3. — Edime Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-
I nuksever'in, Trakya'nın önemli bazı sorunları hak-
I kında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Seyit Hü
samettin Konuksever, Trakya'nın önemli bazı kont
ları hakkında gündem dışı söz istemişlerdir, keudile
rine söz veriyorum. 

I Buyurun. 
Sayın Konuksever, 5 dakikalık sürenizi aşmama

nızı rica ediyorum. 

SEYİT HÜSAMETTİN KİÖNÜKSEVE'R (Edir
ne) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündem 
dışı olarak yapacağım bu konuşma ile Trakya'nın 

I önemli bazı konularını gündeme getirmek w a yüce 
Meclisin yardımını sağlamak isterim. 

I Alvrupa'da imparatorluk topraklarını genisbten 
biz Türkleri Avrupa kıtasından uzaklaştırma gayret-

I leri en az iki asır sürmüştür. Balkan Savaşı, Türk-
I leri Avrupadan söküp atan son savaş oldu. Avrupa 

kıtasından, bugün elimizde kala kala sadece 28 bin 
kilometre murabbalık Trakyamız kalmıştır. 

I Batılıların ifadesi ile, Anadolu toprakların.'ı ta
mamı, «ön Asya» adı ile tanımlanır, Avrupa Pır-
iamentosu Sosyalist Gaip üyesi Alman politikacının 
dediği gibi, Trakya bölgesini bir kenara bırakımdınız, 

I Türkiye'nin Avrupa ile ilişkisinin olmadığını görür-
I sünüz. Biz, modern Türkiye'nin sahipleri, ülkemizi, 

Avrupa ülkesi olarak ilan ediyoruz. Evet Avrıpa-
I lıyız; kafalarımız ile Avrupalıyız, kıyafet ve davra

nışımız ile Avrupalıyız, toplum yaşamımız ile Av
rupalıyız. Bunların üstünde, Avrupa kıtasında tot< 

{ raklarımız olduğu için, coğrafyamızla da Avrupalıyız. 
I Lütfen, Trakya'yı bu gözle görüp, böyle bir coğrafya 
I ve tarih ölçüsü içinde değerlendirmenizi yüce Mec

listen dilerim. 
Bu arada, Alman ARD televizyonu ise, aşırı dinci 

akımların güçlendiğini ve Türkiye'nin sadece hariu 
üzerinde Avrupalı olduğunu öne sürmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Trakya'nın güney sahili, En-
I ez ilçemizden, Gelibolu yarımadasının uç noktasına 
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kadar uzanan ve içine Saroz körfezini de alan 200 
kilometreyi aşkın nefis bir kum sahildir; Zengin balık 
yatakları bulunur. Biz bu sahillerde balık tutmayı'. 
çünkü, bilgimiz ye imkânlarımız sınırlıdır. Yapabil
diğimiz iş, jandarma botları ile, Yunan balıkçıla^ -
nın sahillerimize yaklaşmasını mümkün olduğu öl
çüde engellemektir. 

(Sayın milletvekilleri, şimdi, huzurunuzda bir ko
nuyu dile getiriyor ve yakınıyorum: Turizm Bakan-
lığımızın ilgisi henüz Trakya'nın Ege sahillerine ula
şamadı. Bu. sahillerde şimdiye kadar hiçbir pr. "e 
gerçekleştirilemedi, numunelik olsun, bir tane turis
tik tesis kurulamadı. Sahilde yamaçlar delicelerle 
((yabanî zeytin ağaçlarıyla) doludur. Yabanî zeytinlik
lerin ıslah edilmesini öngören kanunun yürürlük ta
rihî 1928'dir. O günden bugüne tam elli yıl geçti. 
Sayın Tarım ve Köyişleri (Bakanlığımıza soruyoruru, 
hâlâ mı Trakyamıza sıra gelmedi? 

Trakya'nın batı sahilleri, Gelibolu Yarımadası 
burnundan, içine Şarköy, Mürefte, Tekirdağ, Ereğli, 
Silivri gibi sahil şehirlerini alarak İstanbul'a kadar 
uzanır ve Marmara (Denizinin tüm sahillerinin ya
rısını oluşturur. Bu sahil kesimi, sayfiye evleri ve 
insanlarla doludur. Sağlıksız kentleşmenin en güzel 
örneklerini burada buluruz. Bu güzelim sahiller, za
manında yasal tedbirler alınmadığı ve hükümet prog
ramlarında Trakya'ya gerekli ölçüde yer verilmediği 
için, kelimenin tam manasıyla yağma edilmiştir. 

İstanbul'a 40 kilometre ötedeki Güzelce, Kum
burgaz, Yakupbey, Celalliye, plansız yapılmış site
lerle doludur. Buralarda, güzelim tabiat öldürülmüş
tür. Hükümetimizin en ciddî tedbirleri alabilmesi ha
linde, İstanbul'un deniz banyosu ihtiyacını karşıla
yan bu mıntıkada deniz kirden kurtarılmış olacak 
ve kıyıda yaşayanların su derdine çare bulunabilecek
tir. Ben, hâlâ, bir şeylerin yapılabileceğine inanıyo
rum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müsaade 
ederseniz biraz da Trakya'nın 'Karadeniz sahillerin
den söz edeyim. Bulgaristan sınırındaki İğneada'dan 
başlayarak, Çatalca İlçesinin Terkos Gölü yakınla
rına kadar uzanan 200 kilometrelik bir sahül şeri
dinde, orman işletmesinin bir iki kampından baş-
ika hiçbir tesis yoktur. Buralarda balık avlanmadığı 
gibi, b'ir'kaç köy hariç, insan da barınmaz. Istraınca 
Dağlarının yamaçları, Karadeniz'e 'kadar inen or
manlarla kaplıdır, tabiat bir harikadır. 

Romanya ve Bulgaristan'ın Varna plajlarına, Av-
rupanın çeşitli yerlerinden, günde ortalama 800 oto-
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büs gelmektedir. Bu otellere gelen turistler her sı
nıftan insanlardır. Bu fukara bütçeli Avrupa insanı 
Varna deniz tesislerinde, kendi dar bütçesi içinde, 
en ucuz ve en temiz otelleri bulmaktadırlar. Bizim 
paramızın ölçüsüyle, Varna'da sadece 500 ilâ 1 000 
Türk Lisasına temiz yatak bulmak mümkündür. Bul
garlar rekabeti böyle yapıp, sürümden kazanmakta
dırlar. 

Trakya'nın Karadeniz sahillerini lütfen elbirli
ğiyle değerlendirerek faydalanalım. Evvela bu sahil 
şeridimize İğneada'dan başlayarak İstanbul'a kadar 
uzanan bir sahil yolu yapmak zorundayız. Bu yolun 
askerî önemi de büyük olacaktır. Böylece, Rus hu
dudu Sarp'tan başlayıp, Sinop'un Gerze ilçesine, - ke
sintisiz bir şekilde sabiye paralel olarak oradan da 
İstanbul'a ulaşan sahil yolumuz, Trakya sahil yo
luyla tamamlanacaktır. 

Komşumuz Sovyetler, gün geçtikçe > dışa açılmak
tadır. Çok yakın gelecekte dünya turizm şirketleri 
Karadeniz'i çepeçevre dolaşan turistik seferlere ha
zırlanacaklardır; Trakya sahil yolu o zaman önem 
kazanacaktır. 

Yüce Meclisin ve hükümetin dikkatini çekeriz: 
Türk olarak hepimizin övüneceği bir gerçeği bura
da zevkle dile getiriyorum. Karadeniz kıyılarının do
ğal güzellikleri Kuzey ve Batı sahillerinde yoktur. 
Karadeniz'in asıl güzellikleri Batıda İğneada'dan 
başlar ve sahillerimiz boyunca devam edip Batum'a 
uzanır. Romanya ve Bulgaristan sahillerini görenle
rimiz bilirler; doğal güzellik bakımından Trakya'nın 
Karadeniz sahilleri, Romanya ve Bulgaristan sahil
lerinden çok daha güzeldir. 

Değerli milletvekilleri, Trakya'da Edirne Şeh
ri, Avrupa'ya giden fetih ordularımızın ilk uğrak 
yeri İdi. Fatih Sultan Mehmet'in Saraybahçe'si, bu
gün Sarayiçi olarak anılır. Kırkpınar güreşlerinin ya
pılmasıyla burası değerlendirilmiştir. 

14 üncü Asırda Avrupa'da, içine şeytan girdi di
ye akıl hastaları yakılırdı; o zaman Yıldırım Bayezit, 
Edirne'de akıl hastalarını musiki ile tedavi eden şi-
fahaneyi yaptırmıştı. Altı asır evvel, Avrupa ile ara
mızda bu derecede uygarlık farkı vardı. Edirne'de 
tıp fakültesinin açılmasıyla, harabe halindeki şifaha-
ne kurtarılarak millî tarihimize kazandırıldı. Dünya
nın en büyük kervansarayı olan Mimar Sinan»ın yap
tığı Rüstem Paşa Hanı ile, yine Türkiye'nin en bü
yük hamamı olan... 

BAŞKAN — Sayın Konuksever, süreniz hayli 
geçti, toparlayınız efendim. 
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SEYİT HÜSAMETTİN KONUKSEVER (De
vamla) — Az kaldı efendim. 

'BAŞKAN — Rica ederim Hüsamettin Bey; ta
mamını okursanız olmaz efendim. Zaten, bugün söz 
verme prensip dışıydı." Sayın Gürkan'a verince, Sa
yın Nalbantoğlu'na ve zatı âlinize de söz verme mec
buriyetinde kaldım. Konuşmanız 10 dakikaya yak
laştı; bu itibarla, lütfen toparlayınız efendim. 

SEYİT HÜSAMETTİN KONUKSEVER (De
vamla) — Bir dakika; bitiyor efendim. 

'Dünyanın en büyük kervansarayı olan, Mimar Si
nan'ın yaptığı Rüstem Paşa Hanı ile, yine Türki
ye'nin en büyük hamamı olan Sokullu Hamamı 1961 
yılında tamir edilerek sanat tarihimize kazandırıl
dılar. 

Birçok yetkilinin bilemediği, Edirne'de 68 ha
mam vardır, 

En kıymetli Türk çinileriyle süslü Muradiye Ca
mii 1964 yılında onarılarak 'kurtarıldı. Kentte 128 
cami olup, halen onarılmakta olan eşsiz Selimiye 
Camimiz ve bu rakamlar, kentimizin azametinin ifa
desidir. 

Balkan Savaşında Adriyatik sahillerine kadar uza
nan geniş Avrupa topraklarımızı tamamen kaybet
tiğimiz vakit o Ikadar fecî yenilmiştik ki, millî hay
siyetimizi bu savaşta Ikaybettik. 1908 yılma kadar Os
manlı Padişahlığına bağlı olan Bulgaristan prensi bile 
bizi yenerek bütün Trakya topraklarını almış ve Ça-
talca'yı «üne geçirmişti. İşte hu yenilgi günlerinde 
Batıda îşkodra Kalesinin... 

BAŞKAN — Sayın Konuksever, şimdi tarihî 
bilgilerle 5 dakika daha konuşmanız mümkün değil. 
Lütfen, yörenin gerçek ihtiyaçlarına geçin, onları di
le getirin; aksi takdirde konuşmanız 15 dakikaya yak
laşacak. Lütfen toparlayınız efendim. 

SEYİT HÜSAMETTİN KONUKSEVER (De
vamla) — Sayın Başkan, bir sayfa kaldı efendim. 

BAŞKAN — Hayır, mümkün değil; toparlayı
nız efendim. 

SEYİT HÜSAMETTİN KONUKSEVER {(De
vamla) — Balkan şehitleri için milletimizin vefa bor
cu olarak inşasına başlanan ve 3 üncü Mekanize 
Tümen Komutanlığınca 140 milyon lira harcanan 
Şükrü Paşa Şehitliğinin ikmali için, 150 milyon 
Türk Lirası yardımda bulunulacağı Sayın Başbakan 
Özal tarafından vaat edilmiştir. Bu şehitliğin ikma
li, tarihî Edirne'mize yeni bir renk katacaktır. 

Sayın Başkan, Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; sözlerimi iki cümle ekleyerek bitirmek iste-
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rirrJ: Cumhuriyetten bu yana, güzel yurdumuzun her 
yeri devlet eliyle kaikındırılmıştır; fakat, maalesef 
pek az yöremizin devlet yardımından nasibi hak
ça ve eşit bir şekilde olmamış, Trakya'nın üç ili ikin
ci planda yer 'almıştır., Batıya açılan ve bizi Avru
pa'ya bağlayan Trakyamıza gereken önemin verilme
sini, Trakya konularına eğilinmesini, millî tarihimizi, 
Cenabı Allah'ın bize bahşettiği doğal güzelliklerimiz 
ve Türk Trakya'daki güzelliklerimiz adına Yüce Mec
listen ve onun hükümetinden rica ediyorum. 

Derin saygılarımla. '(Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Siyasî parti grupları adına grup başkanvekil-

leri ve bağımsızlar adına Antalya Milletvekili Ümit 
Halûk Bayülken'in, ABD Kongresinde bazı değişik
liklerle yeniden gündeme getirilen Ermeni iddialarıy
la ilgili karar tasarısı karşısında Yüce Meclisin in
fial ve görüşlerinin Başkanlıkça, Dışişleri Bakanlığı 
aracılığıyla ABD Kongre Başkan ve üyelerine ulaş
tırılmasına ilişkin önergesi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Siyasî parti grupları ve bağımsızlar adına imza

lanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
ruluna 'sunulmak üzere Başkanlığımıza verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dost ve müttefikimiz ABD Kongresinde, sözde 

Ermeni iddialarıyla ilgili karar tasarısı bazı değişik
liklerle yeniden gündeme getirilmiş bulunmaktadır. 
Türk - Amerikan dostluk ve ittifak ilişkilerini boz
mak, dünya kamuoyu önünde Türlk Milletini «soy
kırım» yapmak suçuyla mahkûm ettirmek ve bu 
suretle gelecekte Türkiye'nin toprak bütünlüğüne 
yönelik talepler için zemin hazırlamak amacıyla 
daha önce de birkaç kez Kongreye sunulan ve her 
defasında başarısız kalan bu teşebbüsün tekrar]an
masını esefle karşılıyoruz. 

Temsilciler Meclisine ve Senatoya sunulmuş bu
lunan bu karar tasarısı, tarihî gerçekleri Ermeni gö
rüşleri doğrultusunda saptırmaya yönelik bulunmak
tadır. 

Doğu Anadolu'da Birinci Dünya Savaşı sırasın
da cereyan eden üzücü olayların hiçbir şekilde ön
ceden. planlanmış bir soykırım olarak nitelendirile-
meyeceği Amerika'daki ileri gelen Türk tarihi uz
manlarınca da kabul edilmektedir. Nitekim, 1985 
yılında Kongre'ye sunulan benzer bir karar tasarı
sı vesilesiyle 69 bilim adamının bu hususu ortak bir 
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bildiriyle Kongrenin dikkatine sunmuş olduğu hatır
lanacaktır, 

Tasarının Türkiye'yi hedef almadığı izlenimimi ya
ratarak, Kongrede kabulünü kolaylaştırmak amacıyla 
ve taktik nedenlerle bu kere yapılmış olan bazı 
değişiklikler, aslında Türik Ulusunu bir soykırım 
yapmış olmakla suçdayan iddiaların vahametini hiç
bir şekilde azaltmamaktadır. 

Diğer taraftan, Amerikan Kongresinde bazı çev
relerin, «soykırım anma günü» karar tasarısını, pra
tik sonuçlan olmayan, sembolik bir jest olarak gör
dükleri ve tarihî olayları Ermenilerin görüşleri açı
sından yorumlamanın bugün için Türkiye'ye hiçbir 
zararı olmayacağı gibi yanlış varsayımlardan hare
ket ettiklerini de keza üzüntüyle öğrenmiş bulunu
yoruz. 

'Bu konuda verilecek en ufak bir tavizin, sem
bolik bir jestin çok ötesinde, Türkiye Cumhuriyetini 
parçalamaya yönelik hayalî de olsa uzun vadeli bir 
plana yeşil ışık yakmak anlamına geleceği aşikâr
dır. 

Mensubu olduğumuz ortak savunma teşkilatı için
de karşılıklı olarak üye ülkelerin toprak bütünlükle
rini korumak hususunda üstlendiğimiz yükümlülük 
ler ile paylaştığımız demokratik idealler ve insanî de
ğerler igöz önüne alındığında, Kongre'nin böyle bir 
karan kabul etmesini, ittifakın temel felsefe ve pren
sipleriyle ve dayanışma gerekleriyle bağdaştırmak 
kesinlikle mümkün değildir. 

Ayrıca, bu tasarının kabulü, yıllardan beri ma
sum insanların kanını döken ve öteden beri soykı
rım İddialarını terör eylemleri için gerekçe olarak 
kullanan Ermeni teröristlerini âdeta ödüllendirecek 
ve teröre bir teşvik niteliği taşıyacaktır. Böyle bir 
durum da, uluslararası terörizmle mücadele konu
sunda ortak ilkeleri paylaştığımız ABD'nin bu yü
kümlülüğüne ilişkin taahhütlerinin inandırıcılığına 
büyük ölçüde gölge düşürecektir. ABD Kongresinin 
böylesine vahim gelişmelere yol açabilecek bir dav
ranışın sorumluluğunu üstlenmek istemeyeceği umu
dunu muhafaza etmek istiyoruz. 

Fanatik Ermeni çevrelerinin art niyetlerini des
teklemek dışında hiçbir anlam taşımayan bu tehli
keli karar tasarısı yüzünden iki ülke arasındaki ge
leneksel yakın dostluk ve ittifak ilişkilerinin derin

den yaralanmaması için azamî gayreti gösterecekleri 
inancı ile Amerikan Kongresinin değerli üyelerine 
çağrıda bulunuyor ve Türkiye ile ABD arasında bu 
yakın dostluk ve işbirliğinin muhafazası için kendi
lerini soykırım karar tasarısına karşı çıkmaya da
vet ediyoruz. 

Anavatan Partisi Grubu 
Adına Grup Başkanvekili 

Pertev Aşçıoğlu 

Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu Adına 
Grup Başkanvekili 

Cahit Tutum 

Demokrat Sol Parti 
Grubu Adına 

Grup Başkanvekili 
Ömer Kuşhan 

Doğru Yol Partisi Grubu 
Adına Grup Başkanvekili 

Mustafa Çorapçıoğlu 

Bağımsız Milletvekilleri 
Adına 

Ümit Halûk Bayülken 

BAŞKAN — Önergede belirlenen ve Yüce Mec
lisimizce ittifakla benimsenen infial ve görüşler, Baş
kanlığımız tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile 
Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Başkanları ve 
üyelerine ulaştırılacaktır. (Alkışlar) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
konuyla ilgili olarak bir noktaya işaret edebilir mi
yim? 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden mümkün efen
dim. 

İSMAİL- ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
söz konusu edilen ve Amerika Temsilciler Meclisi 
ve Senatosuna sunulan metinde 1915 - 1923 yılları 
ibaresi yer almıştır. Bu şekilde, 1923 yılı ortaya konul
makla, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan önceki 
devre söz konusu edilir görünmektedir. Halbuki bü
tün yüce Meclisin de malumu olduğu üzere, yeni 
Türk Devleti 19'23'te Cumhuriyet olmuştur; ama, 
kuruluşu 23 Nisan 1920'dir. Aslında verilen bu me
tinde, bu önergede sinsice bir taktik de uygulanmak
tadır. «Türk Devletinin kuruluşundan önce» den
mekle beraber, Kuruluşundan sonraki, 1923'e kadar 
geçen süre de göz önüne alınmakta, saptanmakta
dır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

— 92 — 
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V. 

1. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (.1/817) (S. Sayısı : 523) (1) 

'BAŞKAN — Alınan karar gereğince, gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

523 sıra sayılı, Sermaye Piyasasının Teşviki, Sı
naî Mülkiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve- Eko
nomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 31'82 sayılı Bankalar Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
görüşmelerine kaldığımız yerden deVam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Geçen birleşimde 10 uncu maddenin görüşmeleri 
bitmiş, madde üzerindeki 'önergeler veriliş sırasına 
göre okunmuş, aykırılıklarına göre işleme geçilmiş 
ve dik önergemin oylaması sırasında yoklama is
tenmişti. 

Önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım: 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 
arkadaşlarının önergesi. 

(1) 523 S. Sayılı Basmayan 19.2.1987 tarihli 67 
nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının komisyon metnindeki 10 uncu maddesinin 
sonuna aşağıdaki ibarenin ve ikinci fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Bu ortaklık için anonim şirketin ödenmiş ser

mayesinin en az yüzde 80'inin sermayedeki paylan 
'% l'in altında olan 3 OOO'den fazla gerçek veya tü
zelkişiye ait olması zorunludur. 

Yeni yatırımlarda, işletmeye açılış yılından itiba
ren, 'ödenmiş sermaye üzerinden cari yıllık vadeli 
mevduat faizi oranında asgarî kâr payı tahakkuku 
ve ödenmesi zorunludur. Modernleştirme ve yenile
me yatırımlarında bu zorunluluk, ortaklığın tesis edil
diği ikinci yılda başlar.» 

BAŞKAN — Efendim, geçen birleşimde önerge 
okunmuş, önerigeye komisyonun iştirak etmediği be
yan edilmiş ve sayın önerge sahiplerinden bir ar
kadaş da önergesini savunmuştu. 

Bu itibarla önergeyi oylarınızla sunuyorum: Kabul 
edenler... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, kabul ve ret için 101'i istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
İki kâtip üye arasında ihtilaf olduğu için yeni

den sayacağız efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Yetersayı 

temin edilememiştir. 
20 dakika ara veriyorum. (SOP ve DYP sırala

rından «'Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

Kapanma Saati : 15.51 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.11 

BAŞKAN: Başkanvekili Abdulhalinı Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Yavuz Köymen (Giresun) 
•"»• ^ • • < — •••" 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülkiye
tin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzen
lemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 
3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı: 523) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet yerlerini aklı
lar. 

Sayın Türkân Turgut Arrkan ve arkadaşlarının 
Önergesini yeniden oyluyorum: Önergeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
S. 523 sayılı tasarının 10 uncu maddesine aşağıda

ki fıkranın eklenmesini arz ederiz. 
19.3.1987 

M. Turan Bayezit 
(Kahramanmaraş) 

ve arkadaşları 
Ek fıkra: Ancaik kurulacak ortaklık içinde kamu 

sermayesinin oranı % 51'den az olamaz ve bu oran 
daima muhafaza edilir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Komisyon 
katılmıyor Sayın Başkan. 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
'Buyurun Sayın Öney. (SHP sıralarından alkışlar) 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; tasarının 10 uncu maddesi, kamu 

iktisadî teşebbüslerinin özel şahıslara satılması sonu
cunda elde edilecek kaynakların Kamu Ortaklığı Fo
nunda toplanmasını ve Kamu Ortaklığı Fonundan, 
modern teknolojiyi getirecek yatırımlara bu kaynak
larla ortak olunmasını öngörmektedir. 

Ancak, sayın milletvekilleri, bu maddede, elde edil
miş olan bu kaynaklarla modern teknoloji getiren ya
tırımlara kimin katılacağı açık ve net bir biçimde belli 
değildir; Kamu Ortaklığında toplanacak olan bu fon
larla, modern teknoloji getiren yatırımlara katılma-
bilir, şeklinde bir ifade mevcuttur. 

Biz burada Kamu Ortaklığı Fonunun bizzat ken
disinin bu yatırımlara ortak olacağını varsayıyoruz. 
Bunu varsaydığımız zaman da, Kamu Ortaklığı Fonu 
açısından katılma payının yüzde 51'ın altında olma
masının gerektiğini düşünüyoruz. Bu gerekçemizin iki 
nedeni vardır ; Birincisi, kamu iktisadî teşebbüslerinin 
satılması, özelleştirilmesi sonucunda elde edilecek kay
naklardır sözkonusu olan. Kamu iktisadî teşebbüsleri, 
bütün Türk toplumunun, onların varlığında p'ay al
dığı kuruluşlardır. O halde, bunların satılmasıyla elde 
edilecek kaynakların, yine birtakım, Türk toplumu
nun tümüyle katıldığı kamu kuruluşlarına ancak or
tak olunması gerekli görülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Öney, bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

Sayın ilgililer, nedir bu dağıttıklarınız; ben kim
seye böyle bir şeyin dağıtılması için izin vermedim, 
toplayın hepsini. (SHP ve DYP sıralarından «Bravo 
Başkan» sesleri, alkışlar) 

Devam edin efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 

Kooperatiflerle ilgili. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Hafif sözler söy

lemeyelim lütfen. 
Devam buyurun Sayın öney. 

- 94 
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TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Başkan, ta
biî insanın konuşma silsilesi kesildiği zaman çok zor
lanıyor yeniden başlamakta. 

BAŞKAN — Özür dilerim, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Efendim, belirtmek: 

istediğimiz husus şudur: Kamu iktisadî teşebbüsleri
nin satılmasıyla elde edilen fonların, yine, birtakım 
kamu yatırımlarının ve kamuya dönük hizmetlerin 
finanse edilmesinde kullanılmasında büyük yarar ve 
gereklilik; vardır. Bunun da ötesinde, - sayın milletve
killeri hatırlayacaklar mı bilmiyorum - Kamu Ortak
lığı Fon İdaresini kuran kanun çıktığı zaman, yanıl
mıyorsam, Tasarrufların Teşviki ve Yatırımları Hız
landırma, yani kamuoyuna mal olmuş adıyla, «Köp
rü Baraj Satışı Kanunu» çıktığı zaman, kurulmuş olan 
Kamu İdaresi Fonunun elindeki kaynaklarla kamu 
yatırımlarına destek verileceği ifadesi yer almaktadır. 
Yani o kanun, Kamu Ortaklığı Fonundaki kaynaklar
la ancak kamu yatırımlarının desteklenmesini öngö
ren bir kanundur. 

Meselenin mantığını sarsmamak, bu felsefeyi de 
bozmamak için, yine bu kanunda, Kamu Ortaklığı 
Fonunda birikecek olan fonların ancak kamu yatırı
mı biçimindeki yatırımlara ortak olunması amacıyla 
kullanılmasını aramak lazımdır. Aksi halde, bu tasa
rıyla getirilen bu maddeye göre, eğer Kamu Ortaklığı 
Fonunda toplanacak olan kaynaklar birtakım özel ya
tırımların desteklenmesinde kullanılacaksa, o zaman, 
Kamu Ortaklığı Fonunun felsefesine ters düşen bir 
olayla karşı karşıya kalınacaktır. 

Önergemizi bu nedenle verdik ve Kamu Ortaklığı 
Fon İdaresinin modern teknoloji getiren yatırımlara 
yüzde 51 payla ortak olmasının daha doğru olacağı 
görüşünü tekrar ifade etmek istiyoruz. Eğer, batmak
ta olan bu şirketlerin, modern teknoloji getiriyorlar 
görünümü altında birtakım yatırımlarını bu Kamu Or
taklığı Fonundan desteklemek yoluna gidecekseniz, 
bu, son derece hatalı olur; zaten batma noktasındaki 
şirketlere Kamu Ortaklığı Fonunun kaynaklarını ak
tarmanın bir anlamı yoktur. 

Zaten, getirdiğiniz tasarıda, bankalarla borçlu şir
ketler arasında ortaya çıkarılacak bir uzlaşma ile söz
de, bankalar tarafından bu şirketlerin kurtarılması ön
görülmektedir; ama siz burada Kamu Ortaklığı Fo
nunu da işin içine sokarsanız, Kamu Ortaklığı Fonu
nun esas kuruluş amaçlarına ters düşen bir işlem yap
mış olursunuz. Bu kaçınılmazdır, her halükârda böyle 
bir ters işleme gidilecektir. Batmalkta olan şirketlerin 
kurtarılması noktasında, eğer Kamu Ortaklığı Fonu 

işin içine sokuluyorsa, zaten her halükârda ters bir 
işlem yapılmaktadır; ama bu tersliği hiç olmazsa bir 
ölçüde önleyebilmek için, Kamu Ortaklığı Fonunda 
birikecek olan kaynakların, kamu iktisadî teşebbüs
lerinin özelleştirilmesinden elde edilecek olan kaynak
ların, yine yüzde 51 payla ortak olunacak, yani kamu 
şirketi halinde olabilecek olan şirketlere ve bunların 
yatırımlarına ortak edilmesinin desteklenmesi lazım
dır. Aksi halde, fonun kuruluş gayelerine tamamen ay
kırı ve ters bir işlem yapılmış olur. Önergemizi yüce 
kurulun takdirlerine bu nedenle sunuyoruz. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı

sında komisyon metnindeki 10 uncu maddesinin so
nuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu kararıyla 

ortak olunan bu şirketlerin isimleri 7 gün içinde Res
mî Gazetede yayınlanır. 

Türkân Turgut Arıkan 
(Edirne) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN' — önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılıyorlar mı efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmıyor. 
Sayın Arıkan, buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önergeyi neden 
verdiğimizi bir küçük örnekle açıklamak istiyorum. 
Tabiî, sonuç takdirlerinize bağlı. 

Anadolu Bankasının, Yüksek Denetleme Kurulu
nun raporunda çok ilginç bir öyküsü var. Sümer-
bârik'ın İğdır Pamuklu Entegre Tesisleri iki yılı öde
mesiz, on yıl vadeli olarak, 3 milyar liraya satılmış. 
Yani, peşin hiç para alınmadığı gibi, iki yıl süresin
ce de hiç para alınmayacak, ondan sonra da, - eşit 
taksit olduğuna göre - yılda 30O'er milyon lira alına-
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çaktır. Ondan sonra bakıyoruz, bu şirketin yönetici
leriyle ilgili olarak şu ibare var : «Sözkonusu malî 
tahvil ve değerlendirme raporuna göre, hesap vaziye
tinde yer almasına rağmen, son sermaye dağılımında 
görülmeyen, ancak firmayı temsil eden ve etkin du
rumda olan bir ortağın kendi ve kurmuş olduğu fir
malar adına 53 adet 30,5 milyon liralık protestoya 
rastlandığı...» ve devam ediyor. 

Bu firma yeniden kredi istiyor; fakat, banka, ön
ce çeşitli nedenlerle bu krediyi vermiyor; ancak aradan 
ellialtı gün gibi belli bir süre geçiyor, bu kez yönetim 
kurulu fikrini değiştiriyor, yeniden krediyi veriyor. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Araya kimler girmiş 
acaba? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — Bi
lemiyorum. 

Şimdi, benim önerge vermekteki amacım şu: Ha
tırladığım kadarıyla, yatırımların hızlandırılmasıyla il
gili o kanunda, kamunun yüzde 10'una iştirak ettiği 
şirketlere bu Kamu Ortaklığı Fonundan yardım, ya
pılabilirdi, finansman bakımından güçlendirilebİlirdi; 
yani belediye, il özel idaresi veya herhangi bir kamu 
kurumu yüzde 10'uyla bir özel şirkete iştirak etmişse, 
Kamu Ortaklığı Fonundan buna yardım yapılması 
mümkündür. Eğer, teknolojik gelişmeleri açısından 
yardım yapılan bu tür şirketler varsa, bunlar Resmî 
Gazetede açıklansın; gerçekten teknoloji geliştirme 
sözkonusu oluyor mu, olmuyor mu, kamu bunları iz
lesin, bir nevi otoköntrol sağlansın. 

önerge bu amaçla getirilmiştir, çok iyi niyetlidir 
ve bu, ülkemizde denetimin çok az olduğu bir durum
da, sanıyorum ki, kamu kaynaklarının yerinde kulla-
nılmasmı da sağlayacak açık bir yöntemdir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir., 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edil
miştir. 

10 uncu maddeden sonra 11 inci madde olarak 
yenli bir maıdde ilavesiyle ilgili önerge vardır, okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
S. 523 sayılı raporun 10 uncu maddesinden sonra 

11 inci madde olarak aşağıdaki hususatın eklenmesini 

ve takip eden madde numaralarının buna göre düzel
tilmesini arz ederiz. 

Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep . 

Ayhan Fırat 
Malatya! 

Seyfi Oktay 
Ankara1 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Kâzım İpek 
Amasya 

MADDE 11. — Bu yasanın birinci bölümü ile 
10 uncu maddesi hükmü ikinci bölümde açıklanan 
usullerle sermaye yapıları güçlendirilen şirketler için 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — 10 uncu maddeden sonra 11 inci mad
de olarak teklif edilen bu önergeye Komisyon katılı
yor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, madde müzakeresi açmalısınız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mad

de müzakeresi açacaksınız, komisyona soramazsınız. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; onun 

usulünü elli kere tekrarladık. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KtU FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Komisyon 
katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katıldığı takdirde komis
yon metni haline gelir, ondan sonra madde üzerinde 
müzakere açılır; komisyon kabul etmediği takdirde 
de zatı âliniz önerge üzerinde konuşursunuz. 

Buyurun. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Ba

yezit de öğrenecek. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; öğrenme - öğret
me mevzuunun dışına çıkarak, önce usulî konuyu açık
layayım. 

Bir madde ilave edilmektedir. Madde ilavesi, yeni 
madde gibi müzakere edilir. Onun için, önceden ko
misyona ve hükümete, katılıp katılmadıkları sorula
maz; Başkanlık yeni madde gibi müzakereye açar 
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• görevi odur - komisyon benimseyip, «Bunu alıyo
rum» derse, alır ve ondan sonra komisyon bunu ka
bullenmiş sayılır. Onun için, Sayın Başkanın - müsa
mahasına sığınarak - önceden, sanki bir değişiklik 
önerges'iymiş gibi - değişiklik önergesiyle yeni madde 
ilavesi hakkındaki önergeler arasındaki hıikukî farkı 
Sayın Başkan bir ara göz ardı ederek - işlem yapıl
masını ben şahsen, Başkan gibi İçtüzüğe aykırı bul
madığımı, Sayın Başkanın görüşüne katılmadığını be
lirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu önergeyi niçin ver
dik? Biliyorsunuz 10 uncu madde hakkında görü
şürken, 'ben şahsî [görüşümü açıklamış ve bu mad
deye karşı olmadığımı, bu «Haddenin ana felsefesi
nle dış görünüşü ile ters düşen bir nevi devletçilik, 
(bir devletçilik benizleri, bir şibh (devletçilik olduğunu 
ve tasvip ettiğilmi söylemiştim, 

Şimdi biz bu önerıgeımizde diyoruz ki, eğer sami
mî niyetiniz de bu ise, kurtarılacak şirketler (kurta
rılacak deyince bazı arkadaşların buna alerjisi var, 
ama kamuoyu artık bu kanuna «Şirket kurtarma» 
diye isim taktı) yöneticilerinin ehil olmamaları ne-

. deniyle de o noktaya gelmiştir, iktisadî düzenin bun
da büyük ölçüde payı vardır; ama, yöneticilerin ehil 
olmaması da o noktaya getirmiştir. O halde kamu
nun. yapacağı görev, bu yasa ile o şirketi kurtar
maktır. Ondan söz etmiyoruz; ama, batık halden 
çıkarılan, kurtarılan bir şirketin de, yeni teknoloji 
getirmeye aday bir şirket gibi telakki edilerek, devle
tin kaynaklarından finanse edilmesini de biz uygun 
bulmadık. 

önergemizin anlamı şudur : açıklamak için an
lamı diyorum. Eğer bu tasarının ikinci bölümüne 
göre malî durumu desiteklentmek suretiyle ele alı
nan bir şirket veya bizim deyimimizle kurtarılmak 
üzere ele alınan bir şirket var ise ve bunun hakkın
da bu kanun işlemiş ise, bu şirket için bu 10 uncu 
madde hükmü uygularumasın dedik. Çünkü o şirke
tin yöneticileri, yönetimi, o şirketin hiç değilse bel
ki iştigal mevzuu, 'bu yeni teknolojiyi getirmeye 
müsait değildir veya müsait olmaması gerekir diye 
düşümdük, 

Takdir yüce heyetindir. Devletin kaynaklarının, 
kendi malını dahi yönetemeyerek basiretsiz bir yö
netimle olumsuz bir sonuca düşen şahısların eline 
yüne veriltmemesini öngördük. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, biz komisyon raporunu 

tabiatıyla, müzakere ediyoruz. 88 inci madde, «met-
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ne madde eklenmesi hakkında, milletvekilleri, esas 
komisyon veya hükümet değişiklik önergesi verebi
lir» dediği, için önergeyi müzakere ©diyoruz. Şayet 
önerge komisyon tarafından benimsenirse -ki, o be
nimseme de komisyonun ekseriyeti ile olacak yani 
komisyonda ekseriyet de bulunacak; «Eivet» dedik
leri takdirde komisyon metni haline gelecek, o za
man tabiatıyla madde şekline dönüşecek ve müza
kere açılacaik. Bu itibarla, usulümüzde ve bugüne 
kadarici tatbikatiimıızda bir halta yoktur. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sermaye Piyasasının Geliştirilmesiyle İlgili Diğer 

Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 
MADDE 11. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci madde
sine aşağıdaki 20 ve 21 numaralı bent hükümleri ek
lenmiştir. 

«20. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkanlığı ile Toplu Konut Fonu ve Kamu Ortaklığı 
Fonu.» 

Bu Başkanlığın ve Fonların elde ettikleri kazanç
lar Gelir Vergisi Kanununa göre tevkifata tabi tutul
maz. 

«21. Menkul Kıymetler Tanzim Fonu. 
Bu Fon'un portföy işletmeciliğinden doğan ka

zançları Gelir Vergisi Kanununa göre tevkifata to'bi 
tutulmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Demokratik Sol 
Parti Grubu adına, Sayın Yusuf Ziya Kazancıoğlu; 
buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ben de grup adına söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, grup adına ikinci 
sırada. 

DSP GRUBU ADINA YUSUF ZİYA KAZAN
CIOĞLU (Traibzon) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; maddenin görüşülmesine geçilmeden evvel 
bir hususta maruzatımı arz etmek isterim. Bu kanun 
tasarlısının görüşülmesinde bir acelecilik ihdas edil
di; buna dair fikirlerimi arz etmek iisitteritm. 

SELİM KOÇAKER (Tokat) — Sayın Kazancı
oğlu, kanun tasarısı bir aydır görüşülüyor. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU ^Devamla) — 
Şihııdi, esbabı mucibe, muhalefet partilerinin bu ka
nun tasarısının görüşülmesini engellemiş olmasıdır; 
görüşülmesinin çok uzamış olmasıdır. îBu tasarı hak-
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kındaki esas fikrim şudur : Bu Uaısan sureti katiye-
de memleket içim hayırlı ıbir tasarı değildir. Bunu 
ımuhalefeft 'büıtıün ısamimiyetiyle İdrak etmiş bulundu
ğu için, Ibiüıtüin gayretiyle çıkmaması için çalışmakta
dır. 

İUH3AJN AŞKIN (Bursa) — Sırf muhalefet olsun 
diye çalışmaktadır. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Ancak, vakit kaybına sebep oluyor, diye tou acele 
ötlme yoluna tevessül edilmiştir. Tasarının, hiçbir 
fayda getirtmeyeceği anlaşılsın diye, (bilhassa muha
lefet safları, iktidara, keyfiyeti anlasın diye vakit 
kazandırmak istemiştir; kaybettirmek değil, vakit 
kazandırmak istemiştir. Bunu anlamanız gerekir. 
ıflSHP sıralarından «Bravo» (sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT ı(Kahraimanmaraş) — 
Davul zurna nerede? 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU ((Devamla) — 
Bu tasarınım, memleket için hangi derecede zararlı 
olduğu hususundaki sözlerimi yavaş yavaş toelirte-
öeğiım; şimdilik bu kadar. 

Maddeye geçiyorum... 
etlJMt NAUBANTOĞLU ı(Erzurum) — Geçme-

sem de olur, diyeceğini dedim. 
İBRAHİM URAL ıtftstamlbul) — Geçmesen de 

oiur; geçeeieksim de ne olacak? 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU ^Devamla) — 

Evet, Iben de öyle düşünüyorum; geçsem ne olur, geç-
ımasem ne olur?.. Çünkü tou tasarının ıtüimü zait, tü
mü bu memleket için hayırlı değil; doğrudur, ama 
toir vazifeyi de yerine getirmek gerekir. 

111 inci (madde de vergiden muafiyeti kapsayan 
ıbir maddedir. Zaten, 2 inci, 5 inci ve 7 inci maddele
rin haricindeki maddeler muhtelif vergi muafiyetle
rine dair olan, onları temin .idden hususları kapsayan 
maddelerdir. Bu saydığım üç madde, tasarının esp
risini ortaya koyan maddelerdir; onları arz etmişitim. 
Bu madde de, gene, Kuruimlar Vergisine dair bir 
muafiyeti belirtmektedir. 

Bu 11 inci maddede, «5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci 
maddesine aşağıdaki 20 ve 21 numaralı Ibent hüküm
leri eklenmiışttir» denilmektedir. Kurumlar Vergisi 
Kamımununun 7 inci maddesi şöyle haşlıyor : «Aşağı
da yazılı kurumlar, Kurumlar Vergisinden muaftır : 

1. Darphane ve Damga Maitfbaasj, Millî Piyango 
İdaresi ve askerî falbrika ve atelyeler; 

2. Tekel istetmeleri;..» Böylece aşağıya doğru 
19 tane muafiyet ısıraladıktam sonra tou madde, 20 

nci olarak ıbir ek Ibtanlt hükmü getiriyor. O toent de 
şudur : Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkanlığı ile Toplu Konut Fonu vıe Kamu Ortaklığı 
Fonu da muafiyete dahil edilmektedir. 

Burada ısöz konusu, ifoplu konuft olduğu için, 
-Nasıl olsa katoul edilecek diye. konuşuyorum- Itouna 
ibir diyeceğimiz yok; ancak 'buna toir 21 inci bent 
IhJülkmü eklenmektedir ki, ibuna karşıyız. O, şöyle di
yor : «iMıenlkul Kıymetler Tanzim Fonu. 

Bu Fon'un portföy işletmeciliğinden doğan ka
zançları Gelir Vergisi Kanununa göre tlevkifata tabi 
tutulmaz.» 

Nedir (bu hadise? Hadise, tamamen, (borsada ge
çecek hadisedir; (borsadaki menkul kıymetlerin alım 
satımına dair muamele ve işlemlerdir. Oraya ayak 
Ibasan kimseler, milyonlarla oynayam kimselerdir. 
Onların Hazineye vereceği vergiyi onların yanına 
(bırakmak Ve Hazineyi zarara sokmak doğru değil
dir. Buna katıltmıyoruiz. Bunun için de (bir önerge ve
receğiz. 

iSaygılarımı sunarım. ı(DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayım Turan Bayezit; (buyurun. 

SHP GRUBU ÂDINA M. TURAN BAYEZİT 
'(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; maddeyi okuiduğuımuzda çok masumane toir 
ifadenin yer aldığımı görüyoruz. Denecek ki, Toplu 
Konult ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı gibi 
toir kamu kuruluşu, Toplu Konult Fonu gibi, büyük 
toir kamu ihtiyacına cevap verimek için faaliyete ge
çen bir fom ve Kamu Ortaklığı Foınu; 'bunların elde 
etmiş olduğu kazançlar Gelir Vergisi Kanununa gö
re tevkifaıta tabi .tutulmasın... Çok masum toir ifa
de. Çünkü, devlet, toir taraftan alıp, ölbür taraftan 
venmesiın şekliyle de toir yaklaşıma yol açması (müm
kün. Ancak, tou fonları ve idareyi yasal dayanağın
da incelediğimizde, .touna niçin lüzum görüldüğü fik
ri hemen gündeme gelöbiliyor. 

Bakımız, kanunundan, Toplu Komut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığının görevlerini okuyalım 
ve bir ıgecle saibaha karşı -yime bugün yapacağımız 
gibi çalışarak- kabul ettiğimiz toü kanunda bu baş
kanlığa nasıl görevler verlmişiz, hatırlayalım. 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yaitırımlarının 
Hızlandırılması Hakkımda Kamunun 7 nci maddesi, 
«Toplu Konut Ve Kamu Ortaklığı 'İdaresi Başkanlı
ğı» (başlığıyla diyor ki : «Başbakanlığa (bağlı ve ka-
ımu tüzelkişiliğine sahip Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Toplu Konut 
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aliyetlerinden elde edilecek gelirler tevkifattan muaf 
tutulmaktadır. Bu (gelirleri kim elde edecektir? Bir 
ölçüde devlet elide edecektir; ama, biraz ,önce verdi
ğimiz, «Devletin payı 'yüzde Sl'Men az olmaz» şek
lindeki önergemizi reddettiğinize ©öre, devletin payı 
çok düşük 'de olabilecektir; fakat, «Kamu Ortaklı
ğı İdaresi bumun içindedir» diye, genelde muafiyetten 
istifade edilecek ve tevküfat icra edilmeyecektir. Bu 
maddede de şeklen çok masumane ve şeklen, dış gö
rünüşüyle son derece cazip; devleti koruyor, devle
tin fonlarını, devletin 'bir idaresini koruyor gibi ge
tirilen tevkifat müessesesinden muaf kılınması siste
minin altında, kanımıza göre, bu yatmaktadır. 

Yinıe, bir noktamın açıklığa kavuşturulmasını rica 
ediyoruz, gerektiğinde soru olarak tevcih edeceğiz : 
Alcalba niçin Ibu ihtiyaç başlangıçta (hem bu başkan
lık tesis edilirken, tem de münferiden, teker teker 
fonlar tesis edilirken) düşünülmemiştir, şimdi mi ak
la gelmiştir? Yani biz bunu, Anavatan (hükümetinin 
kanunları iki sene sonrasını görecek şekilde bir ba
siretten uzak bir davranışla hazırladığı şeklinde yo
rumlayabilir miyiz? Böyle yorumlarsak, kendilerine 
bir haksizlik yapmış olur muyuz? Ama, böyle yo
rumlamaktan kendimizi elden geldiğince çeker de, 
bunu şimdi getirmekle biraz önce izah ettiğim mak
sadı gütmek istiyorsunuz dersek, acaba yanılmış olur 
muyuz? Bunu yüce heyetin takdirine sunmak istiyo
rum. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. 
IBAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler ta

mamlanmıştır. 
BROL AĞAGİL '(Kırklareli) — Soru, efendim. 
BAŞKAN — Başkaca soru soracak olan var mı? 
Sayın Bayezit, Sayın Türkân Arıkan. 
Buyurun Sayın Ağagil. 
IEROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

bu maddede geçten Menkul Kıymetler Tanzim Fonu, 
her nıe kadar maddenin gerekçesinde «35 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile kuruldu» diyor ise 
de, benim tam hastırlayamadığım bir konu var, ama 
zannediyorum ki, bu, banker faciasına neden olan 
fonlardan bir tanesi idi. Bunun ne zaman kuruldu
ğunu vte ne iş yaptığını, -İhalen de yürürlükte oldu
ğuna ıgöre- hükümetin açıklamasını istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCOBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — «45 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesiyle 
eklenmiştir» diyor; Menkul Kıymetler Tanzim Fonu. 

ve Kamu Ortaklığı idaresinin görevleri aşağıda be
lir tüm işitir. 

a) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu ka
rarlarının ıslüratle Uygulanmasını sağlamak,» Bu mad
dede gelir temin eden bir faaliyet yoktur. Çünkü, bu 
başkanlık tevkifaıttan muaf tutulduğuna göre, gelir 
temin eden bir faaliyetini aramamız lazım. Bu mad
dede bu yoktur. 

«Ib) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı fonlarını 
idare etmek,» Bu, bir yönetim işlevi. Bunda da bir 
gelir elde etme yoktur. 

«c) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve 
taahhüt işlemlerinin Sözleşme ile yapılmasını temin 
etmek.» Blunda da bir gelir elde etme yoktur. 

«d) Kanunlarla yerilen görevieri yapmak.» 
IDemek ki, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda

resi Başkanlığının, bugünkü yasal düzenleme içerisin
de, Gelir Vergisi Kanunu şümulünde peşin vergiye, 
tevkifata, stopaja konu olabilecek bir mevzuu yok
tur. 

Fonlara gelelim : Toplu Konut Fonu, biliyorsu
nuz, Toplu Konut Kanunu ile tesis edilen bir fon ve 
bu Toplu Konut Fonunu kullanma sahası da, Toplu 
Konut Kanununun 3 üncü maddesinde şöyle belirti
liyor : «Toplu Konut Fonu; ferdî ve toplu konut 
kredisi, konut kredisi faiz sübvansiyonu, toplu ko
nut iskân sahalarına arsa temini, araştırma, turizm 
altyapıları, konut altyapıları veya okul, karakol, iba
dethane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, postane, ço
cuk parkları ve benzeri tesisler ile konut sektörü s&-
nayiimi teşvik için yatıriim ve işletme kredisi alanla
rında kullanılır.» Yani bu alanlarda yapılacak faa
liyetlerde yine bir gelir elde etme yok; Gelir Ver
gisi Kanununa göre peşin vergiye, tevkifata tabi kı
lınacak bir gelir elde ötme fonksiyonu, işlevi yok. 

Bunun dışında, diğer fonlara baktığımızda; diğer 
fonlarda da 'bunların bir kalmu hizmetine yönelik ol
duğunu, bir gelir elde etme amacı olmadığını görü
yoruz. 

O halde, bu madde buraya niçin konmuştur? Ka
nımızca, Ibu madde, 10 uncu maddeyle ilgilidir ar
kadaşlar. Biliyorsunuz yüce heyetin kabul ettiği 10 
uncu maddeyle modern teknolojiyi ''transfer etmek 
için -o amaçla- KİT'lerin özelleştirilmesinden elde 
edilen kaynaklardan Kamu Ortaklığı İdaresine ayrı
lacak payın, Ibu modern teknolojiyi getirme yatırım
larına ortaklık olarak kullanabilmesi esası getirilmiş
tir. İşte Ibu 111 inci maddeyle de, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı lldaresi Başkanlığının 'bu kabil fa-
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(Menkul Kıymetler Tanzim Fonu, 14.1.1982 ta
rih ve 17574 sayılı Resmî Gazetede ilân edilmiş 35 
sayılı IKanun Hükmünde Kararnamedir. 'Bununla il
gili bir değişiklik 45 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnamede yapılmıştır. 45 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname de 14.9.1982 tarihli ve 17812 sayılı -mü-
ikerrer- Resmî Gazetede ilân edilmiştir. 

Bu 45 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 
2 nci maddesine eklenen hüküm şöyledir : «Tahvil 
arz ve talebi arasındaki dengesizlikleri gidermek ve 
tahvil piyasasının istikrarını sağlamak amacıyla tü
zelkişiliği haiz Menkul Kıymetler Tanzim Fonu ku
rulmuştur.» 

Fonun hangi kanunlara tabi olmadığı ifade edil
dikten isonra; «Fonun yönetimi Sermaye Piyasası 
Kuruluna aittir. Fonun işlemleri, Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından alınan kararlar dairesinde Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütü
lür. Sermaye Piyasası Kurulu üyeleri, yetkilileri ve 
fonun işlemlerini yürüten Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası personeline, bu görevleri dolayısıyla ay
rıca ücret ödenmez. Fonun hesap ve işlemleri Maliye 
Bakanlığınca denetlenir» denmektedir. 

Bunun arkasında da şöyle bir. ilave vardır; 48 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 15 inci mad
desiyle bir ekleme yapılmıştır; 48 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname de 14.10.1982 tarihli ve 17838 
sayılı Resmî Gazetededir. Yapılan eklenti şudur : 
«Fonun bütün işlemleri her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır» denilmektedir. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın (Bayezit. 
EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Efendim, Sayın 

Bakan nerede kullanıldığını söylemedi. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Efendim, 
Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun işleyişiyle ilgili 
hususlar da var, isterseniz omları da okuyabilirim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bayezit'in sua
line geçildi. 

Buyurun «fendim. 
EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Soru eksik ce

vaplandırıldı. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, tatmin olunmadıysa Sayın Bakan cevap
landırsınlar. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan sorunun ce
vabını bitirdi. Daha sonra sizin müdahaleniz üzerine 
tekrar cevap vermek istedi. Bu itibarla, sizin tekrar 

bir sual sormanız ve Sayın Bakanın buna cevap ver
mesi usule aykırıdır. 

Buyursunlar Sayın Bayezit. 

EROL AĞAGİİL (Kırklareli) — Ama cevap ek
sik oldu. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, zatı âliniz acele ediyorsunuz ve mil
letvekili arkadaşlarımız sizin kadar istical gösterip, 
sizi takip edemiyor. Arkadaşım haklıdır. 

BAŞKAN — Ben Meclisi çalıştırmak mecburi
yetindeyim efendim. 

Buyurun. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, istirhamı edeceğim konu şu : Toplu 
Komut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının Ge
lir Vergisi tevkif atına konu olabilecek faaliyetlerin-' 
den üç tanesi hangisidir? Onların belirtilmesini isti
yorum; hangi faaliyettir diye sormuyorum. Gelir 
Vergisi tevkifatına konu olabilecek üç faaliyet han
gisidir. İkincisi, 1986 yılında veya bu rakamlar yok
sa 1985 yılında burada muafiyet getirilen idare ve 
fonlardan elde edilen Gelir Vergisi miktarı ne kadar
dır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz, 18344 sa
yılı ve 17 Mart 1*984 tarihli Resmî Gazetede, Tasar
rufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandı
rılması Hakkında Kanun yayımlanmış ve bu kanunla 
da Kamu Ortaklığı Fonu işleyiş tarzları kanunlaş
mıştır. Bu kanunun 7 nci maddesinde, «Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı» adı altın
da, bakınız neler söyleniyor : Zannediyorum, biraz 
önce de sıiz kürisiüde aynı maddeyi okudunuz. 

«Başbakanlığa bağlı Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının görev
leri aşağıda belirtilmiştir. 

a) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu ka
rarlarının süratle uygulanmasını sağlamak, 

Ib) Toplu Konut ve Kaimu Ortaklığı fonlarını 
idare etmek, 

c) Gerektiğinde ıher çeşit araştırma, proje ve ta
ahhüt işlemlerinin sözleşme ile yaptırılmasını temin 
etmek, 
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d) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen gorev-
' teri yaipmak.» 5 

Şimdi, söz Iklomusu sualinizin cevabı Ibu 7 nci nıad- | 
denin <]b) bendinde Ibulunmaktaıdır. Kamu Ortaklığı 
Fıonuna, kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen gö
revler sonucunda Ibir kâr unsuru doğabilir ve ıbu kâr 

I 

unsurunum itevkifattan muaf olduğu ifade edilmek
tedir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Saıyın Bakan, üç tane ısomut faaliyet rica ediyorum; 
bir tane somut faaliyet?.. 

iMAUÜYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÖRTOBBE ALPTEMOÇİN ıflBursa) — Efendim, 
(bugüme kadar ıdlim'adı ise; kanun maddesi vardır, ka
mın maddesinde kendisine ibirtakım (görevler verile
bileceği ifade edilmiştir, bu görevlerden bir kazanç 
doğabilir. Bununla ilgilidir çıkarılan hüküm. 

(BAŞKAN — Evet, tamamlandı mı Sayın- Bakan? 

MAUÜYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTGEBE ADPTEMOÇtN flBursa) — Tamam
dır efendim. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Arıklan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkanım, üç sorum var, Sayın Bakanın cevap
landırmasını istirham ©diyorum. 
« Birinci sorum : Toplu Konut Fonunun ve Kamu 

Ortaklığı Fonunun iştirak ettiği, ortak olduğu şirket
lerin kazançları da jbü maddeye tabi olacak mıdır, 
yokısa sadece bu fonların iştirak payları mı vergiden 
muaf olacaktır? 

f kinci sorum : Halen, Toplu Konut Fonunun ve 
Kamu Ortaklığı Fonunun ortak olduğu şirketler var 
mildir, varsa «sayısı nedir, ödenmiş sermaye tutarı ne
dir, bugüne kadar iştirak payı alınmış mıdır fau fon
dan? 

Üçüncü sorum : .Bu maddeyle vazgeçilen vergi 
tutarı konusunda bir tahmin yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MAUÜYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTGEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, Sayın sual sahibinin ıslorusuna yazılı olarak ce
vap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Önergeler vardır ökuıtuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun tasa

rısında komisyon metnindeki 11 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz,, 

. Saygılarımızl'a. 

Türkân Turgut Arıkan Vecihi Akın 
Edirne Konya 

M. Arif Atalay Nejat Abdullah Resuloğlu 
Adıyaman Ankara 

Selahattin Taflroğlu 
Yozgat 

MADDE 11. — 5422 sayılı Kurumlar Vregisi Ka
nununun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine 
aşağıdaki 20 ve 2İ1 numaralı bent eklenmiştir. 

«20. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkanlığı ile Toplu Konut Fonu ve Kamu Ortaklığı 
Fonu.» 

Bu başkanlığın ve fonların elde ettikleri kazançlar 
üç yıl süreyle Gelir Vergisi Kanununa göre tevfikata 
tabi tutulmaz. 

«21. Menkul Kıymetler Tanzim Fonu. 
Bu fonun portföy işletmeciliğinden doğan kazanç

ları Gelir Vergisi Kanununa göre üç yıl süreyle tev
kif ata talbi tutulmaz.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınla 

Förüşülmekte olan Tasarının 11 inci maddesinin 
metinlen çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tülay öney M. Hayri Osmanlıoğlu 
Istanlbul Gaziantep 

Yılmaz önen Aşkın Toktaş 
İzmir İzmir 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sayılı Tasarının 11 inci 

maddesinde aşağıda yazılı kısmın tamamen kaldırıl
masını öneririz. 

«21. Menkul Kıymetler Tanzim Fonu. 
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Bu fonun portföy işletmeciliğinden doğan kazanç- I 
lan Gelir Vergisi Kanununa göre tevkifata tabi tutul- I 
maz.» I 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu Mustafa Kani Bürke 
Trabzon Denizli 

İsa Vardal - Arif Toprak 
Zonguldak Niğde 

SL Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

BAŞKAN — Şimdi, önergelerıi aykırılık derece-
sine göre okutup, oylarınıza sunacağım efendim : 

•İstanbul Milletvekili Tülay Öney ve arkadaşları- j 
nın önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 11 inci maddesinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz, 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyorlar 

mı ©fendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE -

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

Buyursunlar Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; bu madde, Kamu Ortaklığı Fonu 
ile Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun elde edeceği 
gelirlerden Gelir Vergisi tevkif atı yapılmamasını ön
gören bir maddedir. 

Biraz önce, madde üzerinde yapılan konuşmalar 
ve sorulan sorular sonunda ortaya çıkmıştır ki, Men
kul Kıymetler Tanzim Fonu, 1982 yılının Ocak ayın
da, bir kanunla kurulmuştur. Kamu Ortaklığı Fonu 
İdaresi ise 1984 yılının Mart ayında kurulmuştur. 

Fonlardan bir tanesinin kurulmasından bugüne 
kadar beş yıl geçmiştir; diğerinin kuurluşundan bu
güne kadar da üç yıl geçmiştir. O halde, son üç veya 
beş yıldır bu fonların, şu veya bu şekilde yapacakları 
Hizmetler ve çalışmalar sonunda elde edecekleri ge
lirlerden Gelir Vergisi tevkifatı yapılmakta idi de, ni
çin bu kanun çıkarken, bu fonların yapacağı işlemler
den elde edecekleri gelirlerin Gelir Vergisinden muaf 
olması öngörülmektedir? 

Bu kanunun bu fonlara getirdiği özel gelir imkân
ları veya özel birtakım faaliyetler nelerdir? Sayın Ba
kana bu soruyu biraz önce yönelttiğimiz zaman, Sa
yın Bakan bu konuda örnek dahi vermediler; «Bu-
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güne kadar bunların bu tür faaliyetleri yoktu; ama, 
bu fonları kuran kanunların bir maddesinde, diğer 
kanunlarla verilecek görevleri yapacaklardır ibaresi 
konmuştur. O halde, Kamu Ortaklığı Fonuna da, 
Menkul Kıymetler Tanzim Fonuna da herhangi bir 
başka gör&v yapma olanağı ve görevi verilebilir ve 
bu görevlerden de birtakım gelirler doğabilir; bunlar 
da Gelir Vergisinden muaf olsun. Bu kanunda bu 
maddeyi bunun için getiriyoruz» dediler. 

Ancak bu, değerli milletvekilleri, bu madde, yüce 
Meclisin neye oy verdiğinin ve neyi ne nedenle onay
ladığının farkında olmamasına imkân veren bir mad
dedir. Biz, bu fonlara ne gibi görevler verilecektir, 
özellikle bu şirket kurtarma operasyonları nedeniyle 
nasıl faaliyetlere sokulacaktırlar da birtakım gelirler 
elde edeceklerdir, ne tür ve ne miktarda gelir elde 
edeceklerdir, dolayısıyla bu gelirlerinden ödeyecekleri 
Gelir Vergisinde, kendilerine muafiyet tanıdığımız za
man, devlet gelirlerinde ne ölçüde bir düşürülmeye 
imkân sağlıyoruz; bunları bilmeden oy vereceğiz bu
rada. 

Böyle kanun çıkmaz sayın arkadaşlarım. Hükü-
met, hiç olmazsa, ne kadarlık gelir sağlanacağının bir 
tahminini yapmak zorundadır. Bu gelirler üzerinden 
alınacak vergilerin bir ölçüde tahminini yapmak zorun
dadır ve o nedenle de, vergi muafiyeti getirildiğine 
göre, devlet bütçesinin gelirlerinin ne kadarından fe
dakârlık edileceğinin bir tahminini yapmak ve yüce 
Meclise sunmak zorundadır. Bu kadar afakî... Bu 
fonlara nasıl görev verileceği, ne görevler verileceği, 
ne kadarlık bir gelir temin edileceği hakkında hiç-
birşey meydanda yoktur. Bu gelirler üzerinden alına
cak vergilerin tahmini yoktur; bu muafiyetler getiril
diği takdirde devletin ne kadar gelir kaybına uğraya
cağına dair hiçbir tahmin yoktur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulu bu şekilde afakî bir 
muafiyet tanımamalıdır; bu mümkün değildir. 

Tabiî, bu şekilde, bu kadar muğlak bilgilerin ve
rilmesi de, bizim, 11 inci madde ile getirilen bu mua
fiyetlerin, bu tasarının 10 uncu maddesiyle, Kamu 
Ortaklığı Fonunun kurtarma operasyonlarına ciddî 

j şekilde sokulacağı endişemizi yerinde göstermektedir. 
I Yani, 11 inci maddede getirilen muafiyetler, bu ka-
I 'nunun 10 uncu maddesiyle fevkalade irtibatlıdır. De-
I mek ki, Kamu Ortaklığı Fonu, bundan böyle şirket 
I kurtarma operasyonunda ve birtakım, batan şirket-
I leri -modern teknoloji getiriyorlarmış görünümü al-
I tında onlara ortak olarak- kurtarma operasyonunda 
1 kullanılacaktır ve buradan, hasbelkader bir gelir el-
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de edilecekse, o gelir de Gelir Vergisinden muaf tu
tulacaktır. 

Hükümetin, Yüce Meclisi, bu kadar afakî bir ko
nuda oy vermeye zorlamaması lazımdır. Hükümetin, 
devlet gelirlerinin ne kadarından vazgeçileceğine dair 
bir tahmini -en azından- önümüze getirmesi gere
kirdi. 

Bütün bunlar ortada olmadığına göre, biz bu mad
delerin bu tasarıdan çıkarılmasını istiyoruz. Devlet 
gelirlerinden ne kadar kaybedileceği bilinmeden oy
lama yapılmamalıdır bu Mecliste. 

Takdirlerinize sunarız efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öney. 
Önergeyi oylarınıza - sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer 'önergeyi okutuyorum : 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sayılı Tasarının 11 inci 

maddesinde, aşağıda yazılı kısmın tamamen kaldırıl
masını öneririz. 

«21. Menkul Kıymetler Tanzim Fonu 
Bu Fonun portföy işletmeciliğinden doğan kazanç

ları Gelir Vergisi Kanununa göre tevkifata tabi tu
tulmaz.» 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
(Trabzon) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılıyorlar mı efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT <Trabzon) — Katılmı
yoruz. 

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

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Sayın Kazancıoğlu?.. Buyurun efendim. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

11 inci maddenin son fıkrasında; «21. Menkul Kıy
metler Tanzim Fonu. 

Bu Fonun portföy işletmeciliğinden doğan kazanç
ları Gelir Vergisi Kanunua göre tevkifata tabi tu
tulmaz» denilmektedir. Bu kısmın tasarı metninden 
çıkarılması için verdiğim bir önergedir. 

İzah ederken, de bu hadise tamamen borsada ge
çen hadiseleri kapsar. Oraya öyle 100 bin, 200 bin, 
500 bin lira sahibi olan kimseler giremez, milyon ve 
milyarları olan insanlar girer; çünkü orada, büyük 
fabrikaların, işletmelerin hisse senetleri döner. Onun 

için, onları vergi tevkifatına tabi tutmak hiçbir za
man doğru değildir, Hazineyi gelirinden mahrum et
mek demektir dedim. 

Şimdi bir noktaya temas etmek istiyorum. Bu ka
nun halk nazarında, basında ve Mecliste, «Şirket 
Kurtarma Kanunu» olarak zikredilmektedir. Aslın
da, şirket kurtarma kanunu diye bir şey vardır; ama 
böyle değildir, onu arz edeyim : 

IMesela, AEG Firması Polonya Hükümetine karşı 
astronomik rakamlarla içeri girmiştir; Fransa'da de-
mir-çelik sanayii aynı şekilde büyük borçlara girmiş
tir; onlar kurtarılmaya çalışılır, devletler onları kur
tarmaya çalışır. Bakın, görüyorsunuz, onları kurtar
mak için başka yollardan gidilir; onları kurtarmak 
için böyle, Paris Borsasına, Berlin Borsasına el atıl
maz. 

Burada her sahaya el atılıyor. Bilhassa Hazineye 
sağlanacak gelirlerin mahrumiyet noktasından hare
ket ediliyor. Biz buna karşıyız. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — önerge 
ile ilgili konuşulsun lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ben takip ediyo
rum. 

Sayın Kazancıoğlu, toparlayınız efendim, rica ede
yim. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Tamam, toparlıyorum. 

Burada demek istediğim husus; şirketleri kurtara
yım derken, şirketleri batırma yoluna gidiliyor. Bu
nu, bilahara gelecek olan maddelerde izah edeceğim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancı

oğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun tasarı

sında komisyon metnindeki 11 inci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türkân Turgut Arıkan 

(Edirne) 
ve arkadaşları 

MADDE 11. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine 
aşağıdaki 20 ve 21 numaralı bent eklenmiştir. 

«20. — Toplu Konut ye Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkanlığı ile, Toplu Konut Fonu ve Kamu Ortak
lığı Fonu» 
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Bu 'başkanlığın ve fonların elde ettikleri kazanç
lar üç yıl süreyle Gelir Vergisi Kanununa göre tev-
kîfata tabi tutulmaz. 

«21. — Menkul Kıymetler Tanzim Fonu 
Bu. Fonun portföy işletmeciliğinden doğan kazanç

ları Gelir Vergisi Kanununa göre üç yıl süreyle tev-
kifata tabi tütulrnaz.» 

BAŞKAN — Komisyon ve 'Hükümet katılıyorlar 
mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-' 
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Komis
yon katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Toplu Konut Fo
nu ve Kamu Ortaklığı Fonu giderek büyümektedir. 
'Bu kaynaklardan, bildiğiniz gibi, GAP Projesine, oto
yollara, 'barajlara ve birtakım tesislerde kaynak sağ
lanmaktadır. Ben, üç yıl süreyle, bunların gelirlerinin 
-'bunların 'bir an önce (faaliyete geçirilebilmesi ve kay
nak sağlanabilmesi açısından, üç yıl süreyle- vergi
den muaf olmasını uygun gördüm. Uzun süreyle ve
ya sürekli olarak vergiden muaf olması eşitsizlik 
yaratmaktadır. 

Vatandaşımızın aîdığı faizlerden vergi tevkifatı 
yapacağız, şirketlerin aldıkları faizlerden vergi tev
kifatı yapacağız; ama Kamu Ortaklığı Fonunun ve 
Toplu Konut Fonunun ©İde ettikleri faizlerden vergi 
tevkifatı yapmayacağız!... Bu bir nevi eşitsizlik yarat
maktadır. Bu nedenle, üç yıl olmasında yarar gördük. 

İkinci 'bir konu : Toplu Konut Fonundan olsun, 
Kamu Ortaklığı Fonundan olsun, halihazır mevzuata 
göre açık kapılar var. Şirket kurtarma amacıyla ban
kalara 'birtakım kaynaklar belki aktarılabilir veyahut 
doğrudan doğruya o şirketlere aktarılabilir, bunu da 
bir sınır içinde tutmak lazım. O şirketlerden elde edi
lecek gelirlerin de üç yıl içinde vergiden muaf olma
sında yarar görüyoruz. 

Aslında bu iki fon, bütçeyü iyice güdükleştirmek-
tedir. Getirilen 'bu tedbirle, 'bütçe, giderek küçülecek
tir ve bütçe gelirlerinde giderek azalma olmaktadır; 
yani 'bütçeyi kemirmektedir. Faiz gelirlerinden elde 
edilecek gelirler ve banka muameleleri vergileri gibi, 
üzerinden alınacak birtakım imkânlar varsa, bunlar 

tamamen sıfıra inmektedir. Bütçenin gelirlerini bu 
kadar azaltırsak, bütçede öngörülen işleri nasıl ger
çekleştireceğiz? 

Ben, GAP Projesi olsun, otoyollar olsun, barajlar 
olsun, bunların yapılabilmesi için üç yıl süreyle muaf 
olmasını uygun gördüm. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. '(Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 

Başkan, bir redaksiyon hatası var. (ANAP sıraların
dan «Oylamaya geçtik» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyu
run. 

Sayın Yaşa, redaksiyon hatasını bilahara da, 86 
ncı maddeye göre yapabiliriz; oylamadan sonra da... 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Efen
dim, belirteyim, ufak bir şeydir. 

BAŞKAN —Evet, buyurun. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — «20 ve 
21 numaralı bent bükümleri eklenmiştir» diyor. Bent 
hükmü eklenmez, bentler eklenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu öneriye 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katı
lıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHİMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «20 ve 21 numa
ralı bentler eklenmiştir» mi olacak? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — «... aşa
ğıdaki 20 ve 21 numaralı bentler eklenmiştir» ola
cak. 

BAŞKAN — Bu redaksiyonla birlikte 11 inci 
maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci mad
de kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 2362 sayılı Kanunla değişik 8" inci mad
desine aşağıdaki 17 numaralı bent hükmü ile aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

«17. 'Devlet tahvili, Hazine bonosu ve gelir or
taklığı senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan ka
zançlar.» 
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«Bu maddenin 12 ve 17 numaralı 'bentlerindeki 
istisna 'hükmünün uygulanmasında Gelir Vergisi Ka
nununun mükerrer 39 uncu maddesi hükmü uygulan
maz.» 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan, buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun tasarı
sıyla da bütçenin 'bütün kaynaklarını kesiyoruz, ka
patıyoruz. 

Bir önceki maddede 'birtakım vergi gelirlerinden 
fedakârlık yaptık. Bu maddeyle de, devlet tahvili, 
Hazine bonosu ve gelir ortaklığı senetlerinin elden 
çıkarılması halinde elde edilecek kazançlar üzerinden 
alınacak vergilerden de fedakârlık ediyoruz. 

Biliyorsunuz, Hazine bonolarının, devlet tahville
rinin ve gelir ortaklığı senetlerinin gelirleri, vergiden 
muaftır. Bunlar üzerinden zaten vergi almıyoruz; ama 
şimdi diyoruz ki, bunları satın almış olan kişiler, el
lerinden çıkardıkları takdirde herhangi bir nedenle 
bir gelir elde ederlerse, bundan da vergi almıyalım... 
tnsaf ölçülerinize 'bırakıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Vural Arıkan?.. Yoklar. 
Baş'kaca söz listeyen yok. 
Verilmiş önergeler vardır, okutuyorum, : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte oîan tasarının 12 nci maddesinlin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif öde
riz* 

Mustafa Şahin Rezan Şahinkaya 
Kayseri Ankara 

-tamam Ştengürt Kâlmii T. Coşkunoğlu 
Denizlili Ankara 

Ferruh llter 
İstanbul 

Madde 12. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 2362 sayılı Kanunla değişik 8 indi maddesine 
aşağıdaki 17 numaralı bent hükmü ile aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«17. — Devlet tahvili, Hazine bonosu ve gelir 
ortaklığı senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan 
(kazançların tamaımı İe kurumların safî kurum kazan
cından, gelirlerimin tamamını amaçlarına tahsis eden 
ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan va
kıflara sermayeye iştirak nispetinde isabet eden kıs
mın yüzde 30'u, 

'Bakanlar Kurulu, vergi muafiyeti tanınan vakıfla
ra ait biı istisna oranını sıfıra kadar indirmeye veya 

yukarıdaki orana ulaşıncaya kadar artırmaya yetkili
dir. Bu vakıfların, istisnadan yararlanabiSirneleri için 
iştirak edilen 'kurumda yetkili organın, anılan kârlar 
hakkında en geç kazancın beyan edildiği tarihe kadar 
ikâr dağıtım kararı alması şarttır.,» 

«Bu maddenin 12 numaralı bendi 'ile 17 numaralı 
bendinde yeralıan Devlet tahvili, Hazine bonosu ve ge
lir ortaklığı senetlerinin elden çıkarılmasından sağlla-
nan kazançlar hakkında Gelr Vergisi Kanununun mü
kerrer 39 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.» 

Gerekçe : ©akanlar Kurulunca vergi muafiyeti ta
nınan vakıfların kurumlara iştikak etmek suretiyle 
sermaye piyasasının gelişmesi teşvik edilirken, diğer 
taraftan da bu vakıfların amaçlarına ulaşabilmeleri 
için 'bu tür kaynaklardan elde edecekleri gelirler da
ha düşük oranda vergilendirilmek yoluyla 'bir vergi 
teşviki getirtmektedir..! 

©akanlar Kurulu, Kurumlar Vergisinden istisna 
edilecek kışıma ait oranı 'tespit etme yetkisine sahip 
olaoalk'tır. Yani, bu kısmî istisna mutilak olmayıp, ik
tisadî şartlardaki gelişmeye göre Bakanlar Kurulun
ca, azamî haddi yüzde 3ö'a kadar olan bir nispet 
içinde artırılıp, azaltılabilecektir. 

öte yandan, maddenin 16 numaralı bendindeki uy
gulamaya paralel olarak, istisnanın hesaplanmasında 
dağılülabiıl'ir kârdan hareket edilecek ve şirket bün
yesinde «yedek akçe, ihtiyat» gibi adlarla kalan kâr 
payları - fiilen vakıflara bir kâr payı intikal etmediğU 
için - istisna Ikapsamı dışında kalacaktır. Yine aynı 
şekilde, dağıtılan kurum kazançlarının yüzde 30'una 
kadar verilebileceik olan bu 'imkânın gerçekleşmesi 
için (Bu maddenin 16 numaralı bendindeki uygula
maya paralel alarak), iştirak edilen kurum tarafın
dan elde edilecek kurum kazancı dolayısıyla kâr 
dağıtım kararının en geç beyannamenin verileceği ta
rihe kadar alınmış olması gerekmektedir. Dağıtılmayan 
'kârlar hakkında istisna uygulanmayacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayını Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarısın
da 'komisyon metnindeki 12 nci maddenin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

(Saygılarımızla.-

Türkân Turgut Arıkan Veoihi Akın 
Edinnıa Konya 

M. Arif Atalay N. Abdullah Resuloğlu 
Adıyaman Ankara 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgal 
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Madde 12. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 23l62 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesi
ne aşağıdaki 17 numaralı bent hükmü e'klenmiştir. 

«17. — Devlet tahvil ve Hazine bonosunun elden 
çıkarılmasından sağlanan kazançlar.» 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derecesi
ne göre okutuyorum : 

Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin ve arkadaşla
rının önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 12 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 12. — 5422 sayıllı Kurumlar Vergisi Ka

nununun 2362 sayılı Kanunla değişlik 8 indi maddesi
ne aşağıdaki 17 numaralı bent hükmü ille aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

«17. — Devlet tahvili, Hazine bonosu ve gelir or
taklığı senetlerinim elden çıkarılmasından sağlanan 'ka
zançların tamamı ile kurumların safi kurum kazancın
dan, gelirlerinin tamamını amaçlarına tahsis eden ve 
Bakanlar Kurulunca vetfgi muafiyeti tanınan vakıflara 
sermayeye iştirak nispetimde 'isabet eden kısmın yüzde 
30'u. 

Bakanlar Kurulu, vergi muafiyeti tanınan vakıfla
ra aıit bu istisna oranını sıfıra kadar İndirmeye veya 
yukarıdaki 'orana ulaşıncaya kadar artırmaya yetkili
dir, Bu vakıfların, istisnadan yararlanabilmeleri için 
iştirak edilen kurumda yetkili organın, anılan kârlar 
hakkında en geç kazancın beyan edildiği tarihe kadar 
kâr dağıtım kararı alması şarttır.» 

«Bu maddenin 12 numaralı bendi ile '17 numaralı 
'bendinde yer alan Devlet tahvili. Hazine bonosu ve 
gelir ortaklığı senetlerinin elden çıkarılmasından sağ
lanan kazançlar hakkında Gelir Vergisi Kanununun 
mükerrer 39 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan* 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTGEBE ALPTÖMÖÇİM (Bursa) — Katılıyoruz. 
IBAŞKAIN — Önergeye Komisyon katılmıyor, Hü

kümet katılıyor. 
önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka-

Ibül edilmişitiir. 
Diğer önergeyi 'okutuyorum^ 
Edirne Milıle't'veki! Türkân Turgut Arıkan ve ar

kadaşlarının önergesi. 

Sayın Başkanlığa 
•Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı

sında komisyon metnindeki 12 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Madde 12. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 2362 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesine 
aşağıdaki 17 numaralı bent hükmü eklenımliştıir : 

«17., — Devlet tahvili ve Hazine bonosunun elden 
çıkarılmasından sağlanan 'kazançlar.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu?" 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BASJKAHMVE-
KÎL* FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Komisyon ' 
katılmıyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Kati'lmıyo-
ruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komlisyon 
katılmıyor. 

ıBuyursunlar Sayın Arıkan, 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN {Edirne) — (Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddede, dev
let tahvili, Hazine bonosu ve gelir ortaklığı senetleri
nin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların da 
muaf olduğu veya istisna olduğu getiriliyor. 

Şimdi ben, gelir ortaklığı senetleri daha çok kim
lerin elinde dîye bir inceleme yaptım, bankalara sor
dum; karşıma ıgerçekten çok ilginç bir tablo çıktı. 

Gelir ortaklığı senetleriyle ilgili yasayı çıkarırken, 
aslında tabana yaymayı düşünmüştük; yani, 50 bin 
lira, 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira... Kişiler al
sın ve bütün bu barajlara, köprülere vesaireye kat-
kı'da bulunmuş olsun, hem de bunların nemalarından 
yararlansın... Ama, aldığım bilgilere göre, bir gel'ir 
ortaklığı senetleri daha çok belirli kişilerin elinde top
lanmış. 1 milyondan aşağı alan yok; 2 milyon, 3 mil
yon, 4 milyon, 5 milyon ve toplamışlar, 

Bu nedenle, biz önergemizde, gelir ortaklığı se
netlerinin elden çıkarılması dolayısıyla sağlanacak ka
zançların vergiye tabi olmasını öngördük. 

'Ben, hükümete birkaç soru da sormak İsteırdiim. 
Sayın Adnan Kahveci'nin, Yankı Dergisinde bir ma
kalesi yayınlandı ve soruyor; «Birtakım hesapları aca
ba yapıp bize oevap verebilirler irili?» diyor. Ben so
ruyorum şimdi : Acaba devlet tahVili, Hazine bono
su ve gel'ir ortaklığı senetlerinin bu şekilde vergiden 
muaf olmasıyla kaybedilecek vergi tutarı nedir? Bu
nun bir hesabını acaba hükümet ve danışmanlar yap
mışlar mıdır? Maliye 'Bakanlığımız yapmış mıdır? 
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Gkkti çalışmalar yapılmış, 'bu maddeler ondan sonra 
mı getMlınişjtir?, 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyoruım : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
11 dnoi maddedeki «bent hükümleri» «'bent

ler» olarak düzeltilmişti. 12 nci maddeyi, 
11 'inci maddedeki redaksiyona uygun olarak ve 

kalbuı! edilen önergeyle 'birliildte oylarınıza 'sunuyorum : 
Kabul edenler... KaJbul etmeyenler,.. Kabul ledilimiı̂ ir. 

CAHİT TUTUM {Balıkesir) — M inci maddede
ki redaksüyon nedir? 

BAŞKAN — Efendilim, Sayın Yaşa, 1>1 inci mad
dedeki «hlükütalerine» kelimesine gerek ydk, dedi. Ko
misyona sorduk; Kömiisıyon da (bunu kabul eliği için, 
bu maddede kiotmıiislyiona soıtma ihtiyacını hissietoedlik 
Sayın Tudum. 

\1'3 üncü maddeyi okutuyorum :• 
MADDE 13. — 54122 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 25 inci ımıadjdesllnin birinci ve ikinci fık
raları aşağıdaki şekilde degiştıMlIrnişItk, 

«Kurumlar Vergisi, Ibu Kanuna göre tespit olunan 
kurum kazancından % 46 nispetinde alınır. Bakanlar 
Kurulu 'bu vergi müspetini % 5Q oranına kadar aırtır-
maya veya Kanunda yazılı orana kadar indirmeye 
yetkilidir. 

(Bakanlar Kurulu, % '80'i nama yazılı olup, hisse 
seneüleri (borsaya kayılth Ibuüunan ve Sermaye yapısı or
taklar pay defterinden tespit edilen halka açık anonimi 
şirketlerde vergi nispetlini aşağıdiaki şekilde indiretoilı'r 
veya İndirilmiş nispetleri birilikte veya ayrı ayrı en 
fazla '6 puana kadar artırabilir. Su kadar M, indirim
li nispetlerin uygulan aıbiDmesi için, aşağıdaki benlilerde 
tespit edilmiş şartların, tüjgillii hesap (döneminin ilk altı 
ayında gerçekleşmesi şartitır, $arftların kaybedildiği 
hesap dönemi kazancına indirimli nispet utygulanmaz. 

a) Anlonim Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 
% 25'inin, sermayedeki payları % Fin altımda olan 
2Ö0lden fazla gerçek veya tüzelkişiye ait olması ha
linde, veıtgi nispetti % 40'a; 

(b) Anonim IŞiirkfetin Ödenmiş sermayesinin en az 
% Silimin, sermayedeki payları % l'in altında olan 
20101den fazıla 'gerçek veya (tüzelkişiye ait oltoası ha
limde, vergi nispeti % 35V, 

c) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az 
% '80'inin, sermayedeki payları % l'in altında olan 
2ÖQlden fazla gerçek veya tlüteelkişiye ait o'llması ha
linde, vergi nispeti % 30'a;. 

ttndirilefoimr,; 

BAŞKAN — Madde üzerinde, 'Demokratik Sol 
Parti .Grubu1 adına, Sayın Yusutf Ziya Kazancıoğlu; 
buyurun efendilm, 

DSP GRUBU ADINA YUSUF ZİYA KAZAN-
CIOĞUU (Trabzon) — Sayım Başkam, sayın ımilleft-
vekilleri; 13 üncü madde de gene, bazı muafiyetleri 
öngörmektedir. Bu husulslta Ibir tek cülmle ile yetine
ceğim. Maddenin ıson fıkrlast olan (e) fıkrasında, 
«Anlonim şirke!tin> ödenımiş sermayesinin en az % 
80Mnin, sermayedeki payları % l'in atında olan 200' 
den fazla tgerçek Veya Itüzlelkişiye ait oiUması halinde, 
vergi nispeti % 30'a indirilebilir» deniyor. 

Öyle bir şey oluyor ki, eğer iyi hesap edilirse, 
yüzde 80'i ödenmiş ve (bunların hepsi de (yani yüzde 
80'i ide) elden çıkarılmış ilse, şirketin elinde pek ser
maye kaHmuıylar ve öyle bir hale geliyor ki, onun ka
zancı dolayısıyla da Ödeyeceği vergi pek az bir şey 
oluyor. Yani, şirketi nakiltslz bir hale düşürmüş bu-
lunuyoruız. 

Bunu nasıl izah ederler? Bunu çok merak ettim, 
nica ddiyoruhı.,., 

(Saygılarımla., 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim, 
Sayın Arıkan, buyurun öfendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIİKAIN (Ödürne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; sanıyorum, yasa 
'tasarının halka açılmayı (teşvik eden önemli madde
lerinden (birisi de 'bu; ama bu maddenin halka açıl
mayı sağlayamayacağını, Ibuna mukabil holdinglere 
nalsıll büyük yarar sağlayacağını ben size küçük bir 
örnekle açıklamak işitiyorum. 

Balkınız nasıl-: Ben (bir tablo düzenledim. 10 mil
yar lira sermayeli bir şirket düşündüm. Bu şirketin 
halen 100 ortağı var ve sermaye üzerinden yüzde 40 
kâr sağladığını varsaydım. Htesaplamalarımı yüzde 
20, yüzde 40, yüzde 50 üzerinden yaptım. Yüzde 40 
kâr sağladığını vaıTsayîdım, (buna göre 4 milyar lira 
kâr sağlıyor. Bu kândan halihazırda yüzde 46 ora
nında vergi ödemek zorunda; dblayılsıyla 1 milyar 
840 milyon lira Ödemesi gerekiyor. Oysa, 100 ortaklı 
olduğuna görİTbunılar aile şirketi durumunda ise, yö
neticilerinin ve ailenin İçinde kendi yakınlarına, ço
cuklarına Vesaiırelerine hisselerini devretmek suretiyle, 
çok kolaylıkla bu ortöak sayısını 20O'e çıkarabilirler. 
Çıkardıkları anda, eğer 50 ortaklı bir holdingse, sağ-
İayacaklan vergi farkı1 32 miyar olacaktır. 10 tane 
holding böyle yaparsa 3!20 milyar, 50 tane holding 
(böyle lyaparsa siz düşünün.: 
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Demek iki, Başbakanlık Yülfasök Danışmamı Sa
yın Kahveci'nin söylediği *gilbi, «Şirketleri d-eğil, işçi
nin ve devletin halklarımı 'koruyoruz» meselesi dfoğnu 
değil. Doğru diirüıslt hesaplar yapılmıamıış, üzerinde 
(bintfaikıım çalışmalar yapıtaıamıış ve karşılmızıa böyle 
Ualblolada gelinmiş. 

Sanıyorum, sayın danışmanlar Amerika'da eği
tim görmeşler; ama Türkiye'nin toplum yapısını 
bilmiyorlar. Türkiye'de holding şirketlerin ve bağlı 
şirketlerin büyük bir kısmı aile içindedir, aile şirket
leridir ve açılmayı pek sevmezler; bir kısmı zoru'ilu 
olarak halka açılmıştır, ama onlar da zaten batan 
şirketlerdir; onlar da gene kontrolü elinde tutumlu
lardır, büyük sermayenin haklarını karşımıza, bu 
yasa tasarısında görülen bir tablo şeklinde getirmiş
lerdir. 

Ben istirham ediyorum, eğer komisyon bu mad
deyi geri alabilirse alsın; önergelerimiz var, o za
man ayrıca açıklayacağız. 

Tekrar ediyorum: Bu madde, en tehlikeli mad
delerden birisidir; kamu kaynaklarının holdinglere akı
şını sağlayacak önemli bir maddedir. Halka açılma 
kesinlikle gerçekleşemeyebilir, göstermelik olarak 
birkaç şirket belikti birkaç açılıma gösterisi yapabilir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
İHSAN NURİ TOFKAYA i(Ordu) — Hesabınız 

yanlış Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN l(Edirne) — 

Yanlış değil efendim; ben bir varsayım getirdim, 
siz de getirin. 

BAŞKAN — Lütfen öf endim... 
Önergeler vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 13 üncü maddesine 
(c) 'bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) ben
dinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Şengün İsmail Saruhan 
Denizli Ankara 

Mustafa Şahin İsmail Üğdül 
Kayseri (Edirne 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

«d) Yukarıda tanımlanan kuramlardan her bi
rinin, sermayelerinin en az yüzde 80'ine sahip ol
dukları Anonim Şirketlerde vergi nispeti ise; 

i) (a) bendinde kayıtlı şirketlerin iştirak ettiği 
Anonim Şirketler için yüzde 40'a; 

ii) (b) bendinde kayıtlı şirketlerin iştirak ettiği 
Anonim Şirketler için yüzde 35'e; 

iii) (e) bendinde kayıtlı şirketlerin iştirak ettiği 
Anonim Şirketler için yüzde 30'a;» 

Gerekçe : Tasarıyla halka açık anonim şirketlerin 
Kurumlar Vergisi oranının yüzde 30'a kadar indiril
mesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmek
tedir. Bu önerge ile kendileri halka açık şirket ol
mamakla beraber, hisselerinin yüzde 80'inden fazla
sına halka açık bir anonim' şirketin sahip olması ha
linde, bu şirketin de Kurumlar Vergisi oranını in
dirme konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmakta
dır. Bu şirketler için indirimli oranın uygulanabil
mesi için yüzde 80 oranında iştirakin ikinci fıkrada 
belirtildiği üzere, ilgili hesap döneminin ilk altı ayın
da gerçekleşmesi gerekmektedir. Şartların kaybedildiği 
hesap dönemi kazancına ise indirimli oranın uygu
lanmayacağı yine ikinci fıkrada belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum ? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı
sında komisyon metnindeki 13 üncü maddenin üçün
cü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve 
aşağıdaki son fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Türkân Arıkan Nuri Üzel 
Edirne Eskişehir 

Kemal Gökçora Vedlhi Alkım 
Bursa iKonya 

M. Arif Atalay 
Adıyaman 

«Bakanlar Kurulu, yüzde <80'i nama yazılı olup, 
hisse senetleri borsaya kayıtlı bulunan ve sermaye 
yapısı ortaklar pay defterinden tespit edilen halka 
açık anonim şirketlerde vergi nispetini aşağıdaki şe
kilde beş yıl süreyle Sindirebilir, şu kadar ki, indirim
li nispetlerin uygulanabilmesi için, aşağıdaki bentlerde 
tespit edilmiş şartların, ilgili hesap döneminin ilk 
altı ayında gerçekleşmesi şarttır. Şartların kaybedil
diği hesap dönemi kazancına indirimli nispet uygu
lanmaz. 

a) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az 
yüzde 40'ının, sermayedeki paylan yüzde l'in altın
da olan 1 OOO'den fazla gerçek veya tüzelkişiye ait 
olması halinde, vergi nispeti yüzde 40'a, 

bj Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en 
az yüzde 60'ının, sermayedeki payları yüzde l'in 
altında olan 2 OOO'den fazla gerçek ve tüzelkişiye 
a'üt otoalsı hallimde, vergi mjispıatü yüzde: 351i, 
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c) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az 
yüzde 80'inin sermayedeki payları yüzde l'in altın
da olan 3 OOO'den fazla gerçek ve tüzelkişiye ait 
olması halinde, vergi nispeti yüzde 35'e, 

indirilebilir. 

Vergi nispeti indirilen şirketlerin isimleri, tica
ret sicil numaraları ve adresleri Resmî Gazetede 
ilan edilir.» 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi »Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının Komisyon metnindeki 13 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının !(a) l(b) (c) bentlerinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Arıkan (Nuri Uzel 
Edirne Eskişehir 

Kemal Gükçorai Günseli özkaya 
Bursa1 İstanbul 

İlhan Dinçe! 
Malatya! 

a) Anonim Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 
yüzde 50'sinin sermayedeki payları yüzde l'in al
tında olan 1 500'den ıfazla gerçek ve tüzelkişiye ait 
olması halinde, vergi nispeti yüzde 40'a, 

b) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az 
yüzde '65'inin sermayedeki payları yüzde l'in al
tında olan 3 OOO'den fazla gerçek ve tüzelkişiye ait 
olması halinde, vergi nispeti yüzde 35'e, 

c) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az 
yüzde 80'inin sermayedeki payları yüzde l'in altında 
olan 4 500'den fazla gerçek ve tüzelkişiye ait olması 
ıhalinde, vergi nispeti yüzde 30'a, 
indirilebilir. 

Sayın Başkanlığa, 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasa

rısında Komisyon metnindeki 13 üncü maddenin so
nuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve talep 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan Vecihi Akm 
Edirne Konya 

M. Arif Atalay Nejat A. Resuloğlu 
Adıyaman Ankara 

Selahattin Taflıoğhı 
YoZgal! 

Bu maddenin (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen 
vergi nispetleri uygulanan anonim şirketlerin adları, 
adresleri, kurum kazançları ve vazgeçilen vergi tu
tarları Resmî Gazetede yayınlanır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasa

rısında komisyon metnindeki 13 üncü maddenin so
nuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla 

Türkân Turgut Arıkan Vecihi Akm 
Edirne Konya 

M. Arif Atalay Nejat A. Resuloğlu 
Adıyaman Ankara 

(Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat! 

Bu maddenin (a), (b) ve l(c) bentlerinde belirti
len vergi nispetleri uygulanan anonim şirketlerin 
adları ve adresleri Resmî Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri 
tekrar okutup işleme koyacağım ? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarısın

da komisyon metnindeki 13 üncü maddesinin 3 üncü 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve aşağı
daki son fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Türkan Arıkan ^Edirne) 
ve arkadaşları 

«Bakanlar Kurulu, yüzde 80'i nama yazılı olup, 
hisse senetleri borsaya kayıtlı bulunan ve sermaye ya
pısı ortaklar pay defterinden tespit edilen halka 
açık anonim şirketlerde vergi nispetini aşağıdaki 
şekilde 5 yıl süreyle indirebilir. Şu kadarki,, indirimli 
nispetlerin uygulanabilmesi için, aşağıdaki bentlerde 
tespit edilmiş şartların, ilgili hesap döneminin ilk 
altı ayında gerçekleşmesi şarttır. Şartların kaybedil
diği hesap dönemi kazancına indirimli nispet uygu
lanmaz. 

a) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az 
yüzre 40'ı nm, sermayedeki payları yüzde l'in al
tında olan 1 OOO'den fazla gerçek veya tüzelkişiye 
ait olması halinde vergi nispeti yüzde 40'a, 

b) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az 
yüzde 60'ının sermayedeki payları yüzde l'in altın
da olan 2 OOO'den ıfazla gerçek ve tüzelkişiye ait 
olması halinde, vergi nispeti yüzde 35'e, 

e) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az 
yüzde 80'inin sermayedeki payları yüzde l'in al-
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tında olan 3 OOO'den fazla gerçek ve tüzelkişiye 
ait olması halinde, vergi nispeti yüzde 35'e, 

todirilebilir. 
Vergi nispeti indirilen şirketlerin isimleri, ticaret 

sicil numaraları ve adresleri Resmî Gazetede ilan 
edilir.» 

ıBAŞKAlN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ 
CENGİZ TUNOER ((Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

MAUVE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTÖEBE AUPTOMOÇİN (Bursa) Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; tasarıdaki ortak sa
yısı her üç şık için de, yani (a), (b), (c) şıkları için 
de ortak sayısı '200'e sabit tutulmuştur. Oysa, birta
kım kademelendirme yapmanın yararı vardır. Yüz
de 5 vergiden vazgeçtügiimüz zaman 200 kişi varsa, 
yüzde 11 vergiden vazgeçtiğimiz zaman saymın mut
laka artması gerekir, yüzde 16 vergiden vazgeçtiği
miz zaman da ortak sayısının daha fazla artması 
gerekir. Bir kere, maddenin bu bakımdan sakınca
sı vardır. Biz bunu düzeltmeye çalıştık. Demin de 
arz ettiğim gibi, şirketler için 200 (kişilik ortağı bul
mak çok (kolaydır. O nedenle bunu bir miktar yük
seltmek suretiyle, bu vergi muafiyetinden yararlan
malarını sağladık. 

Bakınız, yine, Yankı Dergisinden, Danışman Sa
yın Kahveoi'nin bir ifadesini okuyorum, ne diyor: 
«Bu tasarı kanunlaştığı takdirde icra iflas mafiası 
devre dışı kalacaktır.»' Burada, icra iflas mafiası ol
duğu, için, bu tasarının getirildiğini kabul ediyor. 

Sayın milletvekilleri, devlet icra iflas mafiası ile 
baş eder; devlet gücünü gösterir. İcra iflas mafiası 
vardır diye böyle ucube 'bir yasa tasarısı ile Mec
lisin karşısına gelinmez; çok özür dilerim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun tasa

rısının Komisyon metnindeki 13 üncü maddesinin 
3 üncü fıkrasının ı(a), (b), (c) bentlerinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Türkân Arıkan (Edirne) 
ye arkadaşları. 

25 , 2 , 1987 O : 2 

«a) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en 
az yüzde 50'sinin sermayedeki payları yüzde l'in al
tında olan 1 500'den fazilîa gerçök ve tüzelkişiye ait 
olması halinde, vergi nispeti yüzde 40'a, 

b) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en 
az yüzde i65'inin, sermayedeki payları yüzde l'in al
tında olan 3 OOO'den fazla gerçek ve tüzelkişiye ait 
olması halinde, vergi nispeti yüzde 35'e, 

c) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az 
yüzde i80'inin sermayedeki payları yüzde l'in altında 
olan 4 500'den fazla gerçök ve tüzelkişiye ait olma
sı halinde, vergi nispeti yüzde 30'a, 

İndirilebilir.» 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 'Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan «Yeter artık» sesleri) 

Lütfen efendim, lütfen... Herkes vazifesini yerine 
getirecektir efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARtfKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, bir kez daha tekrar
lamak istiyorum: Ekonominin şartları gerektiriyorsa 
şirketleri kurtaralım; 'ama bunu ciddî bir şekilde ya
palım.; Ben bu şartlar altında, genelinde şirket'kur
tarmaya ikarşı değilim; ama çıkaracağımız yasa, Tür
kiye'nin şartlarına, ekonominin şartlarına,, işçinin 
menfaatına, hatta kurtarılacak şirketlerin menfaatına, 
bankalarım menfaatına ofllsun; bütün çabam bununla 
ilgilidir. Siz bilir misiniz, ben gece saat 02,00'ye ka
dar oturdum, şu önergeler üzerinde çalıştım... 

'MUSTAFA BATGÜN (Kocaeli) — Hiç gerek 
yok; yararlı olacak bir şeye çalışın. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Gerek 
yok, zahmet etmeyin. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Lütfen beni muaheze etmeyin, ben görevimi yapıyo
rum, lütfen, lütfen... -

(BAŞKAN — Dinleyelim Sayın Batgün, dinleye
lim. Dinleyelim efendim. 
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NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Yeter, 
dinleye dinleye usandık Sayın Başkan. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Arıkan 
çalışmış; çalışmalarının ürünlerini elbette Meclise 
aksettirecektir. Bu dtibarla kendisini dinlemek mec
buriyetindeyiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Devam edin efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, on

lar çalışmanın ne olduğunu bilmezler. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — Te

şekkür ederim. 
•Bir önceki önergemde, 1 000, 2 000, 3 000 kade-

melendirmesi yaptım. Dikkat ederseniz, bu önergem
de, 1 5100, 3 000; 4 500'e çıktım. 

Neden böyle iki önerge verdim, onu da yüce Mec
lise arz edeyim. İstanbul'da bazı şirketler, şirketleri
ni, çalışanlarına dahi açmaya başladılar, belli bir 
ölçüde zorlandılar. İsim vermek istemiyorum; ama 
tipik bir örnek olduğu için bir tanesini belirtmek is
tiyorum: DEVA'Holding, şirketini bütün elemanları
na açmıştır. Ortakları aşağı yukarı 6 bini bulmuş
tur, Bu çok güzel bir şeydir. 

İkinci önergeyi vermemin nedeni şu: hisse sayısı
nı 1 500 yaparsanız, belki 500 hisseyi çalışanlara da
ğıtma imkânınız olabilir. Böylece, çalışan kişiler de 
o şirkete ortak olursa, o şirketi benimser; hatta, iş
çi - işveren ilişkileri dahi çok daha düzenli bir hale 
gelebilir. O nedenle iki önerge verdim; yoksa, en
gelleme amacıyla vermedim. Eğer makul bulsaydınız 
ve birinci önergeyi kabul etseydiniz, ikinci önergeyi 
geri de çekebilirdim. 

Yüce 'Meclise son 'bir noktayı açıklamak istiyo
rum: öene, Sayın Kahveci açıklamasında şöyle di
yor: «Bugün bir banka, alacağını sermayeye dönüş
türmeyi isterse, sermaye artırımından dolayı pek çok 
vergiler ve harçlar oluşmaktadır. Halbuki bu vergi 
ve harçların olmaması gerekir. Bu vergi ve harçlar, 
alacaklının alacağını sermayeye dönüştürmesini en
gellemektedir. «Peki, bunu biliyorsanız, bunları kal
dıracak tasarıyı neden getirmiyorsunuz, da, bu çap
raşık, arapsaçına dönmüş tasarıyı getiriyorsunuz? 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler..., önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Denizli Milletvekili İsmail Şengün ve arkadaş

larının önergesi: 
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Görüşülmekte olan Tasarının 13 üncü maddesi
ne >(c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) 
bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

d) Yukarıdaki tanımlanan kurumlardan her bi
rinin, sermayelerinin en az yüzde 80'!ine, sahip ol
dukları Anonim Şirketlerde vergi nispeti ise; 

i) '(a) bendinde kayıtlı şirketlerin iştirak ettiği 
anonim şirketler için yüzde 40'a; 

ü) >(b) 'bendinde kayıtlı şirketlerin iştirak ettiği 
Anonim Şirketler için yüzde 35'e; 

iii ı(c) bendinde kayıtlı şirketlerin iştirak ettiği 
Anonim Şirketler için yüzde 30'a; 

'BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Komisyon katılmı
yor Sayın Başkan. 

MAHİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor.; 

'önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

GörüşüıDmökte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı
sında, komisyon metnindeki 13 üncü maddenin so
nuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türkân Turgut Arıkan 
(Edirne) ve arkadaşları. 

Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirti
len vergi nispetleri uygulanan anonim şirketlerin 
adları ve adresleri Resmî Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu efendim. 

ıPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER ı(Kayseri) — Komisyon katıl
mıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yor. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyorlar 
mı?... Buyurunuz Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; ben bu önerge
yi bir nevi otokoıntrol ve anında kontrol edebilmek 
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amacıyla verdim. Eğer bir şirket, bu maddelerden 
yararlanarak vergisini yüzde 46'dan yüzde 30'a in-
dirınişse ve ortaklan 200 ise, bunları basının ve di
ğer milletvekillerinin takip edebilmesi,' kontrol ede
bilmesi için Resmî Gazeteden izleyebilmesi gerekir. 
Gerçi, bunlar borsaya da kote edilecek; fakat Mec
lis 'bakımından bunların borsadan izlenmesi çok güç
tür. Muhalif bir milletvekilimin borsada bunları ta
kip edebilmesi çok güçtür. Borsada hisse senetleri
ni izleyebilmek, aslında özel bir eğitim de gerek
tirir, kolay değildir, herkes izleyemez; bilmiyorum 
içinizde kaç kişi borsa oyunlarınım ne olduğunu bi
lir? Ben bazan Financial Times Gazetesine bakıyo
rum, konuya girebilmem için, konuyu kavrayabil-
mem için en az bir saat incelemem gerekiyor, ki, 
bu konuda birazcık mürekkep yalamış bir kimse
yim. Kesinlikle bir iddiam yok, ama bir gerçeği dile 
getirmek istiyorum: (Resmî Gazete yayınlandığı tak
dirde, bir otokontrol müessesesi oluşur açık kamu 
denetimi dedeğimiz bir sistem yerleşir; yolsuzluklar 
azalır, sizler daha sonra hesap vermekten kurtulur
sunuz. 

Saygılar sunarım. '(SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarı

sında komisyon metnindeki 13 üncü maddenin sonu
na aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve talep ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Türkân Turgut Arıkan 
(Edirne) ve arkadaşları. 

Bu maddenin (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen 
vergi nispetleri uygulanan anonim şirketlerin adla
rı, adresleri, kurum kazançları ve vazgeçilen vergi 
tutarları Resmî Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Komisyon katılmı
yor Sayın Başkan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ'ÎN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Tek başına muhalefet, ediyor, bravo. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Müzakerelerin 
sükûnetle cereyanını mı istiyorsunuz; yoksa 'bozulma
sını mı istiyorsunuz. Lütfen... Lütfen efendim... 

Sayın Arıkan, buyurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekili eni; bu konuda 2 öner
ge hazırladım, neden 2 önerge hazırladım onu açık
lamak istiyorum: 

Önergelerimden bir tanesinde, şirketlerin sadece 
isimlerinin ve adreslerinin açıklanmasını; ama ikin
ci. öner'gede biraz daha ayrıntıya girdim; şirketlerin 
isimleri, adresleri, kazanç tutarları ve vazgeçilen ver
gi tutarlarının açıklanmasını istedim. Bunun 
•açıklanmasını şu nedenle istedim1: Yaklaşık 
olarak, birbuçuk, iki yıldan beri birtakım 
soru önergelerime sayın bakanın, diğer bakan
larım, lütfedip cevap veriyorlar ve şunu gördüm: 
Türkiye'de teşviklerin, vazgeçilen vergilerin, vazge
çilen kamu alacaklarının bir muhasebesi tutulmamış, 
Bugüne kadar, teşvikler acaba bize kaça mal olmuş, 
bunun bir muhasebesi tutulmamış. Ben bunları, bu
nun için getirdim ve bir ön çalışma olarak belki bu 
örnek olur, bundan sonra bütün teşviklerin değe
rinin bir muhasebesi tutulur. Nitekim - Maliye Ba
kanlığımda, sanıyorum; değerli uzmanlar çok iyi bi
leceklerdir - Reagan geçen yıldan itibaren bu konu
da bir çalışma yaptırmaya başladı. Çünkü, onlarda 
da izlenmiyormuş. Belirli ölçüler içinde, bu- konuda, 
bunların izlenmesi için talimat vermiş. Bunun izlen
mesinin büyük 'yararı var, ekonomik kararların ve
rilmesinde büyük yararı var. Eğer teşvik miktarınız 
az ise artırabilirsiniz, teşvikleriniz çok ise dengeyi 
sağlayabilirsiniz, azaltabilirsiniz. 

Saygılar sunarım. {DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

13 üncü maddeyi kabul edilen önergeyle birlikte 
oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
13 üncü madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın Baş

kan, 101 kişi yok; lütfen sayınız. 
BAŞKAN — 14 üncü maddeyi okutuyorum: 
SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın Baş

kan, 101 kişi yok; zabıtlara geçsin. 
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'BAŞKAN — 14 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişik geçici 10 
uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu 'maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak his
selerinin veya gayrimenkullerinin 1987, 1988 ve 1989 
yıllarında satışından doğan kazançların tamamının 
satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edil
mesi, anonim şiriketler yönünden sermaye artırımı 
nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin nama yazılı 
olması ve en geç altı ay içinde borsaya kote ettiril
mesi şartıyla sermayeye eklenen bu kazançlar, Ku
rumlar Vergisinden müstesnadır. Şu kadar iki, vade
li satış nedeniyle kazancın tamamının aynı yıl içinde 
ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi halinde öde
nen nakdî sermaye kadar istisnadan yararlanılır ve 
bu satıştan doğan kazanca ulaşılıncaya kadar her 
yıl ödenen nakdî sermaye kurum kazancından indi
rilir. 'Satışın yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın so
nunda ödenmiş sermayeye dönüştürülemeyen ka
zanç için jstisna uygulanmaz.» 

«Bu maddenin uygulanması dolayısıyla borsaya 
kote ettirilecek hisse senetleri, için, hisse senetlerini 
çıkaran şirketin kârlılığı aranmaz. Türk Ticaret Ka
nununun 391 inci maddesinin bu suretle gerçekleş
tirilecek sermaye artırımına aykırı hükümleri uygu
lanmaz.» 

BAŞKAN — MaJdlde (üzerinde söz isteyen?.. Bu
yurun Saıyın Arıkan.. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN ('Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli miılldfveki'llieri; 1984 yılında yüce 
Meclıiislte 'bir kanun kalbul edıilîmişlti ve o Ikanuna igö-
re ıbu ımiaddleld'e Ibelirit'ien li'şltkalk .hilsisıelerinin ve gayri-
menlkulloriın 19(84 yılında satılması halimde, yüzâe 
lOtO ü̂niin, '1SB5 yılında ©altıllması Halinde 'yüzde '80' 
inin, 19816 yılında saitimıası halinde yüzde 60'ının Ibu 
maddedeki gübi yararlandırıllmaisı ömgörüteüşltıü. Ama, 
ibaikııyoruz aradan iüç sıene geçimıiiş, demek ki Ibi'riöalkıim 
eHdsilkllıilkler var; ıggtirilen maddede 'hiçbir Ikadamelen-
diriilhıe yapılmıyor ve 1987, 198'8, 1989 yılları için 
eşilt Ibir 'şjökilde uyfgulıaim'a gieltiriıliyıoır, <b;ir de süreiklilifk 
geliriıliyor. Bunum muıtlalka önlenmesi gerekiyor. 

Aicalba, .I9841ten 1986 lyılına kadar, o dönemd'e 
çılkarıömiş olan Ikanundan yararlanan şıiriksiülerin sayı
sı. nadir? Sermayeye ekledikleri ımadldısl'erdeik'i tuitar 
nedir? Bu Ifconuda bir çalışıma yapılmış mıdur? Sayın 
Balkanıım:ız ıbu konuda bilgi veırdblirler mıi? Neden bu 
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elksilk Ikainışjtıır? Neden 'böyle Nk madde (gc'tiriltmüş'tir? 
Ben !bu Ikomuda bilgi' üsfelbaım ediyorum. 

Yüce Meclise saıygılar sıwrarımı. 
BAŞKAN — Teşelkik'ür eldbriz Sayın Ai'ilkan. 
Madde üzerinde verilimiş önierigeler vardır, okultu-

yoınutm : 
Yülksdk Başkanlığa 

!S< 5123 sayılı tasarının, 14 'üncü ımaddeisıinin me
tinden çılkarıîimaisını arız ederiz. 

ıM. Turan Bayezü Tülay önıey 
Kahramanmaraş İstanbul 

Erol Ağagill MuMeşem Vasıf Yücel 
KıuMareli Zonguldak; 

Mulhültitıim Yııldırım 
Edirne 

- Sayın Başlklanlığa 
Göriülşlültoelk'te olan '5123 sıra sayılı kanun tasarı

sında kbimiisyan metnindeki 14 üncü ımaddenin sonu
na aşağıdaiki Akranın dklerameisi'n'i arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımıala., 

Tüdcân Turgut Ahkam Veciilhi Akın 
Edirne Konya 

İM. Arifi Atakyı Nejat A. Resulloglu 
Adıyaman Ankara 

Selaha'btJin Taflıoğlu 
Yozgaıtf 

Bu maddeye göre Kurumlar Vergisi istisnasından 
yararlanan kurumlarım adları, iadresfleri, sermayeye ek
lenen Ikazanç tutarları ve vazgeçilen Kurumılar Ver
gisi Itutan Resmî Gaizötede yaıyıınianır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun tasarı

sında 'komisyon metnimdeiki 14 üncü (maddenin asa-
ğıdaki 'şekilde değiişlfeirilmesini 'arz ve teklif edeniz. 

Saıyigıiaınmızla., 

Tüılkân Tuirguiiı Arılkan Vecihıi Akın 
Edime Konya 

İM. Arif Atalaıy Nejat A, Resulöğlu 
Adıyaman Ankara 

Selafoaiütin TaflDo&lu 
Yoızgaitı 

Madde 14, — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 3İ239 sayılı Kanunla değişik geçici 10 uncu 



T. B. M, M. B : 81 25 , 3 . 1987 O : 2 

rnlalddesinin !birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişl'iril-
mişjtir.ı 

«TTam mükellefılyete Itafbi kurumların iştirak hiıs&e-
lıeıriniin veya gayrilmenkullerinin 1987 yılında satışın
dan doğan kazançların ıtaimatnitnın, 1988 yılımda ısatiı-
şınıdan doğan fcazançlari'n yüzde 80'inin, 1989 yılında 
satışından doğan Ikazançlıarun yüızide 60'unıın kurum 
sermayesine ilave edilmesi, sermaye arıtırımı nedeniy
le çıikıarrlaicak Ihitsise senetlerinin nama yazıilı olmaisı 
veya Blorsaıya kolfce ediillmesi şartıyla, .sermayeye ek
lenen bu kazançlar Kuruımlaır 'Vertgilsinden müstesna -
diı". Şu kadar ki, vadeli saltıtş nedenliyle kazancıın ta
mamımın, aynı yıl içimde ödenmiş sermayeye dönüş-
tüirülmemösii halinde 'istisna uygulanmaz.» 

BAŞKAN —• Önergeleri aykırılık derecesine göre 
okutup, ıoyılayacağım : 

\ Yüksek Başkanlığa, 
S. 523 sayılı Tasarımın 14 üncü maddesinin me

tinden çıkarılmasını arz edeıriz. 
(M. Turan Bayezit 

ve arkadaşları 
ItfKalhralmanımaraş) 

BAŞKAN — Önergeye K)o'm:iisıyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bu madde, şirketlerin iştirak hisselerini 
veya gayrimenkullerini, eğer paraya çevirirlerse, bun
ların sermayeye eklenmeleri suretiyle Kurumlar Ver
gisinden istisna edilmesini öngörüyor. Yeni bir şey 
değil, hükümet bundan önce de bunu getirmişti, za
ten bu, 10 uncu maddenin tadil edilmiş şekli; ancak, 
görüldü ki, süresi bitti, bir yeni süre verme zorunlu
luğu var; bu maddeyle yeni süre getiriliyor; 1987, 1988 
ve 1989 yılları için. 

Şunu önce önermek icap ediyor : Eğer bunun de
vam etmesi gerekliliğine inanıyorsanız bir devamlı
lık getirin; yine üç yıl sonra bir hükümle, tekrar bir 
üç yıl gibi uZaıtma yoluna 'başvurmayın; ama bundan 
önce şunu düşünün; acaba, 1987 tarihine kadar ka
bul edilmiş olan sistem çalıştı da bir netice mi ver
medi veya yetmedi mi; yoksa, hangi ihtiyaçla hükü
met tekrar bu sistemi karşımıza getirmek durumuna 
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düştü; bunu düşünmek gerekecektir. Şahsen, bu öner
geyi arkadaşlarımla birlikte, artık böyle bir imkânı 
tanımanın lüzumu kalmadığı ihtiyacı ile verdik; tabiî 
takdir yüce heyetindir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar

kadaşlarının önergesi 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarısın
da komisyon metnindeki 14 üncü maddenin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
MADDE 14. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka

nununun 3239 sayılı Kanunla değişik geçici 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisse
lerinin veya gayrimenkullerinin 1987 yılında satışın
dan doğan kazançların tamamının, 1988 yılında satı
şından doğan kazançların yüzde 80'inin, 1989 yılında 
satışından doğan kazançların yüzde 60'ının kurum 
sermayesine ilave edilmesi, sermaye artırımı nedeniyle 
çıkarılacak hisse senetlerinin nama yazılı olması ve 
Borsaya köte edilmesi şartıyla, sermayeye eklenen bu 
kazançlar Kurumlar Vergisinden müstesnadır. Şu ka
dar ki, vadeli satış nedeniyle kazancın tamamının, 
aynı yıl içinde ödenmiş sermayeye dönüştürülememesi 
halinde istisna uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

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

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Sayın Arıkan buyurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; şu kesin ki, günü
müzün ekonomik şartları, şirketleri biraz rahatlatma
yı gerektiriyor; ama, bu rahatlatmayı yaparken gene 
de teşvik unsurlarını ön planda tutmak lazım. Teşvik 
edebilmek için de birinci yıl yapılacak satışları daha 
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büyük imkân, ikinci ve üçüncü yıl yapılacak satışlara 
daha az imkân sağlamak yararlı olur. 

Kaldı ki, satışların yapılıp yapılamaması da güç 
olabilir. Nitekim, biraz önce «ayın hocam bana bir 
bilgi verdiler. Sön üç yıl içinde satışlarda birtakım 
zorluklar çıkmış; şirketler, enflasyon nedeniyle de
ğerlenen bu kıymetleri, belki değerinden düşük satma
dıkları için bu sorun ortaya çıkabilir. Belki biraz fe
dakârlık yapsalar, satışlar biraz daha kolay olabilir. 

O nedenle, önergemizde, birinci yıl nakit girişini 
sağlayacak ve şirketleri rahatlatacak, sermaye artı
rımını hızlandıracak şekilde, birinci yıla daha fazla 
imkân sağlamayı öngördük. Getirdiğimiz önerge, 
ikinci yıla biraz daha az, üçüncü yıla biraz daha az 
şeklindedir. Yani, bundan önceki yasanın üç yıllık 
bir tekrarı oluyor. 

İkinci bir noklta : Vadeli satışlarda kesinlikle is
tisnayı düşünmedik. Şu nedenle : Vadeli satış yaptı
ğınız zaman, şirketin kısa dönemdeki nakit sorununa 
bir çözüm getirmiş olmuyorsunuz. Oysa, şirketlerde, 
kısa dönemdeki nakit ihtiyacı bugün had safhadadır. 
O nedenle, vadeli satışları devreden çıkarmaya çalış
tık. Kaldı ki, vadeli satışların izlenmesi de zor olur. 
Hepiniz biliyorsunuz, ülkemizde hesap uzmanları, şir
ketlerimizin, işletmelerimizin, hesaplarını çok cüzî bir 
miktarda inceleyebilirler. Sanıyorum oran yüzde 
2,5 - 3 düzeyindedir. Bu denetleme yapılamadığına gö
re, demek ki, bu tür imkânlardan, açık kapılardan, 
başka kişiler yararlanabilir. Bunu önlemek bakımın
dan vadeli satışların da metinden çıkarılmasını ön
gördük. 

önergemizi kabul ederseniz memnun oluruz. 
Saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyoruz : 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar

kadaşlarının önergesi 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarı
sında komisyon metnindeki 14 üncü maddenin sonu
na aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Bu maddeye göre Kurumlar Vergisi istisnasından 

yararlanan kurumların adları, adresleri, sermayeye 
eklenen kazanç tutarları ve vazgeçilen Kurumlar Ver
gisi tutarı Resmî Gazetede yayınlanır. 

I BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
I katılıyorlar mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
I Başkan, Resmî Gazetede açıklama konusunu çeşitli 
I defalar arz ettiğim için, söz istemiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
I Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. 
{ Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
I 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edil-
j mistir. 
I 15 inci maddeyi okutuyorum : 
I MADDE 15. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka-
I nununa aşağıdaki geçici 15 inci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Anonim şirketlerden alıa-
I cağı olan bankaların alacakları karşılığında sermaye-
I den pay almaları ve gereğinde bu bankalarla birlikte 
I üçüncü kişilerin bu şirkete yeni nakdî sermaye koy-
I maları halinde, söz konusu anonim şirket ile bu şir-
I ketin kurum olan ortaklarının bu suretle elde ede-
I çekleri kazançlar aşağıda belirtilen şartlarla kurum-
I 1ar vergisinden istisna edilir ve bu kazançlar Gelir 
I Vergisi Kanunu gereğince tevkifata tabi tutulmaz. 

I a) Bankalar, üçüncü kişiler ve anonim şirket ara-
I sında sermayenin yeniden paylaşımında uzlaşmaya va-
I rılmış olması ve bu paylaşımın bu maddede belirti-
I len Kurulca uygun görülerek Karara bağlanmış ol-
I ması; 
I b) Silinen alacafcdian ve yeni konan nakdî serma-
I yeden oluşan fonun, en geç Kurul kararının verildiği 
I takvim yılı sonuna kadar anonim şirket sermayesine 
I eklenmesi ve borçlu şirketin eski ve yeni pay sahip-
I lerine hisse verilmesi; 

I c) Anonim şirketin hisse senetlerinin en az % 80' 
I inin nama yazılı hale getirilerek, borsaya kote edil-
I mesi; 
I d) Yeni pay sahiplerine verilerek hisse senetleri-
I nin toplam sermaye içindeki payının % 51 veya daha 
I fazla olması, 
I Gerekir. 
I Bu maddede belirtilen Kurul, Hazine ve Dış Ti-
I caret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye 
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ve Gümrük Bakanından oluşur ve kararlan Başba
kanın onayı ile tekemmül eder. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Arı'kan. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 

Başkanım. 
(BAŞKAN — Müzakere tamamlansın, sorunuzu 

alacağım efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri, bu maddenin ismini 
ben «Çifte kavrulmuş» koydum. Neden olduğunu, 
izin verirseniz açıklayayım. 

5 inci madde ile şirketlerin tamu bankaları ara
cılığı ile kurtarılmasını kalbul ettik. Oysa bu madde 
ile, bu şirketlerin kamu bankalarına veya bankalara 
devredilmesinden sonra, eğer şirketin devri nedeniy
le bir kazanç elde ederlerse bu şirketler, elde ettikleri 
bu kazançlar vergiden muaf oluyor, istisna ediliyor. 
Yani bir taraftan, bu iyi yönetilmemiş veya ekonomi
deki birtakım aksaklıklar nedeniyle bu duruma düş
müş veyahut hüsnüniyet sahibi olmadığı için bu hale 
düşmüş bir şirketi kurtarıyoruz, ondan sonra, bu kur
tarma sonucunda değerleme nedeniyle bir kâr elde 
ederse, bunu da vergiden muaf tutuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, dar gelirli vatan
daşlarımız büyük sıkıntı içinde; memurlarımız, işçi
lerimiz, çiftçilerimiz, esnaflarımız gerçekten büyük 
sıkıntı içinde. Bir şeyler vermeye imkânımız varsa, 
onlara verelim; artık, şu batık şirketleri, bu durum
daki şirketleri bu ölçüde mükâfatlandırmayalım. Lüt
fen, meseleye biraz insafla bakınız lütfen; istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Tutum, soru soracaksınız zannediyorum? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
15 inci maddenin (c) bendinde, «Anonim şirketin his
se spentlerinin en az yüzde 8ö'inin nama yazılı hale 
getirilerek, borsaya kote edilmesi...» denilmektedir. 

Hükümetten soruyorum : Bu sorumluluk hangi 
tarihe kadar gerçekleştirilecektir; bu yüzde 80*i, na
ma yazılı hale getiremezse ne olacaktır; iflas mı ta
lep , edecektir? Bunu anlayamadım. Lütfen açıklarllar 
mı acaba? 
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iBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
hu kanun yürürlükte olduğu müddetçe bu madde hük
mü geçerli olacak; ancak bu şartlarla yukarıda söy
lenilen husus yerine gelecek ve bununla ilgili olarak 
da usul ve esaslar da kurul tarafından ayrıca ilan 
edilecektir; yani, bu konudaki ilk cümlelerim yeterli 
cevaptır. Bu kanun yürürlükte olduğu sürece hisse 
senetlerinin yüzde 80'inin nama yazılması ve borsaya 
kote ettirilmesi gerekmektedir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Mecburiyeti ge
rekmekte?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEIBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Evet. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Olmazsa ne ola
cak? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Olmadığı 
takdtfde, bu hükümler geçerli değildir. 

CAHİT TUTUM {Balıkesir) — İflas etmeyecek?. 

MALİYE VE GÜMRÜK ÖAKANI AHMET 
KIURTÖHBE ALPTEMOÇİN (Balıkesir) — İflasla 
alakası yoktur efendim. Bakın maddede yazıyor : «Ya-
rarlanamama hükmü bunlara bağlıdır, bunlar yerine 
gelmezse yararlanamaz» diyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İflas'ile alakası 
yok, 

BAŞKAN — Önergeler vardır, okutuyorum : 

'. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tasarının 15 inci maddesiyle 
eklenen geçici 15 inci mafddenini'n 'birinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değişt'irilmesiini arz ve teklif ede
niz, 

«Anonüm şirketlerden alacağı olan bankaların ve 
gereğinde bu bankalarla 'birlikte üçüncü kişilerin ala
cakları karşılığında sermayeden pay almaları halinde, 
söz konusu anonim şirket ile bu şirketin kurum olan 
ortaklarının 'bu suretle elde edecekleri kazançlar aşa
ğıda belirtilen şartlarla Kurumlar Vergisinden isitlis-
na edilir ve bu kazançlar Gelir Vergisi Kanunu gere
ğince tevkifata tabi tutulmaz.,» 
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:Gerekçe : 
Tasarının görüşülüp, kabul edilen 5 inci madde

siyle 15 indi maddesi arasında paralellik sağlamak 
amacıyla 'bu değişiklik önergesi verilmlş'ıir. 

İsmail Şemg'ün Mustafa Şahin 
.Denlialü K'ayseırli 

fsmaiıl Saruhan 
Ankaira 

İsmail üğdül 
Edirne 

Ali Tanrıyar 
tstöartbuflı 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarısın

da komisyon metnindeki 15 indi maddesiyle eklenen 
geçici 15 indi maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve talep ederiz, 

Saygılarımızla, 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

M. Arif Atalay 
Adıyaman 

Vecihi Akın 
Konya 

Nejat A. Resuloğlü 
Ankara 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Sayın Başlkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı

sında komisyon meitnlndekli 15 inci maddesiyle ekle
nen geçici 15 İnci maddenin sonuna aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

(Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

M. Arif Atalay 
Adıyaman 

Vecihi Akın 
Konya 

Nejat A. Resuloğlü 
Ankara 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Bu maddeye göre, kazançları Kurumlar Vergisin
den istisna edilen ve Gelir Vergisi Kanununa göre tev-
fcifata 'tabi tutulmayan anonim şirketlerin ve bu şir
ketin kurum olan ortaklarının adları ve adresleri Res
mî Gazetede yayınlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanım Tasarı-. 
sında Ikom'isyon metnindeki. 15 inci maddesinde Ge

çici 15 İnci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Saygılarıimızla. 

Türkân Turgut ,Arıkan 
Edirne 

Kemal GÖkçora 
Bursa 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Günseli" Özkaya 
'İstanbul 

İlhan Dinçei 
ıMaMya 

«Bu maddede belirtilen kurul, Bakanlar Kurulu
dur.» 

Sayın 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarısın

da komisyon metnindeki 15 inci maddesiyle eklenen 
geçici 15 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz, 

Saygılarımızla. 
Bu maddeye göre, kazançları Kurumlar Vergisin

den istisna edilen ve Gelr Vergisi Kanununa göre 
tevkifata tabi tutulmayan anonim şirketlerin ve bu şir
ketin 'kurum olan ortaklarının adları, adresleri, ka
zançları ve vazgeçilen vergi tutarları Resmî Gazetede 
yayınlanır, 

Türkân Turgut Arıkan . 
Edirne 

M. Arif Atalay, 
Adıyamanı 

Vecihi Akın 
Konya 

Nejat A. Resuloğlü 
Ankara 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

'BAŞKAN — Efendim aykırılıklarına göre öner
geleri tekrar okutmaya başlıyorum. 

Sayın Başlkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 .sıra sayılı kanun tasarı

sında komisyon metnindeki 15 inci maddesiyle ekle
nen geçici 15 inci maddesinin metinden çıkarılmasını 
arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan 
(Edirne) Ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz.-

BAŞKAN — KaJtıtonyorlar, 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAlN (Edirne) —Biraz 
evvelki konuşmamda açıklamıştım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
lönergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Denizli Milletvekili ismail Şenıgün ve arkadaşla

rının önergesi. 

Görüşülmekte olan Tasarının 15 inci maddesiiylle 
eklenen geçidi 15 inoi maddesinin 'birinci fıkrasının 
aşjağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Anoniim şirketlerden alacağı olan bankaların ve 
gereğinde bu bankalarla birlikte üçüncü kişilerin ala
cakları karşılığında sermayeden pay almaları halinde, 
Söz konusu anonim şirket ile bu şirketin kurum olan 
ortaklarının 'bu suretle elde edecekleri kazançlar aşa
ğıda belirtilen şartlarla Kurumlar Vergisinden istisna 
edilir ve bu kazançlar Gelir Vergisi Kanunu gereğince 
tevkif ata tabi tutulmaz.» 

BAŞKAN — Önergeyle Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER '(Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Hükümet?.,, 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz 
iSayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor., 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — ıSa-
yın Başkan, lütfen löl oyu arayın; kabul edenlerde 
101 oyu arayınız. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Lütfen ellerimizi 
kaldırınız... 

Yeniden oyluyorum efendim. 
Kabul edenler... önerge ka'bui edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar

kadaşlarının önergesii 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı
sında Komisyon metnindeki 15 inci maddesinde Ge
çici 15 inci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Bu maddede belirtilen kurul, Bakanlar Kurulu

dur.,»! 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Katıılmıyoruz Sayın 
Ba'şlkan< 

BAŞKAN — Hükümet?.,, 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE AJLIPTEMOÇtN (Bursa) — Katılmıyo-
ıruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınızla sunuyorum : Ka
'bui edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

iDiğer önergeyi okutuyorum : 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar

kadaşlarının önergesi. 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarısın

da Komisyon metnindeki 15 inci maddesiyle ekle
nen Geçici 15 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz, 

Saygılarımızla. 

Bu maddeye göre, kazançları Kurumlar Vergisin
den istisna edilen ve Gelir Vergisi Kanununa göre 
tevkif ata tabi 'tutulmayan anonim şirketlerin ve bu 
şİırtketJin kurum olan ortaklarının adları, adresleri, ka
zançları ve vazgeçilen vergi tutarları Resmî Gazetede 
yayınlanır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
'katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUİNCER JKayseri) — Katılmıyoruz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Adnan Kah
vecinin açıklamasından bir pasajı daha, izninizle oku
mak istiyorum,; «Meclisteki tasarıyı rakama dayan
mayan, analize dayanmayan iddialarla tenkit etmek, 
demagoji yapmak, işçiye ve devlete zarar getirecektir.» 
Aynen böyle söylüyorlar. 

Şimdi ben soruyorum : Kurtarılacak şirketlerin sa
yısı nedir? Kurtarılacak şirketlere kamu bankalann-

118 — 



T. B. Mw M. B : 81 25 . 3 4 1987 O : 2 

dan ne tadar ortak olunacaktır? Kurtarılacak şiıket-
lerin, ortak oldukları takdirde, bu maddeye göre el
de edecekleri kazanç tutarı ne olacaktır? Bu kazanç 
tutarının vergiden muaf olması halinde vazgeçilecek 
vergi tutarı ne olacaktır? 

Şayet, hükümet birtakım hesaplamalar yapmışsa 
ben önergemi geri alacağım^ 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum efendim. (SHP 
sıraılarından alkışlar.) 

, BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kafbul edenler.. 

Etmeyenler... önerge ka'bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar
kadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun 'tasarı
sında komisyon metnindeki 15 incir maddesiyle ekle
nen geçici 15 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra
nın eklenmelini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bu maddeye göre, kazançları Kurumlar Vergisin

den istisna edilen ve Gelir Vergisi Kanununa göre 
Itevkifata tabi tutulmayan anonim şirketlerin ve 'bu 
şirketin kurum olan ortaklarının adları ve adresleri 
Resmî Gazetede yayınlanırü 

RA$KAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı efendim?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER {Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇ1N (»Bursa) — Katılımıyo-
IİUZ, 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Açık
lamıştım Sayın Başkan, 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
ıbul edenler..,. Etmeyenler... önerge kaibuü ediMmemiş-
tfc. 

15 inci maddeyi kabul edilen önerge ile birilikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... 15 inci madde kabul edilmişidir, 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 16. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

nun 3094 sayılı Kanunla değişik «geçici 1 l»'inci mad
desinin, madde numarası, 298 inci maddeyi takiben 
yer almak üzere «mükerrer 298» olarak değiştMirıiş 
ve söz konusu maddenin 10 numaralı bendi aşağıda
ki sekide yeniden düzenlenmiştir. 

10. «Bir hesap dönemi sonu itibariyle yapılacak 
değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, 
yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim 
ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Dev-

! fet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyaltları Ge
nel İndeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış 
oranıdır, 

Bu oran Maliye ve Gümrük Bakanlığınca her yıl 
Aralık ayı içinde Resmî Gazete ille ilan edilir. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler.., 

ÖÖmeyenler... 16 ncı madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 

24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Kamu İktisadî Teşebbüsü statüsünde olan ban

kalar için de, 2 noi maddenin 2 nci fıkrasındaki şart 
aranmaksızın, bu madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Cafer Tayyar Sadıklar?.. Yok
lar. 

Sayın Sabit Batumlu?.. Yoklar. 
Sayın Türkân Turgut Arıkan; "buyurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Anadolu Banka
sıyla ilgili, Yüksek Denetleme Kurulunun raporun
dan üç pasajı izninizle okumak istiyorum: «Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine göre, ge
nel müdür olarak atanabilmek için, enaz dört yıl ka
mu hizmeti yapmış ve kamu ve özel sektör kuruluş
larında toplam olarak asgarî on yıl hizmet vermiş 
olmak gerekmektedir. 

Yine, aynı kanun hükmünde kararnamenin 14 
üncü maddesinde genel müdür yardımcısı olarak ata
nabilmek için, kamu ve özel sektör kuruluşlarında en 
az sekiz yıl hizmet vermiş olmak şartı aranmaktadır. 

3182 sayılı Bankalar Kanununun İ4 üncü madde
sinde ise, genel müdürlüğe atanacakların on yıllık 
meslekî tecrübeye sahip olmaları şartı getirilmiştir. 
Banka genel müdür yardımcısı ve genel müdür ve
kili, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
3182 sayılı Kanunla, genel müdür ve genel müdür 
yardımcısı için getirilmiş olan şartları taşımamak
tadır.» Yani, Anadolu Bankasına atanmış olan ge
nel müdür yardımcısı ve genel müdür vekili, 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede ve 3182 sayılı 
Bankalar Kanununda yer alan şartları haiz olma
dan atanmışlardır; hükümet, yasalara aykırı uygula
mada 'bulunmuştur. 
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Şimdi getirilen maddedeki inceliği dikkatlerinize 
sunmak istiyorum. Deniliyor ki, «Kamu iktisadî te
şebbüsü statüsünde olan bankalar için de, 2 nci mad
denin ikinci fıkrasındaki şart aranmaksızın, bu mad
de (hükmü uygulanır.» 

Bankalar Kanununun 24 üncü maddesi aynen şöy
le : Genel müdür ve yardımcıları : 

Madde 24. — Banka genel müdür ve yardımcı
larının 'hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, 'bankacılık 
veya mühendislik-işletmecilik dallarında yükseköğre
nim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik 
dallarında, genel müdürlüğe atanacakların en az 10 
yıl, genel müdür yardımcılıklarına atanacakların ise, 
en az 7 yıl tecrübe sahibi olmaları şarttır.» 

Bu maddenin getirilmesindeki amaç, kamu kay
naklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını 
sağlamaktır, korunmasını sağlamaktır, bu çerçeve 
içinde dünya şartlarında rekabet edebilmelerini sağla
maktır. Oysa, gördüğünüz gibi,. Anadolu Bankasına, 
bu nitelikleri 'haiz olmayan genel müdür yardımcısı 
ve genel müdür vekili atanmıştır. Ben buradan, bir 
kere suç duyurusunda bulunuyorum. 

İkincisi : Getirilen 2 nci maddenin 2 nci fıkrası 
ne diyor?., «öözel kanunlarla kurulan bankalar da, 
kanunlarında yer alan hükümler dışında, bu kanun 
'hükümlerine tabidir. 

Şimdi, bu maddeyle getirilen şey, kamu banka
larını tamamen -anlayabildiğim kadarıyla, yanlış an
lamadıysam- 24 üncü maddenin hükümleri dışına çı
karmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, kaynaklan etkin ve verimli 
bir 'biçimde kullanabilmek, uzmanlık isteyen bir iştir, 
tecrü'be isteyen bir iştir. Türkiye'nin ekonomik şart
larını iyi bilmeyi gerektiren bir iştir; ama, sadece 
Amerika'da bir yükseköğrenim veya mastır, doktora 
öğrenimi görmüş, orada 'birtakım şirketlerde çalışmış 
Türkiye'de hiç iş tecrübesi olmayan, Türkiye'nin iş 
hayatını 'bilmeyen kişileri bu gi'bi görevlere getirdi
ğiniz zaman, karşınıza önemli sorunlar çıkabilir. 

Bu hususu özellikle sizlerin dikkatine sunmak is
tedim. Dikkatlerinize sunmak istedim; tabiî parmak
lar sizin, istediğiniz gibi oy verebilirsiniz. 

Saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Sayın Sadıklar, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, çok değeri 
arkadaşlarım; 17 nci maddeyle ilgili kaygılarımızı grup 
adına ifade etmek istiyorum. 

Bu madde, sırf bir şahsı genel müdür yapabilmek 
için, 'birçok kânunun maddeleri arasına saklanarak, 
bir özel hüküm çıkarmak maksadıyla serd edilmiş
tir. Bir kimse için bu yüce Meclisi bu şekilde oya
lamak büyük mahzur teşkil eder. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Arıkan arkadaşım 
da açıkladı; Bankalar Kanunundaki hükümler, KİT 
Kararnamesindeki hükümlere kıyasla daha az kısıtla
ma getirdiği için, «iBankalar Kanunu bu konuda uy
gulanır» demek suretiyle, bir kamu bankasının ba
şındaki arkadaşı, dört yıl kamu hizmeti yapmadığı 
halde -ki, bunu yapması gerekiyordu- genel müdür
lüğe atayabilmek için konan bir hükümdür. 

Arkadaşlar, şahıslar için kanun çıkarılmaz. Bir 
şahıs için, siz bir madde getirirseniz ve çok önemli 
konularda çıkarılması lazım gelen kanunları çıkar
mazsanız, sizin, Büyük Meclisten çıkardığınız kanun
lar üzerinde soru işaretleri çoğalır. 

Şimdi, gelelim işin bir de şahsî yönüne. Bu hükü
met, birçok genç arkadaşı, tecrübesiz arkadaşı ve 
genç dâhileri 'bulup bulup işbaşına getirmektedir. El
bette, genç kabiliyetlere imkân vermek lazımdır; an
cak, bazı konular tecrü'be ister; özellikle bankacılık 
konusunda, özellikle kamu bankalarında genel mü
dürlük yapabilecek kimselerin bazı şartları haiz ol
maları lazımdır. Onun içindir ki, KİT'ler konusun
daki kanun hükmünde kararname, genel müdür ola
bilmek için dört yıllık kamu hizmetini şart koşmuş
tur; ayrıca, on yıllık hizmet aramıştır. Bu şartları 
haiz olmayan Anadolu Bankası Genel Müdürünü, 
oraya genel müdür yapmak istiyorsunuz; olabilir. Şu 
anlamda olabilir: Bu arkadaş gerçekten dâhidir, ama 
tecrübesizliğinin ortaya çıkardığı sonuçlara bakın... 
Bu arkadaş şimdi, 'bankacılık sisteminde hiçbir şe
kilde tasvip edilmeyecek 'bir olayın içindedir. Banka
cıların en az konuşan insanlar olması lazımdır; bu 
genç arkadaşımız her gün çıkıyor, bir başka 'banka
nın genel müdürüne veya bir yönetim kurulu 'başka
nına hücum ediyor. Kendisi bu hakkı nereden bulu
yor? Benim bunu söylememin sebebi, konuyu şahsî-
leştirmek de değildir; tecrübenin önemini vurgulamak 
için söylüyorum. Çok tehlikeli bir yoldur arkadaşlar. 
Bir kişiye, üstelik de layık olup olmadığı şüphe gö
türen bir kişiye genel müdürlük yolunu açabilmek 
için 'bir kanun tasarısında 'böyle bir madde getirmek, 
çok tehlikeli bir yoldur; bu yolu lütfen açmayalım. 

Bu vesileyle, yüce Meclisi gru'bum adına saygıyla 
selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına, Sayın Bayezit, 'buyurun efendim. 

— 120 — 



T. B. Mi M. B : 81 25 . 2 , 1987 O : 2 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; bu maddeyle karşılaşınca içime bir şüphe düş
tü; acaba mülkiyede hocalarımız -Sayın Çelikbaş 
Hoca da dahil- bize yanlış şeyler mi okuttular diye 
ve hem [bu madde karşısında ve hem de biraz sonra 
vereceğim misalleri düşününce, mülkiye ve hukuk 
diplomamı yakmanın daha doğru olacağı kanısına 
vardım. (ANAP sıralarından «Yak, yak!» sesleri) Si
zin işinize yarasa yakarım; ama yaramaz. 

Çünkü; bize öğretmişlerdi ki, devlet, önce bir 
kanun ortaya koyar, şahıslar o kanuna uyar; ama 
şimdi görüyoruz ki, hu hükümet zamanında -ikinci 
ve üçüncü uygulaması- şahıslar sahnededir, şahısların 
sırtına elbise giydirmeye yarayabilecek kanunlar bu 
Meclisten geçirilmektedir. İşte »bunun içindir ki, «Aca
ba yanlış mı öğrettiler, diplomaları yakalım mı? di
yorum. 

Hatırlayacaksınız arkadaşlarım, «Birader karar
namesi» dediğimiz 199 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname idi galiba; yine hafızam 'beni yanıltmıyorsa, 
o zaman burada «'Siz, özal'ca, Güzel'ce kanunlar 
çıkarıyorsunuz» dedim. Hasan Celal Güzel arkada
şımızın - şimdi aramızda olmasından mutluluk duy
duğumuz Sayın Devlet Bakanımızın- Başbakanlık 
Müsteşarlığına atanabilmesi için ve Sayın Bozkurt 
Özal'ın Devlet Planlama Müsteşarlığına atana'bilmesi 
için, yasaların öngördüğü asgarî hizmet süresini, hem 
kanunla ve hem de kanun hükmünde kararnameyle 
değiştirdiğiniz. O zaman, kişilere yönelik kanun çıkar
dınız. 

Şimdi de bu madde, arkadaşlarımızın dediği gibi, 
bir kamu bankasının (Anadolu Bankasının) başında 
bulunan genç genel müdürü bu hizmete asaleten ata-
yabilmeniz için geliyor. O arkadaş o hizmeti yürütür 
yürütemez, gaf yapmıştır yapmamıştır, o 'benim te
mas edeceğim konuların dışında; ancak, şunu özel
likle düşünmek gerekir ki, Türkiye'nin ekonomik ha
yatına hâkim kişiler arasında, bu bankaların başına 
getirilebilecek, ıbu 'bankaların başına geçirilebilecek 
ehil kişiler, mevcut sistemin öngördüğü esaslara uya
bilecek ehil kişiler hulunahilir ve bulunmaktadır. 

Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı demin bu
rada idi, «Hemen çıkıp tashih ederler» diye düşün
düm. îbni Sina Hastanesinden... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ ı(Kütahya) — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı burada, bir yerde değil. 

M. TURAN BAYEZİT -(Devamla) — Tamam 
efendim. Hayır yani, «Tashih edebilir misiniz?» diye, 
onun için sizi sordum. 

Îbni Sina Hastanesinden iki profesör arkadaşım 
-yanılmıyorsam geçen hafta idi- Temel Sağlık Sigor
tası Kanununu, Sayın Başbakanın Amerika'da... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Temel Sağlık 
Sigortası Kanunu diye bir şey yok. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, lütfen... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — İsmini de 

verdiler; Sayın Başbakanın Amerika'da, otuzfoeş yıl
dır orada bulunan bir Türk doktoruna hazırlattığını, 
incelettiğini ve onun asiste etmesi üzerine Sayın Baş
bakanın bu tasarı çalışmalarını yönlendirdiğini söyle
diler. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ '(Kütahya) — Tevatür, teva
tür. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Arkadaşla
rım, iki tane profesörün sözü -yalan olacağını zan
netmiyorum- hatalı olabilir, belki bir noktada, bir 
süre yanlışı ola'bilir; ama Türkiye'de hizmet verme
yip, Türkiye'nin şartlarını otuzbeş senedir Amerika' 
dan takip eden bir kişinin yönlendirdiği bir tasarının, 
memlekete ne derece hayırlı olacağını tatbikatta gö
receğiz; herhangi bir olumsuz sonuç alınmasını te
menni etmiyoruz. 

NEVZAT BIYIKLI İArtvin) — Sayın Başkan 
neyi görüşüyoruz?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Buradan 
şuna geliyorum: önemli olan, memleketin ve kamu 
yönetiminin şartlarının bilinmesidir. Kamu kurum
larının başına getirilecek kişilerin, muhakkak ki, ya
radılış itibariyle dâhi olması arzu edilen bir husus
tur; ama yeter ve şart değildir; önemli olanı, o ka
mu hizmetinde aranan asgarî niteliğin onda öncelik
le ve önceden mevcut olmuş bulunmasıdır. 

Bu itibarla, hu maddenin de, bu hükümetin, 
«Özal'ca, Güzel'ce» diye misal verdiğim birkaç uygu
lamasında da rastladığımız gibi, muayyen kişileri he
def aldığını, muayyen kişileri amaçladığın ve hunun 
hukuk yapma tekniğine ters düştüğünü vurgulamak 
istediğim ve hepsinden daha önemlisi de, bunun, bi
zim gözümüzden kaçmadığını vurgulamak istedim; 
ama itiraz eden arkadaşlarımın gözünden kaçmışsa, 
o 'beni ilgilendirmez, kendi sorunlarıdır. 

Saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ATİLLA SIN (Muş) —• Sayın Bayezit, kendini 

inkâr ediyorsun sen. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

şahsım adına söz istiyorum. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; benim bu kürsüye çıktık
ça en çok duyarlık gösterdiğim konu, memur huku
kudur, kamu personeli hukukudur. Bu hukuku, bu 
hükümetin bilmediğine kesinlikle inandım; onun için 
'her seferinde, hükümeti hukuk yoluna davet etmek 
için her fırsatı kullanmaya çalıştım. Şimdi yine ilginç 
'bir korsan hükümle karşı karşıyayız. 

Önünüzde eğer kanun tasarısı mevcutsa, sizi al
tıncı saj/faya davet ediyorum ve altıncı sayfadaki 17 
nci maddeyi -ki, bu gerekçe maddesidir- okuyorum : 
«Değişiklikle Kamu İktisadî Teşebbüsü statüsünde 
olan bankalarla diğer bankaların genel müdür ve 
yardımcıları bakımından aynı esaslar getirilmektedir» 
diyor. 

Şimdi, bir an için bu ifadeyi olduğu gibi kabul 
edin; bundan anladığınızı 'herhalde şöyle ifade eder
siniz: Demek ki, 'bir kanun maddesi getiriliyor ve 
deniyor ki; kamu iktisadî teşebbüsü statüsünde olan 
bankalarla diğer bankalar arasında şu açıdan bir eşit
lik getiriliyor, aynı esaslar getiriliyor. Açıyorsunuz 
bakıyorsunuz şimdi 17 nci maddenin kendisini oku
yorsunuz; inanılmaz bir şekilde virgül arasına ala
rak, «2 nci maddenin ikinci fıkrasındaki şart aran
maksızın...» diyor. Bu nasıl eşitliktir; kimi kandırı
yorsunuz?.. 17 nci maddeyle ilgili söylediğinizle bu 
tutuyor mu? Şu eşitlik değildir, şu, şu hükümler şu
rada da uygulanır ama... «Ama» diye başlarsanız, 
eşitlik getirmiyorsunuz demektir. 'Beyler, bu iptal edi
lir; değerli milletvekilleri, iptal edilir bu yasa. Böyle 
statü hukuku olmaz. Eğer, KİT konusunda (kamu 
iktisadi teşebbüsleri konusunda) bir personel hukuku 
statüsü benimsemişseniz statüyü sübjektif olarak (x) 
ve (y) kurumuna göre değiştiremezsiniz. Statü, aynı 
olacaktır, aynı hükümleri uygulayacaksınız. KİT'leri 
ikiye ayırırsınız, «KİK» dersiniz bir kısmına; KİK'ler 
için başka, KİT'ler için başka bu tür ayrımlar yapar
sınız, ama sübjektif olarak kurumsal esasa dayalı 
böyle iki virgül arasına sıkıştırdığınız birtakım kor
san ibarelerle statü hukukunda değişiklik yaratırsanız, 
bu, eşitlik ilkesine aykırı olur. Böyle bir şeyi asla uy
gulatmaya imkân vermezler. 

Şimdi benim samimî olarak sorum : Bir : Şu anda 
2 nci maddenin ikinci fıkrasındaki şarta uygun düş

meyen birtakım kimseler var mıdır, şu anda buraya 
atanmış veya atanacak olan? Bu soru önemlidir. Çün
kü, şu anda bana gelen bilgiler doğru ise, inceleme 
elemanları inceleme sırasında tereddüte düşmüş; rast
lamışlar böyle bir kişiye; «Efendim, kanun çıkıyor, 
üzerinde durmayın» denmiş Kanun sizin imdadınıza 
yetişiyor; o kişilerle ilgili raporunuzda «ilişik» ifa
desini koymayın, herhangi bir ilişkisi olmayacak, çün
kü kanun çıkıyor, acele yetişiyor. 

İki; bu şartın mevcudiyeti ne gibi sıkıntı yarattı 
da, acaba bu şartı aramıyorsunuz? Bunun açıklan
masını istiyorum. Bu 17 nci maddenin reddini talep 
ediyorum efendim. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

17 nci madde üzerindeki müzakereler tamaımlan-
ım ıştır. 

Verilmiş bir önerge vardır, dbutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 523 ısına ısayılı kanun ^tasa
rısında komisyon metnindeki 17 nci maddenin me
tinden çılkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Tunguıt Arıkan Vecifai Akın 
Edirne Konya 

M. Arif Afcalay Nejat A. Resuloğlu 
Adıyaman Ankara 

Selahatitin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — önergeye Kolmisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VOKlLit FAHRETTİN KURT (Trabzon) — [Komis
yon katılmıyor efendimi. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

IBAŞKAN — «Katılmıyoruz» diyorsunuz. 
Buyursunlar Sayın Arikan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; benden önce ko
nuşan miltetlvekili arkadaşlarım da konuyu açıklığa 
kavuşurdular. Ben, saygıdeğer, Yüksek Danışman 
Sayın Kalhveei'nin bir pasajını -çok önemli olduğu 
için- tekrar okumak ve bilgilerinize ısunmak istiyo
rum. Sayın Kahveci, bakımız ne diyor : «Bizim iddia
mız şudur : Mevcut icra iflas düzeni, devleti ve iş-
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çiyi soymak için kullanılmaktadır ve bu soygunu -hu
kukun karmaşalığından dolayı- önlemek maalesef 
mümkün değil. O halde, öyle bir düzen (getirelim ki, 
işçinin ve devletin hakkı göz göre göre soyulmasın, 
dendi. Meclisteki tasan 'bunu amaçlamaktadır.» 

Ben, daha fazla vaktinizi almak istem iyoruım; sa
yın yüksek danışmana bir dize ithaf ederek sözleri
me son vermek istiyorum : 

ı«Oüml)eler doğrudur, sen doğru isen 
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen» diyor Yunus 

Emre. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. {Bağımsızlar, 

SHP, DYP 'Ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Bilmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiş
tir. 

VS inci maddeyi okutuyorum : 

IMADDE 18. — 3182 sayılı Kanunun 50 inci mad
desinin 6 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«16. Bankalara gayrimenkul üzerine borç verme 
konusunda yetki veren özel kanun hükümleri saklı
dır. 

Bakanlar Kurulunca gayrimenkul üzerinde bu 
maddede belirtilen konularda görev verilen bankalar 
ile amastatülerinde hu maddede 'belirtilen konularda 
kendilerine görev Verilen' Kamu İktisadi Teşebbüsü 
Statüsündeki bankalar hakkımda 1 inci, 2 nci ve 4 
ülncü fıkra hükümleri uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, madde üzerinde söz 
istemiştiniz, konuşacak mısınız efendim?.. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Vaz
geçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 18 inci madde kabul 
edilmiştir. 

19 uncu ımaddeyi okutuyorum : 
Usul ve esaslar 
MADDE 19. — Bu Kanunun uygulanmasıyla il

gili usul ve esasları Kurul belirler. 
BAŞKAN — Sayın Tombuş, maidde üzerinde 

söz istemişlerdi. 
Sayın Tombuş?.. Yok. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, Grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; iltifat görmeyeceğini peşinen biliyoruz; ancak, 
zabıtlara geçmesi için 'arz ediyorum : Şu kanun ta
sarısını hazırlayanlar. Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasından bihaber midir? Anayasaya bir göz atmışlar 
mıdır? Bu madde (yani tasarının 18 inci maddesi) 
kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları kap
sıyor ve bunun kurul tarafından hazırlanacağını, gös
terileceğini vaz ediyor. 

Arkadaşlarım, elimizde Anayasanın iki maddesi 
var; kanunların uygulanmasıyla ilgili diğer hukukî 
mevzuat, ya tüzüktür ya da yönetmeliktir ve yine bu 
'yönetmelikler ya Bakanlar Kurulu ya bakanlıklar ve
ya kamu tüzelkişileri tarafından çıkarılır; tüzükler 
ise doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkarılır. Kurul nedir, kurul kimdir?.. Şuradaki ku
rul, bir Zümrüjdü'anka kuşudur. Türk hukuk siste
mimde yeri olmayan, iki kişiden oluşmuş; ancak -al
tını çizerek söylüyorum- karar alıma yetkisi ve etkin
liği bulunmayan, kararı, ancak Sayın Başbakanın 
Uiasv'iıp ve tasdiki ile icra edilebilir bir nitelik kazanan, 
iki kişilik bir toplum, topluluk. Yani, buna topluluk 
da diyemezsiniz; Türk hukuk sisteminde mevcut ol
mayan bir kurul. Anayasa, zaten hiç böyle bir şeyi 
öngörmemiş; Anayasa, «Kanunların uygulanmasıyla 
ilgili esasları, ya tüzük veyahut da yönetmelikle gös
tereceksiniz» demiş; siz bunları bırakıyorsunuz, bir 
kurula bunu yaptırıyorsunuz... 

Arkadaşlar, siz de biliyorsunuz ki, bu kanunun 
pök çok maddeleri Anayasa Mahkemesinden döne
cektir; ama yine biliyorsunuz ki, maalesef Anayasa 
Mahkemesinin uygulama sistemindeki bir sakatlık
tan kaynaklanıyor, bir yürütmeyi durdurma kararı 
almak mümkün değil ve iptal kararının geçmişe yü
rütmemesi esası, Anayasadan gelen bir esas olarak 
mevcut. «O zamana kadar, atı alan Üsküdar'ı ge
çer, biz istediğimizi yaparız» diyorsunuz. Siz istedi
ğinizi yaparsınız ama, bu zabıtlarda Ve Türk hukuk 
sisteminde, yaptığınız bu işin sakatlığı hiçbir zaman 
silinemez. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Madde üzerinde verilmiş önerge vardır; okutu
yorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Görüşülmekte olan 523 sıfa sayılı Kanun tasarı

sında, komisyon metnindeki 19 unou maddenin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esas

lar tüzükle belirlenir.» 
Türkân Turgut Arıkan Kemal Gökçora 

Edirne Bursa 
Günseli Özikaya tlhan Dinçfel 

istanbul Malatya 
Orhan Otağ 

Kocaeli 
BAŞKAN — Önergeye 'komisyon ve hükümet 

katılıyorlar mı efendim? 
PLAN VE IBÜTÇE KOMİSYONU BAlŞKAN-

VEKİLt FAHRETTİN KURT (Tralbzon) — Komis
yon katılmıyor Sayın Başkan. 

IBAŞK1AN — Efendim, başkaca önerige var mı? 
İHSAN NURÎ TOPKAVA (Ordu) — Bir önerge 

geliyor efendim. 
ICAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hadi, ıbir iptal 

(hükmünden kurtuldunuz. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 20 dakika ara ve

rin, hazırlasın arkadaşlar. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Yalnız, önerge (bekliyorsunuz Sayın Başkan; usul it
tihaz ettiniz. 

İBAŞKAN — Efendim, ıben önergeyi (beklemiyo
rum; «gönderiyoruz» dediler. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Önerige (bekliyorsunuz; hazırlanan önergeyi bekliyor
sunuz. Bu, zalbıtlara geçsin, sordunuz «önerige hazır
lanıyor mu?» diye. 

İBAŞKAN — Efendim, Kanunlar Müdürlüğüne, 
önerge gönderiyoruz» diye müracaatta ıbulunulmuş. 
Kanunlar Müdürlüğü elemanları beni ikaz ettiler; bu 
vesileyle sordum. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
«Hazırlanan önerge var mı?» diye sordunuz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
'Sayın Başkan, gelen önerge hani nerede? 

©AŞKAN — Efendim, bunlar yeni olan hadise
ler değildir, her zaman olur. Lütfen efendim... 

[YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır Başkan, 
bizde olmaz... 

iBAŞKAN — Ben, başka önergeleri de beklemi
şimdir. Talbiatıyl'a, önemli olan, müzakerelerin sali
men cereyanıdır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Çok belli olu
yor. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
İtiraz dtmiyoruz; ama, bizi de beklemeye mecbur
sunuz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN <Siirt) — 
Böyle keyfî idare olmaz. 

YILMAZ DBMİR (Bilecik) — Talimat mı aldı
nız Grup Başkanvekilinden? 

BAŞKAN — Sen hayatımda talimat almaya alış
tığın için, herkese ıbü yakıştırmayı yaparsın. 

İYILMAZ DEMİR (Bilecik) — Alıştınız, siz alış
kınsınız... 

MEHMET ABDURRIEZAK CEYLAN (Siirt:) — 
Memurlar ne zamandan beri önerge vermeye başla
dılar Sayın IBaşkan? 

©AŞKAN — Lütlfen efendim, ortada yenmiş içil
miş bir şey yok, merak etmeyin. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Sizin bütün ölçünüz yeme içme midir Sayın Baş
kan? 

İBAŞKAN — Efendim, t>ir atasözünü tekrarla-
düm; onu siz anlarısınız. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Yeime içmeden daha önemli şeyler var. 

BAŞKAN — Yani, «kaybedilen bir şey yok» de
mek istedim. 

Buyurunuz. 
Yüce Başkanlığa 

Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esas
ları Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (IBursa) — Belirleme
ye, belirlemeye... 

YILMAZ DEMİR ı(Bitecik) — Sön şekli de ha
talı oldu Sayın Başkan, 20 dakika ara verin de ye
niden düzenlesinler. 

İBAŞKAN — Efendim, maddeyi komisyon geri 
alsın, ona göre (hazırlasın; aksi takdirde önergeyi 
oylamayaimam. (SHP sıralarından gürültüler) 

PLAN VE IBÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEİKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, önerge açık «Usul Ve esasları (belirlemeye 
Balkanlar Kurulu yetkilidir» diyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, maddeyi Komisyon geri alsın diye siz 
nasıl isöylersiniz? 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 
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Yüce Başkanlığa 
Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esas

ları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

İhsan Nuri Topkaya Pertev Aşçıoğlu 
Ondu Zonguldak 

Mehmet Topaç Gürbüz Şakranlı 
Uşak Manisa 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN .(Siirt) — 
Tele önerge oldu. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
İşi ortaoyununa çevirdiniz. 

BAŞKAN — Önergeleri yeniden okutup, oylaya
cağım efendim. 

Yüce Başkanlığa 
IBu kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları 

belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKULİ FAHRETTİN KURT '(Trabzon) — Komis
yon katılmıyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
İBAŞKAN — Hükümet?.. 

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

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önergeleri aykı
rılık sırasına göre okutmuyor musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi birisi «Bakanlar 
Kurulu» diyor, diğeri «Tüzük» diyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tüzüktür önem
li olan; aykırı olan tüzüktür. 

BAŞKAN — Doğrudur efendim. 
Aykırı olan önergeyi okutuyorum : 
Edime Milletvekili Türkân Arıkan ve arkadaşla

rının önergesi. 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarı-

sunda, komisyon metnindeki 19 uncu maddenin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili u&ul ve esas

lar tüzükle belirlenir.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu efendim? 

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

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

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarıda belir
lenmiş olan kurula -bildiğiniz gibi- çok (büyük yet
kiler verilmektedir. Her şeyden önce, Devlet Yatı
rım Bankasının islminden, bütün teşkilatın kurulma
sına kadar her şey, Ibu ıkurula verilmiştir, Bakanlar 
Kuruluna verilmiştir; isim balbalığı bile Meclisten 
esirgenmiştir. Yani, Meclise, şu yeni kurulacak ihra
cat ithalat bankasının ismini koyma şerefini bile ver
mediniz. 

İkincisi, kurulun onayı var; şirketlerle ilgili ko
nular gittiği zaman «kabul» Veya «ret» diyecekler, 
iki dudak arasından çıkacak. 

Üçüncüsü, kurul, hisse senetlerinin nama yazılı ha
le dönüşü ve devriyle ilgili diğer usul ve esasları be
lirleyecek. Ne olur, Meclise getirseydiniz de, burada 
hep birlikte bunu doğru dürüst bir şekilde çikarsay-
dık? Ama, ben bekliyorum, Sayın Bakanımız gerçek
ten bu yasa üzerinde ciddî ıbir çalışma yapmamışlar; 
son önerge, bu gayri ciddiliğin gerçek bir örneği ol
du. Olmuyor Sayın Bakanım, o'ımuyor... 

Yüöe Meclise saygılar sunarım. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Aaa, çok 
teesısüf ederim, çok teeslsüf ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kaıbul edilme
mi şjtir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, ısonunda şu önergeyi kabul ettirdiniz 
ya, şu maddeyi böyle kaıbul ettirdiniz ya, vallahi kut
larım sizi! 

BAŞKAN — Buyurun efendim, diğer önergeyi 
okuyoruz : 

Yüce Başkanlığa 
Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasla

rı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
ihsan Nuri Topkaya (Ordu) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Önergeye Roimisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İM ALİYE VE GÜMRÜK. BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN ıflBursa) — Katılıyo
ruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, bir yanlış var, müsaade ederseniz dü
zeltmek için söyleyeceğim. 

ı«Baikanlar Kurulu yetkilidir» olmaz, «Bakanlar 
Kurulunca ıtespüt edilir» deyin; «Şu şu şartlar Ba
lkanlar Kurulunca tespit edilir» deyin. 

BAŞKAN — Efendim, önerigeyi... 

1İSMET TURHANGIL (Manisa) — Sayın Başka
nım, önerge de kızardı, ama siz kızarmadınız. 

'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabiul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş-
ttir. 

Ne demek istediniz ben anlayamadım Sayın Tur-
Ihanıgil; lütfen tekrarlar mısıınız sözünüzü?.. 

19 uncu maddeyi, kabul edilen- önergeyle birlik-
ite oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... 19 uncu madde kalbul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuıyorum : 
Uygulanmayacak kanun hükümleri 
MADDE 20. — Türk Ticaret Kanunu ve Serma

ye Piyasası Kanununun bu Kanuna aykırı hükümle
ri uygulanlmaz. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isıteyen?.. Ybk. 
.Maddeyi oylarınıza sunuiyorum : Kalbul eden

ler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE .1. — Bu Kanunun 5 inci mad
desinin (e), (İh), (k), (m) ve (n) bentleri dışındaki hü
kümleri ile 6, 8 ve 15 inci maddeleri hükümleri 
311.12.1989 tarihinde yürürlükten kalkar. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

sorum var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum 1dan başka soru sor

mak isleyen var mı?.. Yok. 
[Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Birinci cümlede 

şu bentler dışındaki hükümleri, ondan sonra 6, 8, 
15 inci madde hükümleri; yani yürürlükten kalka
cak olan maddeler söylenirken «c, h, k, m ve n» bent

leri dışındaki hükümleri ne oluyor; kalkıyor mu efen
dim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Yani, me
sela; «a, ıb, d, e, f, ı ve 1», 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Onların dışın-' 
dakiler kalkıyor? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Evet, «dı
şındakiler» derken, bunları kastediyor maddede. 

(BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde öner
ge vardır, okutuyorum : 

Türkiye B'üyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarı

sında komisyon metnindeki geçici madde l'in aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

(Saygılarımızla. 

Türkân Arıkan Kemal Gökçora 
Edirne Bursa 

Günseli özkaya İlhan Dinçel 
tlsitanbul Malatya 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun 5, 6, 8 ve 15 
inci maddeleri hükümleri 31.12.1988 tarihinde yü
rürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

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

IBAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — önerge sahibi?.. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 

Önergem açıktır, «öz istemiyorum. 
IBA§KAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİDİ MADDE 2. — Bu Kanunun 5 inci mad-

dasine göre .sermayesine iştirak edilen anonim sir
katlerin, bu iştirakin gerçekleştiği takvim yılı başın-
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dan 3Iİ.12J991 tarihine kadar elde edecekleri ku
rum kazançlan, bu Kanunun 13 üncü maddesiyle 
değiştirilen Kurumlar Vergisi Kanunumun 25 inci 
•maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ver
gilendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ıMaidde üzerinde verilmiş önergeler vardır, okutu

yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarı-

sunda komisyon metnindeki geçidi 2 nci maddenin 
metinden çıkarılimasımı arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

M. Arif Atalayı 
Adıyaman 

Vecilhi Akın 
Konya 

Nejat A. Resudoğlo 
Ankara 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarısı-

sında komisyon metnindeki geçici 2 nci maddenin 
aşağıdaki şekilde değ'işitirilmıesıini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Tiirkam Turgut Arıkan 
Edirne 

M. Arif Aıtalay 
. Adıyaman 

Vecilhi Akım 
Konya 

Nejat A. Resuloğlu 
Ankara 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

'GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 5 inci mad
desine göre sermayesine iştirak edilen anonim şir
ketlerin 1.1.1987 tarihimden itibaren elde edecekleri 
kurum kazançları, 2 yıl süreyle bu kanunun 13 üncü 
ımadldesiiyle değiştirilen Kurumlar Vergisi Kanunu
num 25 inci maddeslimİn ikinci fıkrasının (a) bendi 
uyarınca vergilendirilir. t 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okultuyıorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşütaıeklte olan 523 sıra sayılı kanun tasarısı-

sında komisyon metnindeki geçici 2 nci maddenin 
sonuna aşağıdaki fıkramın eklemmesini aırz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

«Bu maddeye ıgöre vergilendirilen anonimi şir
ketlerin adları, adresleri, kuruım kazançlan ve vaz
geçilen vergi tutarları Resmî Gazetede yayımlanır.» 

Türkân Turgut Adkan 
Edirne 

(M. Arif Aıtalay 
Adıyaman 

Vecilhi Akım 
Konya 

iNejıat A. Resuioğluı 
Ankara, 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

(BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum): 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olıan 5123 sıra sayılı kanun tasarı
sında komDisyon metnindeki geçici 2 nci maddenin 
sıonuna aşağıdaki fıkranın ekdemmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Bu Maddeye göre vergilendirilen anomiitm şir-

ketlerim adları ve adresleri Resmî Gazetede yayınla
nır.» 

Türkân Turgut Arıkan • 
Edirne 

M. Arif Atalay 
Adıyaman 

Vecilhi Akım 
Konya 

Nejat A. Resufloğlıu-
Ambara 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine gö
re işleme koyuyorum': 

Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan ve 
arkadaşlarınım önergesi 

Görüşülmekte olam 523 sıra sayılı kanun tasarısın
da komisyon metnindeki geçici 2 nci maddenlin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

(BİAJŞIKİAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKJAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KORT (Trabzon) — Katıl-
mayoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTÇBBE ALIPTBMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BASKİAN — Buyurum Sayın Arıkan. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 

Sayın Başkan, değerli mill&tVdkilleri; bu madde ile 
kurtarılacak anonimi şirketlerim 1987 tarihimden itiba
ren elde edecekleri kurum kazançları - 13 üncü mad
dede kabul edilen ortaklık şartlan kabul edilmemiş 
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olsa dahi - beş yıl süre ile yüzde 40 vergiye tabi tu
tulacaktır., 

'Birtakım hesaplar yapmaya çalıştım; ancak, elim
de yeterli bilgi olmadığı için, sınırlı ölçüde kaldı. Aca-
Iba bu yasa tasarısı ile bizlim vazgeçtiğimiz vergilerin 
tutarı nedir; bunu hesaplamaya çalıştım. Belki, ile
rideki günlerde tam rakamları daha ciddî olarak bu-
labilirilm. 

Birimci olarak, 5 inci maddenin (a) şıkkı ile, as
lımda risklini garantilemliş; ama öteki bankaya uy
mak zorunda olan bankalar bakımından çok büyük 
tutarlarda faiz kaybı ortaya çıkacak. Yaptığım bir he
saba göre, 500 milyar alacak var; bunun yüzde 50'si-
ni bu bankalara saydığım takdirde, (gecikme süresi 
boyunca) 1,5 trilyona yakın bir faiz alacağı ortaya 
çıkıyor. 

SAĞLIK VB SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ ((Kütahya) — Yanlış hesap 
yapıyorsunuz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Olur efendim; tahmin yapafoilMinİK; elkıüzlde bilgisa
yar olduğu zaman d/aha ciddî tahminleri de yapmak 
mümkündür. Hele, hükümet olarak elinizde bilgiler 
varsa, sağlıklı, .gerçeğe yakın birtakım hesaplar yap
makta mümkündür; bu hesaplar yapılmamıştır. Lüt
fen kabul edin; hiç değilse mert olalım. 

'Mincisi, alıtı yıldan sonra reeskont oranı 1/4'e 
indiriliyor; yani reeskont oranının 1/4'ü nispetinde 
faiz verilerek, o bankalara, o alacaklara yine birta
kım zor yükler yüklüyoruz. 

Üçüncü olarak, 6 nci maldidede amme borçlarını, 
Sosyal Sigorta Kurumu borçlarımı ve vergi borçları
nı erteliyoruz ve erteleme- faizlerini de yarıya indi
riyoruz. 

Dördüncü olarak, 7 nci maddede, yine birtakım fe
dakarlıklarda bulunuyoruz. 7 nci maddenlin (b) fık
rasında, önceden iktisap edilen birtakım kıymetler 
nddeniyle, birtakım fedakârlıklarda bulunuyoruz ve 
yaklaşık olarak hesapları yaptığımız zaman, her bir 
kalem içSin karşımıza 50 milyar, 100 milyar gibi ra
kam çıkıyor. Değerli milletvekilleri, söylemek istedi
ğim bu. 

8 İnci maddede başka bir fedâkârlıkta bulunuyo
ruz; bugüne kadar tahakkuk ettirilmemiş olan faiz
lerden vergi almıyoruz; yani Maliye Bakanlığı ola
rak burada vergi kaçakçılığına ortak oluyoruz. 

11 İnci maddede, devlet tahvili, Hazine bonosu 
ve gelir ortaklığı senetlerinden vazgeçiyoruz; 13 
ülncü malddede, beyan ettikleri kazançlardan vazge-

25 , a s 1987 O : 2 

| çîyoruz. Bu maddede de, gene «5 yıl süreyle bunla-
I rın vergileri yüzde 40*a insin» diyoruz. 
I Bu şirketler nalıncı (keserini çok iyi ele geçinmiş. 
I Heplinize hayırlı işler diliyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
I ıflSHP ve DYP sıralarından alkışlar). 
I ıBAŞJKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Edinme Milletvekili Türkân Turgut Arıtan ve ar

kadaşlarının önergesi. 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun tasarı

sında komisyon metnindeki geçici 2 nci (maddenin 
aşağıdaki ışekilde değiştirilmesini iarz ve teklif ede
riz. 

I Geçidi Madde 2. — Bu kanunun 5 imci madde
sine göre sermayesin© iştirak edilen anonim şirket-

I ler.in 1.1.1987 tarihinden itibaren elide edecekleri1 ku
rum kazançları, 2 yıl süreyle bu kanunun 13 üncü 
maddesiiyle değiştirilen IKuruımlar Vergisi Kanununun 

I 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uıyarın-
I ca vergilendirilir. 
I BAŞKAN — Önergeye, [Komisyon katılıyor mu 
j efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞIKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzıon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — (Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KöRTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı-
I yıoruz. 
I BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul 'edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme-
J mistir. 
1 Diğer önergeyi okutuyorum: 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar
kadaşlarımın önergesi. 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarı-
I sında komisyon metnindeki geçici 2; nci maddenin 

sonuna aşağıdaki lf ikramın eklenmesiini arz ve teklif 
I ederiz. 
I Bu maddeye göre vergilendirilen anonim şirket-
I lerin adları, adresleri, kurum kazançları ve vazgeçi

len vergi tutarları Resmî Gazetede yayınlanır. 
BAŞKAN — önergeye kiomisyom ve Hükümet 

katılıyorlar mı efendim?... 
PUAN VE BÜTÇE KlOlMftkYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT dMuş) — Katılmıyoruz. Efen-
I dim. 
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(MALİYE VE GİÜMRÜİK BAKANI AHMET 
KURTÇEBE AİLPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuıyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi lokutuyoruım): 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar

kadaşlarının önergesi. 
Görüşülimekte olan 523 sına sayılı kamın tasarı

sında komlisyion (metnindeki (geçici 2 nci maddenin 
sonuna aşağıdaki, ıfıkranın eklenmıesini arz ve teklif 
ederiz. 

Bu maddeye (göre vergilendirilen anorikn şirketle
rin adları ve adresleri Resmî Gazetede yayınlanır. 

BAŞjKlAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı ©fendini?... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTilN FIRAT ıflMuş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK IBAIKANI AHMET 
KURTGBBÛB ALPTıEMOÇlN «(Bursa) — Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuıyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme-
tmıi'şitıir. 

Geçici 2 inci mıaddeyii oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici 2 nc'i madde ka
bul1 edilmiışitlir. 

21 inci tmadjdeyi okutuyorum : 
Yürürlülük 
(MADDE 21. — IBu Kanunum 8 inci maddesinin 

(ikinci fıkrası ile 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri 
1.1.1987 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe (girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
21 inci ımaddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbuft edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerimi (Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz (isteyen?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — ©uyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anavatan Gru
bu, üç hafta süren fedakâr ve cansiperane bir savun

manın sonunda, bu tasarıyı Sayın Başbakana «Hoş-
geldin» hediyesi olarak sunacaktır; kutluyorum. 
Ancak, bu zafarierinin, kanunun uygulanması so
numda, bir Piruz Zaferi haline gelmemesini de te-
menmii ediyorum. Çünkü, ondan, kendileri değil, 
memleket zarar görecektir. 

ATİLLA SIN (Muş) — Maddeyle ne ilgisi var? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, bir noktayı dikkatinizle sunmak isterim. Biraz 
sonra oylamaya geçeceğiz; bugünkü gündemimizde 
1 inci, 2 od ve 3 üncü sıralarda yetki kanunları ve 
kanun hükmünde kararnameler vardır. Anayasanın 
91 inci maddesi, bunların ivedilikle ve öncelikle gö
rüşülmesini amirdir. Dün Ibunu talep ettik, kabul 
edilmedi ve zatı âliniz de Ibunu kabul etmediniz, bu
gün de önerge verdik, işleme konulmadı. 

Biniyorsunuz, kanunların şekil yönünden iptali, 
son oylamalarıyla ilgıili işlemler nedeniyledir. (Ben, bu 
itibarla yüksek Başkana, bir usul nedeniyle iptal ko
nusunun ortaya çıkmaması için, oylamaya geçmeden, 
gündemin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sırasındaki karar
name ve tasarıların görüşmeye alınmasını ve bunla
rın ıgörüşülrnıesinin bitiminden sonra da Ibu kanun ta
sarısının oylamasının yapılmasının gerektiğini hatır
latmak istiyorum. Takdir heyetindir. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞK/AN — Efendim, takip ettiğimiz usulde bir 
usu/lsüzlük yoktur. Çünkü, teamül ve içtüzük, gün
deme alınan ve görüşmeleri devam eden tasarıların, 
inkitaa uğramadan devam edip bitirilmesi (mahiyetin
dedir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bütçe Kanununda ara verdiniz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Danışma Kurulu karar almış, yük
sek Meclis kararıyla konuyu gündeme almış ve bu 
gündem tatbik edilerek müzakere yapılmıştır. 

CAHİT TUTUM (/Balıkesir) — Ama Bütçe Ka
munu görüşmelerinde ara verdiniz; hatırlatırım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulu karar 
vermiş, Meclis karar verımıiş. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Bu 
konuda Danışma Kurulu kararı yok Sayın Başkan. 

BALKAN — 22 nd madde üzerinde başkaca söz 
isteyen?.. Yök. 

«Bu (Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür» diyen 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— ANAP'lı şirketleri kurtarma kanunu. 

BAŞKAN — (Bir önerge verirsiniz, oylarız ve bu 
husus da geçebilir efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Verelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yani, oturduğunuz yerden slötz at
makla bu ıiş olmaz demek istiyorum. 

Başlıkla ilgili verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının fenninin 

aşağıdaki »şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Şengün 
Denizli 

ismail Üğdül 
Edirne 

ismail Saruhan 
Ankara 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Ali Tanrıyar 
istanbul 

«Sermaye Piyasasının Teşvtiki, Sermayenin Ta
bana YayıgıınlaştiPiHması ve Ekonomiyi Düzenleme
de Alınacak Tedbirler İle 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu, 213 Sayılı Vetigi Usul Kanunu ve 3182 
Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı» 

Gerekçe : 
Tasarının amaç maddesine uygunluk sağlamak 

bakımından, isminin de değiştirilmesine gerek bulun
maktadır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Komisyon olarak 
katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN.— Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş 
ve önerge istikametinde, kanun tasarısının başlığı 
değiştirilımliştir. 

Çalışma süremiz dolmuştur: Ancak, kanun tasa
rısının müzakereleri tamamlanmıiş, oyunun rengini 
belirtmek üzere söz isteyen arkadaşlara söz sırası gel
miştir. Btı itibarla, oylama dalhil, müzakerelerin ta
mamlanmasına kadar birleşimiin devamını oylarınıza 

sunuyorum: Kaibul edenler.... Etmeyenler.... Kabul 
edikniiştir. 

LeMe, Sayın Mustafa Şahin, buyurun. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

çok muhterem arkadaşlar; gecenin bu saatinde bir 
kez daha mutllu oluyoruz, çünkü, ülke ekonomisi için 
fevkalade önemli lollıan bir tasarıyı daha gerçekleştir
me şansını buluyoruz. 

(SHP sıralarından alkışlar (!) Hayırlı olsun diye
ceğim. 

Bu tasarı ile ülkemiz için birinci sırada önemi 
haiz ihracatımız, böylece (bir ihtisaslaşmış bankaya 
sahip olmaktadır; Ibundan dolayı mutluyuz. Ülkemi
zin geçmişte maruz kaldığı iki kez petrol şoku ve üç 
rakamlı enflasyonlar sonucu, sanayimizde bir durak
lama ve bir kriz Idoğmuştur; bu gelen tasarı ile sana
yimiz yeni bir canlılık kazanacak, böylece sermaye
nin tabana yayılması imkanı da bulunmuş olacaktır. 
Temennim odur ki, bankaların anlayış göstererek bu 
konuda önceliği, Devlet Planlamaca gerice yörelerde 
teşvik verilmiş işçi şirketlerine ve çok ortaklı şirk et
ler e anlaşmada öncelik vermesidir. Böylelikle, ifade 
ettiğim gibi, sermayenin tabana yayılması dafha da 
kolaylaşmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşilar, bu tasarı ile, ülkemize, ila
ve birtakım faydalar daha getirilmektedir. Bu tasa
rıyı destekliyor, kanunlaşmasında emeği geçen bütün 
yetkililere ve sizlere teşekkür ediyorum. 

{Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar). 
(BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Kazancıoğlü; buyu

run. (DSP sıralarından alkışlar). 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLÜ (Trabzon) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte 
olan tasları ile ilgili oyumun rengin'i belirlemek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime, evvela, 
belirlemek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Sözlerime, evvela, Devlet Bakanı Sayın Kaya Er-
dem'in Plan ve Bütçe Komisyonunda bu tasarı hak
kında yapılan müzakerelerde, «Şirketlerin bu güç 
duruma düşmesi, uygulanan ekonomi politikasının 
neticesi değildir» sözlerine cevap vermekle başlaya
cağım. 

Açıkça belirtmek İsterim ki, bugün bu şirketlerin1 

bu hale düşmesi, hatta memlekette enflasyonun aşa
ğıya çekilemıemesinin yegâne sebebi, takip edilen eko
nomi politikasıdır, bal gibi sebebi budur, bundan 
başka bir sebep aranamaz. 

Şimdi, bir noktayı daha belirtmek isterim. Sayın 
Kaya Erdem, «Alın bu tasarıyı gösterin şirketlere, 
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kimse 'buna itibar etmez» dediği halde, bu kanunla 
bizi uğraştırdılar. Dahası vaır, bakın ne söylüyor, 
- enteresanıdır - «Şirketler bankalarda karşı karşıya 
gelecekler, görüşecekler, anlaşacaklar» ama sonra ne 
diyor, «Bakarsınız hiç gelmez. Bu kanun o maddeyle 
hiç işlemez». 

S/imdi cevap veriyorum. Sayın 'Maliye Bakanımız, 
mushaleifeıt sıralarından buraya çıkıp konuşanlara 
şjöyfe bir cevap veriyor - zabıtlardan okuyorum -. 
diyor ki: «Bu kürsüye çıkmak, yüksek sesle bağır
mak, kürsüye yumruk atmakla iş halledilemez.» iyi 
ama, yumruk atmakla iış halledilemez de, nutuk at
makla mı halHedlillir? 

İLHAN /ASKIN (Bursa) — Kanun yapmakla 
halledilir. 

YUSUF ZIYA tKAZANCIOÖLU (Devamla) — 
Siz burada nutuk atmaktan başka hiçbir şey yapma
dınız bu kanun münasebetiyle. 

Simidi, mademki, bizi bu İhale getiren ekonıotmi 
politikasıdır; bir iki çizgiyle ekon/omi politikasını bel
li etmek iısterilm., 

Bu, tamamen, Amerikan modeli politikadır. O 
şuıdur; Yüksek faiz koyacaksın, bankalara sermaye 
birliklini olacak. Sariayicliler, 'işadamları, o bankalar
dan o paraları alacak, yatırımlar yapacak, üretimler hâ
sıl olacak, memleket zengin olacak, Tamam; simidi 
biz ibunu aynen aklık. Orada yüzde 10, yüzde 11, 
yüzde 17 kredi faizi oluyor; bir ara yüzde 20'ye çık
tı, Avrupada kıyamet koptu. Beşler toplantı; indirdi
ler. Biz 'ise Ifafei yüzde 55'ten başlattık; kredi faizi 
o zaman yüzde 99 oluyordu. Bankalar, yüzde 55 fai
zi bir sene sonra ödemek için bu parayı nereden ala
caklar? (Halkın sırtından; Sanayiciler yüzde 99 faiz 
ödeyecekler, yüzde 100'e satacaklar; bu parayı kim
den alacaklar? Halktan. 

Siz diediniz ki, enflasyonu aşağı çekeceğfiz. Sayın 
Başbakanımıız buradan aynen şu beyanda bulundu
lar: «Enflasyon canavarını aşağı çekeceğiz. Nasıl?» 
İlk söz, «Faizi yüksek tutmakla» dediler. Faizi birin
ci planda tuttular, halbuki faiz bizi yıktı, kendisinü 
de yıktı, memleketi de yıkmak üzeredir. 

Şimdi arz edeyim; bu uyguladığımız Friedman 
modeli bir ekonomi politikasıdır. Bu ekonomi poli
tikasını burada tespit edelim, neticeye dönelim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Ettik onu beyefendi. 

YUSUF ZIYA KJAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başbakanımız iktidara gelir gelmez şunu be
yan ettiler: «'Enflasyon canavarını aşağı çekeceğiz, 
yangın halindedir; ev yanıyor, baca tutuşmuş/tur» de-

— 131 

2 5 : 3 S 1987 Ö : 1 

diler. Evet şimidli bu hortumu su olarak bacaya sık
tınız, ama bacada yanığını söndlüremediniz, evin içine 
su doldurdunuz. Simidi hem yangını söndürmek, hem 
de evin içine dolan suyu başlatmak mevkiinde kal
dık. Bunu iyice bilesiniz. 

Yalnız, şunu söylemek listerüm. Öylesine kötü bir 
politika takip ettiğiniz belli oldu ki, dünyada petrol 
fiyatları 30 dolardan 10 dolara, düşüyor, dünyanın 
her tarafından ucuzluk hâsıl oluyor; bizim memleke-
timlizde pahalılık bütün hızı ile devam ediyor. (Bu
nun sebebi nedir? Bunun sebebi, takip ettiğiniz eko
nomik politikadır. 

İzah edeyim : Suudî Arabistan'dan... 
BAŞKAN — Sayın Kazancıoğlu, toparlayınız. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Konuşsun, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, onun da süresi vardır; 
ilaniihaye konuşma hakkı yok ki. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Kısaca arz ediyorum ve bitiriyorum. 

Biz, (istikbalimizi dolara bağlamış vaziyetteyiz. 
İnanınız ki, her dolar, içimizde dolaşan bir Amerikan 
casusuna tekabül eder. Dikkatli olun. (Alkışlar, 
gülüşmeler). 

Yine bağlıyorum, bir dakika... (Gürültüler). 
İLHAN AŞKiEN (Bursa) — Beyaz oy vereceğim 

deyin, bağlayın efendim. 

YUSUF ZİYİA KİAZANCIÖĞLU (Devamla) — 
Biz sizi çok dinledik; şurada bir dakika müsaade 
etseniz. Sizin martavallarınızı çok dinledik. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Lütfen 
«fendim... 

Sayın Kazancıoğlu, toparlayınız efendlim. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Şimdi, efendim, şunu söylemek isterim: Bazı devir
ler olur ki, o devirler ya yapılan muameleden ya da 
kabul edilen, kanunlardan veya hâsıl olan hadiseler
den dolayı isim alır. Bakın bu kanun, sizin beş sene
lik icraatınızın ismi olacaktır. Dikkatli olun, bu ka
nunu geri alın, rey vermeyin. Bakın neler olacaktır... 

BAŞKAN — Sayın Kazancıoğlu, toparlayınız. 

YUSUF ZİYİA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Toparlayacağım efendim, toparlayacağımı. 

Şimdi, kurtarılacakların hangi şirketler olduğu 
meydana çıkacak, bunlar hakkında tahkikatlar iste
necek, Meclis araştırmaları istenecek. Ben, burada
ki arkadaşlarımın bunlarla meşgul olmasını istemi
yorum, mahcup olmasını İstemiyorum. Hadise bu. 
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Tek cümleyle arz ediyorum; bu kanuna irnıza koy
mak kadar, bir politikacımın uğrayacağı talihsizliği 
düşünemiyorum. Bn büyük talihsizlik, bu kanuna 
imza koymaktır. 

(Saygılarımı arz ederim. (DSP, SHP ve DYP sı
ralarından alkışliar). 

BAŞKAN — IKanun tasarısı üzerindeki müza
kereler tamamlanmıştır, 

[Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Açık oyla
ma şekli hakkında bir önerge vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Açık oylamanın ad okunarak yapılmasını arz ve 

teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

H. Avınl Güler 
İstanbul 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Coşkun Bayram 
Adana 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Turhan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Veysel Varol 
Erzincan 

A. Rıza Akayıdın 
Çorum 

Salim Erel 
Konya 

Kâzım İpek 
ı Amasya 

Mehmet Azizoğlü 
Bursa 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

/BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... önerge kaibul 
edilmemiştir. 
• Diğer usulleri oylarınıza sunacağım. 

Kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiy
le oy pusulalarının atılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
Oy pusulası yanında bulunmayan arkadaşlar, bir 

pusulaya seçim bölgelerini ve isimlerini açık olarak 
yaramak, oylarının rengini belirtmek ve tasalarım ~ 
atmak suretiyle oy kullanabilirler. 

Oy verme işlemine başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu küllanımayan milletvekili ar-

kaidaşımız var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılışın efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
IBAŞIKAN — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî 

(Mülkiyetin Tabana Yaygınlaştırılttiafsı ve Ekonomi
yi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul 
(Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının oylan
masına 259 milletvekili katılmış; 

,181 kalbul, 
75 ret, 
2 çekinser, 
1 geçersiz oy kullanıİMiştır. (1) 
Bu suretle, tasan kanunlaşmıştır. Hayırlı ve uğutr-

hı olsun. 
İMALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTÇEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, teşekkür konuşmamı bir dahaki oturumun ba
şımda yapabilir miyim efendim? 

IBİAŞJKAN — Gündem dışı bir söz isterseniz bel
ki olabilir efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ AHMET 
KURTÇEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Çok te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Çalışma süremiz dolmuştur. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifle

rini gorlülgmek içki ve 26 Mart 1987 Perşembe günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

(1) Açık oy tablosu tutanağın sonundadır. 

Kapanma Saati : 19.51 

- 4 " 
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VI. — SORULA» VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 

Ankara İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerine 1984 -
1986 yularında ihale edilen 10 milyon liranın üzerin
deki işlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un yazılı cevabı (7/1555) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına1 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıldı
rım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında, Ankara Bü
yükşehir ve ilçe belediyelerince, ihale edilen 10 mil
yon liranın üzerindeki işlerle ilgili bilgiler aşağıdaki 
cetvele göre nedir? 

Belediyenin İhale İhale 
Adı tarihi konusu 

İhale edilen 
firmanın adı 

Ihald 
tutarı1 

TL. 

Soru 2. İhale edilen sözkonusu işlerde, beledi
yelere ait iş makineleri firmalara kiralanmış mıdır? 
Kiralanmışsa, yıllar itibariyle hangi işler için ne kadar 
kira ücreti alınmıştır? 

Soru 3. İhale edilen sözkonusu işlerde, belediye
lere ait iş makineleri firmalara ücretsiz kullandırılmış 
mıdır? 

KuHanidırılmışsa, yıllar itibariyle hangi işler için 
hangi firmalara kullandırılmıştır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 19 . 2 . 1987 

Sayı: MİGM. APK. ARGE. 
571 (87)/90142 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına1 

ligi: TBMM Başkanlığı Kan. ve Kar. Dai. Bşk. 
28.1.1987 gün ve 7/1555 - 7702/30501 sayılı yazı. 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 
«Ankara İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 1984 -

1986 yıllarında ihale edilen on milyon liranın üzerin
deki işlere ilişkin yazılı soru önergesi»ne cevap teşkil 
edecek bilgiler verilen süre içinde derlenememiştir. 

Sözü geçen önergeye verilecek cevaba esas teşkil 
edecek bilgilerin derlenebilmesi için 20 günlük sürenin 
verilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 25 . 3 . 1987 

Sayı: MİGM. APK. ARGE. 
571 (87)/90270 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 28.1.1987 gün ve 

7/1555 - 7702/30501 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan 
tarafından TBMM Başkanlığına sunulan «Ankara İli 
Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 1984 - 1986 yılla
rında ihale edilen on milyon liranın üzerindeki işle
re ilişkin yazılı soru önergesbne verilen cevabın bir 
örneği ilişikte sunulmuştur. 

i ve gereğini arz ederim, 

Yıldırım, Akbulut 
İçişleri Bakam 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 25 . 3 . 1987 

Sayı: MİGM. APK. ARGE. 
571 (87)/ 

Konu: Yazılı Soru Önergesi. 
Sayın 
Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 

Ankara İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 1984 -
1986 yıllarında ihale edilen on milyon liranın üzerin
deki işlere ilişkin yazılı soru önergenizde yer alan 
konular Bakanlığımca incelettirilmiş olup, gerekli bil
giler ekteki listelerdedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakam 
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

1984 YILINDA YAPILAN İHALELER 

İhale Konusu 

48 900 Kg. Et 
Temizlik Malzemesi 
6 kalem ahşap malzemesi 
38 kalem demir süzgeç 
2 kalem mücadele ilacı' 
8 kalem iç-dış lastik 
30 000 adet beton bordur 
Fuel-Oil alımı 

4 kalem avadanlık 
Lokal ME Dozer yedek 
parçası 
Çimento ihtiyacı 
Beton bordur makine yedek 
parçası 

İhale tarihi 

7.3.1984 
2.5.1984 

28.3.1984 
14.3.1984 
14.3.1984 
26.7.1984 
18.4.1984 
24.1.1984 

13.9.1984 
12.12.1984 

10.4.1984 
23.10.1984 

İhale edilen firma 

E.B.K. 
D.M.O. 
Ahmet Kahraman 
Ereğli Demir Çelik Fab. 
Kimagro Lmt. Ş/ti. 
Karakuş Otomotiv Ticaret 
Betonel 
Petrol Ofisi Genel Müdür
lüğü 
Kopaz Kocaili Mak. Tek. 
Makine İkmal Ofisi 

Ankara Çimento Sanayi 
Es-Esk. Makine 

İhale Tutarı 

26 182 000 
11 762 795 
51 500 000 
42 732 500 

146 550 000 
32 000 000 
12 540 000 

24.1.1984'de sözleşme 
yapıldı. 
57 700 000 
28 850 000 

126 034 400 
24 268 500 

NOT : Yazılı soru önergesinin 2 ve 3 üncü maddesinde belirtilen ihale edilen söz konusu işlerde Belediye
mize ait iş makineleri firmalara ücretli veya ücretsiz kullandırılmamıştır. 
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1985 YILINDA YAPILAN İHALELER 

Belediyenin adı 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük 
Büyük 
Büyük 
Büyük 
Büyük 
Büyük 
Büyük 

Şehir Belediyesi 
Şehir Belediyesi 
Şehir Belediyesi 
Şehir Belediyesi 
Şehir Belediyesi 
Şehir Belediyesi 
Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 

İhale tarihi 

24.4.1985 

24.4.1985 

25.4.1985 

30.4.1985 

30.4.1985 

23.5.1985 
11.6.1985 
11.6.1985 
11.6.1985 
11.6.1985 
25.7.1985 
25.7.1985 

25.7.1985 
25.7.1985 
25.7.1985 
30.7.1985 

30.7.1985 
8.8.1985 

8.8.1985 
5.9.1985 
5.9.1985 

İhale konusu İhale edilen 

Yenimahalle Toptancı Hal otopark 
ikmal inşaatı ihalesi 
Küçükesat semt hali ve otopark ik
mal inşaatı ihalesi 
Bahçelievler semt hali ve otopark ik
mali ihalesi 
Maltepe semt hali otopark inşaatı 
ihalesi 
30 000 âdet bordur taşı ihalesi 

184 kalem uç yedek parça ihalesi 
29 kalem sinyalizasyon mal. 
Çatı kaplama malz. 
5 kalem ahşap malz. 
150.000 m3 mıcır ihalesi 
Aşağı Ayrancı semt hali 
4 adet konvayör bandı 

56 kalem sıhhî tesisat 
10 kalem inşaat malzemesi 
7 kalem inşaat malzemesi 
Tuzluçayır Gecekondu Önleme Böl
gesi 14 blok 164 daireli konut in
şaatı ihalesi 
Döner kule inşaatı ihalesi 
26 kalem sıhhî malzeme 

94 kalem elektrik mal. 
33 kalem boya ve boya mal. 
21 kalem akü malzemesi 

ODEKA İnş. Turz 
Tic. A. Ş.'ye ihales 

Anadolu İnşaat ve 

Savaş Şendur'a iha 
Ceylan İnşaat ve 
cat LmL Şti. ne i 
Özlem İnşaat ve Ti 
lesine 
Elpar Otomotiv Ti 
Etmas 
Oralit İnş. Malz. L 
Palandöken İnş. 
Ulaşan İnş. 
İsmet Demli 
Artek İthalat ve İh 
sına ihalesine % 7 
Sinan Aydın Aygü 
Aygün İnş. !% 22 
Erko Taahhüt Paz 
Cem İnşaat ve Tic 

Anıtsal Yapılan Sa 
Tıbbî ve Teknik C 
vari Ltd. Şti. 
OR - PA 
Yayla Durmuş'a 
Akümülatör Elektr 



Belediyenin adı 

Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 

İhale tarihi 

5.9.1985 
5.9.1985 
5.9.1985 

19.9.1985 
19.9.1985 
19.9.1985 
24.9.1985 

3.10.1985 

İhale konusu 

51 kalem hırdavat mal. 
2 kalem muhtelif ebatta çam kereste 
72 kalem sıhhî tesisat ve su malze
mesi 
5 kalem ahşap malzeme 
10 kalem muhtelif filtre 
93 kalem marangoz malzemesi 
56 kalem civata ve somun ve saç vi
da malzemesi 
Hoşdere Cad. lojman kreş inşaatı 

İhale edilen 

Adil Şeref % 17 
Karaman Kereste 

Aygün İnş. 
Orpa A. Ş. 
Orpa A. Ş. 
Orpa A. Ş. 
Efe Civata ve Ye 
ve Tic. A. Ş. 
Çalıklar taş. A. Ş 

5\ Büyük Şehir Belediyesi 
I 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 

1985 YILINDA YAPILAN İHALELER 

24.10.1985 Belediye Hastanesi eski bina kazan 
onarımı ve ilave bina inşaatı ihalesi 

24.10.1985 Mamak Bahçeleriçi ' Mahallesi Ma
mak Caddesi istinad duvarı inşaatı 

12.11.1985 72 kalem fren ve debriyaj balatası 

12.11.1985 Tandoğan köprü inşaatı 

26.11.1985 Çankaya piyade sokak lojman - kreş 
inşaatı işi 

26.11.1985 Yeni Toptancı Hal 5.000 tonluk so
ğuk hava deposu inşaatı ihalesi 

12.12.1985 Tesisat onarım işi ihalesi 

(Süleyman Demir) 
sat, Proje, Taahh 
Mühendislik Bür 
% 2,00 
Zübeyir Gürler % 
rim % 20 
Orpa A. Ş. Organ 
lama ve Taahhüt 
Tic. A. Ş. 
Aktürk Yapı End 
% 20 teminat 
Akfen Mühendisli 
Müş. Ltd. Şti. (% 

Yapı Proje Merke 
Orka İnş. Taah. T 
Şti. % 20 temina 



Belediyenin adı 

Büyük Şehir Belediyesi (Birimleri) 
Büyük Şehir Belediyesi (Birimleri) 

Büyük Şehir Belediyesi (Birimleri) 
Büyük Şehir Belediyesi (Birimleri) 

Büyük .Şehir Belediyesi (Birimleri) 
Büyük Şehir Belediyesi (Birimleri) 

Büyük Şehir Belediyesi (Birimleri) 
Büyük Şehir Belediyesi (Birimleri) 
Büyük Şehir Belediyesi (Birimleri) 
Büyük Şehir Belediyesi (Birimleri) 
Büyük Şehir Belediyesi (Bilimleri) 

İhale tarihi 

14.1.1986 
16.1.1986 

23.1.1986 
30.1.1986 

18.2.1986 
20.3.1986 

3.4.1986 
3.4.1986 
3.4.1986 
8.4,1986 

10.4.1986 

İhale konusu 

A. Ayrancı lojman kreş 
Asfalt Güvercinlik Şantiyesi bitüm 
stok tesisleri 
Yemekhane kat ilave inş. 
Toptancı Hal sundurma inşaatı iha
lesi 
1 adet buhar kazam ihalesi 
Kzılay çevre yaya bölgeleri düzenleme 
ihalesi 
51 kalem yaş sebze alımı ihalesi 
28 kalem konkasör parçası ihalesi 
2 kalem serum 
Zafer yeraltı otopark çarşı inşaatı 
Yenimahalle Demetevler park ve yol 
yapımı 

ihale edilen 

Mehmet Ayit 

Aydın İnş. Elektrik 
Beta İnş. San. Tic 

Ali Aslan 
Harmak Mak. San 

Yalçın Oğuz'a iha 
H. Hüseyin Taşke 
Eryurt Tic. 
Şidam Tic. 
İn?. Tic. A. Ş. 

Odeka Tic. 

1986 YILINDA YAPILAN İHALELER 

Fen İşleri D. B. 
Fen İşleri D. B. 
Fen İşleri D. B. 
Fen İşleri D. B. 

Satınalma 
Fen İşleri D. B. 
Fen İşleri D. B. 
Fen İşleri D. B. 
Satınalma D. B. 
Satınalma D. B. 
Fen İşleri D. B. 
Satınalma D. B. 

17.4.1986 Toptancı hal otel, çarşı 
22.4.1986 A. Ayrancı Kızgın Sok. lojman kreş 
22.4.1986 Keçiören itfaiye binası 
24.4.1986 Batıkent jandarma girişi kollektör 

inşaatı 
1.5.1986 1 adet oftalmoloji mal. ihalesi 
6.5.1986 Tuzluçayır sosyal konut ihalesi 
8.5.1986 Batıkent yol, kanal inş. ihalesi 

15.5.1986 Sincan GÖB yol kanal inş. 
22.5.1986 Yüksek basınçlı buhar kazam ihalesi 
22.5.1986 18 kalem kayışı rulmen 
22.5.1986 Kurtini GÖB yol, kanal 
27.5.1986 12 kalem vagondiril tabanca 

Yapı Proje Merke 
Teknik Yapı Tic. 
Genpar Tic. A. Ş. 

Akfen Tic. A. Ş. 
Oba Teknik. Mal. 
Ceylan İnş. 
Genç İnşaat 
Aydıner A. Ş. 
Faruk Kibaroğlu 
Erbağ Otomotiv S 
Çalıklar Kol. Şti. 
Sirey Tah. Tic. L 



Sıra No.: 

Satınalma D. 
Satınalma D. 
Satınalma D. 

Fen İşleri D. 

Satınalma D. 

Satınalma D. 

Satınalma D. 

. Fen İşleri D. 
M Fen İşleri D. 
00 

| Satınalma D. 
Satınalma D. 
Fen İşleri D. 

Satınalma D. 

Belediyenin Adı 

B. 
B. 
B 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 
B. 

B. 
B. 
B. 

B. 

İhale Tarihi 

27.5.1986 
29.5.1986 
16.6.1986 

19.6.1986 

26.6.1986 

26.6.1986 

26.6.1986 

1.7.1986 
1.7.1986 

22.7.1986 
22.7.1986 
31.7.1986 

31.7.1986 

dÖhale Konusu 

81 kalem göz servis mal. 
Toptancı hal. temizleme işi 
12 kalem iç dış lastik 

I Grup 
II Grup 

150 adet gazete, 200 adet meşrubat 
büfesi 
3 kalem beton bordur 

3 kalem çelik halat konveyör bandı 

4 adet faksimile cihazı ihalesi • 

Kurtini Deresi kanal inşaatı 
Ankara Garı yeraltı yaya geçidi in
şaatı 
73 kalem brolür ihalesi 
7.500 Kg. mücadele ilacı ihalesi 
Botanik Dışkapı tretuvar kaplama 
ihalesi 
9 kalem inşaat malzemesi ihalesi 

İhale Edilen F 

Persan Tıbbî Ciha 
Göl İnş. San. Tic 

Çukurova A. Ş. 
Karakuş 

M. E. T. Fiber Ür 
Betonel Prefabrik 
ları A. Ş. 
Sirey Taahhüt, M 
halat, İhracat 
Telefaks Elektroni 

Yapaş Yapı San. 

Çağdan İnşaat 
Sirey A. Ş. 
Sa - Pek A. Ş. 

Odeka A. Ş. 
Aygün İnşaat 



1986 YILINDA YAPILAN İHALELER 

Belediyenin adı 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 

Büyük Şehir Belediyesi 
Büyük Şehir Belediyesi 

Satınalma D. B 
İmar D. B. 
Fen işleri D. B. 

Fen işleri D. B. 

Fen işleri D. B. 
Fen işleri D. B. 
Fen işleri D. B. 

İhale tarihi 

7.8.1986 

12.8.1986 

20.8.1986 
4.9.1986 
9.9.1986 

16.9.1986 
16.9.1986 

7.10.1986 

7.10.1986 
15.4.1986 

4.9.1986 
14.8.1986 

9.10.1986 
9.10.1986 

14.10.1986 

16.10.1986 

21.10.1986 
23.10.1986 
30.10.1986 

İhale konusu 

II. Grup ameliyat malzemesi ihalesi 

Beton boru fabrikası ilave bina in
şaatı 
30 kalem boya malzemesi ihalesi 
12 kalem boru profil su tesisat ihalesi 
3 adet şişleme aracı alımı ihalesi 

10 kalem ahşap malzemesi ihalesi 
1 adet ameliyat malzemesi ihalesi 

Şehir çöplüğünün ayıklanması (Bele
diyeye gelir elde etmek için) 
Aşot I. kısım inşaatı ihalesi 
Meteoroloji kavşak düzenlemesi in
şaatı 
Ayvalı Deresi kanal inşaatı ihalesi 
Toptancı hal sundurma inşatı iha
lesi 
81 kalem göz servisi malzemesi 
Sincan GÖB proje ihalesi 
Atölyelerarası kavşak düzenleme iha
lesi 
Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü 
2 adet atölye binası 
2 adet atölye binası 
Dışkapı Köprüsü kavşak inşaatı 
Papazderesi kanal inşaatı 

ihale edilen 

Hataş Hastes A. Ş 

Koksal öztürk 
Cömert Boya Ticar 
Aygün İnşaat 
Polar Tarım İlaçlar 
Şirketi 
Erkan Kahraman 
Hataş Ameliyat, M 
Yeri 

Recep Sanal ve Hü 
Ceylan inşaat 

Doğuş İnşaat 
Akfen Mühendislik 

ibrahim Ali Aslan 
Görkem Medikal T 
Merkez Proje 

Şendur inşaat 

A. Haydar CizreÜo 
Şendur inşaat 
Ceylan İnşaat 
Şükrü Uzun 



Belediyenin adı 

Satınalma D. B. 
Satınalma D. B. 
Satınalma D. B. 
Fen İşleri D. B. 
Fen işleri D. B. 

İhale tarihi 

30.10.1986 
30.10.1986 
30.10.1986 
4.11.1986 

18.11.1986 

İhale konusu 

24 kalem tıbbî malzeme 
44 kalem sıhhî tesisat malzemesi 
10 000 ton bütüm tankı 
Batıkent saha içi kanal inşaatı 
Belediye konuk evi inşaatı 

İhale edilen 

Ak Lmt. Şti. 
Aygün İnşaat 
Küıçaslan İnşaat 
Genç İnşaat 
Şendur İnşaat 

Satınalma D. B. 
Satınalma D. B. 
Satınalma D. B. 
Fen İşleri D. B. 

Satınalma D. B. 
Fen İşleri D. B. 

Fen İşleri D. B. 
Satınalma D. B. 
Satınalma D. B. 
Fen İşleri D. B. 
Fen İşleri D. B. 
Fen İşleri D. B. 
Fen İşleri D. B. 

Fen İşleri D. B. 
Fen İşleri D. B. 
Satınalma D. B. 
Fen İşleri D. B. 
Fen İşleri D. B. 

1986 YILINDA YAPILAN İHALELER 

18.11.1986 50 ton demir, 30 ton hasır çelik 
20.11.1986 4 kalem ahşap malzeme 
20.11.1986 20 bin ton mıcır ihalesi 
9.12.1986 Yeni Toptancı Hal Soğuk Hava De

posu inşaatı 
9.12.1986 3 kalem loğar kapağı alımı 

16.12.1986 Güvercinlik şantiyesi 2 adet hangar 
binası 

16.12.1986 Tuzluçayır GÖB sosyal konut inşaatı 
16.12.1986 12 adet fork lift 
16.12.1986 200 m3 mezar tahtası 
23.12.1986 Asrî Mezarlık istinat duvarı inşaatı 
18.12.1986 12 adet WC ihalesi 
18.12.1986 Tuzluçayır GÖB sosyal konut inşaatı 
23.12.1986 Aşot parselasyon, plan yapım işi iha

lesi 
25.12.1986 Karşıyaka Mezarlığı istinat duvarı 
25.12.1986 Gençlik Parkı harita alımı ihalesi 
30.12.1986 49 kalem oto boyası ihalesi 
30.12.1986 Ateşderesi kanal inşaatı 
30.12.1986 Beton Boru Fab. tes. ikmal inşaatı 

Aygün İnşaat 
Akyüz Kardeşler 
Ulaşım İnşaat 

Yapı Proje Merkez 
Erkuş Döküm Sana 

Tolgay Çelik 
İçkale Turizm, tnş. 
Ismak İstif Mak. S 
Özdoğanlar Kereste 
Çağdur Elektronik 
Doruk İnş. 
Seki İnş. 

Erdoğan Akman 
Genpar İnş. 
Çetin Ergene 
Anadolu Boya Tic. 
Izyapı Şrk. 
Ünites Koli. Şti. 



ihale Tarihi Ihaüe Konusu İhale Edilen Fi 

1984 

4.1.1985 

25.10.1985 
8.9.1986 

12.9.1986 

4.8.1986 

4.9,1986 
16.4,1986 

19.3.1986 

27.12,1985 
1986 

1986 
1986 

1986 
1986 
1986 
1986 

1984 yûi içerisinde Belediyetaizce 10 
milyonun üzerinde hüçbir ihale ya-
pılimaımışltır. 
Böndür Taşı yapöm nakliyesi isfcM 
İŞU! 

Kamyon Damperi yapımı 
Sıcak karışımıı aşınma asfaltı ailımi) 
2 Adet seyyar hava Klomprssör 
alımı 
2 Aidelt seyyar ışıldak jenaratör 
alîmi 
Prefabrik Bekçi Kulübesi alımı 
(Batanı 'Parke Taşı yapımı nakliyesi 
istifi 
Cad. Sok. ve Kaldırımı temiz'enme-
!S1 İŞİ' 
ıBordiir Taşı imali nakliyesi istif işi 
Rlolyet resitali plak taşı alımı nakli 
ofisi 
Havuzlara Traveıifcen yapılması 
Benzinlik istasyonu yıkama yağla
ma ünitesi inşaatı 
A. Eğlence 1. Parke taşı döşeme (işi 
A. Eğlence Z Parke taşı döşeme işi 
A. Eğlence 3. Prâke taşı döşeme işi 
Şendik IMah, 1. Parke taşı döşeme 

Özlem İnş. Tie. IM. 

Peko - San A.Ş. 
Ön - Gün A.Ş. 
Atlas - Copco 

Sevinç Mak. San. Tie. 

Özlem tnş. Tie. Ltd. 
Öz - (Kul Karosıan 

Üçlter Temizllik Dek. L 

Betomel Beton Prefiahri 
Dcöcap Yapı El - San 

Reyhan Mermer 
Ga'da İnşaat Tie. Ltd 

Gada İnşaat Tie. Ltd. 
Salih Molilaıoglu 
Salih Miollaoğlu 
Halil Azizoğlu 

1986 Şenlik Mah. 2, Parke taşı döşeme Ersaş A.Ş. 
işi 

1986 (Pınaaftlaşı Mah. 1. Parke döşeme işi Atfaftan İnş. 
1986 Şenlik (Miah. 3. Parke taşı döşeme işi Ersaş A.IŞ, 
1986 Kasalar hazmet binaları Eik Kalo- Gen - Par İnş. 

rlfer su tesisatı boya, cam işleri • 



.No.: 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 

Belediyerüin Aidi 

> 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
> 

İhale Tarihli 

1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 

İhale Ktonusu İhale Edlen F 

Gaaino Parkı WC İnş. 
2 A|det Semıiltreyler yapanı 
LloUöamdtif ve vagon yapanı 
Gazino 'Faikı aydınlatma düzeni 
Beton çit ve îfcrafük taşı alımı 
Oîsurma grupları ve bankları 
Profil kapı ve doMilm çöp kovaları 
ElekltrilkH tren yapımı 
İhata duvarı 

Üçler İnş, 
Efe Tarım Ooit Hid. 'S 
Tekoikoniş AJŞ. 
HamamcıoğuUan A Ş 
özheton A.ŞH 

Bsprİ Dekarasyon 
Espri Dekorasyon 
Tekniûoniş A.Ş. 
Espri Dekorasyon 

İhale adiden işlerde Belediyemize ait iş makineleri firmalara kiralanmamıışltır. 
İhale edilen ilerde Bdediyemîze ait iş makineleri firmalara ücretsiz olarak da kuMandırıimamişlır. 
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ALTINDAĞ BELEDİYESİ 

İhale 
Tarihi 

1985; 
1985 

1981̂  
1986 
1986 
19816 
1986: 
19816 

19816 
1986 

1986 
1986 
19816 

1986 
19816 

Ihalle Kamusu 

100. Yıl Kültür Merkezi Ifcm. Inş. 
Başkanlık Binası Onıarımı ve Aklköprü Tesis
leri tnş. 
Şehir Daihili (Beton AİSf. Yapımı 
Şehir dahili Tretuıvar Kap. tnş. 
S/ehir dahili Kanalizasyion Inş. 
İrfan Bagtulğ Oad. Repüj Inş. İşi 
Dıışkapı Zalbiifca Md. Karakol Tevsii tnş. işi 
Zülbeyide Hanjm Doğumevi Poliklinik Inş. 

Doğu Mattı. İstinat Duvarı înş. 
Akklöprü Düzenleme Fonu İşletime Binası 
(Tesisat) 
Akklöprü Düzenleme Fonu işletme Binaısı Inş. 
Kocamanhan Binası Onarım itan. Inş. 
Ulus Zalbıfoa Mld, Onarımı Hamiam'ömü Merdi
veni, Raylı Kapı tSoyonima Odası HaskÖy 91. 
Sok. Duvarı Çoculk Parkı Duvarı 
Fon Yönetim Binası Sundurma Garaj İriş. 
300 Adet Çöp Stanldi 

ihale Edilen Firma Adı 

Çağlar Inş. L'td. Şti. 
Hacettepe Üni. Tek. Arş. ve Uygu
lama Merkezi 
Burak Tah, Tic. ve Turizm A.Ş, 
Kalkan İtiş. 
Sungur Inş. Tic. Ltd. Şti. 
Tam Eser Çelik Eşya San. 
A. Eniğim Fırat 
Dursun özcan 

Muharrem Aygün 

Hasan Türk 
Has - Tür 
M. Ali Turgut 

M. Ali Turgut 
Başarı Inş. 
Tamıeser Çelik Eşya Sanayii 

İhale Tutarı TL. 

1986 Sdlifaısol Mah. Trapez Kanal ve Beton Merdi
ven Inş. Tahsin Anslan 

1986 Parlk ve Bahçeler Mtd. ilave Depo Fon Binası 
Ek Sundurma Inş. Tam Eser Çelük Eşya Sanayii 

1986 Kuifludügum Semti Konkasör Yerleşimi İsti
nat Duvarı Aker tnş. Ltd. Şti, 

1986 1 Adet Atölye, 2 Adet Depo Çelik Karkas 
Hangar Inş. Başarı inşaat 

1986 Denizciler Cad. İmar Müd, Hizmet Binası 
Tadilatı Dunsun özcan 

1986 Fon Yönetim Binası Tadilat ve Onarım Inş. 
işi Dursun özcan 

74 961 646 

235 694 698 
1 901 957 900 
402 614 916 
176 952 485 

39 265 744,50 
il3 662 000 
15 763 890 

13 524 000 

11 481 600 
16 260 2011 
30 604 250 

30 2«6 500 
14 750 300 
13 041 910 

14 646 400 

14 690 200 

14 928 045 

14 750 000 

19 500 355 

19 472 502 

— 143 
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ALTINDAĞ BELEDİYESİ 

İhale 
Talihli İhale Konusu İhale Edilen Firma Adt Ihaıte Tuftan TL. 

19816 Düzenleme Fonu İşletime Binası İnşaatı işi Has - Tür 146 799 871 
19816 Aklköprü Fen İşleri M& Prefalbrilk Blinast Per

ide Bandı yapımı Speraısyon ve Giriş Raiydi 
Kapı İnş. Afeer İnş. Tic. Ltd. Şti. 14 709 337 

19816 Hesap İşleri Md. Tadialt ve Onarım İnşaatı 
işil A. Eniğin Fırait 12 2'8ı8 457 

1986 Altındağ, Bemtderesi, K. Karaibe'kir Caiddele-
trindekıi Refiüjllerie Ikorfkululk ve ışılklandırma ya
pılması Tam Eser Çelik Eşya Sanayii 175 000 000 

1986 Denizciler, Sanayi, Şehit Teğmen Kalmaz, Ko-
s'ova ve Güllfcepe Caddelerinde Treitıuıvar Kap
lama İnş. Kalkan İnşaat 350 000 000 

A. Bülent Dönmez 
Fen fcterd Mld. Yrd. 

Not : Yazılı soru önergesinin 2 ve 3 üncü maddesinde belirtilen, ihale edilen söz konusu işlerde Bele
diyemize ait iş makineleri firmalara ücretli veya ücretsiz kullandırılmamıştır. 

- r * r -
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Belediyenin İhalenin İhalenin İhale Tutarı 
Adı Tarihi Konusu İhale Edilen Firmanın Adı TL. 

Çankaya 
Betediyesi 1984 Yılında İhaleli iş yapılmamıştır. 

8.8.1985 
13.9.1985 
24.9.1985 
27.5.1986 
27.5.1986 
27.5.1986 
27.5.1986 
16.7.1986 

16.7.1986 
25.9.1986 
125.9.1986 

6.1.1986 
125.9.1986 
5.11.1986 

21.11.1986 
21.11.1986 
21.11.1986 
21.11.1986 

21.11.1986 
4.12.1986 
4.12.1986 
4.12.1986 
4.12.1986 
4.12.1986 

4.12.1986 
4.12.1986 

30.12.1986 
19.6.1986 
20.6.1986 

Asfalt 
Asfalt 
Asfalt 
Tretuvar düzenleme 

» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kapah pazar yeri 
Tretuvar düzenleme 
Tretuvar düzenleme 
îstinad duvarı 
Îstinad duvarı 

Taş Bordur 
Taş ıborldür 
Îstinad duvarı 
Îstinad duvarı 
Îstinad duvarı 
Zabıta karakolları 

(10 Adet) 
Kanalizasyon yapımı 
Tretuvar düzenleme 
Yaya bölgesi düzenleme 
Asfalt 
Asfalt 

BESET LTD. ŞT1. 
BESET LTD. ŞTt. 
ÖN-GÜN AŞ. 
SEDA İNŞAAT 
SEKİ İNŞAAT 
SÜLEYMAN YILMAZ 
SEKİ İNŞAAT 
TURCEN GÜVENSOY 

SÜLEYMAN YILMAZ 
SEKİ İNŞAAT 
ÖZKAN İNŞAAT LTD. ŞT1. 
PAKOĞLU İNŞAAT 
GEDİZ İNŞAAT AŞ. 
VEBSAN AŞ. 
ÖZKAN İNŞAAT 
TUNCER GÜVENSOY 
OSMAN YONCACI 
HALİL ÖZKAN 

KARDEŞ İNŞAAT 
KARDEŞ İNŞAAT 
ÖMER MAZIOĞLU 
OSMAN YONCACI 
TUNCER GÜVENSOY 

KÖROĞLU İNŞAAT 
KARDEŞ İNŞAAT 
BİNİCİ İNŞAAT 
DOKAP AŞ. 
MAKIMSAN A.Ş. 
ORHAN EVİN A.Ş. 

16;500 000 
82 500 000 

886 150 000 
115 394 060 
249 694 499 
154 266 739 
136 538 206 
314 790 724 

100 282 773 
105 512 500 
207 569 039 
184 080 000 
151 600 000 
274 500 000 
285 150 000 
285 000 000 
76 760 000 
33 617 500 

29 025 000 
96 950 000 
42 903 000 
57 480 000 
49 816 000 

137 880 000 
39 962 000 

287 000 100 
1 009 296 613 
2 130 031 712 
1 615 136 801 

NOT : Yazılı soru önergesinin 2 ve 3 üncü maddesinde belirtilen, ihale edilen söz konusu islerde Belediyemize 
ait iş makineleri firmalara ücretli veya ücretsiz kullandırılmamıştır., 
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YENİMAHALLE BELEDİYESİ 

1. 1984 MALÎ YILINDA İHALE YAPILMAMIŞTIR. 

2. 1985 MALÎ YILINDA YAPILAN İHALELER : 

İhale! 
Tarihi 

23.5.1985 
5.12.1985 

11.12.1985 
15.10.1985 

22.10.1985 
13.6.1985 
7.5.1985 

15.10.1985 

16.10.1985 

17.10.1985 

17.10.1985 

16.10.1985 

18.10.1985 

18.10.1985 

18.10.1985 
21.10.1985 

İhale Konusu 

Hizmet binası1 

Bakım Onarım Müdürlüğü 
kalorifer tesisatı 
Karşıyaka Pazar yeri numarataj işi 
Toypark Oyun aletleri 

Çocuk oyun aletleri 
13 Kaleni beton elemanları 
Bilgisayar alımı 
2 Adet D 7 G Katerpiller Dozer 

3 Adet 130 G Katerpiller Greyder 

2 Adet JCB 3 D - 4 Kanal Kazıcı 

3 Adet JCB 30 X Traktör Kepçe 

2 Adet 212 Caterpiller Ekskavatör 

3 Adet 950 B Caterpiller Yükleyici 

2 Adet Marini P. 2515 Model Finişer 

2 Adet SV 91 TB Silindir 
15 Adet Renault Damperli Kamyon 

İhale Tutarı 
İhale Edilen Firmanın Adı 

ODEKA 

Bulgurlu İnşaat 
Halita DEMÎREL 
Hüseyin KOÇ 

L. Talat SAM 
TOKTAŞ 
ELTEK AŞ. (US $) 
Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş. 

(US $) 
Çukurova ithalat ve İhracat T.A.Ş. 

(US $) 
Başmak Mak'ina ve San. Tic. Ltd. Şti. 

. (Sterlin) 
Başmak Maktina ve San. Tic. Ltd. Şti. 

(Sterlin) 
Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş. 

(US $) 

Çukurova ithalat ve İhracat T.A.Ş. 
(US $) 

Hamamcıoğlu Müesseseleri Ticaret A.Ş. 
(US $) 

înterref Firması (Japon Yeni) 
Olpak Ltd. Şti. (FF) 

TL. 

533 310 000 

8 790 536 
268 002,90 
9 038 000 

27 597 000 
260 000 000 

99 300 

179 200 

195 000 

40 000 

56 670 

100 000 

191 400 

188 602 
23 489 200 
6 000 000 

3. 1986 MALÎ YILINDA YAPILAN İHALELER 

10.3.1986 
30.4.1986 
11.4.1986 

14.10.1986 
7.5.1986 

16.5,1986 
14.4.1986 
10.5.1986 
10.5.1986 
10.5.1986 
10.5.1986 
17,6.1986 
16.6.1986 
22.7.1986 

Piknik masası 
Tretuvar işi 

» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

özçalış inşaat 
Mevlüt ÇlVRtK 

İbrahim KAYA 
Beyler İnşaat 
İsmet BIIRDAL 

5 048 960 
14 605 920 
8 971 380 

14 531 400 
14 546 304 
14 605 920 
14 572 000 
14 605 920 
14 605 920 
14 605 920 
14 605 920 
14 605 920 
14 605 920 
14 605 920 
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İhale 
Tarihi 

6.4.1986 
20.5.1986 
15.8.1986 
3.10.1986 
6.10:1986 
13.9.1986 

19.7.1986 
10.10.1986 
14.10.1986' 

6.5.1986 
15.10.1986 

16.11.1986 
6.11.1986 

25.11.1986 
18.4.1986 
4.12.1986 
6.11.1986 
4.3.1986 

25.3.1986 

22.4.1986 

22.4.1986 
9.7.1986 

14.8.1986 
23.9.1986 

27.10.1986 

İhale Konusu 

Başkanlık binası onarım işi 
Beton santralı mozaik işi 
Park ve Bahçeler Müd. hizmet binası 
Tuz deposu 
Park ve Bahçeler Müd. ısı merkezi 
Yenimahalle Pazar yeri 

Etimesgut Zabıta Karakol inşaatı 
Tretuvar işi 

» 
» 

Kutludüğün Taş Ocağından 
taş çıkarılması 
Tretuvar işi 

Kutludüğün Taş Ocağından taş işi 
Sıcak karışım asfalt 
2 000 Adet çöp kovası, 50 NC kamyon 
üzerine monteli çöp kasası Ford Cargö 
1 814 Kamyon şasesi monteli vidanjör 
1 Adet 1340 - G Asfalt Distribütörü 

48 000 Adet normal bordur taşı ile 
2 000 Adet yatık bordur taşı 
50 000 Adet prefabrik parke taşı 
1 Adet Işıklalk ile 2 adet seyyar bordur 
makinesi 
15 Adet Renault Damparli Kamyon 
59 Kalem PVC su tesisat malzemesi 
5 Kalem kereste malzemesi 

İhale Edilen Firmanın Adı 

Yaşar TOPAL 
EROL- Ltd. Şti. 
A. Tayfur SALOR 
Şehmus DİKMEN 
A. Tayfur SALOR 
ARAŞ İnşaat 

TEZ İnşaat 
Mustafa ATASOY 
İbrahim KAYA 

» 

Mehmet KETHÜDA 
Tumas San. Tic. Ltd. Şti. 
Adnan KANDEMİR 

» 
Beyler İnşaat 
Mehmet KETHÜDA 
Orhan BVÜN 

KÖYTAŞ 
BMC Ticaret ve San. A.Ş. 

BETöNEL Prefabrik Beton Elemanları 
Sanayii ve A.Ş. 
S1MBA İnşaat Tic ve San. Ltd. Şti. 

ŞINLAK Makine Sanayii (US $) 
OLPAK Ltd. Şti. (FF) 
AYGÜN İnşaat Tesisat Tic. A.Ş. 
ÇALIŞ Kereste Ticarethanesi 

thale Tutarı 
TL. 

13 524 000 
14 427 072 
41 550 013 
19 116 000 
77 672 338 
23 722 333 

5 268 270 
9 816 400 

14 531 530 
14 605 920 

14 202 500 
14 456 880 
14 441 976 
14 591 208 
14 605 920 

318 600 000 
915 369 348 

112 223 000 
24 500 000 

90 352 800 
11 256 000 

77 114 
6 123 000 

18 950 000 
31 500 000 

NOT: Yazılı soru önergesinin 2 ve 3 üncü maddesinde belirtilen, ihale edilen sözkonusu işlerde Belediyemiz^ 
ait iş makineleri firmalara ücretli veya ücretsiz kullandırılmamıştır. 
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SORU l'in cevabı : 

Belediyenin İhale * thale İhale Tutarı 
Adı Tarihi Konusu thale Edilen Firmanın Adı TL. 

nak 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
•» 

» 
» 
» 
*» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Belediyesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

8.5.1985 
24.9.1985 
19.6.1986 
31.7.19186 

2.9.1986 
4.9.1986 

16.9.1986 
1.4.1986 

22.7-1986 
31.7.1986 
31.7.1986 
17.6.1986 
22.7.1986 
31.7.1986 
29.5.1986 

3.6.1986 
22.5.1986 
22.7.1986 
22.7.1986 

1.4.1986 
1.7.1986 
1.7.1986 
9.9.1986 

4.12.1986 

Emanet 
tlhal© 
Eımanet 
thale 
Emanet 
Emanet 
Emanet 
thale 
thale 
İhate 
İhalte 
Jlhale 
flhalte 
thate 
thale 

thate 
thale 
İhale 
İhale 
Emanet 
Emanet 
Emanet 
(Emanet 
Ihalte 

Binali URLU 
Binali URLU 
Vecdi ALKAN 
Alplhan tnş. San. Tic. LM. Şt. 
Asaf KAPLAN 
Hasan OĞUZHAN 
Altan GÜRKAN 
Süleyman KÖYMEN 
Köprülü tnş. 
C. G. T. tnş. A.Ş. 
Oğuzlar tnş. 
'Belide tnş, A.Ş. 
Karalbiay tnş. 
Karafoay tnş. 
EKO tnş. 

Asaf KAPLAN 
Erdoğan BAYRAKTAR 
Önder Özkan ERKUŞ 
Tesikur A.Ş. 
Bal Tic. 
Mustafa KAMIŞ 
Erman tnş. 
Şükrü M. ÖZOAN 
İbrahim BORAN 

15 588 628 
38 870 000 
17 406 608 

117 807 692 
12 701 370 
10 199 172 
12 020 125 

118 357 905 
146 900 737 
233 227 288 
93 348 975 
27 508 604 

201 817 196 
113 550 303 
979 741 020 

28 744 726 
35 700 574 

234 359 783 
363 011 914 
15 283 849 
19 168 124 
18 906 208 
10 118 750 

143 541 821 

SORU 2 ve 3'ün cevabı: 
thale edilen söz konusu işlerde Belediye'ye ait iş makineleri firmalara kiralık olarak verilmediği gibi üc

retsiz olarak da kullandırılmamıştır. 
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2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
11.11,1981 tarihli gazetelerde konu edilen, Gümrük 
Bakanlığında görevli bir şube müdürünün bir işada
mından rüşvet alırken yakalanması olayının sonucuna 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1627) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

11 Kasım 1981 tarihinde Bursa'da bir işadamına 
ikinci kez 35 milyonluk gümrük vergisi tahakkuk et
tiren Gümrük Bakanlığı Kontrol Genel Müdürlüğü 
Kontrol işleri Şube Müdürü Taner Akacun bu işada
mından 13,5 milyon lira rüşvetin ilk taksidini alırken 
yakalandığı 'haberleri gazetelerde yer almıştır. Buna 
göre, 

1. Bu olayın sonucu ne olmuştur? 

2. Olay daha büyüyüp bir rüşvet operasyonu bi
çiminde mi gelişmiş, yoksa yalnızca bu olay ile mi 
sınırlı kalmıştır? Başkaca rüşvet alan saptanmış mı
dır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 24 . 3 . 1987 

Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : Per. İşi. Şb. Md. - 742 
Konu : Taner Akacun Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'ce 

23.2.1987 tarihinde Sayın Başbakanımızca cevaplan
dırılması kaydı ile verilen soru önergesinin Sayın Baş
bakan Vekilimizce tarafımdan cevaplandırılması ten
sip buyrulmuştur. 

Soru önergesinde ileri sürülen olay Bakanlığım 
müfettişlerince tetkik edilmiş, sanıklar hakkında An
kara 1 inci Ağır Ceza Mahkemesince 1982/23 Esas 
No. 1986/123 Karar No. ile Taner Akacun (Şube Mü
dürü) Necmi Mutlu Otman (Gümrük Müfettişi) Meh
met Hayri Tercan (Muhafaza Kısım Amiri) Osman 
Nuri Kurt (Memur değil) Rahmi Uğur Sarısözen 
(Gümrük Memuru) İlhan Irge (Muayene Memuru) Nu
rettin Eren (Gümrük Komisyoncusu) haklarında irti
kap ve bu suça iştirakten dava açılmış, bütün sanıklar 
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11.11.1981 tarihinde tutuklanmış, Nurettin Eren 
25.1.1982, Uğur Sarısözen ve İlhan Irge 10.5.1982, 
Osman Nuri Kurt 29.11.1982, Necmi Mutlu Otman 
5.5.1983, Taner Akacun ve Mehmet Hayri Tercan'da 
8.9.1983 tarihlerinde tahliye edilmişlerdir. Mahkeme 
29.6.1986 gününde verdiği kararla Rahmi Uğur Sarı
sözen, İlhan Irge ve Nurettin Eren'in beraatlarına, 
Taner Akacun ve Mehmet Hayri Tercan'ın Türk Ceza 
Kanununun 209/1 inci maddesi uyarınca takriren 5 yıl 
müddetle ağır hapislerine, 1918 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesi uyarınca bir misli artırılarak 10 ar yıl 
müddetle ağır hapislerine, Necmettin Mutlu Otman ile 
Osman Nuri Kurt'unda 5 yıl müddetle ağır hapisleri
ne ve yine bunlarında 1918 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi uyarınca bir misli artırılarak 10 yıl hapisle
rine, müebbeten memuriyetten mahrumiyetlerine te
miz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 

Ayrıca Bakanlığım Yüksek Disiplin Kurulunun 
15.5.1984 gün ve 1984/22 sayılı kararı ile Taner Aka-
cun'un memuriyetten ilişiğinin kesilmesine karar ve
rilmiştir. Adı geçen bu karardan önce 3.11.1983 günlü 
dilekçesi ile görevden çekilme talebinde bulunmuş ve 
bu talep 657 sayılı Yasanın 94 üncü maddesi uyarınca 
16.11.1983 tarihinde uygun bulunmuş, kendisine 
15 Aralık 1983 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum İli ile ilçe ve kasaba belediye başkanlarının 
maaşlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un yazılı cevabı (7/1659) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Erzurum 11, ilçe ve kasaba belediye baş
kanlarının şu andaki aylık brüt ve net maaşları kaç 
Türk Lirasıdır? 

Soru 2. Bu maaşların farklı olmasının nedeni ne
dir? 

Soru 3. Belediye başkanları maaşlarının Türkiye 
çapında bir envanteri var mıdır? 

Soru 4. Bu bilgilere göre belediye başkanları 
maaşları için tavan ve taban tespit etmek mümkün 
müdür? 
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Soru 5. Öyle ki, aynı nüfusu olan bir kasaba ve
ya ilçe belediye başkanlarının maaşlarındaki çok fark
lılıklar giderilemez mi? 

Soru 6. Yeni Mahallî İdareler Yasasında bu şe
kilde düzenlemeler yapılacak mı? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 25 . 3 . 1987 

A N K A R A 
Sayı : MİGM. APK. ARGE. 

571 (87)/90269 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 3.3.1987 gün ve 

7/1659 - 7994/31507 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun «Erzurum İli ile ilçe ve kasaba belediye başkan
larının maaşlarına ilişkin yazılı soru önergesi» ne ve
rilen cevabın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

T.C. 
/ İçişleri Bakanlığı 

A N K A R A 
Sayı : MİGM. APK. ARGE. 

571 (87)/ 
Konu : Yazılı soru önergesi 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 
Erzurum İli ile ilçe ve kasaba Belediye başkanla

rının maaşlarına ilişkin yazılı soru önergenizde yer 
alan konular Bakanlığımca incelettirilmiştir. 

1. Erzurum İl, ilçe ve kasaba belediye başkanla
rının 1987 yılı aylık brüt maaşları ekteki listede göste
rilmiştir. 

2. Belediye başkanlarının aylıkları, belediye mec
lislerince tespit edildiğinden, aylıkları farklı olmakta
dır. 

3. Şu anda böyle bir bilgi mevcut olmayıp, isten
diğinde bu bilgiler derlenebilecektir. 

4. Yürürlükteki mevzuata göre belediye başkan
ları maaşlarında tavan ve taban tespit etmek mümkün 
bulunmamaktadır. 

5. 6. Bakanlığımca hazırlanan ve başkanlığa su
nulan Belediye Kanun Tasarısında, belediyeler nüfus 
büyüklüklerine göre gruplandırılarak, her grup için 
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belediye başkanlarına ödenecek aylık ödeneğin tavan 
ve tabanının tespiti belli göstergelere bağlanmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakam 

Erzurum 11, İlçe ve kasaba belediye başkanlarının 
1987 yılında almakta oldukları aylık brüt ücretleri. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Belediyesi 

Erzurum Belediye Başkanı 
Dumlu Belediye Başkanı 
Aşkale Belediye Başkanı 
Kandilli Belediye Başkanı 
Çat Belediye Başkanı 
Hınıs Belediye Başkanı 
Karaçoban Belediye Başkanı 
Horasan Belediye Başkanı 
İspir Belediye Başkam 
Çamlıkaya Belediye Başkanı 
Pazaryolu Belediye Başkanı 
Karayazı Belediye Başkanı 
Kopal Belediye Başkanı 
Harman Belediye Başkanı 
Oltu Belediye Başkanı 
Olur Belediye Başkam 
Pasinler Belediye Başkanı 
Köprüköy Belediye Başkanı 
Yağan Belediye Başkanı 
Şenkaya Belediye Başkanı 
Tekman Belediye Başkanı 
Tortum Belediye Başkanı 
Bağbaşı Belediye Başkanı 
Uncular Belediye Başkanı 
Uzundere Belediye Başkanı 

1987 yılında 
ödenen brüt 

aylık (TL.) 

810 000 
500.000 
300 000 
210 000 
500 000 
400 000 
300 000 
700 000 
650 000 
320 000 
300 000 
400 000 
300 000 
350 000 
450 000 
300 000 
141 100 
185 000 
300 000 
250 000 
355 000 
600 000 
500 000 
500 000 
335 000ı 

4., — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 1980 - 1986 
yıllarında iştirak ettiği şirketlere ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'm yazılı cevabı (7/1662) 

Türkiye Büyük M'İUöt Meclisi Başkanılığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Balkanı" Sayın Kâ
zımı üksay tarafından yazılı olaraik cevapliandırılması 
için gereğini saygılarımla arz ederim;. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 
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Soru 1. Türkiye Petrolleri Anoninı Orlaklığı'nın 
^türak ettiği şirketlerle ilgiü 1980, 1981, 1982, 1983, 
1984, 1985, 1986 yıllarına ait 'bilgiler aşağıdaki cetve
le göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak 
ettiği 

şirketin adı 

KIİT%* şirkettendi 
rödenmig 

sermayesi 
TL. 

edilen şirketüö 
dönem kârından 

KÎTe 
(düşen temettü 

TL, 

1. 
2. 

T.C. 
Devlet (Bakanlığı 
Sayı : 2,02.1941 

25.3.1987 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi 'Başkanlığına 
ligi : Türkiye Büyük Milılet Meclisi Başkanlığının 

4 Mart 1987 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığı Kan. Kar. Md. 7/1662-8002-31536 sayılı yazısı. 

Edime Milletvekili Türkân Turgut Ankan'ın Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 1980-1986 yıla
rında iştirak ettiği şirketlere ilişkin yazılı soru önerge
sine verilen cevap aşağıya çıkaıftdmiftır. 

©ilgüerin'ize arz ederim. 
Kâzım Ofcsay 
Devlet Bakanı 

Yılar 

198Ö 
19811 
1982 
1983 
1984 
1985; 
1986 

iştirak ettiği 
Şirket Sayısı 

11 
1! 
10 

•8 

7 
7 
7 

ödenmiş Sermayesi 
TL. 

4 305 933 000 
12 378 430 039 
15 104 845 968 
1 368 863 000 

51 047 335 OOÖ 
110 847 051 000 
150 965 001 000 

Dönem Kârından 
Düşen Temettü 

TL, 

2 224 237 657 
2 752 729 620 

17 398 823 369 
9 454 03S 551 

65 167 028 438 
91 872 855 437 

'Bilançoları henüz bağlanmadığından 
ödenecek temettü miktarı belli değil
dir. 

NOT : Diğer hususlar TPAO'nun Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda mevcuttur, 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan'ın, 
ülkemizde mevcut vakıflara ve bu vakıflarda 1980 -
1986 yıllarında yaptlan teftişlere ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1677) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet 'Bakam Sayın Kâzım 
Oksay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç; !Dr, Türkân Turgut Ankau 
Edirne 

Soru 1. Ülkemizde mevcut vakıfların sayısı ve 
İnceleme durumu, 1980 i â 1986 yılları itibariyle aşa
ğıdaki cetvele göre nedir? 

Yıl 
Toplaım vakıf 

sayısı 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
müfötftliş'lertince 

imcetenen vakıf sayısı 

1980 , 
1981' , 
1982 , , a 

1983 , 
1984 
1985 t , 
1986 * 

Soru. 2. Müfettişlerin incelemeleri sonucu, bu 
yıllarda kaç vakıf hakkında, hangi nedenlerle, ne gibf 
işlem yapılmıştır? 

Soru 3. Mevcut vakıfların amaçlarına göre sa
yıları, 1980 ilâ 1986 yılları ü'bariyle ve aşağıdaki cet-. 
vele göre nedir? 

ısı 
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Almacı 

a) Eglİm - öğroncd yurdu 
b) Kütür 
c) Personele yard ım 
'd) Tar ihî ©serleri ve çevreyi 'koruma 
e) Sosyali; yardım 
f) Dinî 
g) Ülke savunmasını güçlendirme 
ıh) Konut edindirme 
i) Ekonomik, «osyal, kültürel arastama1 

j) Tamuma 
k) •-, 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.3.1987! 
Sayı : 2.02.1942 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

4 Mart 1987 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kan. Kar. Md. 7/1677-8027/31643 sayılı 
yazısı 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın ül
kemizde mevcut vakıflarla ve bu vakıflarda 1980 -1986 
yıllarında yapılan teftişlere (ilişiklin yazılı soru önergesi
ne verilen cevaplar aşağıya çıkartılmıştır. 

1. 1980 - 1986 yılları itibariyle ülkemizde kurulu 
vakıfların sayısı ve inceleme durumları. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Toplam vakıf , müfettişlerince 

Yıl sayısı incelenen vakıf sayısı 

1980 1 284 538 
1981 11 330 32 
1982 1 359 363 
1983! 1 383 280 
1984 !İ 432 902 
1985 il 512 76 
1986 ' 2 275 712 

— i5j — 
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Valkıfilaınn Sayısı 
1980 1981 1982 1983 ,1984 ,1985 ,1986 

2. Ülkemizde mevcut vakıfların 1980 ilâ 1986 
yılları işlemlerinin (teftişi sonucunda 20 adet vakıf 
hakkınıda inceleme ve soruşturma, açılmış, tetiklik ve 
(tahfci'ka'üler sonucu düzenlenen rapor la r mezkûr vakıf
lar hakkında gerekli dşÜem yapıllmak üzere ilgili mer
cilere gönderilmiştir.; 

3. ,1980 - 1986 yılları itilbariyle mevcut vakıfların 
yazılı soruda belirtilen şekilde 'bir tasnifi mevcut bu
lunmamaktad ı r . Z i ra 'bazı valkıflann vakıf senetlerinde 
yazılı soruda belirtilen 'amaçlarda birkaçı bir a rada 
mevcut bulunmaktadı r . Ayr ıca mü lhak vakıfların ço
ğunluğunda vakfa y ı l ı k geliri vakfedenin, hayr i amaç
ları ile vakfın evladı a ras ında paylaşılmaktadkr, 

Azınlık vakıflarında d a 'belli bir amaç tespitli ya
pı lamamaktadır . 

Bilgilerinize arz ederim. 

K â z ı m Oksay 
Devlet Bakanı 
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Sermaye Piyasasının Teşviki Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak 
Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Yergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: 
(Kanunlaşmıştır.) 

400 
259 
181 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

75 
2 
1 

139 
2 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barla* 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Oedik 

ADIYAMAN 
Mehmet Delticeoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M.. Şükrü Yüzbaşıoglu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
îsmet özarslan 
Hatan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahdnkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
ismail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M, Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniiş 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Tasel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 

Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATALI 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Toğay 
ibrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Hikmet Btentiirk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
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İmren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayreütün Elmas 
ismail Safa Giray 
Ömer Ferrufı llıter 
Mehmet KafkaslıgJI 
ibrahim Özdemir 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titk 
Reşit Ülker 

IZMlR 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
îlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuih Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa 'Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Nertiman Elgin 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 
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KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 
Mustalafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranh 
Münir Fuat Yazıcı 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül'ez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Aü Ayhan Çetlin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

25 . 3 1987 O : 2 

MARDİN 
Beşik Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerîm Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

MU$ 
AJaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arilf Şevket Bdflgln 
Hafit! Turgut Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Süleyman Yağcıoğlu 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Seyit H. Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

SİİRT 
Nejdet Naof Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
M. Mükerrem Tajcıoihı 

TEKİRDAĞ 
Ahmd; Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Fahrettin Kunt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAH 
Tevfik Billal 
Mustafa Çelebi 
M- Murat Sökmenoğlu 

İÇEL 
Edip özgenç 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyoi 
Mustafa Baıtgün 

(Reddedenler) 

— 154 — 
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İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR! 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Tokta* 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Salih Akan 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoglıu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

VAN 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
îsa Varda! 

(Çekinserler) 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

MALATYA 
İlhan Dinçel 

(Geçersiz Oy) 

ANKARA 
Hüseyin BarlaS Doğu 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu i(Iz.) 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Metin Balıbey 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
E&ref Akıncı 
Necdet Calp 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Nejat Abdulah ResulogÜu 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Ali Dizdaroğiu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege (Bş. V.) 
Halil Nüzhet Goral 
Onman Evgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil (İz.) 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İsmet Tavgaç l(lz.) 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin (İz.) 

DİYARBAKIR 
Mahmüd Altunakar 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

GAZİANTEP 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE . 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAYı 
Abdurrahman Demürtaş 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Fatma Mihriban Erden 

İÇEÜ 
İbrahim Aydoğan 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yaşar Alibayrak 
Halâ Orhan Ergüder 
Yıılmıaz İhsan Hastürk 
Doğan Kasaroğlu 
Alıtan Kavak 
R. Ercüment Kionıulklman 
Leyla Yeniay Kölseoğiu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Turgut Özal (Başbakan) 

— 1S5 — 
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Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkatı (İz.) 
Fikret Ertan 
Erdal İnönü 
Yılmaz önen 
özdermkı PeMliıvanıoğliu 
Işılay Saygın 
Turgut Sumalp 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS; 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keslkin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
A. Necati Kara'a 

MALATYA! 
Ahmet îlhami Kösem 
Fahri Şahim 

MANİSA! 
Sümer Oral 
Mekin Sarıoğlu 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
İdris Gürpınar 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Hacı Turan öztürk 

NÎĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 

Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mümtaz özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Mehımet Aydın 
Hüsamettin Cindoruk 
Berati Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz <Bşk. V.) 

SİVAS 
Rüyan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Muttaf» Demiî» 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ali Rıfkı ACasever 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 
Takt Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullaih Kayalar $ . A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Koksal Toptan 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 

- . « • • < 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

81 İNCİ BİRLEŞİM 

25 . 3 .1987 Çarşamba 

Saat : 14.30 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 19 ar
kadaşının, hayvan üreticilerinin ve hayvancılığımızın 
içinde bulundukları durumu ve bu konuda alınması 
gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması.açılmasına ilişkin önerge
si (10/46) 

2. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye Öğ
retmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve 
işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operas
yonun sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/48) 

3. — Konya Milletvekili Saibri Irmak ve 10 arka
daşının, Cumhuriyetimize yönelik iç ve dış irticaî faa
liyetleri ve bu konuda alınmış ve alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 

4. — İstanbul Milletvekilli Feridun Şakir Öğüinç 
ve 41 arkadaşının, muhalafete mensup milletvekil
leri tarafından verilen kanun tekliflerinin komisyon
larda ve Genel Kurulda ele alınmamasının nedenleri 
ile yasama fonksiyonunun tek yönlü olarak işleme
sine yol açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alı
nabilecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

5. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
20 arkadaşının, Ordu İli Korgan İlçesindeki Ziraat 
Odası ile T. C. Ziraat Bankasında görevli bazı yöne
ticilerin önderliğinde oluşan bir şebekenin, çiftçilerin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gere
ken zıiraî kredileri kendi çıkarları yönünde kullana
rak haksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
24 arkadaşının, turizm işletmelerinde kurulan talih 
oyunu salonlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesi
ni ve bu sorunu çözümleyecek acil tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

7. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 29 arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan va
tandaşlarımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilke
lerine ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgüt
lenmiş güçlerin etkilerinden korunmaları, maddî ve 
manevî yönden desteklenmeleri için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

8. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 
10 arkadaşının, Türkiye - ABD ilişkilerinde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SEİA anlaşmasının her iki ülkeye sağla-



dığı yararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/53) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

I. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
§oru önergesi (6/598) 

, 2 . — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Oivarbakır Hinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin fçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş 
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/631) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş 
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ülgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş 
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

7. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so 
ru önergesi (6/778) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın. Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.S.'ndeki alacağı 
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

9. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş 
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Salih Aloan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

II. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
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katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

12. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

13. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

14. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YlBt-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
>özlü soru önergesi (6/810) 

15. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

16. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
>osyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

17. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/821) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

20. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/838) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk. 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeıi 
(6/844) 

23. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın-
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da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

. 24. —. Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman î | 
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta 
om Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/879) 

25. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ünal'ın, terör-
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik 
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

26. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve 
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurı 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi (6/885) 

28. -~ Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş 
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/886) 

29. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
nr'ın, istanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu 
rizrn Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

32. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia 
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Hinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

34. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli idil ilçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 

Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

36. — istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

37. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOB1RL1K ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu ilçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

39. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T. C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940ı) (1) 

41. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

42. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

43., — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
m. yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

44. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senelerini topladığı 



iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ithalat veya ihracat için ödenen vergi iadesi, fon 
ve prim oranlarının değiştirilmesinden doğan zararla
rının tazmini için 'ilgili kuruluşlarca 1984 - 1986 yıl
larında Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/957) (1) 

46. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naılbantoğlu'nun, 
toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/959) (1) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice ilçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

49. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır ilinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

50. — İstanbul Milletvekilli Yılmaz îhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve .sorumlularına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızala
rının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

52. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

53. — tstanlbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

54. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydeoıjr'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

55. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm ge
tirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/925) 

56. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

58. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) 

59. — Konya Milletvekili Salim Ererin, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

62. ~ Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar kan
tarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

'63. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu yoluna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

64.. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

65. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balıkçı 
barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/936) 

66. — Siirt Milletvekili Mehmet Abduırrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 



alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

67. — Konya Milletvekili öalim Ererin, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'dn, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından, bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/941) 

69. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

70. — Diyarbakır 'Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/943) 
. 71. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud .Altun-

akar'ın, Balkanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapılan 
Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

72. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

73. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

74. — İstanbul Mıilletvefcili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

75. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

76. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür-
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medikleri iddiasına iilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

77.— İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak 
tedbirlere da'ir tüzüğe ilişkin İçişileri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/947) 

78. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piyasa
daki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu husus
ta ne gi'bi önlem alınacağınla ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/948) 

79. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sözleş
meli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar Ku
rulu kararından sonra baz» kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

80. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) • 

81. —• Konya Milletvekili Salim ErelMn, firarda ol
duğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanama'ma nede
nine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları 
(1/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1987) 

X 3. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
na Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/827) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 11.3.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
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Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye ( 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

5. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı iş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

6. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi : 12.1.1987) 

7. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpek'böcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri. 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağitma 
tarihi: 12.1.1987) 

8. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) 

9. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

10. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş 
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 11. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü 
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum 
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya 
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) -

X 12. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik 
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyortu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

1.3. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta 
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek

lenmesine. Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 14. — Evlilik Dışında Doğan Çocukların Ta
nınmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 
527) (Dağıtma tarihi : 25.2.2987) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mı
sır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü
lerin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kamun Tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonları raporları (1/816) (S. 
Sayısı : 528) (Dağıtma tarihi : 25.2.1987) 

X 16. — Hükümlülerin Nakline Dair Sözleş
menin Onaylanm'asının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/778) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti iie Macaristan 
Halik Cumhuriyeti Arasında Cezaî Meselelerde Adlî 
Kararların Karşılıklı Olarak infazı Hakkında Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/815) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) 

18. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei 
Viılayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve 
Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Millet
vekili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, istanbul Mil
letvekili Halil Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 
ve 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun teklifleri ve içişleri; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sa
yısı : 531 ve 531'e 1 inoi Ek) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1987) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri 
Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/779) 
(S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ka
tar Devleti Hükümeti Arasında 11 Mart 1985 Ta
rihinde imzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının 



Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/735) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Suçluların Ge-, 
ri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/713) (S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Su
dan Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İmzalanan 2 Ağustos 1982 Tarihli Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/441) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1987) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Zaire Cumhuriyeti Yürütme Konseyi Arasında İm
zalanan 16 Haziran 1983 Tarihli Kültür Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/440) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1987) 

24. — Manbul Milletvekili Ercüment Konukman 
ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu 
tktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu .Raporu 
(2/150) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

25. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par

tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanun
la Eklenen Geçici 11 inci Maddenin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/375) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

26. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaş-ının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540) 
(Dağıtma tarihi : 5.3.1987) 

27. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 
16 Arkadaşının, Emniyeti Umumiye İdaresinin Ne
zareti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Emniyeti 
Umumiye Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Gö
zetimi Altında Tutulmak) Ceza ve Tedbirlerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/380, 2/385) (S. Sayı
sı : 542) (Dağıtma tarihi : 23.3.1987) 

28. — İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas ve 14 
Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun 
İle Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/394) (S. Sayısı : 543) (Dağıt
ma tarihi : 23.3.1987) 

(X) Açık oylamaya tabı işleri gösterir. 




