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I. — GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te toplanarak iki 
oturum yaptı. 

Sinop Milletvekili H. Barış Can, Altınkaya Baraj 
suları altında kalan Sinop ve çevresindeki halkın için
de bulunduğu sorunlar; 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen, Ordu 
İlindeki siyasal baskılar, 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan da, enf
lasyon ve hayat pahalılığı, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar, 
Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 11 ar

kadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğınca vaptırılan garaj ve lojman inşaatlarının tek
nik projelerine uymadığı, eksik ve kalitesiz yapıldığı, 
fazla ödemede bulunulduğu ve bazı büro malzeme
lerinin yüksek fiyatlarla değiştirildiği iddialarının ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde ye
rini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 40 arkadaşı
nın, Bankalar Kanununa aykırı hareket ederek göre
vini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 uncu maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem hak
kında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesinin (9/333) öngörüşmeleri tamamlandı; Meclis 
soruşturması açılması reddedildi. 

21.12.1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Şirketleri
nin Murakabesi Hakkında Kanunun Adının ve Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna (7) Ek ve (4) 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/317) (S. Sayısı : 554) yapılan açık oylama sonu
cunda, kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi
nin (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 
ve 

Bir Siyasî Partiden İstifade Ederek DSP Kurucu
ları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siyasî 
Partiden Kesin İhraç Edildikten sonra DSP'ye Gi
ren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi 
Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık 
Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) ile, 

TANAK ÖZETİ 

Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir Siya
sî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti Fes
hedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Milletvekil
lerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesin
de Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Ka
rarı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) ve 

Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Sonra 
Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasında Yer 
Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduk
ları Siyasî- Parti kapatıldıktan Sonra Başka Bir Si
yasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin Ku
rucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Huku
kî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile 
Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporla
rının (3/1073) (S. Sayısı: 548) 

Görüşülmeleri, daha evvel alınan karar gereğince, 
İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcekçiliği 

Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu (2/139) (S. Sayısı: 515) 

İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 13 Ar
kadaşının, 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerine 
Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Milletvekili Nu
ri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sayılı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu (2/310, 2/374) (S. Sayısı : 556) 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve To
kat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
(2/77, 2/338, 2/345) (S. Sayısı: 565) 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 9 Ha
ziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları (2/245) (S. 
Sayısı : 566) 

Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Arka
daşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Mad-
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desinin Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu (2/446) (S. Sa
yısı : 572) 

28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim 
Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili M. Ti
mur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları (1/846, 
2/444) (S. Sayısı : 575) 

Raporlarının görüşülmeleri ilgili komisyon yetki
lileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 5422 

Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/852) (S. Sayısı : 578) tümü üze
rinde bir süre görüşüldü. 

12 Haziran 1987 Cuma günü saat 14.00'te toplan
mak üzere birleşime saat 19.48'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye 
Van 

Fevzi Necdet Erdinç 

Kâtip Üye 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
12 , 6 . 1987 Cuma 

Tasarı 
1. — 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka

nunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut 
İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapı
lacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve 
Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun ile 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/872) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ve Komisyona hava
le tarihi : 11.6.1987) 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 7 

Arkadaşının, Konya İli Merkezinde AlaaddJn, Sel
çuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/471) (İçişleri; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş ve Komisyona havale ta
rihi : 11.6.1987) 

Raporlar 

1. — Kadastro Kanunu Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı : 590) (Dağıtma 
tarihi : 12.6.1987) (GÜNDEME) 

2. — Bursa İli Merkezinde Osmangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonla
rı raporları (1/856) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi : 
12.6.1987) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 

m, hububat üreticilerinin bazı sorunlarına karşı ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2031) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1987) 

2. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın^ Siirt-
Batman İlçesine bağlı bazı köylerde başgösterdiği id
dia edilen tifo salgınının nedenlerine ve ne gibi ön
lemler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2032) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 11.6.1987) 

3. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Kangal 
Linyit Kömürü İşletmelerinin özel sektöre hangi 
şartlarla kiralanacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2033) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1987) 

4. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, tek 
dersten başarısız oldukları için üniversitelerden ka
yıtları silinen öğrencilerin mağduriyetlerini gidermek 
amacıyla çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/2034) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1987) 

5. — Balıkesir MilUvekili Cahit Tutum'un, 1983 
yılındaki müfettişlik sınavını kazanan ve bu amaç
la açılan kursları tamamlayan ilkokul öğretmenleri
nin atanmalarının yapılmadığı iddiasına ilişkin Millî 
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Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner- î relerin eski turistik değerlerine kavuşturulmasının 
gesi (7/2035) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1987) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İstanbul, Muğla ve Elazığ illerindeki bazı yö-

mümkün olup olamayacağına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2036) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.6.1987) 

BtRlNCt OTURUM 

Açılma SaaTi : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekHi Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl Özbilen (Kıridarel), Arif AğaoğlU( Adıyaman) 

BAŞKAN — 1(15 inci Birleşimi açıyorum. 

in . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinden, salonda hazır 
bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ede
rim, 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, gö

rüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENİ SL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, TEK 

tesislerinin başka işletme ve kuruluşlara devri ile, ba
zı santralların tevsiinin durdurulması hakkında gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Ağrı Milletvekili Sayın Paşa Sa-
rıoğlu, enerji ile ilgili, gündem dışı söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; bugün bir gündem dışı konuş
mayla iki konuyu yüksek dikkatlerinize sunmak iş

etiyorum. Bunların her ikisi de son derece önem
lidir. 

Bunlardan birincisi, 30ı96 sayılı TEK Yasasının 
5 inci maddesi, üç gün önce çıkarılan 284 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değiştirilerek, Enerji 
Bakanlığına TEK tesislerini çıkarılacak yönetmelik 
çerçevesinde başka işletme ve kuruluşlara devir yet
kisi verilmektedir. 

Sayın Milletvekilleri, tam bir gelişim için, TEK' 
in kuruluşu birçok aşamadan sonra gerçekleşmiştir. 
Cumhuriyetin kuruluşundan 1937 yılına kadar, bazı 
Merimizde, küçük dizel santrallar ile, diğer yerleşim 
merkezlerinde tesis edilenler, yabancı özel şirketler 
tarafından işletiliyordu. Türkiye, yeterli finansman 
kaynağı ve teknik elemana sahip olmadığı için, artan 
ihtiyaca paralel olarak, yabancı şirketler yeni yatı
rımlar yapmıyordu. Hükümet, bu duruma çare bul
mak için bütün şirketleri millileştirmiş ve merkezî 
bir otorite olmadığı için de elektrk işlerinin yürü
tülmesini, belediyelere devretmişti, 

1963'te elektrik işlerinde en yetkili üst kuruluş 
olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kurul
muştur. Bu bakanlığın kurulmuş olmasına rağmen, 
o zaman dahi elektrikle uğraşan şu kuruluşlar var
dı : Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Etibank, Devlet 
Su işleri, iller Bankası, belediye elektrik işletmeleri, 
malhallî elektrik 'birilikleri, otoprodüktörler, imtiyaz
lı şirketler, Köyişleri Bakanlığı Köy EJektirifikasyonu. 
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Yukarıda görüldüğü gibi, bu kadar dağınık ve 
çeşitli1 kuruluşlarla Türkiye'nin elektriklendirilmesi-
nim bir plan ve programa bağlanması ve kaynakla
rın ekonomik şekilde yürütülmesi mümkün değildir. 
Bu sebeple, bütün Türkiye çapımda merkezî bir yö
netimin kurulması ve elektriklendirme işlerinin tek 
bir elden ve planlı bir şekilde yürütülmesi ihtiyacı, 
gittikçe kendisini hissettiriyordu. Nihayet, bu ihti
yaç, 1963 yılında Bininci tstişarî Enerj Kongresini 
gündeme getirmiş ve böylece, İkinci Cihan Savaşın
dan sonra, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, 
Amerika Birleşik • Devletleri ve Doğu Avrupa ülke
lerinin tümünde olduğu gibi, ülke elektriklendirme-
sinıin sosyal ve ekonomik yönleri de dikkate alına
rak, büyük • bölge santralleri ve enterkonnekte şebe
ke tesisi suretiyle yapılımasından sorumlu, güçlü ve 
finans kudreti yüksek merkezî bir otorite tarafından 
yürütülmesi ve bütün hizmetlerin bu otorite elinde 
toplanması fikri kararı alınmış, yani Türkiye Elek
trik Kurumunun kurulması gündeme getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüldüğü 
gibi, Türkiye Elektrik Kurumunun kurulması için 
çetin bir mücadele verilmiş ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisime sevk edilen tasarı, o zamanki bütün 
partileriin ortak ve aynı yöndeki kararlarıyla 
15.10.1970 târihinde 1312 sayılı Yasayla yürürlüğe 
konulmuş ve kanunlaşmıştır., 

Sayın Başbakan da, o zamanlar, Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarı idi. 13H2 sayılı Kanunun 
amaçlarını kısaca şöyle sıralayabiliriz : 

T. Türkiye ele'ktriklendirilmesi plan ve progra
mını yapmak, 

2. Elektriğin üretim, iletim, dağıtım için gerekli 
her türlü etüt ve projeleriyle, inşaat tesisleri yapmak, 
yaptırmak ve istatistikî bilgileri toplamak, 

3. Kurduğu tesisleri işletmek, 
4., Köy elektrifikasyonu hizmetlerini yürütmek, 

5, Yatırımlarında kullandığı elektrik malzeme ve 
tesisatı üzerinde etüt ve araştırma yapmak, lüzumu 
'halinde bunları memleket içinde imal etmek, 

Değerli arkadaşlarım, TEK, 1312 sayılı Kanun
la, bir amaç ve bir büyük görev için kurulmuştur. 
1312 sayılı Kanunun genel gerekçesinde bu açıkça 
ifade edilmiştir. Şimdi, aradan 15 yıl geçmeden, bu 
gerekçeleri bir tarafa bırakarak, bu kanunun şurasını 
burasını zedelemekte gerçek bir anlam görmüyorum. 
Nitekim, üç gün evvel kabul edilen kanun hükmünde 
kararname ile, daha açıkçası bizden aldığı bir yetkiy

le, hükümet, bu kuruluşun felsefesine ters düşen bir
takım işlere girişmektedir. Çıkarılan kanun hükmün
de kararnameyle TEK'in felsefesini ve hizmet amacı
nı telif etmek mümkün değildir. Mademki, bu kuru
luşlar tekrar geri döndürülecekti, tekrar belediyelere 
verilecekti, tekrar şirketlere dağılacaktı, o zaman, 1970 
tarihinde bu kanunu niçin çıkardık? Onun arkasında, 
biliyorsunuz, belediyeler TEK'in dışında kaldığı için, 
belediyelerin elindekiler 1982 yılında çıkarılan bir ya
sayla belediyelerden alınarak tekrar TEK'e devredil
miştir. 

Şimdi, 1970'te Sayın Başbakan, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarıdır; 1982'de Sayın Başbakan, Baş
bakan Yardımcısıdır; bu kararların altına imza koy
muştur. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, nereye geliyoruz?.. 
Bunun tam tersini yapıyoruz! Kimin zamanında?.. Sa
yın Özal'ın zamanında ve Sayın Özal'ın Başbakan ol
duğu bir dönemde tekrar bunların tersini yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, TEK Kanununun çıkarılı
şında, yukarıda sıralanan gerçekleri ve böyle önemli 
bir kamu kuruluşunun hangi tarihsel gelişim ve zor
luklarla çıktığını hafızalarınızı tazelemek için bilgile
rinize sundum. Hem de, bu kanunun çıktığında, de
min de ifade ettiğim gibi, Sayın Başbakan en üst dü
zeyde bir yetkili idi. 

Değerli arkadaşlarım, TEK, verdiği hizmetlerle bir 
kalite, bir standart, bir plan düşüncesi fikri ve Tür
kiye'nin genelinin elektriklendirilmesi projesini uygu
lamaya sokmuştur. Araştırma, geliştirme, personel ve 
yönetici yetiştirmiş, çağdaş bir kuruluş haline gelmeye 
başlamıştır. 

Şimdi, biz sanki, Fransa'dan, İtalya'dan, İngiltere' 
den, Yunanistan'dan daha iyi durumdayız da TEK'in 
kârlı işletmelerini başkalarına devrederek satışa çıkar
mak istiyoruz ve onu yapmak istediği hizmetten de 
bu suretle men etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, burada şunu söylemek isti
yorum : Bugün Fransa'da Elektricte'de France, İtalya' 
da ENEL dediğimiz, Yunanistan'da Public Power 
Corporation dediğimiz bütün bu kuruluşlar devletin -
elindedir. Bundaki maksat açıktır. İkinci Cihan Sava
şından sonra, bu kuruluşların birçok teşekküllerinde 
dağınık halde bulunan hizmetlerin tek elden harekete 
geçirilmesi ve memlekette elektrik fikrinin, düşüncesi
nin (Elektriklendirme), kullanılmasının bütün memle
ket sathına yayılması fikri hâkim olduğu için, bugün 
de hâlâ bu kuruluşlar yetkilerini kullanmakta ve ken
dilerine verilen görevleri yerine getirmektedirler. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, olayların akışına ve 
kaderin cilvesine bakınız!.. TEK Yasası, bütün bu 
maksatlar bir tarafa bırakılarak, tekrar başladığımız 
noktaya döndürülüyor. Sanki, Türkiye bu kapitalist 
ülkelerden daha kapitalistmiş ve devletin bu fonksi
yonlarını yapacak başka kuruluşlar varmış gibi, finans 
yönünden, teknik yönden, TEK'i onlara devretmek 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, toparlayın lütfen. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, 3096 sayılı TEK Yasasının 
5 inci maddesi, 10 Haziran 1987 tarihinde çıkarılan 
284 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişti
rilerek; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, yönet
melik çıkarmak suretiyle, bu kuruluşları başkasına 
devredebilme hakkı verilmiştir. Nedir amaç burada? 
Amaç şu: İstanbul Belediyesi ELTAŞ isminde bir şir
ket kurmuştur. Bakın, bu kanun hükmünde kararna
me daha yeni çıkmıştır; fakat, elimde gördüğünüz şu 
belge, benim elimde çoktan beri var arkadaşlar. Ev
vela şirket kuruluyor, ondan sonra da, TEK'in elin
den, İstanbul Belediyesi - veyahut metropoliten - Elekt
rik İşletmesinin tümü alınarak, İstanbul Belediyesine 
devredilmek isteniyor. 

Değerli arkadaşlarım, belediyelerin elindeki elekt
rik işletmeleri TEK'e devredileceği zaman, burada bü
yük mücadeleler oldu ve bu işin üzerinde ağırlıkla 
duruldu; «Efendim, TEK bunları almak durumunda
dır; çünkü belediyeler, teknik, malî ve işletme yönün
den zayıftır» denildi ve neticede belediyelerin elindeki 
işletmeleri TEK'e devredildi. Şimdi, TEK bu işlet
meleri çalıştırıyorken, diğer taraftan bir kararname 
çıkarılıyor ve tekrar eski duruma dönülmek isteniyor. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen... 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkanım. 

Şimdi, soruyorum arkadaşlar : Sayın Dalan bu iş
letmeleri devralmakla ne yapacak?.. İstanbul'a, 800 
milyar liralık yatırım yapılıyor; bu yatırım yetmiyor 
mu da, bu şirket aracılığıyla TEK müessesesini dev
ralmak istiyor? Ne yapacak arkadaşlar? Acaba, ken
disini İstanbul'un beyi mi, prensi mi, dukası mı ilan 
edecek; yoksa, TEK işletmelerini de almak suretiyle 
özerkliğini mi ilan etmek istiyor? Bu bir devlet kuru
luşudur ve kamu görevi yapmaktadır. Ne yapacak?.. 
Daha önce, İstanbul'un elektrik işleri lETT'nin elin
deydi - şunu söylemek istiyorum - bu işlemler yapıl
dığı zaman, elektrik işletmeleri de İstanbul Belediyesi-
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nin eline geçecektir. Ne olacaktır? Bütün kadrolar tas
fiye edilmek suretiyle, militanlar, tekrar lETT'ye dol
durulacak ve bu hizmet yürümeyecek, sürtüşmeler baş
layacaktır. 

Şimdi, bu durum karşısında, nedir Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanının görevi? Üzülerek söylüyorum, 
kendisi burada yok; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı susuyor, ne zamandan beri susuyor. Biliyorsunuz; 
Devlet Planlama Teşkilatında hazırlandı ve Meclise 
sunuldu madenlerle ilgili yasa, kendisinin bundan ha
beri yoktu, sustu; DSİ, elinden almıyor, susuyor; TEK 
parçalanıyor yine susuyor. 

Değerli arkadaşlarım, işte, bunlardan dolayı da 
- birkaç gün evvel de ifade ettim - Türkiye'nin bir 
enerji programı yoktur, bir enerji stratejisi yoktur; 
çünkü Türkiye'de elektriklendirmenin başında, onun 
sorumlusu yoktur, ona sahip olan bir kuruluş yoktur 
maalesef, arkadaşlar. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Kardeşini mi geti
relim, onu mu istiyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bitirin lütfen efen
dim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Değerli arka
daşlarım... 

AHMET EKtCI (Kütahya) — Açık açık söyle, 
biz de anlayalım. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Söylüyorum ar
kadaş, anlamıyorsan baştan anlatayım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın Ekici... 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — Efendim, doğru be

yanda bulunsunlar. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayıyorum ar

kadaşım, beş tane değişiklik yapıldı; Maden Kanun 
Tasarısını başkası hazırladı, Devlet Su İşleri başka ba
kanlığa devredildi; tasanlar başka yerlerde hazırlanı
yor, bunlardan haberi yok. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Efendim, bir şeyi 
arz etmek istiyorum... 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim, mü
dahaleye lüzum yok; siz de biliyorsunuz bunların na
sıl yapıldığını. Yasanın görüşülmesi sırasında da bu 
konulara değineceğim, seninle de görüşeceğim. 

AHMET EKİCİ (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bir hususu arz etmek istiyorum; Maden Kanununu 
yüce Meclis çıkarmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ekici, lütfen müdahale etme
yin efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Tasarıyı kim 
hazırladı? (ANAP sıralarından gürültüler). 

— 117 — 



T. B. M. M. B Î 115 12 . (6 . 1987 0 : 1 

IŞILAY SAYGIN (izmir) — Kanunu beraber çı
kardık. ' 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Tasarının nere
de hazırlandığını biliyorsunuz kardeşim? 

.MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — İnkâr 
ederler... 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Doğruyu bili
yorsunuz; ama inanmak istemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen bitirin; süre
nizi çok aştınız. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bir paragraf kal
dı Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunun üzerinde önemle dur
mak istiyoruz. Bu bir geriye dönüştür, buna karşıyız, 
bu hizmette fayda yoktur; bunun ikazını yapıyorum. 

İkinci konu, değerli arkadaşlarım, birkaç gün ev
vel de ifade ettim, Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var
dır. Türkiye kalkınmaya muhtaçtır. Türkiye, enerji 
konusunda, kendi öz kaynaklarını kullanmak zorun
dadır. Şimdi, Devlet Planlama Teşkilatı, bilinçli ola
rak, TEK'in «Evet» demesine rağmen, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığının, «Evet» demesine rağmen, 
teklif edilen, Kangal Santralının tevsiini, Soma Sant-

.̂ raluıın tevsiini, Çayırhan .Santralının tevsiini bilinçli 
olarak durdurmuştur. Bundan şikâyetçiyiz. Ne yapı
yor? Dışarıdan getirilecek kömüre dayalı santral kur
mak istiyor. Bunu ben takip ediyorum, belki sizler ta
kip etmiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bunlar bu millete yapı
lır, bu santralların tevsii durdurulur ise, bu millet si
zin yakanızı bırakmaz, bizler de bırakmayız. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, sürenizi çok aştınız 
efendim, lütfen bitirin. Lütfen bir -cümleyle bağla
yın. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
bir cümleyle bitiriyorum, efendim. 

Değerli arkadaşlarım, biraz insaflı olalım. Batıda
ki birçok şeyi örnek alıyorsunuz, örnek aldığınız şey
lerden neyi söylüyorsunuz? «Efendim, biz serbest pi
yasa ekonomisinin gereğini yapıyoruz» diyorsunuz. 
Batıda, bu kuruluşlar, biliyorsunuz devletin elindedir. 
Bunun için de çok mükemmel bir hizmet veriyorlar. 
Biz de diyoruz ki, bu kuruluş tam 15 yıl sonra kendi
sini bulmuş, kişiliğini bulmuş, finans kaynaklarını ge
liştirmiş, programlarını ve personel yetiştirmesini belli 
bir düzeye getirmiştir. Şimdi bu kuruluşa, kendi isti
kametinde yardım edeceğimize, her bir tarafından tu
tarak bir yere çekiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen bitirelim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Hepinize bu ve
sileyle teşekkür ederim. Bunun üzerinde duracağız, 
belki, bu Meclise bunu tekrar getireceğim. Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının da bundan haberi ol
sun, bunun yakasını da bırakmayacağız arkadaşlar. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 

2. — Adana Milletvekili Metin Üs tünel'in, güney 
illerindeki buğday üreticilerinin sorunları hakkında 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Buğday üreticilerinin hasat dönemin
deki sıkıntılarıyla ilgili olarak, Adana Milletvekili Sa
yın Metin Üstünel gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Üstünel. (SHP sıralarından alkış
lar). 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Sayın Başkan, 
savın milletvekilleri; Çukurova ve güney illerimizde 
hububat hasadının başladığı şu günlerde üreticimizin 
karşılaştığı sorunlar üzerinde konuşmak üzere gün
dem dışı söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlar
ken, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şu sıralarda 
güney illerimize yolu düşenler İl, ilçe, kasaba ve köy
lerdeki Toprak Mahsulleri Ofisi önünde uzun kuyruk
larla karşılaşacaklardır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Buğday bolluğun
dan ileri geliyor. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Üğdül... 
Devam edin Sayın Üstünel. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın Üğdül, 
her zaman sizinle muhatap oluyoruz, inşaallah bun
dan sonra olmayacağız. 

Buğdayını ofise verebilmek için ofis kapılarında 
günlerce sıra bekleyenler sayılamayacak kadar sıkıntı 
ve sorunlarla karşı karşıyadırlar. 

Bir üretim yılı boyunca emeğini dökerek hasa
dını yapan, yaşamını sürdürebilmek için ürününü sat
manın telaşında olan üreticilerimiz yine perişan edil
miştir. Üretici, pamukta, tütünde, fındıkta, patateste 
olduğu gibi, şimdi de hububat üretiminde arkası gel
meyen dramlardan birini daha yaşamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hükümetin 
tarım konusundaki süregelen hatalı politikası, bura
da yüce Mecliste her gün yaptığımız tüm uyarı, eleş
tiri ve çabalara karşın, olumlu bir gelişme gösterme
miştir. Ekim dönemi öncesinde çok iyimser enflas
yon tahminlerini yaparak, tüm ürünlerde olduğu gibi 
hububatta da taban1 fiyat uygulayan hükümet, bir kez 
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daha bu taban fiyatla üreticinin belini bükmüştür. 
Geçen yıl kilogram başına 78 TL. taban fiyatı ko
nan Çukurova bölgesi üçüncü sınıf ekmeklik buğda
yında, bu sene taban fiyat, hükümet tarafından bu 
şekilde ayarlanması ile kilogram başına 92 TL. ola
rak belirlenmişti. Yani yüzde 20ı enflasyona göre be
lirlenen bu fiyat, açıkça görüldüğü gibi, enflasyonun 
ve yaşam pahalılığının altında kalmış; üretici yine 
ürününden zarar etmiş ve umduğunu bulamamıştır, 
tarlasına umut olarak ektiği buğdaydan hüsrana uğra
mıştır. tş bununla bitse, ona da seviniriz; ama, bu
nunla da bitmiyor. 

Hükümetin, öteden beri, üretici konusundaki vur
dumduymazlığı çok yönlü olarak devam ediyor. Gö
rünüşte, üreticinin buğdayını peşin ödeme yaparak 
ve tümüyle alabileceğini açıklayan hükümet, bu kez 
de üreticiyi ofis kapılarında perişan ediyor. 

Sayın milletvekilleri, her sene yaşanan bu sorun, 
- hiç yaşanmamış gibi - Ofis kapılarında üreticilerin 
günlerce (kuyruk beklemesi yine önlenemedi. Bu so
run neden görmezlikten geliniyor, bir türlü anlaya
mıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şu anda Çukurova ve çevre 
illerde hububat hasadının başlandığı yörelerde bu 
dram en acılı şekliyle yaşanmaktadır. Ofis, bir yan
dan üreticinin ürününün tamamını peşin para öde
yerek satın alacağını belirtiyor; diğer yandan Ofis 
önlerindeki kuyruklardan âdeta zevk almaktadır. Nor
mal bir devlet dairesi gibi sabah kapılarını açan Ofis, 
sekiz saatlik mesainin bitiminden sonra kapılarını ka
patmak, kuyruklarda bekleşen üreticiler, bu şekilde, 
omuzlarına binen yeni külfetlere boyun bükmek zo
runda kalmaktadırlar. 

Kiraladığı kamyon ya da traktör römorkundaki 
buğday ile, uygulanan fiyattan ve nem oranı uygulama
sında beli bükülen üretici, bir de böyle, her gün 
buğdayının yüklü bulunduğu araçlara kira ödeyerek, 
geldiği kasaba ve şehirlerde, kimisi kamyonların ve
ya römorkların üzerinde, kimisi de otellerde kalmak 
zorunda kalmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, hububat hasadının ve Ofis 
^.lım kampanyalarının iki ay kadar sürdüğü göz önü
ne alınırsa, bu kadar bir süre için gerekli önlemlerin 
alınmaması, üreticinin bu şekilde perişan edilmesi, 
gerçekten akıl almaz bir ilgisizliktir. Hükümetin, bu 
konuda zaman geçirmeden önlem almasını ve gece 
ve gündüz alımların sürdürülmesini talep ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, hububat üreticisinin şu anda 
içinde bulunduğu sıkıntılar bununla da bitmiyor; üre-

• ticiyi, nem oranı uygulaması ile ekspertizlerin vicda-
; nına terk eden bir başka uygulama daha çıkıyor kar

şımıza. Ofise buğdayını götüren üretici, ekspertiz tara
fından ürününün nem oranı yüksek bulunarak, fiyatı 
düşürüldükçe düşürülüyor ve uygulanan fiyat, üretici 
aleyhine bir kez daha tırpalanıyor. 

Bilindiği gibi, buğdayda uygulanan nem oranı 
yüzde 14'tür; ancak, ürününü depolama ve kurutma 
olanağından yoksun olan üretici, ürününü daha tar
lasında hasat yapılırken kamyonlara, traktör römork
ların doldurarak doğrudan doğruya ofislere götür
mektedir. Üreticinin ürününü depolama olanağı olma
dığı gibi, ürününü de bir an önce paraya çevirmek 
zorundadır. Bu nedenle, ofis kapılarına koşan üretici, 
bu kez ekspertizlerin vicdanına terk ediliyor ve bu
rada da hüsrana uğruyor. Oysa, ekspertizlerin nem 
oranını oldukça yüksek olarak gösterdiği ofis kapı
larından dönen üreticinin ürünü, tüccarların kantarı
na inmeden tüccar tarafından yeniden ofislere götürül
düğünde, nem oranı çok düşük şekilde satın alındığı 
da söylenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kısaca özetle
mek istersek: 

Buğday taban fiyatlarının açıklanmasından sonra, 
ülkemizde enflasyon oranı yüzde kırklar üzerinde sey
retmiştir. Nitekim, yine, ekim öncesi taban fiyatı açık
lanan soyada ki son gelişmeleri hepimiz biliyoruz. 
Daha bundan kısa bir süre önce, yani ekim öncesi 
taban fiyatı açıklanan soyada, tohumluk fiyatlarına, 
geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir zam yapıldı. îşte, 
pamuk, soya ve buğday üreticisi de bu kıskaç içinde 
perişanlığa itilmektedir. Taban fiyat, hükümetin iyim
ser enflasyon tahminlerine göre açıklanmakta, arka
sından, üreticinin omuzuna nice zamlar, enflasyon ve 
yaşam pahalılıkları eklenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, bağlayınız efendim. 

METÎN ÜSTÜNEL (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

Öte yandan, Çukurova ve Amik Ovasında geçti
ğimiz sezon yağış ve su taşkınlarından büyük zarar 
gören, kendisine devlet tarafından yardım eli uzatı
lacağı açıklanan üreticiye en küçük bir yardımın 
dahi yapılmadığı yolunda bilgiler edinmiş bulunmak
tayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi topar
larken şunları söylemek istiyorum: 

Üreticinin, Ofis kapılarında günlerce sıra bekle
mesinin önlenmesi için gereken tedbirler derhal alın
malıdır. 
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Çukurova ile Amik Ovasında taşkından zarar gö
ren üreticiye gereken yardım zaman geçirilmeden ya
pılmalıdır. 

Nem oranı uygulamasında, üreticiyi koruyucu ön
lemler alınmalıdır. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklen
mesi, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/852) (S. Sayısı : 578) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «(Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko

misyonlardan Gelen Diğer İşler» bölümündeki «Ta
rımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 5422 sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı» üzerindeki görüşmelere, kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır/ 
Dünkü birleşimde, tasarının tümü üzerinde iki 

grup konuşmuş; gruplar adına yapılacak konuşmalar 
bitmişti. 

'Şahsı adına, Sayın Vural Arıkan; buyurun efen
dim. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; dün konuşan arkadaşlarımız, 
hükümetim 28 Eylül 1986 tarihimde yapılan seçim
lere kadar tarımı teşvik etmediğini ve tarıma özen 
göstermediğini vurguladılar. Bunlara katılmamak 
mümkün değil. 'Ben, bunun bir örneğini, size vergi 
hukukundan sunmak isterim. 

4.1İ2Ü985 tarilhinde, vergi kanunlarında değişik
lik yapan bir kanun kabul ettik. Bu Kanunda, 1986 
dan itibaren uygulanacak vergi nispetlerini 30 puan
dan 5 puana indirdik. Bunun, tarım kesimine de yan
sıması lazımdı. Tarım kesiminde ise, 1985 yılına ka
dar yüzde 5 olan tevkif atı aksine yüzde 7'ye çıkar
dık. Tevkifat, ısatış bedeli üzerinden alınır ve net 
kâra yüzde 25 nispeti uygun olmak üzere tespit edi-

(1) 578 S. Sayılı Basmayazı 11.6.1987 tarihli 113 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

Peşin para ödemesi, hükümet tarafından öne sü
rüldüğü şekilde, alımlar sırasında yapılmalı ve üre
tici mağdur edilmemelidir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üstünel. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

lir. Görülüyor ki, o vergi kanunlarında hükümet, 
yüzde 7 nispetini kabul etmek suretiyle, tarımı âdeta 
cezalandırmıştır. Nitekim, yasalara göre, ödemelerden 
tevkifat yapılması gerekiriken, teivkifatı da ödediği 
miktar üzerinden, tamamı olarak yapmıştır. Yani, 
100 liralık bir ödemenin 7 liralık vergisi var iken, 
5 lirasını ödüyorsa, 7 lirasını ödüyorsa, devlet 7 li
rasını da vergi olarak kesmiştir. Bu suretle ceza-
landırtmıştır. 

İBu hususu belirttikten sonra, tasarıdaki vergi hü
kümlerine geliyorum : !Bu hükümlere katılmamak 
mümkün değil; yalnız, birkaç konuya işaret etmek 
istiyorum. Zararların mahsubunun düzenlenmesi, 
yani yurt dışında yapılan zararliarın mahsup edilme
sinin düzenlenmesi isabetli olmuştur. 'Biliyorsunuz, 
Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarımızda böyle bir 
hüküm yok. 1970'li yıllardan sonra da mükellefler 
yurt dışında faaliyette bulunuyorlar; zarar edilmiş
tir, mahsup edilmiştir; inceleme elemanları buna «Ha
yır» demiştir ve nihayet Danıştay, bu konuda karar 
vermiş, Gelir ve Kurumlar Vergisinin genel ikle-
lerine uygun olarak mahsubuna imkân tanımıştır. 
'Bunun yasalaşmasında isaibet vardır diyoruz. Yal
nız, tereddüt ettiğimiz bir nokta var. Tereddüt etti
ğimiz noktada şu : 

Denetim organları varsa - mesela Libya'da yemin
li malî müşavirler var - zarar ettiğiniz zaman tetkik 
ediyorlar, zararı tasdik ediyorlar, bunu kabul ediyo
ruz. 

O ülkede denetim organları yoksa, o zaman, Türk-, 
temsilciliklerinden zarar belgeleri tevsik ediliyor. 
Türk temsilcisi de yoksa, o zaman, orada Türk men-
faatlarını koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsil
cilerine onaylatılarak, Türk menfaatlerini koruyan ül
kenin aynı mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak... 
Kimdir bunlar, nitelikleri nedir? Mesela ben, Suudi 
Arabistan'a gitsem, Suudi Arabistan'da otursam ve 
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Kral Hazretleri de bana, «Türk menfaatlarını koru
yor» dese, ben de bu belgeleri onaylasam, bu geçerli 
olacak mıdır, olmayacak mıdır?.. 

Bunun yerine objektif bir kıstas getirmek lazım
dır. Bu da nedir? Getirirler, Türkiye'de defter ve ve
sikaları incelenir; ama hüküm, yani inceleme yapılır
ken, Türk kanunları değil, oradaki kanunlar tatbik 
edilir. Bu yönden, getirilmiş olması iyidir. 

Küçük çiftçi muaflığını 10 milyon liraya çıkarı
yorlar, 10 milyon liraya çıkarmak için yetki alıyor
lar; doğrudur; hele bu enflasyon karşısında... Yalnız, 
bu yetkiyi kullanırken, küçük çiftçi muaflığının, Kat
ma Değer Vergisine etkisi mutlaka gözetilmelidir. 
Yani, yetki 10 milyon lira olarak düşünülmemelidir; 
Katma Değer Vergisiyle Gelir Vergisi arasındaki 
ahenk gözetilerek düşünülmelidir. Bunu da, bu ko
nuların bir uzmanı sıfatıyla ikaz ediyorum. 

Geliyorum bir diğer konuya, yatırım indirimi me
selesine : Kullanılmış malların Türkiye'ye gelmesi; 
yatırım yapılması halinde, biz yatırım indirimini uy
gulayalım diyoruz; güzel; ama, burada hükümetin 
bir itirafı vardır, gerekçede de itiraf var; diyor ki, 
yurt dışından ithal edilen makine ve tesislerin yeni
lerinin çok pahalı olması ve teminindeki güçlükler 
nedeniyle, bunların kullanılmış halde ithal edilmesi 
durumunda da yatırım indirimi istisnasından yarar
landırılmaları sağlanmaktadır. 

Demek ki Türkiye, artık yeni teknolojiyi getire
meyecek duruma gelmiş!.. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Dö
viz yok! 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Bu, yurt dışın
daki pahalılıktan, enflasyondan mı ileri geliyor? Ha
yır, Türk parasını getirdiğiniz durumdan ileri geli
yor. Bu bir nevi, kendi politikanızın itirafıdır. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Efendim, tasarının tümü üzerinde başka söz iste

yen var mı? Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini oyları

nıza sunacağım. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, oy

lamada, gerekli 101 sayısının aranmasını öneriyorum. 
BAŞKAN — 101 arayalım efendim. 
Tasarının maddelerine geçilmesini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 
Efendim, bir tereddüt var, tekrar sayacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, katiyet var; 101 oyu bulamadınız, ne tered
düdü Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, bir arkadaş fazla, bir ar
kadaş az saydı. 

Lütfen, tekrar sayalım. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Çift

çiyi savunanlar nerede Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
Kabul sayısı 101'i bulmadığından birleşime yarım 

saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 14.56 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.30 

BAŞKAN : Balkan vekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. — Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/852) (S. Sayısı : 578) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 

ediyorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, 101'i hatırlatıyoruz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Çiftçiden 
yana olanların ellerini kaldırmalarını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Oturum o nedenle kapanmıştı zaten 
Sayın Çorapçıoğlu. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi 
MADDE 1. — Çiftçilerden satın alınan ziraî ürün

ler için yapılan ödemelerden o yıl içinde tevkif yo
luyla alınacağı tahmin olunan gelir vergisi toplamı
nın yüzde 60'ını aşmamak üzere tarımın teşviki ve 
çiftçinin desteklenmesi amacıyla bütçede bir ödenek 
tertip edilir. Bu ödeneği T. C. Ziraat Bankasına ak
tarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu bu ödeneği, çiftçiye düşük faiz
li kredi vermek, çiftçiye Devletçe yapılan çeşitli des
teklemelerde kullandırmak, tarımsal üretimi teşvik 
etmek ve çiftçiyi destekleyici diğer tedbirleri almak 
üzere kullandırmaya, bununla ilgili usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu vu ödeneğin 

tamamı veya bir kısmını T. C. Ziraat Bankasının ser
maye artırımında da kullanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, DYP Grubu adı
na, Sayın Murat Sökmenoğlu, SHP Grubu adına Sa
yın Yılmaz Demir; şahsı adına Sayın Hilmi Nalbant-
oğlu söz istemişlerdir, kendilerine sırasıyla söz vere
ceğim. 

DYP GRUBU ADINA, Murat Sökmenoğlu, bu
yurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 
SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; tevkif yoluyla alınması tahmin olunan 
Gelir Vergisi toplamının yüzde 60'ı kadar ödenek 
ayıran ve bu ödeneğin kredi olarak verilmesi, tarım
sal üretimin teşvik edilmesi ve çiftçiyi sözümona des
tekleyici diğer tedbirlerin alınmasında kullanılması 
için getirilen bu kanun tasarısı, bir aldatmacadır; 
çünkü, halihazırdaki ödenekleri çiftçiye doğrudan 
doğruya intikal ettiremeyenler, bu kanunla da çift
çiye ve köylüye destek yerine köstek olacaklardır. 
Yeni ödenek adı altında, gizli bir verginin, tekrar, 
çiftçiye intikali hazırlanmaktadır. Çiftçi ve köylüyü 
destekleyecek olanlar, bugüne kadar, niçin, mevcutla 
bu desteği yapmadı, yapamadı? Soruyorum sizlere : 
Ürün bedellerini vadeli ödeyip, çiftçiyi, tefeciye mah
kûm eden bugünkü yönetim değil midir? Güneyde 
mahsul idrak etmiş buğday üreticisi, Toprak Mah
sulleri Ofisine malını teslim etmek için çırpınıyor; 
kamyon ve traktörler yollarda kuyruklar halinde ki
lometreleri buluyor. Malını üç günde teslim edeme
yen çiftçiye çözüm getirin evvela, ondan sonra ek 
ödenek getirin. Parasını peşin ödeyelim, ondan sonra 
da ek tedbirleri alalım diyoruz. 

116 liralık buğdayı, 102 liraya kadar alan, 92 li
ralık buğdayı 70 liraya kadar alan bir zihniyet, çift
çiye ne verecektir, sorarım sizlere? 
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Ziraat Bankası, ek kredileri ödemekten kaçmıyor. 
Plasman yokluğu bütün yurtta bir sorun olmuştur. 
Geliniz, evvela çiftçinin alın terini değerlendirelim, 
geliniz köylüye peşin ödeme yapalım, sonra yeni im
kân tanıyalım; tanınan imkânla da bunları hakikî çift
çi ve köylüye aktaralım diyor, grubum ve şahsım adı
na hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 
SHP Grubu adına, Sayın Yılmaz Demir, buyurun 

efendim. 
SHP GRUBU ADINA YILMAZ DEMİR (Bile

cik) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk ta
rımının, Türk ekonomisine katkısı nedeniyle, devri 
iktidarınızda, yani ANAP döneminde, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün bir maddesinden bahsetmek iste
rim, sizleri de bilgilendirmek isterim. 

Türk Milletinin, Orta Asya'dan Anadolu'ya yer
leşmesinden, 1986'ya (ANAP'ın iktidara gelmesine) 
kadar, devlet adına istatistikleri tutan kişiler ve ku
ruluşlar, bir maddeye hiç değinmemiştir. ANAP ikti
darı sayesinde, Devlet İstatistik Enstitüsünün bün
yesinde, intiharlarla ilgili istatistik! bilgiler için bir 
liste de tutulmuş oluyor. 

Bu bazda, tarımsal istihsalde ve köyde yaşayan 
kişilerin yaşamlarında bu yasayla hiçbir kalkınma ola
mayacağı gibi, bu tasarının 1 inci maddesiyle vatan
daştan alınan vergilerin yüzde 6G'ının Ziraat Bankası 
sermayesine aktarılması veya vergilerin Ziraat Ban
kasının sermaye artırımında kullanılmasıyla, Türk çift
çisine herhangi bir katkı veya gelişmesine uygun bir 

' finans meydana getirilmeyecektir. Yetkiler, Türkiye' 
de hep bakanlar kuruluna veriliyor ve yine bu son 
zamanlarda yasalar görüşülürken - umarım ve dile
din ki erken seçime gidilir- bakanlar yasaları izah 
etmekten nedense çekiniyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, 1 inci maddeyi veya tarımı 
bir paket olarak buraya getirip enine boyuna tartış
mada büyük yarar vardır. Var mısınız - yasada yeri 
vardır- Türk çiftçisinden alınan vergileri tarım kredi 
kooperatiflerinin sermayesinde kullanalım? Tarım kre
di kooperatiflerini banka haline getirelim ve Türk çift
çisinin esas finans kaynağı, Türk çiftçisinin kurmuş 
olduğu tarım kredi kooperatifleri olsun; ama bu da 
irdelenebilir; çünkü devri iktidarınızda (yani ANAP 
döneminde) tarım kredi kooperatifleri bir kamu ku
ruluşu haline getirilmiştir. 

Yine, Ziraat Bankası kaynakları, bakın ve görün 
ki, kimler için kullanılıyor?.. Her yıl, hükümet taban 

fiyatı düşük göstererek ve taksitle, uzun vadeli öde
meler yaparak aracıların, tefecilerin ve para baba
larının eline Türk üreticisinin emeğini çok ucuza ka
patıyor. Hükümet, Türkiye genelinde üretim el de
ğiştirdikten sonra tarım satış kooperatifleri kanalıyla 
fiyatları artırarak, aracı, tefeci ve para babalarının 
parasal olanaklarını on kat, yirmi kat daha fazla 
değerlendirmiş oluyor. 

Bu tasarıyla, Türk çiftçisine, Türk tarımına her
hangi bir katkınız olmayacaktır. Bunun örneklerini 
görüyoruz. Siz vatandaşa uzun vadeli değişmeyen fi
yat endekslerini getirebiliyor musunuz?.. Ama, ANAP 
iktidarında bir olay daha yaşanıyor, örneğin, Güney
doğu Tarım Satış Kooperatiflerinde fıstık alımları 
600 liraya, devlet desteği ile açılıyor. Anavatan Par
tisi milletvekilinin crtak olduğu şirket, güneydoğuda
ki fıstıkları topladıktan sonra bu fıstığı, devlet, Ta
rım Satış Kooperatiflerine 1 600 liradan alacağını söy
lüyor. Böylece, üreten 600 lira, aracı bin lira ka
zanıyor, bunun önüne geçiniz, tefeciliğin önüne geçi
niz, insan sömürüsünün önüne geçiniz ve engelleyiniz. 
Yoksa, yasa, tarımı teşvik yasası; ama içinde bir 
madde var, o da Ziraat Bankasını kurtarma maddesi. 
Diğer taraftan, bir bakıyorsunuz, bayram günü ya
yınlanan gazeteden vergi alınmaz deniliyor. Haydi ca
nım sende!.. Gerçekten, ANAP iktidarı bir çıkmaz 
içindedir. 

Bu 'tasarıya «Kayır» deyiniz; tarım paketini tü
müyle beraber getiriniz, tarım kredi kooperatifleriyle 
getiriniz, tarım satış kooperatifleriyle getiriniz, taban 
fiyatla getiriniz, üreticiye ucuz tarımsal girdileri te
min ederek getiriniz; alınterinin, emeğinin karşılığını 
veriniz. Yoksa, sömürü sistemiyle hiçbir yere gidil
mez. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — DSP Grubu adına, Sayın Ömer Kuş-

han, buyurun efendim. 
DSP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşmek
te olduğumuz tasarı üzerinde görüşlerini dün arz eden 
muhalefet grubu milletvekillerinin büyük boyutlarda 
ortaya koyduğu bazı gerçekleri, bu madde vesilesiyle, 
bir defa da, - belki yararı olur diye - Demokratik Sol 
Parti Grubu adına bendeniz dile getireceğim. Bu ve
sileyle kürsüdeyim, yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. 
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Sayın milletvekilleri; «Çiftçilerden satın alınan zi
raî ürünler için yapılan ödemelerden o yıl içinde tev
kif yoluyla alınacağı tahmin olunan Gelir Vergisi 
toplamının yüzde 60'ını aşmamak üzere, tarımın teş
viki ve çiftçinin desteklenmesi amacıyla bütçede bir 
ödenek tertip edilir» diyor maddenin birinci bölü
mü. Dikkatlerinize sunmak istiyorum, «Bu ödeneği 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına aktarmaya 
Maliye ve Gümrük Balkanı yetkilidir.» Mecbur değil
dir, yetkilidir. İsterse aktaracak, istemezse aktarma-
yacak. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Keyfilik, sistemde var. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — «Bakanlar Ku
rulu bu ödeneği, çiftçiye düşük faizli kredi vermek, 
çiftçiye Devletçe yapılan çeşitli desteklemelerde kul
landırmak, tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçiyi 
destekleyici diğer tedbirleri almak üzere kullandır
maya, bununla, ilgili usul ve esasları belirlemeye yet
kilidir.» Sanki, bakanlar kurulunun böyle şeylere yet
kisi yokmuş gibi, sanki o bakanlar kurulunun karar
larıyla değil, sanki bugüne kadar, Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasının, Atatürk'ün emriyle kurul
muş, çiftçiyi desteklemek, Türk tarımını olması gere
ken noktaya getirmek için, çiftçiye destek olmak için 
kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
millî kaynaklarını belirli noktalara kanalize eden 
bakanlar kurulunun yetkisi yokmuş gibi, bir daha yet
ki veriyoruz veya yetki verir gibi göstermeye çalışı
yoruz. 

Acaba neden bu göstermelik yaklaşım tarzları? 
Maddenin son paragrafı da okunduktan sonra bun
ların tek tek detaylarıyla değerlendirilmesi gerekir. 
«Bakanlar Kurulu bu ödeneğin tamamı veya bir kıs
mını Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının sermaye 
aktaranında da kullanabilir.» 

Sayın milletvekilleri, maddeyi tekrar tekrar oku
makta yarar olduğu için, ben maddeyi satır satır 
okudum. Bir taraftan, ANAP iktidarı dün uygula
mış olduğu yanlış politikalar nedeniyle batmaya mah
kûm edilmiş, verilen kredilerin geriye dönmesi müm
kün olmayan ve bu kredileri verenleri de -dün bir 
başka vesileyle tartıştığımız boyutlarda- yasanın hü
kümete veya ilgili bakana veya başbakan yardımcı
sına verdiği yetkileri kullanmayan bir bankanın bat
ma noktasına, geldikten sonra, siz çıkacaksınız orta 
yere, diyeceksiniz ki, «Ben bu millî müesseseyi kur
tarmaya çalışıyorum.» Nereden kurtarmaya çalışa
caksınız? Türk çiftçisine hizmet etmek üzere, Atatürk' 
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ün talimatıyla kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası kaynaklarıyla. 

Bu ne garip tecellidir, bu ne pervasız yaklaşıştır 
ki, bir gün evvel, burada, bu mukaddes kürsüde tar
tışılan bu kadar önemli bir konudan sonra, ikinci gün 
siz, iktidar partisi, böylesine açık ve böylesine irde-
lenmeye muhtaç bir yasa önerisiyle geliyor ve çiftçinin 
o yok olan kazancından, sayenizde yok edilen tarım
sal ürününden elde edilecek gelirin yüzde 10'unu da 
bir noktada toplayıp, dün bir başka kanaldan, bir 
başka tarafı kurtarmaya aktardığınız Ziraat Bankası
nın kaynaklarını yeniden oluşturmaya çalışıyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, ben şimdi soruyorum : Aca
ba, bunun arkasından, çiftçiden toplayacağınız bu 
yüzde lO'larla Ziraat Bankasına aktaracağınız kaynak-
larla kimleri zengin edeceksiniz? Acaba daha hangi 
bankaları kurtarmaya çalışacaksınız? Veya, soruyu 
şöyle yöneltmek lazım: Hangi bankaları evvela bat
maya mahkûm edecek ve arkasından da bu millî 
kaynakları oraya aktararak onları kurtarmaya çalışa
caksınız? Bunların bu parlamentoda tartışılması günü 
geldi de geçiyor bile. Yarınlarda, yüce milletin huzu
runa gittiğinizde; meydanların duvarları Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin duvarları kadar kalın, sesimiz 
duyulmayacak veya bu gerçekler millete anlatılma
yacak diye yine istediğiniz şekilde hareket edebileceği
nizi zannetmeyiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
duvarlarını kalınlaştırabilirsiniz, televizyon emrinizde-
dir ve onun üzerinde istediğiniz şekilde bir otorite 
ıkurabilirsiniz, radyoyu ıkonuşturmayabilirsiniz veya 
muhalefeti radyoda konuşturmayabilirsiniz, televizyon
da verdirmeyebilirsiniz; ama gün yaklaştı, deniz biti
yor, kara gözüktü, o karaya hepimiz beraber vardı
ğımızda, öyle zannediyorum ki, meydanlarda birçok 
kimseyi susturmak mümkün olmayacak. Burada üs
tüne bazı şeyler örtmek suretiyle getirdiğiniz ve yüz
de yüz belidi maksatlara yönelik bu maddelerle, çift
çinin cebinden, yok olan imkânlarından, sayenizde 
yok olan gelirinden ayıracağınız yüzde 1 Oları hangi 
kaynaklara kanalize edeceğiniz açık açık tartışma ko
nusu olacak; bu imkânı bulacağız ve millet bunun 
gerçeğini mutlaka öğrenecek. 

Sayın milletvekilleri, elbetteki, bu konu üzerinde 
saatlerce konuşmak mümkün; elbetteki, bu kadar 
millî, bu kadar önemli bir mesele üzerinde, gerçek
ten büyük boyutlarda durmak gerekir. Millî pencere
den bakan herkesin aynı şeyi yapması gerekir; ama 
bugüne kadarki gördüklerimizden mülhem, şunu açık
lıkla söylemek istiyoruz: Böyle, millî pencereden, 
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maalesef bakılamıyor, bakılmak istenmiyor veya ba
kılmasına müsaade edilmiyor; ama yine de istirham 
ediyoruz, diyoruz ki, sayın iktidar milletvekilleri, bu 
maddenin çıkmasına müsaade etmeyiniz; Türk çiftçi
sinin kıt imkânlarından ayrılacak paraların, hüküme
tin emrinde çarçur edilmesine, hükümetin istediği şe
kilde kapalı yollardan başka yerlere kanalize edilme
sine müsaade etmeyiniz ki, millî görevinizi yerine ge
tirmiş olasınız. 

Biz eminiz ve iddiayla söylüyoruz, Türkiye Cum
huriyeti Ziraa,t Bankasının kaynakları, sizlerin yanlış 
kararlarınız sayesinde, artık, yetersiz hale geldi. Bu 
millî kuruluşumuzda tehlike çanları çalmaya başladı; 
bunu fark ettiğiniz için bugün bunu getirdiniz, yarın 
da bir başka taraftan, -milletin kıt imkânlarından-
o yok ettiğiniz Ziraat Bankası kaynaklarını yeniden 
kurabilmek için bazı aktarmalar yapma yasalarını 
getireceksiniz ve bu şekilde, Zirat Bankasını kurtarı
yoruz diye de, çiftçiye para aktarıyoruz diye de, çift
çinin cebine biraz fazla para girmesini istiyoruz diye 
de çıkıp dışarıda övüneceksiniz; ama artık fes düştü, 
kel gözüktü, millet sizin bu iddialarınıza, bu övün
melerinize inanmayacak, bunu biliniz. Ziraat Bankası 
kaynaklarının, - sizin bu işaretinizle - artık tehlike 
çanları çalmaya başladığının sesini duyar gibiyiz ve 
millet de bunu duyuyor. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, meselenin bîr 
başka yönüne dönmek istiyorum: Siz, «Ziraat Ban
kası kaynaklarından çiftçiye ucuz faizli kredi vere
ceğiz» diyorsunuz; peki, biz size soruyoruz, bugüne 
kadar yüzde 32, yüzde 35 faizlerle verdiğiniz Ziraat 
Bankası kaynaklarıyla kaç tane çiftçiyi zengin edebil
diniz veya sıkıntıdan kurtarabildiniz veya tarımsal 
üretimine katkıda bulunabildiniz bunu lütfeder, burada 
açıklar mısınız? İçinizde, bunu açıklayacak babayiğit 
var mı? Gelin, onları buradan, bu mukaddes kür
süden açıklayın, sizi hep beraber alkışlayalım, size 
destek olalım daha güzelini yapalım diye; ama biz 
eminiz, biz biliyoruz, güzel yapmıyorsunuz, çok kötü 
şeyler yapıyor ve Ziraat Bankası kaynaklarını çiftçi
nin emrinden çekiyorsunuz; çünkü, hiçbir ziraî ka
zanç, hiçbir ziraî işletme, bugün Türkiye'de yüzde 30, 
yüzde 35 faizi ödeyecek kadar gelir sağlayamaz; di
ğer girdileri de bunun üzerine koyduğunuz takdirde, 
yalnız boğaz tokluğuna çalışan çiftçiye bundan son
ra daha neler vereceğinizi ve Ziraat Bankası kaynak
larını onlara nasıl kapatacağınızı, o kapıları nasıl ka
patmak istediğinizi görür gibi oluyoruz. 

Geliniz, bu meseleye, hep beraber, millî duygu
larla bakalım ve Ziraat Bankası kaynaklarının çarçur 
edilmesine; hatta çiftçinin bu imkânsızlıklar içerisinde 
çok zor şartlarla ürettiği ürününden stopaj olarak 
kesilecek yüzde 10'ların, bu vesileyle, bu yollarla çar
çur edilmesine müsaade etmeyelim; millî kaynaklarını, 
olması gereken yerlerde kullanmak suretiyle, Ziraat 
Bankasını kalkındıralım. Yarınlarda, başka şekilde 
Türk çiftçisinin huzuruna nasıl çıkacağınızı çok me
rak ediyoruz ve göreceğiz, Türk çiftçisi bunun hesa
bını size çok ağır şekilde soracaktır. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Şahsı adına, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Bendeniz de bu madde hakkında görüşlerimi açık
layacağım. Ne diyor maddede? «Çiftçilerden satın 
alınan ziraî ürünler için yapılan ödemelerden o yıl 
içinde tevkif yoluyla alınacağı tahmin olunan gelir 
vergisi toplamının yüzde 60'ını aşmamak üzere tarı
mın teşviki - onlar palavra tabiî - ve çiftçinin destek
lenmesi amacıyla bütçede bir ödenek tertip edilir.» 

Bir kere, yetkililerden şunu öğrenmek isterim : Aca
ba bu Gelir Vergisi toplamı ne kadardır? Kaldı ki, bu 
herhalde hükümetin çiftçiden doğrudan doğruya aldığı 
tarım ürünlerinin bedelinden kesilecektir; çiftçinin, 
bunun dışındaki satışlarından bir şey kesileceğini zan
netmiyorum; çünkü, belki onlarda Gelir Vergisi de 
gösterilmiyordur, yani vergiyi tespit etmek de müm
kün olmuyordur. Bu Gelir Vergisi tutarını öğrenmek 
isterim; bir. 

Kaldı ki, o yıl içinde tevkif yoluyla alınacağı tah
min olunan Gelir Vergisi toplamının yüzde 60'ını aş
mamak üzere tarımın teşviki ve çiftçinin desteklen
mesi amacıyla bütçede bir ödenek tertip edilecektir. 
Yani burada, bildiğimiz manada bir fon teşkil edili
yor. Demek ki, Ziraat Bankası da sıfırı tüketmiştir 
ki, bu fon, yani bu ödenek Ziraat Bankasına aktarı
labilecek, hatta Ziraat Bankasının sermaye artırımın
da da kullanılabilecektir. 

Acaba, Ziraat Bankamız hakikaten müşkül du
rumda mıdır? Hepimiz biliyoruz ki, müşkül durum
dadır. Niye bu duruma getirilmiştir; onu araştıran 
yok. Niye? Çünkü Ziraat Bankasından her önüne 
gelene, bazı komisyoncu il başkanlarını da bulmak 
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suretiyle kolundan tutulup, getirilip, şu kredi bu kre
di verdirilirse böyle olur. Bir kere de bu konuda so
ru önergesi tevcih etmiş, «Yahu, şu kırlarda yapılan 
uzun uzun boş ahırlar neye yarıyor?» diye sormuş
tum. Bunları güya tarım kredisi almak için yapmış
lar, hatta altı milyon liraya yapılacak iş için kırk mil
yon lira kredi almışlar; fakat bugün onların hepsi 
boş. Onlar niye boş duruyor? Onlar eğer fonksiyo
nunu icra etmiş olsaydı, bir üretime dönük olarak, 
yani hayvan besiciliği yahut da süt üretimi bakımın
dan kuUanılsaydı, alınan krediler de dönmeye başla
mış olurdu ve sanırım Ziraat Bankası da bu müş
kül duruma düşmezdi. Demek ki, Ziraat Bankamızın 
bir mevduat gereksinmesi, bir mevduat zorunluluğu 
var. Bunu nereden temin edecek? İşte bu şekilde bir 
fon teşkil edilmek suretiyle buradan temin edecek. 

Daha geçen gün, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonuna, Bayındırlık ve iskân Bakan
lığı böyle bir fon aktarması getirmişti. Afetler Fo
nundaki mevcut para, Toplukonut Fonuna aktarıldı. 
O yasa tasarısını görüştük. Demek ki, bu ihtiyaç bu
gün de Ziraat Bankası için gözükmüştür. 

Ben hükümete şöyle bir fikir vermek isterim. Aca
ba böyle bir geliri, hallerdeki kabzımalların satışların
dan' elde edilen kârın yüzde 3 - 5 - 10'unu almak su
retiyle temin edemez mi? Çünkü, zaten çiftçiye veri
len taban fiyatları çok azdır, yani çiftçinin kâr eden
leri çok azdır, hepsi müşkül durumdadır; çünkü ta
vrım girdileri fazladır. Halbuki, mesela domatesi va
tandaş kabzımala 50 - 100 liraya satıyor; fakat geli
yoruz bakıyoruz ki bu Çankaya'da 600 lira veyahut 
bilmem nerede 800 lira, bir başka yerde bin lira. Ak
lımızdan, bunun nakliyesini hesap ediyoruz, Adana' 
dan, Malatya'dan veyahut da Antalya'dan gelmiştir, 
buna binse binse 15 lira biner, yani kilosu 15 lira 
olursa, tonu 15 bin îira eder, bir kamyon da 10 ton 
mal getirebileceğine göre; Ankara'daki kabzımala 
kilosu 15 liradan geliyor, kabzımal da bunun kilo
sunu 100 liradan alıyor, maliyeti 115 lira oluyor. Kab
zımal da kilosu 400 liradan manava satıyor. Manav 
da yüzde 50 kârla, üzerine 200 lira katıyor, o da biz
lere kilosunu 600 liradan, 8C0 liradan satıyor. Sanı
rım, bunu bilmeyen hiç yoktur, hepimiz de biliyo
ruz ki, bu böyledir. Çiftçinin kazancının on mislini, 
bu kabzımallar kaşanmaktadır. Neden, kabzımallar
dan alınan vergilerden bu şekilde bir fon teşkil edil
miyor? Kaldı ki, zaten çiftçinin kazancı yoktur, Gelir 
Vergisi de vermeyecektir. Belki izahat alırız diye, 
vereceği Gelir Vergisini sordum; bunun devede ku
lak olduğu bellidir. 

Ayrıca, başka bir önerim de var: Ziraat Bankası, 
hem tarım kredisi veriyor hem de ticarî kredi veri
yor. Ziraat Bankası niye ticarî kredi veriyor? Kredi 
verdiğine göre, bir de batak olan ziraî krediler de 
veriyor, ticarî kredi verdiği gibi bir de batağa, zkaî 
kredi olarak veriyor. Halbuki, Türkiyemizde, ticarî 
kredi veren daha yirmi otuz tane özel ve devlet ban
kası vardır. Bunları bir vesileyle bu kürsüden arz et
miştim; bir Akbank'ı misal vermiştir, bu bankanın 
1984 yılı kârı 8 milyardır, 1985 yılı kârı 28 milyar
dır, 1986 yılı kârı 88 milyardır, galiba bu sene de 
kârı 120 milyar liradır... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz doldu, 
lütfen bitiriniz efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu gibi 
ticarî bankaların, biraz da kolay ve rahat olarak, Zi
raat Bankası gibi riske girmeden yaptıkları kârlardan, 
bir kısmı, çiftçinin kalkındırılması için teşkil edilmek 
istenen bu ödenek tertibi veyahut da fona yatırılırsa; 
tabiatıyla çiftçiye de, burada sayılan yardımlar, teş
vikler, desteklemeler yapılabilir. Bence, bu kanunun 
bu maddesi sakattır ve hatta böyle bir gelir veya bir 
fon veya tertip edilecek ödenek tertibi maddesi, ha
vada kalacaktır. Havada kalacak şeylerle iştigal et
mek de bizim bu hükümete düşüyor. Kendileri de 
zaten havada kalmıştır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu.' 
Buyurun Sayın Türkân Turgut Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

vın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde üzerin
deki kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz aldım. 
Bunun bir kandırmaca olduğunu birkaç noktadan 
dikkâtlerinize sunmak işitiyorum. Her şeyden önce, 
meseleye bütçe meselesi, açısından bakmak istiyo-' 
rum. Gerçekten, bu tasarı ile bütçe bir kez daha par
çalanıyor. 

Dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman; bütçe
lerde, tahsisten, ademi tahsise doğru bir gelişme ol
muştur. Halbuki, siz bunu tersine çeviriyorsunuz; 
tekrar tahsise yöneliyorsunuz, yani bir nevi, ziraat
tan alınanı ziraata, ticaretten alınanı ticarete, emlak-
tan alınanı emlaka tahsis edelim şeklinde yapıyor
sunuz. Bu yanlış bir uygulamadır, tekamüle karşı 
bir uygulamadır, geriye bir dönüştür. 

Mademki tarımı desteklemek istiyorsunuz, aynen 
mahallî idarelere yaptığımız gibi, genel bütçe gelirle
rinden belli bir oranı - yüzde 3 mü olur, 4 mü olur, 
5 mi olur - ayırırsınız, en basit şekliyle bunu uygu-
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larsınız. Kaildi ki, belirliliği de ortadan kaldırıyorsu-
nuz; çünkü ne kadar ayrılacağı -belirli değil. Bu
rada, «Çiftçiden satın alınan ziraî ürünler için ya
pılan ödemelerden o yıl içinde tevkif yoluyla alı
nacağı tahmin olunan Gelir Vergisi toplamının yüz
de 60'ını...» diyorsunuz, burada da sürekli olarak 
bir belirsizlik var, bir yüzde hesabı yok, her yıl 
ne kadar ayırabileceği kesin olarak belli değildir. 
Kaldı ki, yarın bu yüzde 7 stopajı yüzde 5'e, 4'e, 
3'e, İndirdiğiniz zaman, bu oran giderek düşecek; 
yani çiftçiye ayıracağımız pay belki de gerileyecek. 
Bu yönü de, ayrı bir sakınca yaratıyor. 

Bir diğer yönü de şu: Dün bazı konuşmacılar 
açıkladılar, özellikle Sümer Oral arkadaşımız vurgu
ladı; kredi alanla, kredi almayan çiftçiler arasında 
bir ayırım yapıyorsunuz, bir eşitsizlik yaratıyorsu
nuz. Kredi alanlara belirli imkânları sağlayacaksı
nız; ama kredi kullanmak istemeyen, kendi imkânla
rıyla çalışmak isteyen çiftçilerimize burada bir hak
sızlık yapmış olacaksınız. 

Ben, bir başka noktaya da değinmek istiyorum. 
2 nci maddeyle, 1,5 milyon lira olan bugünkü kü
çük çiftçi muaflığını, 10 milyon liraya çıkarıyorsu
nuz. Demek Udi, aldığınız stopaj vergilerinde önemli 
bir düşme olacak. Düşme olacaksa, sizin ayıracağı
nız tahsis, kesinlikle 90 milyar olmayacak. 1986 yı
lında yüzde 7 stopaj olarak ne kadar alındığını, bi
raz önce bürokratlarımızdan sordum, yaklaşık ola
rak 150 milyar£ Bunun yüzde 60'ı 90 milyar yapı
yor. Siz 1,5 milyonu, 10 milyona çıkardığınız tak
dirde, demek iki, 90 milyar bile ayıramayacaksınız; 
bü, rakam olarak 30 milyara düşecek. Ziraat Ban
kasının trilyonluk kredileri içinde çiftçiye ayıracağı
nız 30 milyarın lafı mı olur? Görülüyor ki, bir kan
dırmaca söz konusu veyahut ciddî bir çalışma, ciddî 
bir araştırma, hesap kitap yapmadan, tasarıyı getir
meniz söz konusu. 

Bir diğer konu da şu: 1 inci maddenin son cüm
lesinde, «Bakanlar Kurulu bu ödeneğin tamamı ve
ya bir kısmını T. C. Ziraat Bankasının sermaye1 ar
tırımında da kullanabilir» deniliyor. Bu ödeneği ser-
ımaya artırımında kullandığınız takdirde, Ziraat Ban
kası bunun büyük bir kısmını pekala ticarî kredi
lerde de kullanabilir. Yani, gene ziraatçılarımızı dış
lamış oluyorsunuz; burada da inisiyatifi Ziraat Ban
kasına vermiş oluyorsunuz. 

Ben burada, kesinlikle bir kandırmaca görüyo
rum; ama artık, Türk Milleti kanmıyor. Lütfen bu
nu komisyona geri alınız, komisyonda ciddî olarak 

üzerinde çalışılsın. Tarımın gelişmesini, teşvik edil
mesini biz de istiyoruz, hep birlikte ciddî bir şekil
de şu tasarıyı şu günlere içinde geçirmemiz müm
kün olur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var; okutu

yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 578 sıra sayılı yasa ta

sarısının madde l'in ikinci fıkrasının en son cümle
si olan, «Balkanlar Kurulu bu ödeneğin tamamı ve
ya bir (kısmını T. C. Ziraat Bankasının sermaye ar
tırımında da kullanabilir» cümlesinin metinden çıka
rılmasını arz vö teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Hayrettin Ozansoy 
Erzurum Diyarbakır 

M. Seyfi Oktay Cahit Tutum 
Ankara Balıkesir 

Mehmet Azizoğlu 
- Bursa 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLÎ FAHRETTİN KORT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi açıklama yapacak 
mı? 

ıHt'L'Mt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Açık
ladım efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Efeıeyenler.î. Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE % — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 2454 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Küçük çiftçi muaflığından faydalanabilmek için 
ziraî mahsullerin bir takvim yılı içindeki satış bedel
leri tutarının 10 000 000 lirayı geçmemesi şarttır.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Önergeler, yar; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 578 sıra sayılı yasa ta

sarısının 2 ncıi maddesindeki küçük çiftçi muaflığının 
15 milyon lirayı geçmemeli şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Paşa 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Sarıoğlu 
Ağn 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tarımın Teşviki ve Çiftçinin 

Desteklenmesi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi
nin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin (A) fıkrasının 13 üncü fıkrası yürürlük
ten kaldırılmıştır». 

Sümer Oral 
Manisa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

N. Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Vecihi Akın 
Konya 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Vural Arıkan 
izmir 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Gerekçe : 
Türk tarımı ve çiftçisinin teşvik ve kalkındırılma

sı ülke ekonomisi bakımından zorunludur. Tarıma ve 
çiftçiye aktarılacak kaynaklar, kâğıt üzerinde kalma
yacak, doğrudan çiftçinin cebine girecek özellikte ol
malıdır. Toprakla uğraşanların satın alma gücünü ar
tırıcı olmalıdır. 

Tarım ürünlerinin satış tutarı üzerinden yüzde 7 
oranında uygulanan Gelir Vergisi stopajı, yüksek bir 
düzeydedir. Ayrıca, vergi adaletine de uygun düşme
mektedir. 

Bu nedenle, Gelir Vergisi Kanununun, ziraî ka
zançlarda stopajla ilgili fıkranın yürürlükten kaldırıl
ması uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup, oylarınıza 
sunacağım : 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşlarının önergesi. 

Tasarının 2 nci maddesindeki küçük çiftçi muaflı
ğının 15 milyon lirayı geçmemesi şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi söz istiyor mu? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Önerge

miz açıktır efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Manisa Milletvekili Sümer Oral ve arkadaşlarının 

önergesi. 
Tasarının 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fık

ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
«193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 

maddesinin (A) fıkrasının 13 üncü fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır». 

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

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — Ka

tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Arıkan. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Gelir Vergisi Ka-
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nununun zikredilen maddesi, tarım kesiminde yapılan 
stopajla ilgilidir. Şayet bu fıkra kaldırılırsa, tarımdan 
yapılacak olan stopaj sıfıra inecektir. Bunu istememi
zin nedeni şudur : 

Biliyorsunuz, sanayici kesimi, ihracatçı kesimi, tu
rizm ve diğer başka kesimler büyük teşvikler, milyar
lara varan teşvikler almaktadırlar. Biz, çiftçimizin de 
teşvik edilmesine taraftarız. 

Biraz önce açıkladığım gibi, Maliyeden aldığım 
bilgilere göre, 1936 yılında, yüzde 7 stopaj vergisin
den, yaklaşık olarak 150 milyar lira alınmış. 1,5 mil
yon liralık muafiyeti 10 milyon liraya çıkardığınız tak
dirde, 150 milyar lira, çok aşağılara düşecek ve belki 
de 50-60 milyar lira dolayında olacaktır. Biz, çiftçi
mizden 50 - 60 milyar lirayı esirgemeyelim ve bunu ve
relim diyoruz. O nedenle de önergemizi vermiş bulu
nuyorum. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
•MADDE 3. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun yatırım indiriminin konusu ve nispeti başlıklı Ek 
3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Yurt dışında kullanılmış olsa dahi Devlet Plan
lama Teşkilatınca uygun görülen makine ve tesisle
rin ithali halinde, bu aktif kıymetler yatırım indirimi 
uygulaması bakımından yeni addolunur.» 

'BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?.. Grup 
adına, buyurun Sayın Yaşa. 

DYP GRUBU ADINA AHMET MEMDUH YA
ŞA (İstanbul) — Sayın Baş'kan, değerli milletvekil
leri; yeni yatırımlar için tahsis edilen sermayenin ve
ya borç 'halinde alınmış olan fonların vergi indiri
minden faydalandırılması eski bir prensiptir ve he
pimizin tasvip ettiği bir husustur. 

Yatırım indirimi sahasına, bugüne kadar, 'genel
likle yeni makineler ithal ediliyordu; bu madde ile, 
kullanılmış makinelerin de yatırım indiriminden fay
dalandırılması esası getiriliyor. 

Şimdi, aslında, eski makine demek, eski teknolo
ji demektir. 'Burada, Bayın Vural Arıkan Bey de ifa
de etti; yatırım indiriminin mantığı, yeni teknolo
jiyi teşvik etmektir. Eski teknolojiyi teşvik edecek
seniz, yatırım indiriminin mantığı kalmaz, lüzumu | 
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kalmaz. Ekonomist Dergisinde birkaç ay evvel bir 
yazı okumuştum. Londra'da çıkan Ekonomist Mec
muası diyor ki : «Şu anda dünyada en kârlı iş, Sov
yet Rusya'ya eski teknoloji satmaktır.» Bir müddet 
sonra galiba en kârlı iş, Türkiye'ye eski teknoloji 
satmak olacaktır. 

İBu işin arkasındaki; dalavereleri de biliyoruz. Da
lavere derken, piyasada dönen dalavereleri kastedi
yorum. Yani, eski makine getirmek için Planlamaya 
çeşitli sektörlerden yapılan tazyikleri de biliyoruz. 
Aslında, bırakın yatırım indiriminden faydalanmak, 
faydalanmamak üzere dahi eski teknoloji, eski ma
kine getirilmez Türkiye'ye. Niye getiriyorsunuz; ye
nisi varken, daha 'verimli makine varken, niye getiri
yorsunuz?.. Şimdi, getirmekle de kalınmıyor, bir de 
yatırım indiriminden faydalandırılıyor. 

Deniyor ki : «Efendim, planlama buna gerek gö
rürse müsaade edeceğiz.» Yani şu faraziyeden hare
ket ediliyor : Planlama sanki makinelere bakacak, 
bununla yeni teknolojiyi getirdiğini tespit etmiş ola
cak ve ondan sonra müsaade edecek... İşin böyle 
olmadığını hepimiz biliyoruz. İsim söylemek istemi
yorum; son zamanlarda Türkiye'nin bazı sektörlerde 
işe yaramayan makinelerle dolduğunu hepimiz bili
yoruz. Lütfen bunu kaldırın. Çok tehlikeli bir gidiş
tir. Türk endüstriisinin tekâmülünü baltalar ve ayrı
ca da eski makinelerin piyasası da yoktur, onu da 
size söyleyeyim. Fatura uydurmaya çok müsait bir 
sahadır. Yeni makinelerin belli piyasası var. Kota-
dir; liste fiyatları vardır, tescillidir, müsecceldir. Bun
larda öyle bir şey de yok. 'itibarî birtakım fiyatlar
la alabildiğine ve yatırımla 'katiyen münasebeüar 
olmayan, onun çok üstünde birtakım değerlere ya
tırım indirimi vermiş; yani vergi kaçağına yol ha
zırlamış olursunuz. 

Ben bunu, özür dilerim ama, en azından Maliye 
teşkilatına yakıştıramıyorum. 

Saygılar sunarım. |(!DY1P sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN^ — Teşekkür ederim 'Sayın Yaşa. 
SHP Grubu adına, Sayın Yılmaz Demir, buyu

run. 
SHP GRUBU ADINA YILMAZ OBMİİR (Bile

cik) — Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Arıkan'a ve Sayın Yaşa'ya çok çok teşekkür ederim. 
Gerçekten, Türk ekonomisinin bir çıkmazı olan kul
lanılmış makinelerle ü'gili bu filmi biz yıllarca gör
dük. ANAP iktidarı zamanında, kullanılmış olan ko
şuluyla taşıyıcıların ithalinin de teşvik edildiğini ve 
gerçekten Türkiye'de taşımacılıkta 'bir makine hur-
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dalığının meydana geldiğini daha önce de gördük, 
şimdi de görüyoruz ve 'bu yasa tasarısının bu mad
desiyle de göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Türkiye'de ve 
.az gelişmiş ülkelerde, geri teknoloji kullanma has
talığı vardır. ANAP iktidarının çıkardığı tüm geç
miş yasalarda denir ki : «fileri teknolojiyi kullanan 
sektörler teşvik edilir ve teşvik yatırımından yarar
landırılır.» Acaba niye?.. Burada 'bir sav hatırıma 
geliyor : Vatandaş, donunu, pantolonunu fakirlik ne
deniyle satarken... 

SUİHA TANIK (İzmir) — Ne kadar ayıp... 
YIUMAZ DEMİR (Devamla) — Çok iyi dinle

yin. Bu tabir, sizin başdanışmanınızın tabiridir. 
Türkiye'nin kaymağını 40 'bin ikisi yiyor. Bu pa

ralar nereye gitti? Ya Avrupa'daiki geri teknolojiye 
gitti veyahut da kara para haline gitti. Bu insan
ların yarınları ne olacaktır? 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Yaşa'nın dediğiı gibi, 
gerçekten, Türkiye, makinelerin toplandığı bir hur
da mezarlığı durumuna geliyor; buna dikkat etme
lisiniz, bunun vebali ve günahı da sizlere gelecek ve 
ANAP iktidarına 'fatura edilecektir. 

Türk tarımı ve Türk çiftçisi hu maddeden yine 
yanarlanamayacak. Gelir Vergisi Yasası gereğince, 
diğer kullanılmış makinelerin ithalatına da bir önce
lik tanıyor. Eğer, iktidar partisi becerikliyse, şimdi 
Anadolu'da Türk tarımının en iyi tarımsal makine
si olan traktörler çiftçilerin ellerinden çıkıyor, mazot 
alamıyorlar, tarlaya giremiyorlar, girse bile üretti
ğinden kâr elde edemiyorlar, Türk çiftçisi artık sa
banını, öküzünü tarım veya toprak işlemesine yö
neltmiştir; bunların önlemlerini alsın, Türkiye'yi bir 
hurda mezarlığı haline getirmeyin, Türkiye'yi geri 
kalmış teknodojiyle, geri kalmış ülkeler arasına sok
mayınız lütfen. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu maddenin bir diğer 
çağrışımı veya algılamam şöyle : Demek ki, Türkiye' 
de bir döviz darboğazı vardır, sektörlerde makine it
hal edilemeyen bir durum vardır; bu çağrışımı yapı
yor; yani «Bütçede döviz kallmadı» diyor. Bu du
rum karşısında ne yapacaksın? Kullanılmış hurdayı 
getireceksin; ama kimin emriyle? Hükümetin emriy
le. Devlet Planlama Teşkilatında çalışan insanlar 
devlet memuru olmaları nedeniyle hükümetin baskı
sına, emrine her zaman açıktır. 

(İstirham ediyorum, sayın hükümet temsilcisi bu 
maddeyi neden getirdiklerini çıksın burada izah et
sin. Yine, hükümetten istirham ediyorum, bu madde 
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Türkiye'nin geri kalmışlığının bir simgesidir, yüzka
rasıdır, lütfen bu maddeyi geri alınız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
DSP Grubu adına, Bayın Muzaffer Yıldırım, bu

yurun. 
DSP GRUBU ADINA MUZAFFER. YILDIRIM 

(Kayseri) —< Sayın Başkan, değerli milletvekilli ar
kadaşlarım; tarımın teşviki Ve çiftçinin desteklenme
siyle ilgili 'görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 
3 üncü maddesi hakkında Demokratik Sol Parti 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınız
da bulunuyorum, hepinize saygılar sunarım. 

Şu anda tarımla ilgili teşvik ve çilftçinin destek
lenmesini görüşmekte olduğumuzdan, bu maddedeki, 
«Kullanılmış olsa dahi Devlet Planlama Teşkilatının 
uygun görmesi» şeklindeki değişiklikle, sanki sadece 
tarımla ilgili makinelermiş gibi bir şey aklımıza ge
lebilir. Halbuki, bu madde ile, «1193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun yatırım indiriminin konusu ve nispeti 
başlıklı Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir» denilmekle, yurt dışın
da kullanılmış olsa dahi Devlet Planlama Teşkila
tınca uygun görülen makine ve tesislerin ithaline mü
saade edilebilmektediır. Dolayısıyla, her türlü ma
kine ve teçhizat, kullanılmı§ olsa dahi Türkiye'ye 
Devlet Planlamanın izni ile girebilecektir. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarımın da 
belirttikleri gibi, Türkiye, geçmişte, kullanılmış ma
kine ve tesis alımları ile, bilhassa TIR, kamyon ve 
otobüslerin kullanılmış olarak alınması ile, bunların 
yedek parçaları bulunamamış ve bugün Türkiye'de 
bütün iller, ilçeler, kasabalar birer araba mezarlığı 
haline getirilmiştir. 

'ŞABAN KÜÇÜKÖÖLU (Kastamonu) — Bir ta
ne vilayet söyle. 

MUZAFFER YILDIRIM (Devamla) — Vilayet
leri gezerseniz görürsünüz, burada oturmakla görül
mez. 

Eski makine ve teçhizat alıp, altı ay, bir sene kul
lanıp hurdalıklara atacağımıza, biraz dalha fazla pa
ra vererek yenilerini, hemı de garantili olarak yenile
rini alıp, yeni teknolojinin memleketimize girmesini 
sağlayarak memleketimize yararlı olmak herhalde da
ha iyidir. Bu bakımdan, biz grup olarak, bu mad
denin tasarıdan çıkarılmasını öneriyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
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Sayın Nalbantoğlu, buyurun. (SHP sıralarından al
kışlar) 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddede zaten bir 
önergem var; fakat dikkat ettim, önergelerimiz ko
nusunda konuşurken, televizyonda veyahut radyoda
ki Meclis saatinde, konuştuğumuzu söylemiyor, onun 
için önceden konuşmayı yeğledim. 

Şimdi, bu maddedeki «Yurt dışında kullanılmış 
olsa dahi...» ifadesi iktidarınız için bir bühtandır. Bu 
kanunu on sene sonra da kullandığımız zaman - kul
lanacaksınız veyahut elimizde olacak - diyeceğiz ki, 
«ANAP hükümeti ne diyordu? Memlekete teknoloji 
ithal ediyorum, şu, bu diye böbürleniyordu, İcraatın 
İçinden vatandaşın gözüne batıra batıra söylüyordu 
ya; yalan... Yurt dışından hep hurda makineleri ge
tirdi ve taktı, on sene sonra da bu makineler, bu te
sisler kullanılmıyor.» Onun için, bu, sizi zaten mah
kûm eden bir cümle. 

Şu cümleyi çıkarsanız dahi, mademki yetkiyi Sa
yın Başbakanımızın kardeşine veriyorsunuz; o, kul
lanılmış da olsa, eski de olsa, püskü de olsa, birçok 
makineleri, öyle zannediyorum ki, yatırım teşviki bel
gesi vereceği firmalara getirtecektir. Onlar da kolay
lıkla tabiî dışardan, o kullanılmış makineler 40 bin 
dolar ise, 10 bin dolarlık bir fatura ile veyahut 100 
bin dolarla, - benim ticaret kafam yok - nasıl kârlı 
gelecekse getirecekler, o şekilde fatura almak sure
tiyle de o firmaların kâr hanesine de geçirecektir. Ne 
lüzumu var? Bu «yurt dışında kullanılmış olsa dahi...» 
cümlesini buraya niye koymuşlar anlayamıyorum? 

Kaldı ki, «Devlet Planlama Teşkilatınca uygun 
görülen makine ve tesislerin ithali halinde» diyor. Bu 
yetki niye Devlet Planlama Teşkilatına veriliyor? 
Bu makinelerden yararlanılır mı, yararlanılmaz mı; 
az kullanılmıştır, bunu getirsin, ithal etsin, bizim 
memlekette de ya makine olarak kullansın, veyahut 
da tesis olarak getirsin kursun diye, niye bunun yet
kisine veriliyor? Bundan da kuşkuluyuz. Bu memle
kette Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yok mu? Bu mem
lekette ticaret ve sanayi odaları yok mu? Zannederim 
sanayi odası da kuruldu, - bilmiyorum ya - sanayi 
odası yok mu? Bu memlekette bu gibi tesisleri dene
timden geçirmek için makine mühendisleri odası yok 
mu? Bunlar, bu hurda makineler memleketimizde 
acaba daha kaç sene kullanılabilir sorusuna, on sene, 
onbeş sene, yirmi sene kullanılabilir diye cevap ver
sinler. Niye Sayın Başbakanımızın kardeşine bu yet
ki, niye Teşvik Uygulama Dairesine bu yetki?.. De-
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mek ki, bunda birçok şüpheyi davet edecek konular 
var. 

Ayrıca,, maddenin sonunu da anlayamıyorum. 
«Makine ve tesislerin ithali halinde, bu aktif kıymet
ler yatırım indirimi uygulamasından yararlanır» Bit
ti... «Yatırım indirimi uygulaması bakımından yeni 
addolunur» deniyor. Hurda makineyi, hurda tesisi 
getirtiyorsunuz ve «Bu tesislerin ithali halinde bu ak
tif kıymetler yatırım indirimi uygulaması bakımın
dan yeni addolunur» diyorsunuz. Bu ne demek?.. 
Yani makine ise, o yeni addolunabilir ki, o yanlış. 
Neden?.. Çünkü eski makine getirtiyorsunuz. Yatı
rım indirimi uygulaması bakımından eskiden de ya
pılmışsa bu yeni mi addolunacak, o da belli değil. 
Zaten bu maddenin tümünün metinden çıkarılmasını 
teklif ettim; böyle bir şeye lüzum yok. Bu, sizi mah
kûm etmiş olan bir maddedir. Her halükârda da si
zin iktidarınıza öğünce değildir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant

oğlu. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Grup adına söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, grup adına Sayın Yaşa ko

nuştular. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — O zaman şahsım 

adına J-ÖZ istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, ben sizi soru soracaksınız 

diye anladım. Şâhsınız adına söz isteğinizi kaydedi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; tümü hakkındaki konuşmam sı
rasında bu maddenin, Türk sanayiini ne hale düşür
düğünü. göstermesi bakımından önem taşıdığını söy
ledim; fakat sayın milletvekili arkadaşlarımızın ko
nuşmalarından sonra, ANAP'tan da herhangi bir ar
kadaşımız konuşmadığı için, konuyu teknik olarak 
izah etmek mecburiyetindeyim. 

Böyle bir hükmün getirilmesinin nedeni, yatırını 
indirimi uygulamasından ileri gelir; çünkü, Gelir ve 
Kurumlar Vergisi kanunlarındaki yatırım indirimini 
düzenleyen hükümlerde, yatırım indiriminden fayda
lanabilmek için yeni tesis olmak zarureti vardır. Bu 
yüzden, kullanılmış makinelerle yeni bir tesis kura
cak kişilerin yatırımın indiriminden istifada edebil
meleri için bü hüküm sevk ediliyor. 
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Kaldı ki, bir ikinci konu daha var : Türkiye'de 
bir işletme yeni bir tesis kurar - iki kişi, üç kişi ve
ya bir anonim ortaklık - bir yatırım indirimi hakkın
dan istifade eder. Sonra o işletmenin bir başkasına 
devri halinde de, kullanılmayan yatırım indirimini, 
yeni malik kullanmaya devam eder. Binaenaleyh bu
rada önemli olan mesele, demek ki, Türkiye'nin için
de bulunduğu durum, yeni tesis alınmasına müsaade 
etmiyor, eski tesis alınmasını gerektiriyor; onların 
da - tıpkı içerideki işletmelerin devrinde olduğu gibi -
yatırım indiriminden istifadelerini sağlamak maksa
dıyla getirilmiş bulunuyor. 

Bir de, meselenin şu tarafını düşünmek lazım : Ya
tırımcı, yatırım yaparken, herhalde parasını sokağa 
atıyor değildir. Kullanılmış makinelerin Türkiye'de 
kullanılması meselesi söz konusudur. Bugün tekstil 
sanayiine gidin görün, 1987 teknolojisine nazaran 
geri olmakla beraber, 1986, 1985 makinelerinin fiyat
ları ülkelere göre değişik olarak tespit edilmiştir. Me
sela italya'da başkadır, Avusturya'da başkadır, Al
manya'da başkadır. Yağ sanayii de öyledir; ama gö
nül isterdi ki, Türkiye'deki ekonomik şartlar iyi ol
sun, hep yeni teknolojileri' ekonomiye sokabilelim. 
Maalesef çaresiz hale gelmiştir, bunun da günahı... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
ANAP'a aittir. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Hükümete ait
tir; fakat bu hüküm, Gelir Vergisi sisteminin tamam
lanması bakımından yerindedir. 

Bir de, «Devlet Planlama Teşkilatına niye bırakı
lıyor?» deniyor. Zaten, teşvik tedbirlerini Devlet Plan
lama Teşkilatı alıyor, yatırım uygulaması da böyle ce
reyan ediyor. Onun için, o prosedür içerisinde getiril
miş bir hükümdür. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Kuşhan, size söz veremiyorum, çünkü siz... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 

önce istemiştim, Başkanlığın hatasının sonucunu ben 
çekmek zorunda değilim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Türkân Arıkan «so
ru soracağım» dediler, siz de işaret buyurduğunuz için, 
ben... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır, ben soru sor
mak için değil, -«öz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ben işaretinizi tam alama
dım, özür dilerim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkanlık Divanının 
hatasını ben çekmek mecburiyetinde değilim, takdir 
edersiniz. 
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BAŞKAN — Efendim, beyanınızı tam alamadım 
üstadım, lütfen... Sayın Kuşhan, Tüzük gereğince söz 
vermem mümkün değil, soru olarak sorabilirsiniz. 

Sayın Türkân Arıkan, buyurun efendim. 
Başka soru sormak isteyen var mı? Sayın Kuşhan, 

soru sormak istiyor musunuz? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Soracağım Sayın Baş

kan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, son 3 yıl içinde, kullanılmış olarak ithal 
edilen makine ve tesislerin dolar olarak değeri nedir? 
Bunlar hangi sanayie aittir? Ayrı ayrı tutarları nedir? 

İkinci sorum : ithal edilecek kullanılmış makine 
ve tesislere uygulanacak yatırım indirimi ile ithal edi
lecek yeni teknolojinin ek teşvike tabi tutulması ha
linde, ekonomiye alternatif maliyetleri konusunda bir 
çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa, alternatif mali
yetleri, sonuçları dolar olarak nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân Arı
kan. 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — 

Efendim, müsaade buyurursanız Sayın Türkân Hanı
mın sorularına yazılı cevap verelim; çünkü Planla
madan da mütalaa almamız gerekiyor. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap vereceksiniz. 
Sayın Kuşhan, buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 

sorumu sormadan evvel şunu istirham ediyorum, lüt
fen benim sorularımın cevabını yazılı olarak verme
sinler, yazılı istemiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, o, sayın hükümetin bile
ceği iş. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet, ben kendile
rini uyarma ihtiyacını duydum efendim. 

Sayın Başkan, öğrenmek istiyorum : Bir yasa hü
kümetçe veya milletvekillerince Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sevk edilirken, hazırlanmış olan gerek
çe, bu yasaya neden ihtiyaç duyulduğunu, memleke
te neler getireceğini, topluma neler getireceğini veya 
topluma nelere mal olacağını milletvekillerine anlat
mak ve dolayısıyla milletvekillerinin bu konuda şüp
he duydukları veya kendileri için flû olan, müphem 
olan tarafları açıklamaya yönelik değil midir? 

Eğar böyle ise, cevapları «evet» ise, o zaman ken
dilerine 3 üncü maddenin gerekçesini tekrar okuma
larını önermek istiyorum : Çünkü, 3 üncü maddenin 
gerekçesini tetkik ettiğimde, 3 üncü maddede söylen
miş olan şeylerin aynısına bazı kelimeler ilave edile-
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rek gerekçe olarak verilmiştir. Böyle bir gerekçe il© 
gelmek, Türkiye Büyük Millet Meclisini hafife al
mak veya bir şeyi kamufle etmek değil midir? 

Diğer sorumu soruyorum : Bir memlekete ülke dı
şından, hudutlar dışından ithal edilmek istenen tek- . 
noloji, yeni teknoloji transferini gerçekleştirecek ya
pıda değilse, teknolojik yapısı günün ihtiyaçlarına ce
vap vermeyecek hale gelmiş malzemenin, teknoloji 
ürünlerinin ithali, o memlekete fayda getirir mi? 

Ben, fayda getirip getirmediğini izah ederken, da
ha evvel Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkar
mış olduğumuz bir başka yasayı da kendüerine ha
tırlatarak soruma devam ediyorum : Kullanılmış olan 
TIR'ların Türkiye'ye ithaline imkân veren bir yasayı 
da burada tartışmış idik. O zaman da, bir sayın ba
kan sorduğumuz sorulara cevap vermiş idi. Dün ve
ya evvelki gün çıkarmış olduğumuz bir yasa ile de bu 
TIR'ların görev yapmadığını tescil ettik ve onların 
hurdalıklara devredilmesi imkânını sağladık. Tarım 
sahasındaki teknoloji ithalinde bu da aynı şeyi ger-
çekleştirmeyecek mi? Eğer cevapları «evet» ise, o za
man hükümetin bunu yapmaktaki maksadı nedir? 
Kimlere, üstü örtülü olarak neler sağlamak istiyor
lar? 

Bir başka sorum : Bu şekilde ithal edilecek olan 
teknolojik özelliği eskimiş ve kullanılmış hurda ma
kinelerin, yarın Türkiye'ye ithal edildikten sonra ih
tiyaç duyulacak yedek parçalarını ithal etmek mecbu
riyetiniz yok mudur? Eğer yedek parçaları da ithal 
etme mecburiyeti varsa, cevapları bu konuda «evet» 
ise, o zaman bunların Türkiye'ye maliyeti ne olacak
tır? Bu kanun tasarısını getirirken, Maliye Bakanlığı 
olarak böyle bir araştırma yapmışlar mıdır? Türkiye' 
ye, maddî yönden getireceği külfetin miktarı ne ola
caktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — 
Efendim, müsaade buyurursanız, Sayın Kuşhan'ın 
telkinlerine uyarak bu sorulara ben sözlü cevap arz 
edeyim. 

Bir kere, açık ve seçik olarak bir hususu belirle
mek istiyorum : Kendileri, gerekçelerin yeteri derece
de açık olması gerektiği hususunu vurguladılar; hak
lıdırlar, gerekçeler yeteri derecede açık olmalıdır. Bu 
noktai nazarlarına katılıyorum ve sanıyorum 3 üncü 
madde yeteri derecede açık olduğu için, gerekçeye bir
kaç kelime ilavesiyle ona paralel biçimde düzenlen
miştir. 
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Şu hususu bir kere daha arz etmeme müsaade bu
yurunuz : Gerekçeleri yeteri derecede açık bir biçim
de kaleme almamak suretiyle, Meclise saygısızlık yap
mayı asla düşünmüş değiliz. Tersine, Meclise olan 
saygımız müsellemdir; bunu bilhassa ifade etmek is
tiyorum. 

Bir hususu daha vudgulayacağım :' Zaman zaman 
bazı gerekçelerde yeteri derecede açıklık da bulun
mayabilir. Ben bunu genel olarak söylüyorum; bunu 
Meclise olan saygıyla bağdaştırmamak gerektiği dü
şüncesindeyim. Bunu da, Sayın Kuşhan'ın bu şekilde 
değerlendireceğinden eminim. 

İkinci soruları özellikle kullanılmış makine ve tesis
lerin ithali ile ilgilidir. Bunu bir yönden açıklamak la
zım : Bu, evvela bir imkân tanıyan maddedir. Yani, 
bugüne kadar, teknolojik yönden eskimiş yahut kulla
nılmış olan makinelerin ithaline fevkalade sınırlı alan
larda müsaade ediliyor idi. Şimdi sistem değişiyor. 
Ne getiriliyor? Eskimiş, kullnılmış makinelerin ve te
sisatın ithal imkânı getiriliyor. Bunu uygularken, fev
kalade dikkatli ve hassas bir biçimde uygularsınız, 
ülke menfaatlarına aykırı bir husus ortaya çıkmaz; 
kötü uygularsınız, sizin biraz evvel dile getirmiş ol
duğunuz kötü sonuçlar çıkar. 

Benim buradaki arzım şu olacak : Bir madde, bir 
yetkiyi tanır iken, illa o madde kötü uygulanacaktır 
ve kötü sonuçlar doğacaktır noktasından hareket et
memek gerekir. 

Neden böyle bir zaruret doğmuştur, şimdi onu da 
açıklamak istiyorum : 

Teknolojik alandaki gelişmeler fevkalade süratli, 
bunları takip etmek çok zor ve güç. Hatta bu ko
nuda daha açık bazı şeyleri dile getirmek lazım; bir 
sene içinde değişen teknolojiler var; ama bir sene ön
ceki teknoloji Türkiye'nin ihtiyacına cevap verebile
cek nitelikte; fiyatla mukayese ettiğiniz zaman da fi
yatta fevkalade elverişli, ekonomik bir yatırım. 

Mesele hurdayı teşvik etmek değü, mesele, bu 
çerçevedeki kullanılmış malzemelerin yurda ithalini 
teşvik etmektir ve bunun da en iyi şekilde kullanıl
ması asıldır. İşte bu maksatladır ki, planlamaya bu 
konuda bir anlamda denetim veya teşvik belgesi ver
me yetkisi tanınmıştır. 

Aslında, bunların yedek parçalarının ithali diye 
bir husus öngörülmüyor; fakat, şunu da vurgulamak 
istiyorum : Bunların yedek parçaları ithal edilse da
hi, hurda malzemenin yedek parçasının ithali mana
sında değildir bu. Binaenaleyh, bunların yedek parça
larının da işe yarayabilecek durumda olduğunu, it^ 
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hali imkânının doğabileceğini; fakat bu tasarı ile bu 
hususun düzenlenmemiş olduğunu da açıklamak isti
yorum. 

Saygılarımla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, madde üzerinde verilmiş önergeler var, 

okutup işleme koyacağım : 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 578 sıra sayılr Yasa Tasarısı

nın 3 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ederiz. 

Yılmaz Demir Erol Ağagil 
Bilecik Kırklareli 

Muhittin Yıldırım Tülay öney 
Edirne istanbul 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 578 sıra sayılı Yasa Ta

sarısının 3 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Mehmet Azizoğlu 
Erzurum Bursa 

Hayrettin Ozaınısoy Neriman Elgin 
Diyarbakır Ankara 

Metin Üstünel 
Adana 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergelerin ikisi 
de aynı mahiyette olduğundan, birlikte işlem yapıla
caktır. 

önergelere komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TJEVLET BAKANI ALI BOZER (Ankara) — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahipleri?.. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — önergemiz açık
tır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeleri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 101 arayacak mı
sınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 101 aradınız mı 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Aradık efendim 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Maddeyi kabul 

edenler... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Şimdi 101'i ara

manızı i&tiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 2361 sayılı Kanunla değişik 88 inci maddesinin 
sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden do
ğan zararlar, faaliyette bulunulan ülkenin vergi ka
nunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (za
rar dahil) her yıl o ülke mevzuatına göre denetim 
yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu 
raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türki
ye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde mahsup 
edilebilecektir. Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak 
raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilanço 
ve kâr • zarar cetvellerinin o ülkedeki yetkili malî ma
kamlarca onaylanması zorunludur. Faaliyette bulunu
lan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her 
yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makam
larından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk el
çilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaat
lerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine 
onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneği
nin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir. 

Türkiye'de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili 
ülkede de mahsup edilmesi halinde, Türkiye'deki be
yannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup
tan önceki tutar olacaktır. 

Türkiye'de Gelir Vergisinden istisna edilen ka
zançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki kazanç 
ve iratlardan mahsup edilmez. 

Bu maddenin uygulamasıyla ilgili usul ve esasları 
belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidjr.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
VURAL ARIK AN (İzmir) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, dT" 
ğerli milletvekilleri; bu hükmün getirilişine ait yaşa
dığım bir ihtilafı nakletmek istiyorum. 

Biliyorsunuz, bizim inşaat şirketlerimizin yurt dı
şına açılışı 1970*11 yıllara rastlar; Libya başta gelir. 

- 1 3 4 -
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Hem yurt içinde faaliyetiniz var, hem yurt dışında 
faaliyetiniz var. Libya'da faaliyet bitti ve zararlı bitti. 

Şimdi, yurt içinde elde edeceğiniz kazançtan bu 
zararı indirebilecek misiniz, indiremeyecek misiniz, 
problemi ortaya çıktı. Farklı görüşler var; bazı mali
ye hocaları «mahsup edilemez» dedi. Halbuki, bir de 
Gelir ve Kurumlar Vergisinin ilkesi var; o da, tam 
mükellefiyette, yurt içinde elde edilen gelirle, yurt dı
şındaki gelirin birleşmesi, ilke bu olduğuna göre, yani 
beyannamelerde gelir birleştiğine göre, zarar olduğu 
halde de bunun birleşmesi lazım gelir; çünkü, kâr -
zarar, bir paranın iki yüzü gibidir, birbirinden ayrıl
maz. Ben bu görüşü savundum ve ihtilafı avukat ola
rak da takip ettim. İtiraz komisyonu «evet» dedi, ka
bul etti, temyiz komisyonu kabul etti ve nihayet Da
nıştay kabul etti ve uygulama bu suretle doğuyordu. 

Ben, ilk konuşmamdan sonra, Maliye Bakanlığı sa
yın bürokratlarıyla dışarıda, konuştum; onlarda bu ka
rar yokmuş; fakat kendiliklerinden bu çalışmayı yap
mışlar ve getirmişler. Gerçekten, yurt dışı faaliyetleri 
arttığına göre, ihtilaf doğmaktansa, bunları hallet
mekte yarar var. Genel ilkesi de bu zaten; Danıştayın 
kararı da belli. 

İlk konuşmamda belirtmiştim, Türk elçilik ve kon
soloslukları yoksa, orada Türk menfaatlarını koruyan 
ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak 
zararın mahsubuna imkân tanınıyordu. Bunu da sa
yın bürokratlara sordum, şöyle izah ettiler: Diyelim 
ki, Türkiye'nin bir ülkede temsilcisi yok, konsolosu 
yok, fahrî konsolosu yok, elçiliği yok. O ülkede Türk 
menfaatlarını temsil eden bir diğer ülkenin temsilci
lerine görev veriyorlarmış. Bunlar Dışişleri Bakanlığı 
vasıtasıyla tespit ediliyormuş. Zarar edilen o ülkeler
de, Türkiye'yi, Türkiye'nin görevlerini yapan diğer 
memleketin resmî kuruluşları bu belgeyi verdikleri 
takdirde ibraz edilecektir. Kazanç istisnaları halinde 
de zararın mahsup edilemezliği getirilmiştir; o ülke
de mahsup edildiği halde bu getirilmiştir. 

Şimdi, uygulamaya dönük olarak söylüyorum : 
Vergi sistemleri bazen tetabuk etmeyebiliyor. Mesela 
bizde, özellikle inşaat işlerinde, birden fazla yıla sarî 
olduğu zaman, işin bitiminde beyanname veriyorsu
nuz. Diyelim ki, iş 5 yıl sürdü, bitti. Sizin yurt dışın
da da işiniz var, Türkiye'de başkaca bir işiniz yok. 
Oradaki beyan tarihini esas alıyorsunuz. O konuda 
ne düşünüyorlar onu merak ediyorum? 

Mesela, 1988'de yurt dışındaki faaliyetinizden za
rar ettiniz, 1991 senesinde de beyanda bulunuyorsu
nuz. O, zarar ettiğiniz yılı, zarar olarak mı beyan J 

edeceksiniz müstakil bir beyanname ile yahut da, 1991 
yılında işiniz bitip beyannameyi verdiğinizde, bunu 
direkt olarak mı mahsup edeceksiniz? Bu konu açık 
kalmıştır. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı efen

dim?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir efendim. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Ku

rumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla deği
şik 7 nci maddesine aşağıdaki 22 numaralı bent 
hükmü eklenmiştir. 

«22. Diğer günlük gazetelerin yayınlanmadığı 
dinî bayramlarda münhasıran günlük gazete yayım 
ve satışı faaliyetlerinde bulunan Gazeteciler cemiyet
lerine ait bu müesseseler. 

Bu müesseselerin söz konusu faaliyetlerinden elde 
ettiği kazançlar Gelir Vergisi Kanununa göre tevki-
fata tabi tutulmaz». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Sa
yın Nalbantoğlu; buyurun efendim. 

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

Bu maddenin ikinci fıkrasında «Diğer günlük ga
zetelerin yayınlanmadığı dinî bayramlarda münhası
ran günlük gazete yayım ve satışı faaliyetlerinde bu
lunan Gazeteciler cemiyetlerine ait bu müesseseler» 
deniliyor. Gazeteciler Cemiyetinin hangi müesseseleri 
var bilmiyorum; demek ki, onlar da Gelir Vergisin
den muaf olacaklar. 

Son fıkra ise, «Bu müesseselerin söz konusu faa
liyetlerinden elde ettiği kazançlar Gelir Vergisi Ka
nununa göre tevkifata tabi tutulmaz» diyor. 

Yalnız dinî bayramlarımızda, bayram üç gün olur
sa iki gün, dört gün olursa üç gün çıkan bir bayram 
gazetesinden, Gazeteciler Cemiyetine ait olan mü
esseselerin hepsi, Gelir Vergisi Kanununa göre tev
kifata tabi tutulmaz ifadesi çok muğlak bir ifade. 
Bunun izahatının yapılması lazım; bir. 

Sonra bir de, Anadolumuzun birçok ilinde ve ilçe
lerinde mahallî gazeteler var. Bu mahallî gazetelerin 
durumu ise çok perişandır. Tirajlarına bakarsanız ya 
100 tane, ya 150 tane veya 200 tane. Bu gazeteler, 
ilan aldıklarından dolayı, resmî kuruluşlara, yani dev-
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let dairelerine gönderdikleri gazete oranında,, belki 
40 • 50 tane de fazla basmak suretiyle, mecburen du
rumlarını devam ettiriyorlar. Bunlar ya batmak üze
redirler, ya da kapanmak üzereler; bunları hiç dü
şündünüz mü? 

Bendeniz bir önerge vererek, bu il ve ilçelerde çı
karılan mahallî gazetelerimizden tirajları binden aşa
ğı olanları da Gelir Vergisi Kanununa göre tevkifata 
tabi tutulmasın istiyorum. 

Bu gazetelerin durumunu hepiniz bilirsiniz. Bir
çok illerimizde, 1950'den sonra biraz mahallî basın 
canlanmaya başladı. Bazı yerlerde, başka matbu ev
rak satmak veya basmak suretiyle durumlarını sür
dürmeye çalışıyorlar ve ayrıca da mahallin sesi ol
maya, gayret ediyorlar. Bunlar çok perişandırlar. 

Onun için ben, hiç olmazsa bunların gazetecilik 
faaliyetlerinden dolayı olan gelirlerinin Gelir Vergisi 
Kanununa göre tevkifata tabi tutulmaması konusun
da bir önerge verdim. Eğer kabul ederseniz, benden 
ziyade o mahallî basını sizler memnun edersiniz. Aksi 
takdirde, şu söylediklerim sayın mahallî basının ku
lağına gidiyordur; herhalde sizi gelecek seçimlerde 
madara edeceklerdir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutu

yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 578 sıra sayılı Yasa ta
sarısının 5 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Mehmet Sait Erol 
Erzurum Hakkâri 

Kadir Narin Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır Diyarbakır 

Fahrettin özdilek 
Konya 

Ek fıkra: «ti ve ilçede çıkarılan yerel gazetelerin 
tirajı 1 ûûü'den az olanların sahibi kişi veya müesse
selerin sadece gazetecilikten olan gelirleri, Gelir Ver
gisi Kanununa göre tevkifata tabi tutulmaz.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALA ATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ALÎ BOZER (Ankara) — 

Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi açıklamasını yaptı. 
Önergeye hükümet ve komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka

nununun 3239 sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 
değişen 8 inci maddesinin 9 numaralı bendinin birin
ci paragrafı, parantez içi hükmü aynen kalmak üzere 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil, sermaye 
şirketleri, iktisadî kamu müesseseleri ile kooperatif
lerin ve iş ortaklıklarının yatırım indiriminden yarar
lanan kazançları» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka

nununun 14 üncü maddesinin 2573 sayılı Kanunla 
değişik 7 numaralı bendinin sonuna gelmek üzere aşa
ğıdaki hükümler eklenmiştir. 

«Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden do
ğan zararlar, faaliyette bulunulan ülkenin vergi ka
nunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (za
rar dahil) her yıl o ülke mevzuatına göre denetim 
yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu 
raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türki
ye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde gider ola
rak indirilebilecektir. Denetim kuruluşlarınca hazırla
nacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, 
bilanço ve kâr - zarar cetvellerinin o ülkedeki yetkili 
malî makamlarca onaylanması zorunludur. Faaliyette 
bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halin
de, her yıla ait vergi beyannamesinin, o, ülke yetkili 
makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki 
Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk 
menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki tem
silcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş 
bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir. 

Türkiye'de gider yazılan yurt dışı zararın, ilgili 
ülkede de mahsup edilmesi ve gider yazılması halin
de, Türkiye'deki beyannameye dahil edilecek yurt dı
şı kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tu
tar olacaktır. 
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Türkiye'de Kurumlar Vergisinden istisna edilen 
kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki ka
zançlardan indirilmez.» 

Bu bendin uygulamasıyla ilgili usul ve esasları be
lirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 

aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE 24. — 1991 yılı sonuna ka

dar yurt dışı faaliyet zararlarını yurt içi kazanç ve 
iratlardan mahsup edecek mükellefler geçmiş beş yıl
lık faaliyet sonuçlarını Gelir Vergisi Kanununun bu 
kanunla değişik 88 inci maddesindeki esaslara göre 
tevsik etmek zorundadırlar.» 

BAŞKAN — Geçici 24 üncü madde üzerinde söz 
isteyen var mı? Yok. 

Geçici 24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 25'i okutuyorum : 
«GEÇİCİ MADDE 25. — Bakanlar Kurulu, Ku

rumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 nu
maralı bendine göre vergiden müstesna tutulan ka
zançlar üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin (A) fıkrasının 8 numaralı bendi gereğince 
yapılacak vergi tevkif atı nispetini en çok beş yıl süre 
ile «0» sıfır olarak tespit etmeye yetkilidir». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyu
run Sayın Arıkan. 

Sayın Vural Arıkan, grup adına mı? 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Şahıs adına da olur, 
grup adma da olur. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Vural Arıkan, bu
yurun. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; menkul kıymetler yatırım ortak
lıkları ve menkul kıymetler yatırım fonlarının kurulup 
gelişmesini amaçlamak üzere; bunlar zaten Kurumlar 
Vergisinden muaf idi; fakat, Gelir Vergisinin ilgili 
maddesi gereğince, Gelir Vergisi tevkifatı ödüyorlardı. 
Şimdi getirilen bu hükümle, bunların kazançları ta
mamen vergi dışı kalmaktadır. 

Mesela, Faisal Finans, Al - Baraka kuruyor bun
ları, Kurumlar Vergisi ödemiyor, arkadan, Gelir Ver
gisi de ödemiyor. Bu kadar da insafsızlık olmaz. Ser
maye piyasası da bir günde gelişmez; bu, zamana bağ
lıdır. Siz esnafınızdan vergi alıyorsunuz, tüccarınızdan 

vergi alıyorsunuz, sanayicinizden vergi alıyorsunuz, 
ondan sonra gelip, bu tip imtiyaz şeklinde vergiler ge
tiriyorsunuz... 

Ben objektifim, samimî söylüyorum ve gelirken de 
bürokrat arkadaşlarıma sordum, dedim ki, «Bu teklif 
sizden mi geldi, yoksa Başbakanlıktan mı?» Cevap, 
«Her iki taraftan» dediler. 

Binaenaleyh, bu, imtiyaz mahiyetindedir; böyle bir 
imtiyazın verilmemesi lazım gelir. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vural Arı
kan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ma

liye cevap versin. 

DSP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; geçici 25 
inci madde üzerinde grubumun görüşünü arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım, yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, gerçi alıştık; hem tekrara alış
tık, hem de aldatmacalara alıştık. Bu maddeyi tetkik 
ettiğimde, evvela tekrar dönüp, tasarının başlığını oku
mak ihtiyacını duydum; «Tarımı teşvik, çiftçinin des
teklenmesi» diyor. Diğerlerini bir tarafa bırakın; de
vamlı surette savunulan bu; tarımı teşvik ediyoruz, 
çiftçiyi destekliyoruz... 

. Şimdi, ben aynı şeyi dile getirecektim: Sayın Arı
kan, o engin tecrübesiyle, engin bilgisiyle biraz önce 
burada vurguladı. Sayın bakanlık şimdi lütfedip açık
lar mı; Al - Baraka Türk veya Faisal Finansa, bu 
maddeyle sağlayacağımız, tüyü bitmemiş yetimlerin 
hakkından kesilen vergi muafiyetlerini, acaba hangi 
millî duyguyla bağdaştırarak sayın bakanlık izah ede
bilirler? Yasanın adına bakınız, içinde getirilen şey
lere bakınız... 

Sayın milletvekilleri, eminim, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin ıhepsini kapsayacak şekilde bu
nu söylüyorum; elbette ki, her milletvekili, ister ikti
dardan olsun, ister muhalefetten olsun, bütün madde
leri en ince teferruatına kadar veya bütün yasaları en 
ince teferruatına kadar, ait oldukları saha içerisinde; 
malî saha olsun, teknolojik saha olsun, tarımsal saha 
olsun, sosyal şaha olsun, bilmek durumunda değiller
dir, bu imkân da yoktur zaten. Aslında en ideali bu
dur; ama, Türkiye'de teşriî görev yapmanın zorluk-
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lan, bu noktada da maalesef milletvekillerinin istediği 
şekilde meseleye objektif bakma imkânını kendilerine 
vermiyor; çünkü, parlamentoda her şey çok fâzla var
dır da, bilgisine her dalda müracaat edeceğiniz ve si
zi bilgidar edecek, size gerekli bilgileri verecek ünite
ler kurulmamıştır; inşallah önümüzdeki yıllarda bu ku
rulur da, milletvekilleri böylesine büyük manevî so
rumluluklardan kurtulurlar. 

Şimdi, getirilmiş olan bu geçici madde ile - Biraz 
önce dediğim hava içerisinde veya o ifade anlamı içe
risinde söylüyorum, iktidar milletvekillerinin de pek 
çoğu bunun farkında olmamış olabilirler; meslek ne
deniyle, zaman nedeniyle tetkik etme fırsatı bulama
mış olma nedeniyle - bu teklifi getirenlere soruyorum : 
Kime, kimden, neyi kaçırarak sunmaya çalışıyorsu
nuz? Bunu eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mu
kaddes kürsüsünden bugün izah etmezseniz, öyle zan
nediyorum ki, sizin adınıza tarih sayfalarına yazıla
cak şeyler, pek arzu edilen, pek istenen şeyler olma
yacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
İMadde üzerinde verilmiş önergeler vardır, oku

tup ayrı ayrı işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmkte olan kanun tasarısının 8 inci mad

desiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen «Geçici İMad-
de 25» te yer alan 5 yıllık sürenin 7 yıla çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

'Pertev Aşçıoğlu 
Zongıidak 

Nurettin Yağan oğlu 
Adana 

Osman Işık 
Anikaıra 

Milhriban Erden 
İsparta 

Kâmili Coşkunoğluı 
Ankara 

(DYP, SHP ve lÛSP sıralarından «Bu kadar da 
olmaz, insaf, insaf» sesleri, gürültüler) 

Sayın Başkanlığa! 
578 sıra sayılı kanun tasarısında madde 8'deki 

geçici 25 linet maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Vural Arık an 
İzmir 

Ahmet Sarp 
Diyanbalkır 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Memduîh Yaşa 
İstanbul 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre tekrar oku
tup işleme koyacağım ': 

'îzmir Milletvekili Vural Arıkan ve arkadaşları
nın önergesi 

'Madde ;8'deki geçici 2!5 inci. maddenin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
'PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz elen
dim. 

'BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Sayın Bakan, burada otursa idiniz, eminimki buna 
katılacaktınız. 

BAŞKAN — 'Lütfen efendim, karşılıklı konuş. 
mayalım. 

Buyurun Sayın Arıkan.. 

'VURAT ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım... 

ŞERAFETTIN TOKTAŞ '(Balıkesir) — Nalbant-
oğlu'nu geçtiniz ağabey. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Öyle icap edi
yor, bu tutuma öyle icap ediyor. Bu memlekette, ka
pitülasyonlar döneminden sonra en büyük yağma 
bu devirde yapılıyor, vergi kanunlarında yapılıyor. 
(DYP, 'SHP ve DSP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bakınız, ben size misaller vereyim : Gidin, An
kara'da, eski Maliye Bakanı benim Ihocam vardır ve 
(Siyasal Bilgiler Fakültesinin Hocası Bedri Gürsoy) 
ne görüştedir bilir misiniz? '«Vergi sisteminde yapılan 
avantajların, verilen avantajların hiç'biır katkısı yok
tur» der. Aynı şey, 1960 yılında Türkiye'de etüt ya
pan Kaldor'un büyük devlet adamı İnönü'ye verdiği 
raporda da vardır. Hem okumayacaksınız, hem dü
şünmeyeceksiniz, ondan sonra da «Çok çıkıyor» di
yeceksiniz... Olmaz böyle şey. (DYP, SHP ve DSİ1 

sıralarından alkışlar) Bunlar ciddî meseleler. 

Şimdi, ©fendim, menkul kıymetlerin alım-satımını 
çoğaltabilmek için, bu kuruluşlara Kurumlar Vergi
si muafiyeti verilmiş alım satımda, yüzde 46 nispe
tinde; ancak, gelirlerinden Gelir Vergisi tevkifatı ya
pılıyor. Tasarının hu maddesiyle de, «Gelir Vergisi 
tevkif atını sıfıra indirelim» deniyor; yani, bunlar
dan hiç vergi almayalım denmek isteniyor. Siz, ken
di memleketinizdeki çiftçiden yüzde 7 nispetinde ver-
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<gi alıyorsunuz; fakat bu kuruluşlardan vergi aknı-
yorsunuz... Olacak gibi değil. Gaye ne?.. «Sermaye 
piyasasının geliştirilmesi» deniyor. Sermaye piyasası
nın geliştirilmesi için, biz yıllardır çaba sarf edi
yoruz; 'belirli 'bir zaman geçmediği sürece, bu piya
sanın gelişmesi de mümkün değldir; çünkü, siz her 
türlü teşviki verirsiniz; fakat, pirinç tüccarlığı yapma
ya kalkıyorsunuz, ne pirinç alıyor ine pirinç satıyor
sunuz; yani olayda malzemeniz yok. Bugün, Türki
ye'deki anonim şirketlere bakınız, hepsi; 'Koç'tan 
BNKA Holding'e varıncaya kadar hepsi, aile şir
keti hüviyetindedirler. Halka açılmış olan şirketlerin 
hepsi de, batak işçi şirketi durumundadırlar. 

Binaenaleyh, «Sermaye piaysasının geliştirilmesi» 
perdesi arkasında, bu avantjaları vermeyelim; bu 
memleket hepimizin. Niye ben -sizler konuşmadığınız 
halde- kalkıp geldim, konuşuyorum; 'bir başka teşvik 
olduğu zaman «hayır» diyor muyum? Bir kere değil, 
iki kere değil, üç kere değil; üstelik ANAP'lı da 
değilim; ama, hu işin bir realitesi var ve hu yüz
den, ben Pertev Aşçıoğkı'na sormak isterim;, acaba 
hiçbir vergi kanununu avukatlık mesleği sırasında 
eline aldı mı ki, maddedeki beş yıllık sürenin yedi 
yıla çıkarılmasını istiyor? (DYP, SHP ve DSP sı
ralarından alkışlar) 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP, SHP ve DSP 
sıralarından alkışlar) ( 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Geçici 25 inci maddenin metinden çıkarılması 

hakkındaki önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... 'Kabul' etmeyenler... 

TÜRKÂN TURGUT ARItKAN ıtfEdirne) — Ayıp, 
ayıp. (ANAP sıralarından, «Sana ayıp» sesleri, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Zonguldak 'Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka

daşlarının önergesi) 
Geçici madde 215'te yer alan 5 yıllık sürenin, 7 

yıla çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon • katılıyor mu?.. 
PLAN VB BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI A O BÖZER (Ankara) — 

Katılıyoruz efendim. (DYP sıralarından «Çok ayıp 
çok» sesleri, gürültüler) 
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[- BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, hü-
I kümet katılıyor. 
I önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

YILMAZ 'DEMltR (Bilecik) — 101'i arayınız 
I efendim., 

BAŞKAN — 101 aranacaktır. 
I Kabul edenler... 

ÖMER KUŞ/HAN '(Kars) — Oylamaya geçiyo-. 
I ruz, talandan mal kaçırmak için giriyorsunuz içeri; 
I ayıp, ayıp. Meseleye millî ve mukaddes bakın. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
I Başkan, hakaretlere müsaade edecek misiniz? 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. (SHP, 'DYP, DSP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Nasıl olur, Sayın 
I Başkan? El kaldırmayan arkadaşlar var; biz de sayı-
I yoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Te-
I reddüdümüz var Sayın Başkan; lütfen oylamayı tek-
I rarlaym. 

BAŞKAN — Saydık efendim; lütfen... 

M. TURAN BAYEZIİT (Kahramanmaraş) — 
I İçtüzüğs göre hakkımız efendim; aceleye getirmeyin. 
I Kanun çıksın diye her şeyi yapıyorsunuz. 
I BAŞKAN — Aceleye getirmedim efendim; dik-
I katli saydım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Oylamanın yenilen-
I meşini listiyoruz Sayın Başkan; biz de saydık. 

BAŞKAN — Oylamada tereddüt var, tekrar oy-
I luyorum : Kabul edenler... 

İSMAİL Ü Ğ D Ü L (Edirne) — Siz niye sayıyor-
I sunuz? Başkanlık Divanından sayıyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Üğdül... (Gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Otur yerine, karış-
I ma sen!.. Efelenmeye başlama yerinden. En büyük 
I hakaret Başkanlığadır. Başkanlığın sizi dışarıya at-
I ması lazım; ama nerede o başkan? 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
I edilmiştir efendim. 
I Geçici Madde '25'i, kabul edilen önerge ile be-
I raber oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et-
I meyenler... Kabul edilmiştir. 
I '8 inci maddeye geçici bir madde eklenmesine 
I dair bir önerge vardır, okutuyorum : 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 inci mad-
I desi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen «Geçici 
I Madde 25» ten sonra aşağıdaki «Geçici Madde 26» 
| nın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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«GEÇİCİ. MADDE 26. — Bu (Kanunun yürür- | 
lük tarihinden önce, yatırım teşvik ve yatırım indi- I 
rimi belgesi almış olup, yatırımı devam eden gelir I 
ve kurumlar vergisi mükellefleri Gelir Vergisi Kanu- I 
nunun bu Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik ek 3 
üncü maddesi hükmünden yararlanırlar.» 

Gerekçe :' 
Gelir Vergisi 'Kanununa eklenmek istenen Geçi

ci 26 ncı madde ile de, Devlet Planlama Teşlkilatm-
ca kullanılmış makine ithaline izin' verilip Teşvik 
Belgesine bağlanan bitmemiş yatırımların, bu Kanu- I 
nun getirdiği imkânlardan yararlandırılması sağlan
maktadır. 

Mehmet Ali Doğuşla Mihriban Erden 
Bingöl İsparta I 

Ha m ;t Melek Kemal İğrek I 
Hatay Bursa | 

Şükrü Yürür 
Ördü 

İBAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

'CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Sayın Başkan, 
yeni bir madde hükmündedir, yeni bir madde muame
lesi yapmanız lazım. 

BAŞKAN — (Efendim, önergedir, 
İM. TORAN BAYiEZtT ((Kahramanmaraş) — «Ek 

Madde» diyor. 
İBAŞKAN — Efendim, komisyon katılırsa, aynı 1 

şekilde madde olarak düşünülür. I 
CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — Anlamadınız 

iherihalde; bir kere daha okutur musunuz? 
. İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 
kere daha okutun efendim. 

BAŞKAN — Okutalım efendim. 

8 inci maddeye Ek Geçici 26 ncı maddenin ek
lenmesi için bir 'önerge verilmiştir, tekrar okutuyo
rum! :i I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının' 8 inci 

maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen «Ge
çici Madde 25» den sonra aşağıdaki «Geçici Mad
de 216» nın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. TÜR AN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önerge, «Yeni madde» diyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değil efendim. j 
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«GEÇİCİ MADDE 26. — Bu Kanunun yürür
lük tarihinden önce, yatırım teşvik ve yatırım in
dirimi belgesi almış olup, yatırımı devam eden gelir 
ve kurumlar vergisi mükellefleri Gelir Vergisi Ka
nununun bu 'Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 
ek 3 üncü maddesi 'hükmünden yararlanırlar.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

İM, TURAN 'BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, komisyonda ekseriyet yoktur. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılırsa, o za
man kanun maddesi gibi muamele yapacağız efen
dim. 

Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI AÜt BOZER (Ankara) — 

Katılıyoruz efendim, (Gürültüler) 
BAŞKAN — Ben izah edeyim efendim; 88 inci 

maddeyi okuyorum... 

TÜRKÂN TURGUT ARIK AN (Edirne) — De
ğişiklik önergesi değil, madde teklifi. 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Değişiklik öner
gesi değil, önergede «ek madde» diyor. 

BAŞKAN — ®8 inci maddeyi okuyorum : 
«MADDE 8)8. — Kanunlarda veya İçtüzükte ak

sine hüküm yoksa, kanun tasarı veya teklifinde bir 
maddenin reddi, komisyona iadesi, değiştirilmesi ve
ya metne madde eklenmesi hakkında, milletvekilleri, 
esas komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri ve
rebilir. Bu esaslar dairesinde milletvekilleri tarafın
dan tasarı veya teklif ımaddelerinim her fıkrası için 
dörtten fazla önerge verilemez.» 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Değişiklik önerge
si değil efendim, önergede de «ek madde» diyor. 

IBAŞKAN — 'Elk madde değil efendim, 8 inci 
maddeye eklenen bir önerge efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler..., 

YILMAZ DEMİİR ı(Bilecik) — Sayın Başkan, bir 
dakika. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

oylamaya geçmeden evvel, usul hakkında söz isti
yorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, usulsüzlük nedir? 
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'ÖMER KÜLHAN (Kars) — Ttutumunuz hak- I 
kında... Usulsüzlük var... I 

BAŞKAN — Nedir efendim, nedir usulsüzlük; I 
anlatın. I 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zatı âlinizin tutu
mu hakkında söz İstiyorum efendim; tutumunuz ta- I 
rafsız değildir. I 

'BAŞKAN — Tarafsızlıkla taraflılıkla alakası I 
yok Sayın Kuşhan. - I 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 
müsaade edliın izah edeyim, madde şeklinde tartışmak I 
gerekir; müsaade' edin, kürsüden izah edeyim. I 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtik; lütfen I 
efendim... I 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Usul hakkında... 
BAŞKAN — Kabul edenler... I 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Usul hakkında I 

söz istiyorum. I 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, oy- I 
lamaya geçmeden söz istedim, usul hakkında söz is- I 
itiyorum. I 

YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Oylamaya geç- I 
memiştiniz... Usul hakkında söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler.., Efendim, 26 I 
ncı ek madde kabul edilmiştir önerge olarak. (SHP ve I 
DYP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur- I 
malar) I 

Sayüı miUetvekilleri, 8 inci maddeyi, kabul etti- I 
ğiniz ek maddelerle ve önergeyle beraber oylarınıza I 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci I 
madde kabul edilmiştir. I 

PAŞA SARIÖĞLU (Ağrı) — Zoraki madde ka- I 
bul ettiriyorsunuz, yapmayın lütfen. I 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Baş- I 
kanlık 'Divanının tarafsız olması lazım; söz verin, I 
izah edelim. I 

BAŞKAN — 9 uncu maddeyi okutuyorum: I 
MADDE 9. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka

nununa aşağıdaki geçici 16 ncı madde eklenmiştir. I 

GEÇİCİ MADDE 16. — 1991 yılı sonuna kadar I 
yurt dışı faaliyet zararlarını yurt içi kurum kazancın- I 
dan indirecek mükellefler geçmiş beş yıllık faaliyet I 
sonuçlanın. Kurumlar Vergisi Kanununun bu kanun- I 
la değişik 14 üncü maddösinin 7 numarah bendin- I 
deki esaslara göre tevsik etmek zorundadırlar. I 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz iste- I 
yen?... I 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söz istiyorum Sa- I 
yın Başkan. [ 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Grup adına söz 
istiyorum, 

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

terseniz vermeyin; takdirinize girer. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
9 uncu madde üzerinde, grup adına Sayın Demir, 

buyurun. 
Sayın Yılmaz Demir, 9 uncu madde' üzerinde efen

dim... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

onu, lütfen benim takdirime bırakın. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Siz bu yasayı, büyük bir olasılıkla, saat 18.00'e 
kadar çıkarmak üzere götürü aldınız ve bununla gö
revlendirildiniz. Başkanlığa büyük bir gölge düşü
rürsünüz, Türkiye'yi gıdım gıdım satarken, Eaisal ku-
rulu§unu!n GAP'a göz diktiğini biliyoruz; ama bu 
yasa, inanıyorum ve güveniyorum ki, Anayasa 
Mahkemesinden geri dönecektir. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Biz sattırmayız Türkiye'yi arkadaş
larım. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Bu, deli, tı
marhanelik deli< • 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
YILMAZ DEMİR {Devamla) — Sayın Başka

nım, Sayın Artkan gayet iyi anımsattı; Türkiye'de, ar
tık, kimlere nasıl ödün verildiğini çok iyi biliyor
sunuz, Bugün, basın yine geniş kapsamlı olarak yaz
mıştır; Türkiye'nin artık kıyıları bitti, istanbul'da 
Sevda Tepesi bitti, Faisal kuruluşu artık GAP'ı al
mak üzeredir, GAP'ta tesis kuracaktır. GAP'taki in
sanlar nereye gidecektir? 

Yasaya bakıyorsunuz, tarım yasası; halbuki Fai
sal kurulusuna Al - Baraka kuruluşuna ödün verilen 
yasadır. Bunun için, Türk Milleti sizin yakanızdan 
ıtutacak ve sizleri yerlere yatıracaktır; ilk fırsatta, 
ilk seçimde. 

Sayın Başkan, lütfen kürsüyü terk ediniz ve yü
ce Meclisin tarafsızlığına gölge düşürmeyiniz. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. (SHP, DYP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN,— Sayın Yılmaz Demir, hiçbir usul
süzlük yapılmamıştır; İçtüzük ne emrediyorsa onu ya
pıyoruz. 

Sayın Vural Arıkan, buyurun, (DYP sıralarından 
alkışlar) 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bu madde okunduğu zaman, 
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niye 1991 senesinin kayıtlı olduğunu görüyorsunuz 
ve niye var diye düşünebilirsiniz. Demin kürsüye 
çak çıktığımı söyleyen arkadaş da bu düşüncede 
olabilir; onun için söylüyorum. 

İsabetli bir hükümdür bu; çünkü, zarar mahsu
bu ileriye doğru beş yıl için geçer ve oradaki faali
yetlerinin de, orada mahsup edilip edilmediğinin 
de kontrolü bakımından, beş yıllık faaliyetini tev
sik mecburu yetin i getiriyor kanun; bu yüzden isa
betlidir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arı kan. 
Efendim, madde üzerinde başka söz isteyen var 

mı? Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KOŞ/HAN (Kars) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin çok saygılı bir üyesi olarak, çok istiyordum, 
çok istedim ve hâlâ da istemeye devam ediyorum 
ve edeceğim de; hiçbir maddede, o maddenin dışın
daki bir konuya temas etmek gibi bir mecburiyet 
karşısında kalmayayım; fakat, gerek Başkanlık Di
vanının tutumunda, gerek Genel Kurulda, rnaale-
lesef, devamlı surette görmek mecburiyetinde kal
dığımız yaklaşım tarzları bizi, tabirimi mazur gö
rünüz, bir noktada saygısızlık hareketine, itmekte
dir. Şimdi de, yapacağım konuşmayı bu çerçe've içe
risinde bulursanız Sayın Başkanım, biraz önceki ha
tamızı telafi edebime fırsatını bulabilmeniz ve aynı 
zamanda, da, parlamentoda gerçeklerin söylenme
sine de tahammülünüzün olduğunu gösterebilmeniz 
bakımımdan, lütfen, o şekilde değerlendiriniz. 

İSayın milletvekilleri, Türkiye'de birtakım şeyler 
yerinden oynadı; dolayısıyla parlamentoyu Türkiye' 
den ayırmak ve* oradan ayrı mütalaa etmek mümkün 
değildir. Bu Türkiye'de, gerçekten utanması gereken 
kimseler, utanmaması gereken kimselere «Utanın, 
utanın» diye bağırabiliyorlar artık; gerçekten utan
ması gereken Ikimseler. 

Biraz önce lisanı münasiple, sesimi de mümkün 
olduğu ikadar yükseltmeden; çünkü, arkadaşlarımdan 
bir kısmının sesimin tonundan rahatsız olduklarını 
biliyorum; o bakımdan mümkün olduğu kadar, ya
pabildiğim kadar, tahammül edebildiğim kadar sesi
mi frenleyerek, kontrol ederek söylediğim şeylerden 
sonra kalkıp - da, «utanın» diye bağırabikne cesa
retini kendinde görebiliyorsa değerli arkadaşlarım, 
bir milletvekilinin bir milletvekiline bunu söyleme
si hiç de güzel değildir; ama, evvela şöyle bir du
ruma bakıp da, acaba durumundan kendisinin mi 

utanması lazım, yoksa millî bir meselede böylesine 
mücadele eden muhalefet milletvekillerinin mi utan
ması lazım; onu kesin bilelim. 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Madde ile 
ilgisi yok Sayın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — İzah ettim sa
yın milletvekilleri; konuşmamın bir kısmının madde 
ile ilişkisi olmayacağını, konuşmamın başlangıcında 
söyledim; bir şeyleri bir yerlere kıstırarak bir yere 
varmaya çalışmadım. 

Sayın milletvekilleri, neyi kimden kaçırıyor ve 
kime peşkeş çekiyoruz? Net söylüyorum, neyi ikim
den kaçırıyor ve kime peşkeş çekiyoruz? Elbette ki, 
iktidar olmanın, bir partinin mensubu olmanın in
sana yüklemiş olduğu birtakım mükellefiyetler var
dır; elbette ki, bir parti bir prensip kararı almış
sa, o partinin üyeleri, alınmış olan prensip kararına 
saygılı olmak mecburiyetindeîdir, elbette İki, parla
mentoda yapılmış olan çalışmalar oylama safhasına 
geldiğinde, herkes görüşü doğrultusunda oyunu kul
lanma hakkına sahiptir. Bütün bu gerçekleri değer
lendirdikten sonra - çok affedersiniz ama, tekrar 
etmek mecburiyetindeyim - otomatiğe bağlanmış oy 
makinesi değildir milletvekillerinin parmakları. B;iraz 
önce kabul ettiğiniz o maddeyi, nasıl kabul ettiniz, 
anlalayamıyorum. Sayın Aşçıoğlu ve arkadaşlarının 
verdiği önergeyle, yedi yıla nasıl çıkardınız, anlaya
mıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen 9 uncu mad
de üzerinde konuşun efemdim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Hep
si içice Sayın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Anlayamıyo
rum, nasıl izah edeceksiniz siz bunu millete? 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen 9 uncu ır-ud 
de üzerindb konuşun efendim; lütfen efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve-
ıkilleri, maddenin hangisinden alıp, hangisine1 getir
mek gerekir? 9 uncu maddede, biraz önce Sayın Arı-
kan çok hüsnüniyetle, o bilinç düzeyinde verdiği 
doğrultuda - Ama alan olursa tabiî önemli bunlar; 
algılayabilen olursa önemli bunlar - maddenin içe
risinde belki de kötü bir maksat yok; belki de ger
çekten talandan mal kaçırılmıyor bu maddede; ama 
Öyle görüntüler verdiniz ki, artık biz, gerçek anla
mında anladığımız, net olarak görebildiğimiz mad-, 
delerde de, «Acaba ne fırıldak dönüyor?» diye dü
şünmek mecburiyetindeyiz. 
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ALI DtZDAROĞLU (Antalya) — Fırıldak sen
sin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — işte bu espri içe
risinde, biz, kesinlikle bu maddeye de karşı çıkıyo
ruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğunlu
ğun size sağlamış olduğu bu imkânın devamlı ola
cağını eğer düşünebiliyorsanız, yanılıyorsunuz sayın 
iktidar milletvekilleri. Çok yakın bir gelecekte azın
lığa düştüğünüzde, bugün yaptığınız hatalara çok 
pişman olacaksınız; ama, iş dşten geçmiş, ay baca
yı savuşmuş olacak. Bugünkü günahlarınızı o gün 
nasıl ödeyebtfirsiniz diye düşünüyor ve Tanrı'dan 
size yardımcı olmasını diliyorum, '(DSP ye DYP sı-
ralanndan alkışlar) 

MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Mühim 
olan burası. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun, birinci mad

desindeki amaçlara uygun olarak 1987 yılında büt
çede yeniden açılacak tertibe ödenek kaydetmeye ve 
bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye ve 
Gümrük Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Geçici madde üze'rinde söz isteyen 
var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — Bu Kanun 1.1.1987 tarihinden 

geçeri olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Vural Ar ikan. 
VURAL ARIKAN (tzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; yasaların geriye? doğru işlemez-
liği ilkesi var; bunu birkaç kez de arz etmeye çalış
tım. Kazanılmış halklar müstesna olmak üzere, par
lamentoyu bağlayan bir husus değil; ama bu kanun
da 1.1.1987 tarihi niye esas alınmış; tabiî bakan ve 
bürokratlar hiçbir açıklama yapmadıkları için, bu
nu sormak üzere huzurunuza çıktım. 

»Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Başka söz 'isteyen var mı efendim?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddöyi okutuyorum: 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür.; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, 101 yok; 101 işaret kalkmadı. 
BAŞKAN — Tasarının tümünü oylamadan ön

ce, oyunun rengini belirtmek üzere, aleyhte ve lehte 
birer kişiye söz vereceğim. Aleyhte söz isteyenler, 
Sayın Cafer Tayyar Sadıklar ve Sayın Vural Arı
kan. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Söz hakkımı Sayın Arıkan'a devrediyorum efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte, buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (îzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; ben, başlangıçta bu tasarının 
lehinde' olduğumuzu ifade etmiştim; çünkü, sanıyor
duk ki, tarıma bir şey çıkacak; bir şey çıkmadı... 

iPAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Çapanoğlu çıktı. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — ... Çıka çıka 
kuş çıktı. Esas kuş, bu fonlara çıktı, fonlara. Sayın 
Bakanın bana ifade ettiğine göre, bu tasarının arka
sında İş Bankası da varmış. Düşünebiliyor musu
nuz? Lobileri düşünebiliyor musunuz, Türkiye'de? 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Onlar 
yaptı kanunları. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Holdingler, lo
biler... Her şeyde lobi olur, ama ülkemin millî men
faatlerinde lobi olmaz. 

Parlamento, âdeta bir oyuncak haline getirildi sa
yın iktidar tarafından. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) Bakınız nasıl... Bundan bir süre önce Lizing 
Kanunu geçirildi. KDV'sine dikkat ediniz; Lizimg şir
ketleri için çok cüzi tutuldu bunun KDV'si. Lizing 
şirketleri için aslında kanun geçirmeye de lüzum yok 
idi; çünkü eski rejime göre yapılabiliyordu. Hatta 
bunu ben, o zaman bu işlerle uğraşan Sayın Ah
met Özal'a söylemiş idim: «Bir kanun çıkmasına 
gere'k yoktur, mevcut sistem içerisinde kararname 
ile yapılabilir» dedim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ah
met Özal mı hazırlamış kanunu? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Sonra kanun 
çıktı, arkadan KDV çıktı, KDV'de Lizing şirket
lerine yüzde 2 verildi; ama, bir ay, ilki ay sonra bir 
de baktık, Türkiye'de ilk Lizing şirketini kuran ta
lkım, Al - Baraka, Faisal Pinans takımı. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Onun için, sayın arkadaşlarım, kendimizi alet et
tirmeyelim, kendimizi iyi kullanalım; bugün varız, 
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yarın yokuz. Aksi takdirde, ileride vicdan azabı çe
keriz. İleride, Mustafa Taşar, - çok seneler millet
vekilliği yapmasını dilerim - «Vural Abi o zaman 
doğru 'söylüyordu da, biz elimizi 'kaldırmadık» diye
ceke, Bunu hissedeceksiniz; onun için vicdanlarınıza 
hitap ediyorum... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Var
sa... 

VURAL ARIKAN (Devamla) — «Köylümüze 
verelim, memleketimize verelim, fakirimize verelim, 
fukaramıza verelim; zenginden de alalım, vergimi
zi alalım» diyoruz, «İş Bankası gibi kurumlara bağıt
lamayalım» diyoruz. «Al Barakaya bağışlamayalım» 
diyoruz, «Faisal Finansa bağışlamayalım» diyoruz. 
Eğer bağışlayacağımız bir şey varsa, köylümüze ba
ğışlayalım; memurumuza verelim, işçimize verelim. 

Bu bakımdan, o maddenin kabulünden ötürü ta
sarıya kırmızı oy vereceğimi - zannediyorum arka
daşlarım da o suretle oy vereceklerdir - saygıyla 
arz ederim. . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vural Arı-
fcan. 

Tasar'inın tümü açük oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında 

dolaştırılmak suretiyle yapılmasunı oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... 'Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını soyadını, seçim 
çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak sure
tiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutuları, sıralar arasında dolaştırılsın. 
'(Oylar toplanmaya başlandı) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin A ras, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (1) 

BAŞKAN — Oylama yapılırken gündeme devam 
edeceğiz, 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S._ Sayılı basmayazılar 
14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına ekli
dir. 

«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler» bölümüne devam ediyoruz. 

Gündemin 2 inci sırasınldaki, Erzurum Milletve
kili Sabahattin Araş ve arkadaşlarının içtüzük Tek
lifinin görüşmeleri, alınan karar gereğince ertelen
miştir. 

3. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasındaki, İçel 
Milletvekili Edip Özgenç'in İpekböeekçiliği Kanu
nu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyo
nu raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?... Yok. 
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasındaki, «İs
tanbul 'Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 13 arkada
şının 11.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerine Fık
ralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Adana 'Milletvekili Nuri 
Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 sayılı Türkiye Rad
yo - Televizyon Kanununun 20 nci (Maddesinin De
ğiştirilmesine 'İlişkim Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu» üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?... Yok. 
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 

5. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Ku
rucuları Arasında Yer Alan Dört Milletvekili ile Bir 
Siyasî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.' 
ye Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü 
Maddesi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair 
Başkanlık Divanı Kararı ite Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 

6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe-
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sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
raporları (311158) (S. Sayısı : 547) 

7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyan Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvecehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları 
(3/1073) (S. Sayısı : 548) 

BAŞKAN — Gündemin 5, 6 ve 7 nci sırasındaki. 
Başkanlık tezkereleri ile ilgili görüşmeler, alman ka
rar gereğince ertelenmiştir. 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanım Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nu Raporu (2J77, 2/338, 2/345) (S. Sayısı : 565) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 8 inci sırasındaki, Ordu 
Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve Tokat Millet
vekili Metin Gürdere'nin, Ankara Milletvekili İs
mail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu raporu 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

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

larınıza sunacağım: Okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Komisyon raporunun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde, DYP Grubu adına, Sa
yın Turgut Gülez, SHP Grubu adına Sayın Yılmaz 
Demir söz istemişlerdir; kendilerine sırasıyla söz ve
receğim.; 

DYP Grubu adına Sayın Gülez?... Yok. 
SHP Grubu adına, Sayın Yılmaz Demir, buyu

run efendim. 

(1) 565 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

SHP GRUBU ADINA YILMAZ DEMİR (Bi
lecik) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; bu hafta sizlerle devamlı beraber olduğum 
için çok sevinçliyim. Umarım ve dilerim; Türkiye' 
deki kooperatifler yasasını veyahut da kooperatife 
üye olan kişilerin yazgısını, İngiltere'den başlayıp, 
24 Ocak kararlarını, onun düzeyinde ANAP iktida
rının ne denli kooperatifler olayına, algısına nasıl 
yaklaştıklarını bir nebze anlatmaya çalışacağım. 

Yazgıya bakınız ki, kooperatifçilik, ingiltere' 
de Adam Smith'in «Laissez faire laissez passer», «Bı
rakın yapsınlar, bırakın geçsinler»; yani bugünkü 
ANAP iktidarının serbest ekonomi sistemiyle eşde
ğerde başlıyor. Türkiye'de 1930'lu yıllarda, Büyük 
önder Atatürk'ün, birinci üye olma koşuluyla, Türk 
çiftçisini, Türk tarımında uğraşanları ve kentte otu
ranları, bir nebze kooperatif şirket şeklinde kalkın
maya yönelik ilk girişimi, tarım kredi ve tarım satış 
kooperatifleridir. 

Tarım Ikredi kooperatifleri, tarımda uğraşan in
sanlar için, köylü vatandaşlar için tarımsal girdileri 
temin eden bir kooperatif türüdür. Bu kooperatifler
de, yöneticilerini ve başkanlarını, üyeler kendi ara
sında seçiyor ve bu üyelerin tarım girdilerini, tekno
lojiyi Tütlk çiftçisine ulaştırabilmesi, Türk çiftçisinin 
ürettiği tarımsal ürünleri de, tekrar diğer bir koope
ratif şirketi şeklinde tarım satış kooperatiflerinin bir
liklerinin kanalıyla üretimi değerlendirmesi iiçin Ta
rım Satış Kooperatifleri Yasası çıkıyor. Ulu Önder 
Atatürk'ün kurduğu, hem tarım kredi kooperatifleri, 
hem de tarım satış kooperatifleri, devri iktidarınız
da, yani ANAP döneminde bir şekil değiştirdi; artık, 
kooperatif üyeleri, kendi genel müdürünü, kendi yö
netim kurulu başkanını, birlik başkanını ve memur
larını seçemiyor. Ne oluyor?... Ancak iktidar kana
dındaki adamların istemleri doğrultusunda, genel 
müdür, bölge müdürü ve diğer personeli hükümet ta
rafından atanarak Türkiye'de kooperatiflere sonsuz 
derecede damga vurulmuştur, frenlenmiştir, koope
ratif ilkelerinden uzaklaştırılmıştır. 

1965'li yıllarda, bakıyoruz, Türkiye'de 15 adet ya
pı kooperatifi ve tarımsal köy kalkınma kooperatifi, 
Türk Ticaret Yasasından yararlanarak, kurulmaya ça
lışılıyor. O dönemin iktidarı 1969 yılında 1163 sayılı 
Kooperatifler Yasasını çıkarıyor ve gerçekten Tüık 
toplumunda 1163 sayılı Kooperatifler Yasası bir ye
nilik, bir olgu, örgütleme modelinde - yasa eksik de 
olsa - uygarlık ve çağdaşlık getiriyor. Tabiî, o döne
min hükümetine şükranlarımızı sunmadan önce, 1961 
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Anayasasının emri düzeyinde bir yasa olduğunu da 
hatırlatmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 1969 sonrası, Türkiye'de, 
tarımsal köy kalkınma kooperatifleri, üreticiler koo
peratifi dev adımlarla filizlenmeye ve yeşermeye ça
lışıyor. Yıl, 12 Eylül sonrası ve bir olay meydana ge
liyor; Türkiye'deki üreticilerin, Türkiye'deki çalışan 
insanların kurmuş olduğu tarımsal köy kalkınma koo
peratifleri üst birliği, Köy-Koop diye, 12 milyon ki
şinin ortak olduğu ve devlete karşı bağımsızlık ilkele
rini getiren, devlet yardımından çok, kendi öz varlık
larıyla tarımsal girdilerini sağlayan ve ürettikleri ta
rım ürünlerini satan Köy-Koop olayı 12 milyon in
sanın katılımıyla dev bir proje haline, dev bir örgüt 
haline gelmiştir. 

Bu örgütlenmeden dolayı 12 Eylül sonrası, bu dö
nemin insanları olmasa bile, bu Köy - Koop olgusu ve 
12 milyon kişinin ortak olduğu bu büyük kuruluş, üst 
kuruluş yargılanarak, kapatılmıştır. 24 Ocak kararları 
öncesi tarımsal köy kalkınma kooperatiflerine, diğer 
tabirle köylünün örgütlendiği, köylünün bir araya gel
diği kooperatiflere, yasada yüzde 1 faizle kredi veril
mesi emrivakileri vardı. Yazgıya bakın ki, 24 Ocak ka
rarlarıyla, yasanın bu maddesi iptal edilerek, günlük 
normal faiz sistemlerinden yukarıya doğru çekildi. 
12 Eylül sonrası, Köy-Koop'un kapanması ile tarım
sal alanda uğraş verenler için, köylüler için örgütlen
me imkânının kapanması, Türkiye'de tarımda bir ör
gütlenme geriliğini beraber getiriyor. 

Sonuçta, 1983 yılına geliyoruz. 1983 yılında, Ana-
doludan buraya kadar gelerek hepinizin temsil ettiği 
bu yüce varlıkta gelişen bir olayı sizlere anımsatma
dan geçmek istemiyorum. Sayın Başbakan, 1983 yılın
da, tarımda çalışan kooperatiflerin bağlı bulunduğu 
Köyişleri Bakanlığını kaldırarak, bunları, yerine kur
duğu Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığındaki bir 
genel müdürlüğe vererek, ismini bile kaldırmıştır. 

Yine, 1983 iktidarı (ANAP iktidarı) projeye daya
lı tarımsal girdileri temin eden kuruluşlarda faizleri. 
normal faizlerin yanına çekmiştir. Yine bu dönemde. 
gerek 1982 Anayasasının, gerekse ANAP'ın, Türk 
köylüsünün, Türk vatandaşının örgütlenmesine engel 
olduğu bilinmektedir. Buna neden olan ANAP iktida
rının Başbakanının bir sözü var: «Biz askerin deva
mıyız; ama siz de askerin devamısınız». 1983 yılında, 
ANAP'ın nasıl iktidar olduğunu hepimiz biliyoruz; 
basın yazdı, bütün dünya teyit etti; ANAP iktidarı ve
to edilecekti. Eğer o zaman Başbakan Amerika'ya gi
dip de (zayıflama nedeniyle) IMF'nin temsilcisini ve 

NATO Güney Komutanını sayın büyüğümüze gönde
rip icazet almasaydı, bugün Türkiye'de kooperatifle
rin yüzde 1 olan faizi, yüzde 22'ye ve daha yukarıya 
çekilmezdi. 

Bu olayı yüce Mecliste anlatmamın bir nedeni, zi
raat yüksek mühendisi olmam ve 15 yıl, Türkiye'de 
kooperatiflerin çeşitli kademelerinde görev yapmam-
dır. Dün, bir yasa daha geçti. Dikkatle dinleyin arka
daşlarım; karşılıklı sigorta şirketlerinde kooperatife 
üye olan kişilerin en az aidatları 1 milyon lira olma
lıdır. Ordu Milletvekili Hüseyin Sağesen, 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununda kişilerin en fazla 1 milyon 
lirayla ortak olma koşulunu getirdiği zaman, iktidar 
bunun karşısına çıkarak, 500 bin liraya indirmiştir. 
Dün çıkan yasada karşılıklı ticarî sigorta şirketlerine 
1 milyon lira sermaye payı ve 800 üye olması koşulu
nu getiriyorsunuz; ama tarımda çalışan insanlara da 
«Senin sermayen 500 bin liradan fazla olamaz» diyor
sunuz... Soruyorum ANAP iktidarına, nedir bu çeliş
ki? Dün oy verdiniz, bugün de diğer bir kooperatif 
vasası şeklinde, kooperatif örgütlenmesi şeklinde bu 
teklife «evet» diyeceksiniz; zorunlusunuz, çünkü ikti
dar tarafından geliyor. Muhalefet tarafından gelen, 
«Her kooperatif üyesinin sermaye katılımı 1 milyon 
lira olur» yasa teklifine karşı koydunuz. 

Tarih sizi, örgütlenmeden mahsun bırakılmış bir 
toplumun kara yazgısıyla, vebali ve günahıyla karşı 
karşıya bırakıyor. Hükümetten benim temennim; 1163 
sayılı Kooperatifler Yasasının yalnız bir maddesini de
ğiştirmek yerine - Sayın hükümet, ikaz ediyorum, öne
ri getiriyorum; Türkiye'de bankerlik olayı gibi bir 
kooperatifler olayı yaşanıyor; denetimin yok, tetkikin 
yok, yaklaşımın yok, herhangi bir bilgin yok - dürüst
çe bir 1163 sayılı Kooperatifler Yasası getir ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden beraberce geçirelim. 

Türkiye'de, bileziğini, boyundaki altınını satıp do
landırıcı kişilere kaptıranların paralarının hesamını 
sizden soruyorum ANAP milletvekili; Uyum Yapı 
Kooperatifi de buna dahildir. Bunların cevabını nasıl 
vereceksiniz? Bir tek 1163 sayılı Kooperatifler Yasa
sının bir maddesini değiştirmekle mi çözeceksiniz ar
kadaşlarım? Getirin, uygar bir kooperatifler yasası ge
tirin; her sektöre göre, her uğraşa göre genel yasala
rını, ayrıca bu yasayla da kooperatiflerin özel ilkeleri
ni monte edelim; ama, bakıyor ve görüyorum ki, na
sıl olsa iktidar bu yazgıların altında ezilecektir; ma
dem ezildik, boynumuz gitti, ayaklarımız değişsin. Bu 
varsayımla, gerçekten, Türkiye'de 24 Ocak kararlan 
sonrası bankerlik olayı ve 1163 sayılı Kooperatifler 
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Yasasıyla sömürülen binlerce kişi adına hükümeti ikaz 
ediyorum, hükümeti göreve davet ediyorum, sizlerin 
vicdanlarınıza hitap etmek istiyorum. 

Saygılar, sevgiler. (SHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
DYP Grubu adına, Sayın Cemal Özdemir, buyu

run efendim. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Grup 

adına konuşmaktan vazgeçtik efendim. t 

BAŞKAN — DSP Grubu adına Sayın Alcan, bu
yurun. 

DSP GRUBU ADINA SALİH ALCAN (Tekir
dağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarım kre
di kooperatifleri, köylünün öz varlığıdır. Bundan ön
ce çıkarılan kanunlar neueesinde, bu kuvvet, köylü
nün elinden alınmıştır. Nasıl alınmıştır?.. Yönetim ku
rulları değiştirilmiş, bu kooperatiflerin başına tayinen 
müdürler getirilmiştir. Bundan önce, köylümüz kendi 
arasında yönetim kurulunu oluşturur ve müdürlerini 
de kendileri tayin ederdi. Neden tayin ederlerdi?.. 
Köylü olan, o tarlanın içerisinde gezinen kişi, o tarla
nın içerisinde çalışan kişi, tüm çiftçinin sorunlarını bi
liyordu ve o ilgili yönetim kurulu başkanı ve müdür 
olan kişi de, sorunları iyi bildiğinden dolayı, tarım 
kredi kooperatiflerinin amaçlarını hedefine ulaştırabi-
liyordu. Şimdi ise bunu ne yaptık?. Ayağı tarlaya bas
mamış bir kişiyi yönetim kurulu başkanı ve müdür 
olarak tayin ettik ve neticede bundan, köylü adına 
hizmet beklemeye başladık. İşte, esas yanlışlık bura
dan başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bugün köylümüz perişandır. 
Neden perişandır?.. Ziraat Bankasına kredi için gitti
ğinde, kendisinden hisseli tapu değil, gerçek tapu is
tenmektedir; eğer bu tapuyu bulamıyorsa, kendisin
den, çiftçi kefil değil, o yörenin ileri gelen tüccarla
rından kefil istenmektedir. Eğer, tüccar olan iki kefil 
bulamaz ise, köylü, Ziraat Bankasından kredi alama
maktadır. 

Tarım kredi kooperatiflerinin, her geçen gün, mut
laka gerçek rayına oturtulması kaçınılmaz olmuştur. 
Bunun sebebi şudur: Köylümüz, tarım kredi koope
ratifinden gübre beklemektedir, ilaç beklemektedir, 
araç ve gereç beklemektedir; bunların ucuz teminini 
beklemektedirler. 

SANAYt VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — 
Sayın Başkan, bir yanlışlık oluyor; Tarım Kredi Koo
peratifleri Kanunu görüşülmemektedir, 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanunu görüşülmektedir. Bir yanlışlık 
olmasın. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Yani 1581 sayılı Kanun 
değil. Sayın Alcan'ın üzerinde konuştuğu, 1581 sayılı 
Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunudur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
SALİH ALCAN (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım, ben bu eksiklikleri genel olarak söyleme arzusu
nu hissettim, duydum. Burada tek bir maddenin de
ğiştirilmesiyle bu sorunun halledilemeyeceğini ifade 
etmek istiyorum. Eğer, iktidar kanadındaki değerli ar
kadaşlarımız bu soruna bir çare bulmak istiyorlarsa, 
hakikaten, Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununun 
tüm maddeleri değiştirilerek bu yaranın iyileştirilmesi
ni arzu ederiz. 

Bu yönde dileklerimi ileterek, hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurun. (DYP sıralarından 

alkışlar). 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, kooperatif
lerdeki sermaye artırılması uygun görülebilir, gerçek
ten enflasyonun etkisini göz önünde tutarsak, bu ar
tırma yararlı olabilir; ancak, Kooperatifler Yasasının 
sanıyorum bugün tümüyle ele alınmasında yarar var, 
sadece bir veya iki maddede değişiklik yapmakla, 
kooperatifler sorununun Türkiye'de çözülebileceğine 
şahsen inanmıyorum ve bunun pek yararlı olabileceği
ni de sanmıyorum. 

İkinci olarak, burada bazı yetkilerin yeniden Ba
kanlar Kuruluna verilmesini de sakıncalı görüyorum. 
Aslında, Anavatan Partisinin iktidarı aldığı ilk yıl için 
birtakım yetkilerin verilmesinde belki yarar vardı; 
ama dördüncü yılını doldurduğumuz bu yıl içinde, 
bütün yetkilerin yeniden Bakanlar Kuruluna verilme
si büyük sakıncalar yaratmaktadır; nitekim, Resmî 
Gazeteyi incelediğimiz zaman, tetkik ettiğimiz zaman, 
bu sakıncaları zaman zaman görmekteyiz. 

Ben, konunun başka bir yönünü tekrar gündeme 
getirmek istiyorum: Hatırlayacaksınız, 30 Nisanda 
gündem dışı bir konuşma yapmış ve Türkiye'de de
netim eksikliğini yüce Meclisin dikkatlerine sunmak 
istemiştim. İzin verirseniz onu tekrarlamak istiyorum, 
rakamları tekrar yüce Meclisin dikkatine sunmak is
tiyorum; çünkü, şimdi sermaye artırımına gidildiği 
takdirde, denetimin önemi de bu artırım ölçüsünde 
tekrar gündeme gelmektedir. Kooperatiflerin deneti
minde gerçekten büyük açmazlar vardır. 1984 yılında 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı kooperatiflerin 
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sayısı 29 083 idi, bu, 1986 yılında 36 006'ya ulaşmış
tır; yani üç yıl içinde bakanlığın denetimine tabi koo
peratiflerin sayısı 10 bin adet artmıştır; peki denetimi 
ne olmuştur? Bakınız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
müfettişlerince denetlenen kooperatiflerin sayısı aynen 
şöyledir: 1985'te 198, 1986'da ancak 376 kooperatif 
denetlenebilmiştir; yani yüzde yarımı ve yüzde l'i de
netlenebilmiştir. Bu kooperatiflerin büyük bir bölümü 
de konut kooperatifleridir. 1984'te konut kooperatif
lerinin sayısı 20 984 iken, 1986'da 29 338'e ulaşmış
tır; üç yıl içinde 8 bin küsur kooperatif artmıştır. Bu
nun konutu bir an önce geliştirme bakımından iyi yön
leri vardır; ama demin de söylediğim gibi, denetim 
açısından büyük açmazlar - özellikle konut koopera
tiflerinde - vardır. 1984 yılında 28, 1985 yılında 115, 
1986 yılında da ancak 215 konut kooperatifi denetle
nebilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kooperatifler 
konusunda pek yakında inamnız bankerzedeler olayı
na benzer bir olayla karşı karşıya kalacağız, bir koo-
peratifzedeler olayı mutlaka ortaya çıkacaktır. 

Tarım Bakanlığına bağlı kooperatiflerde de aynı 
durumu görüyoruz. Tarım Bakanlığına bağlı koope
ratiflerin sayısı, 1986 yılı sonunda, 11 765'tir. Teşki
latlanma Genel Müdürlüğünce 1984 yılında ancak 
1 399 kooperatif denetlenebilmiştir. 1986 yılında ise 
teftiş edilen kooperatif sayısı 842'ye düşmüştür; bir 
gerileme söz konusudur. Demek ki, kooperatiflerde 
bir denetleme eksikliği var. Yakında çanlar çalacak. 
Kooperatif zedeler, aynen yörelerinin ilçe olmasını is
teyenler gibi, Büyük Millet Meclisinin bahçelerini, 
odalarını dolduracaklar. Bu açıdan dikkati çekmek is
tiyorum. Mademki bir değişiklik yapmak istiyorsunuz, 
Kooperatifler Yasasını tümüyle ele alınız,, ciddî bir 
şekilde inceleyiniz, denetimiyle, sermaye artırımıyla, 
diğer yönleriyle birlikte getiriniz. Lütfen bu raporu 
geri alınız, ondan sonra ciddî olarak, hep birlikte bu
nu geçirmeye çalışalım. Ben bu nedenle yüce Mecli
sin huzuruna çıktım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân Arı-
kan. 

Efendim, 578 sıra sayılı Kanun tasarısının açık oy
lamasında oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı). 

BAŞKAN — Sayın İsmail Sarühan, buyurun efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben de 
şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahıslar adına konuşmalar Sayın 
Saruhan'la bitiyor efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bu kanun teklifimiz, özellikle 
bir eksikliğin giderilmesine yönelik bulunmaktadır. 
Kooperatifler Kanununun yürürlüğe girdiği 1969 yı
lından bugüne kadar paranın alım gücünde değişik
likler olmuştur. 

Yürürlükteki Anayasanın 171 inci maddesi, «Millî 
ekonominin yararlarım dikkate alarak, öncelikle üre
timin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçla
yan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri 
alır» diyerek, devleti görevli kılmaktadır. Bu teklifte, 
Anayasanın gösterdiği hedefler doğrultusunda, koope
ratifleri, günün ekonomik koşullarına uygun özel hu
kuk tüzelkişileri yapmak amacıyla, her bir ortağının 
sahip olacağı pay nispetlerinin artırılması hedeflenmiş
tir. Bu teklif, esnaf ve sanatkârlar kefalet kooperatif
lerinin Türkiye Halk Bankasıyla olan ilişkilerini, bu 
kefalet kooperatifleri ortaklarının Halk Bankasında 
biriken paylarının banka tarafından değerlendirilmesi
ni, bunların belli oranda faize kavuşturulmasını, es
naf ve sanatkarımızın kredi almasındaki menfaatini 
esas almaktadır. 

Benden önce konuşan sayın milletvekillerinin or
taya koydukları hususlarla, bu kanun teklifinin ve 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun hiçbir alakası 
yoktur. 

Anavatan Partisi, son üçbuçük yıl içerisinde, Tür
kiye'de biriken yasal tedbirlere her yönüyle el atmış, 
milletin lehine olanlarını çıkarmaya gayret etmiştir. 
Bu kanun teklifini yüce Meclisimiz kabul etmesi ha
linde; bu da diğer yasalarda olduğu gibi, bir eksikliği 
giderecektir. Yine büyük çoğunluğu esnaf ve sanatkâr
ları teşkil eden vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş 
olacaktır. 

Hayırlı olması dileği ile saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, bir şeyi hatırlatmak 

istiyorum; sizden önce Sayın Kuşhan söz isteminde 
bulunmuşlardır, ancak Sayın Kuşhan söz hakkından 
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vazgeçerse, size Sayın Bakandan sonra söz verebili
rim efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; bugün değişikliği görüşülmekte olan ka
nunun sayısı 1 163'tür. Tabiatıyla, 1581 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanunu ayrı bir kanundur. Şim
di görüştüğümüz genel bir kanundur, Kooperatifler 
Kanunudur. 

Şimdi, bunu belirttikten sonra, Kooperatifler Ka
nunu hakkında, biraz önce muhterem milletvekilleri-
miz çok önemli hususlara temas ettiler; Sayın Arıkan, 
Sayın Demir ve Sayın Alcan'ın temas ettikleri nokta; 
mevcut 1163 sayılı Kanun, bilhassa yapı kooperatif
leri yönünden fevkalade açıkları bulunan bir mahiyet
tedir. Bunu hükümet olarak tespit etmiş durumda
yız. Bu sebepten dolayı 1163 sayılı Kanunun koope
ratiflerle ilgili boşluklarını doldurmaya yönelik tasa
rı hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuştur, öyle 
zannediyorum ki, Meclisin bundan sonraki çalışma
larında, Meclise gelecek ilk sıradaki tasarılardan biri 
de bu olacaktır; çünkü, hakikaten mevcut kanuna 
göre bir yapı kooperatifi, yedeğin yedeği, yedeğinin 
de yedeğini yazmak suretiyle, hepsinden para topla
makta, sonra işi bitirdikten sonra da yedek olanlara, 
«Ne yapalım, kooperatife girerken imzaladığın kâ
ğıtla, yer açıldığı takdirde girmeyi kabul etmiş bulu
nuyordun» diyorlar. Sonradan da paranın iade edil
diği zamanki değeri ile iki sene önceki değeri ve sa
tın alma gücü değişiyor; dolayısıyla enflasyon oranı 
kadar da adamın parası erozyona uğramış oluyor. 
Binaenaleyh, yapılan uygulama tamamen gayri hu
kukîdir. Sayın Arıkan'ın da belirttiği gibi, koopera
tifleri murakabe edecek ekibimiz 153 kişidir, bu kad-
ra ile bu işi halletmemizin imkânı yoktur. Bu yüz
den kanunda köklü değişiklikler yapacak, yapı koo
peratiflerini tam bir statüye kavuşturacak bir tasarıyı 
hazırlamış bulunuyoruz. Hazırlanan tasarı yüce Mec
lise gelecektir ve o zaman yüce Mecliste bu mesele 
görüşülecektir. 

Şimdi, mevcut kooperatiflerin sayısı - son duruma 
göre - 41 195'tir. Bunlardan 31 374'ü konut koopera
tifleridir, 4 925'i tüketim kooperatifi, 1 645'i motorlu 
taşıyıcılar kooperatifi ve 825 tanesi de esnaf ve sa
natkârlar kefalet kooperatifidir. Şimdi, bugün bu
raya çok acil olarak getirilen kanun teklifi doğrudan 
doğruya esnaf kefalet kooperatiflerinin birbirine olan 
müteselsil kefaletinde, kooperatifin hissesinin payının 
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artırılması suretiyle, kefalet sınırını yukarıya çıkar
maya matuftur. Bunu arz ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri bu kürsüden, 1163 sa
yılı Kanundaki boşluklardan bahsediyorlar; kesinlik
le, hükümet olarak, bakanlık olarak iştirak ediyoruz; 
ancak, bu teklif, bir duruma acil çözüm getiriyor ve 
bilhassa esnaf kefalet kooperatiflerinin mekanizma
sının çalışmasını sağlamak ve fevkalade düşük olan 
kredi limitini yükseltmek maksadına yöneliktir. Yani, 
biz, bakanlık olarak, Halk Bankasına krediyi yük
seltin diye'emir veriyoruz, ama buradaki limit, bir 
mani teşkil ediyor. Bu limitin yükseltilmesi, koope
ratiflerden gelen bir taleptir. Bu bakımdan, yüce Mec
lise bunun önemini arz ediyorum. Diğer tenkit edilen 
hususlar için de, hükümet olarak tedbir aldığımızı 
arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
FETHİ ÇEUKBAŞ (Burdur) — Ben de, oyumun 

rengini belirtmek üzere söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; sayın bakana gerçekten teşek
kür etmek istiyorum ve izin verirseniz, bu teşekkü
rüm, öyle zannediyorum ki, bütün Genel Kurul adına 
olacak; çünkü, bu teklifin madde gerekçeleri de, - biraz 
önce arz etmeye çalıştığımız gibi - bu yasa önerisi
nin, neyin sağlanması için, hangi maksatla getirildi
ğini veya yasa maddelerini değiştiren önerilerin, han
gi maksatla getirildiğini açıklamamış. Dolayısıyla, sa
yın bakan da, öyle zannediyorum ki, saygıdeğer mil
letvekillerinin biraz önce burada tartıştıkları konu
da, bu muğlakiyeti, bu kapalılığı, bu flüluğu görmüş 
olacaklar ki, lütfettiler, açıkladılar; kendüerine teşek
kür ederim. 

Sayın milletvekilleri, elbette ki, bir iktidar, inan
dığı şeyleri, memlekete faydalı olsun diye, kendi si
yasî görüşü doğrultusunda yapar; ancak, liberal eko
nomi sistemini böylesine acımasızca uygulayan Ana
vatan Partisi iktidarının, bu teklifi, içerisinde, bazı 
müesseselerin mutlaka Türkiye'nin toplum yapısında 
gerekli olduğuna inanan - az da olsa - kimselerin mü
dahaleleriyle getirilmiş bir teklif olarak değerlendir
meme müsade edilmesini, özellikle istirham ediyo
rum; çünkü, zaten sizin ekonomik görüşünüzde koo
peratifçiliğe yer yok. Sizin uygulamak istediğiniz ve 
savunuculuğunu yaptığınız liberal ekonomi sistemin
de, kooperatifçilik diye, yani az sermayeli kimselerin 
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dayanışmasını sağlayan ve dolayısıyla millî gelirden 
bu vesileyle insanların daha büyük bir kesiminin is
tifade etmesini, pay almasını sağlayan bir zihniyet, 
bir düşünce yok. Bireysel olarak, belirli insanlar, bu 
söylediğim sözü, benim düşüncemi kapsamıyor diye 
kabul etmeyebilirler; ama, bütün bunları, genelde sa
vunulan ekonomik sisteminiz bu olduğu için söylü
yorum. 

Sayın milletvekilleri, kooperatifçilik, elbette ki, ge
lişmekte olan bir memlekette, sınırlı sermayeleri olan 
insanların, bu sınırlı sermayelerini birleştirmek sure
tiyle, büyük yatırımlar yapması ve dolayısıyla, o ser
mayeleri üretken hale getirmesi yönünden çok önem
lidir; fakat, bir taraftan kalkınmakta olan toplumun 
özelliklerini, bütün acılığıyla yaşayan bir toplumda, 
öbür taraftan liberalizmin bütün acılarının yaşandı
ğı, daha doğrusu, bütün acımasızlıklarının uygulandı
ğı bir çarpık düzende, kooperatifçilik yapmak, ger
çekten zor bir olay; kooperatifleri yaşatmak, yeşert
mek çok zor bir olay. 

Sayın milletvekilleri, kanun teklifini tetkik buyur-
muşsunuzdur; üç - dört ayrı milletvekili grubu, bu 
konuda kanun teklifi vermişler ve mutat olduğu üze
re de, Anavatan Partisi milletvekilleri, bu işte de ön
celiği kimseye vermeyi başlarına yediremedikleri için 
- ki, Anavatan Partisi düşüncesinde prensip zaten 
budur - hazırladıkları, diğerlerinden hiç de farkı ol
mayan; ama bazı noktalarda bazı miktarlarda deği
şiklik yapan teklifte - biraz sonra izah edeceğim - yi
ne bir yere, bir kapalı perde getirmek suretiyle, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yetkisini belirli bir ma
kama devreden bir ilave maddenin dışında değişik 
bir şey yok; ama öyle de olsa, eğer faydalı olacaksa, 
elbette ki, biz bunun yanındayız. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, ortaklık senedinin mik
tarı 1 milyon lira olarak değerlendirilmiş. Kanun 
teklifini getiren diğer sayın milletvekillerinin önerile
rinde de, ortaklık senedinin miktarı hiçbir surette 
1 milyon liradan aşağı olamaz deniliyor. Anavatan 
Partisi sayın milletvekillerinin getirdikleri öneride bu 
miktar 500 bin liraya indirilmiş; ama arkasından ne 
yapılmış? - Tabiî parlamentonun bu kadar büyük 
yetkisi olmasını hazmedebilir mi sayın hükümet? Çün
kü, bugüne kadar gördüğümüz örnekler meydanda -
Arkasına bir cümle ilave edilmiş ve «Bu miktar, Ba
kanlar Kurulu kararıyla 10 katına kadar çıkarılabi
lir» denmiş. 

Sayın milletvekilleri, lütfen, gelin olayları hep be
raber reel boyutlarda düşünelim. Neden parlamento 
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değil de doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu? Ne za
man vazgeçeceğiz parlamentoyu Bakanlar Kuruluna 
teslim etme eğiliminden? Ne zaman parlamento kişi
liğini bulacak ve ne zaman Bakanlar Kurulunun hi
mayesinden çıkacak bu parlamento? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Senin teklifin 
ne, 5 milyon lira olmasını mı istiyorsun? 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Bizim teklifimiz 
reel boyutlarda ve parlamentoyu onurlu kılan bir bi
çimde getirilmiştir, Bakanlar Kurulunun emrine so
karak değil. Onun arkasından yasa önerilerinde daha 
değişik miktarlar var ve en sonunda bu, bu haliyle ka
bul edilecek. 

Sayın Bakan biraz önce, «konut kooperatifleri var; 
ayrıca, tüketim kooperatifleri de var» dediler, sayı
larını da verdiler. Taşıma kooperatifleri ile esnaf ve 
sanatkârların kurdukları kooperatifler de var. Sayın 
Bakanın ifadesinden, - ki bu yasa teklifinden ve onun 
gerekçesinden bunu anlamak kesinlikle mümkün de
ğil; çünkü, bunu anlayabilmek için müneccim olmak 
lazım - bunun, esnaf kefalet kooperatiflerini içeren 
ve onlara rahatlık sağlayacak olan bir yasa teklifi ol
duğunu anlıyoruz. Lütfettiler, sağolsunlar; dileriz ki, 
bundan sonra da parlamento böylesine bilgilendiril
sin veya yasalar, olması gerektiği açıklığıyla getiril
sin de, burada lüzumsuz ve tatsız tartışmalar olma
sın. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, konut kooperatifleri 
bugün Türkiye'de artık sizin, yani Anavatan Partisi
nin uygulamış olduğu ekonomik sistem nedeniyle 
- çünkü o sistem iflas etmek üzere - tıkanmış durum
da. Artık, Toplu Konut Fonu da bu işe yetebilecek 
durumda değil; çünkü, öyle zannediyor ve endişe 
ediyoruz ki, Toplu Konut Fonunda toplamış olduğu
nuz paralar, herhalde birtakım kişilerin talim?itıyla 
bir başka yerlere aktarıldı. Konutlar bekliyor, koope
ratifler büyük sıkıntı içinde. Kooperatiflerde nakit 
sermayesini oluşturmak için para biriktirmiş olan in
sanların paraları da her gün enflasyonun o canavar 
törpüsü altında törpüleniyor. Biz de, büyük bir mü-
tedeyyinlikle ve görevini yapan insanların huzuru içe
risinde bekliyoruz. Bilemiyorum bunu nasıl değer
lendirirsiniz? 

Sayın milletvekilleri, konut kooperatiflerinin hali 
bu. Çok yakında, ikinci bir banker faciası, konut koo
peratiflerinde yaşanacaktır. Şimdiden uyarıyoruz ik
tidar milletvekillerini. «Uyarıyoruz» diyoruz; çünkü 
görevimizi yapmak için uyarıyoruz. Zaten bunu siz
ler de biliyorsunuz; çünkü, benim bildiğim kadarıyla 
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Anavatan Partisi milletvekilleri, toplumun içinde ya
şayan insanlardan oluşuyor en az benim kadar top
lumun dertlerini bilen insanlar; ama bir çember var, 
onu kıramıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, 10 dakika süreniz 
doldu, lütfen toparlayın efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, biz, belki bu imkânı sağlarız 
ve bu çemberi kırarız diye son gününe kadar müca
dele edeceğiz. Temenni ediyor ve çok arzu ediyoruz 
ki, bu çemberi kırmış olarak bu süreyi bitirelim. 

Sayın milletvekilleri, tüketim kooperatiflerine ge
lince : Sizin ekonomik modeliniz içerisinde tüketim 
kooperatiflerinin yeri yok ve hepsi iflas etmenin eşi
ğinde; çünkü, tüketim kooperatifleri, üreticiden tü
keticiye verir, aracıya bir şey vermez, aracıyı orta
dan kaldırır. Halbuki sizin müstenidatınız, sizin te
meliniz, sizin dayanağınız, sizin gücünüz - yani Ana
vatan iktidarı için söylüyorum - aracı ve tefecidir. 
Aracı ve tefecinin olmadığı ortamda siz yeşeremez-
siniz. Onun için, tüketim kooperatiflerini bilinçli ola
rak bu hale getirdiniz diyoruz ve bunu söylerken de 
haklıyım; çünkü, örnekler meydanda ve aksini iddia 
etmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, taşıma kooperatiflerine ge
lince : Taşıma kooperatifleri iki nedenle çok perişan 
durumda. Birincisi, taşıma kooperatiflerinin üyesi olan 
kamyon ve büyük araç sahiplerinin gerçekten de bu
gün artık Türkiye'de yük bulması mümkün değil. 
Neden?.. Uygulamakta olduğunuz ekonomik model 
nedeniyle, üreticinin, tüketim merkezlerine ulaştırabil
mek için ürettiği mala sarf ettiği paranın asgarî iki 
katını, nakliye masrafı olarak ödemesi lazım. Üreti
ci, sayenizde elindekini çürütüyor, tüketici, alabildi
ğine, manavların, bakkalların önünde dudaklarını şa
pırdatarak, ağzını sulandırarak, seyrederek gününü 
geçiriyor ve arada bu taşımayı yapacak olan koope
ratiflerin de arabalarının çoğu takoz üzerine alınmış 
ve dolayısıyla taşıma kooperatifleri de buradan nasi
bini almak durumunda değil. Bunlara da bir şey ver
meyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen bitirelim efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı
yorum Sayın Başkanım. 

Esnaf ve sanatkârların kurdukları kooperatiflere 
gelince : Temenni ediyoruz ki, sayenizde, hiç olmaz
sa onlar veya gerçek manada onlar bir parçacık bu 

işte nasiplerini alabilirler ve bir parçacık fayda sağ
lamış olurlar. 

Bütün bu gerçekler göz önüne alınınca sayın mil
letvekilleri, bir hususu daha vurgulamak istiyor ve 
onu vurgulamadan geçemiyorum : Anavatan Partisi 
milletvekilleri ve grup başkanvekilleri veya hüküme
tin sayın üyeleri, lütfen, bu teklife olsun, maksadının 
yarınlarında büyük boyutlarda kokusunu hep beraber 
dinleyip rahatsız olacağımız kapkaç maddeler ilave 
etmeyin ve bu şekilde yasa yapma tekniğinden vaz
geçin. Talandan mal kaçırma, kimseye bir şey sağ
lamadı, size de bir şey sağlamayacaktır. Uyarmak biz
den, uymak sizden. 

Engin saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkan, bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Kuşhan' 
in konuşmalarına ben komisyon başkanı olarak, Mec
lis adına çalıştığım için cevap vermeyeceğim; ancak 
bir hususun zabıtlara geçmesi için söz aldım. 

Sayın Kuşhan, üç grup milletvekili tarafından ve
rilen bu kanun teklifinde, muhalefet milletvekillerin
ce - ki, Hüseyin Avni Sağesen beyefendinin Sayın Me
tin Gürdere ile beraber verdiği tekliftir - teklif edilen 
sermaye miktarı 1 milyondur. Gene iktidar milletve
killerinden Sayın Saruhan 1 milyon lira teklif etmiş
tir. Bilahara, gene iktidar milletvekillerinden Mehmet 
Topaç beyefendi 500 bin lira teklif etmiştir ve bu 
tekliflerin hiçbirinde Bakanlar Kuruluna yetki veril
mesi teklif edilmemiştir, ancak, Komisyonumuzda 
1 milyon da olur, 500 bin de olur, 750 bin de olur... 

Aldık'; gene yüce Meclisten geçmiş olan Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununda bu sermaye mikta
rı 500 bin lira olarak tespit edilmiş ve Bakanlar Ku
ruluna on misline kadar artırma yetkisi verilmiştir. 
Şayet rapor okunursa, bu gerekçe raporda gayet açık 
olarak zikredilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgilerine arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 
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1. — Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/852) (S. Sayısı : 578) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 578 sıra sayılı 
Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 5422 Sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu arz ediyo
rum : 

Oya katılma sayısı 
Kabul 
Ret 
Çekinişler 

276 
190 
79 

7 

Bu şekilde, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Mil
letvekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Meh
met Topaç'in 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 
19 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonu Raporu (2/77, 2/338, 2/345) (S. Sayısı : 565) 
(Devam) 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi okutuyorum : 
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu Mad
desinin 2 nci ve 3 üncü Fıkralarının Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

nun 19 uncu maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir ortak hiçbir suretle 500 000 liradan fazla 
pay sahibi olamaz. Bu miktar Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile on katma kadar artırılabilir. 

Bir ortaklık senedinin değeri 10 000 liradan aşağı 
olamaz. Birkaç pay bir ortaklık senedinde gösterile
bilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 10 000 lira iti
bar olunur.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar ' 

Kurulu yürütür. ' 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
Efendim, tümünü oylamadan evvel, oyunun ren

gini belirtmek üzere Sayın Fethi Çelikbaş söz istemiş
tir. 

Sayın Çelikbaş, lehte mi, aleyhte mi söz istiyor
sunuz efendim? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Lehte. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ {"Burdur) — Sayın Başkan, 

değerli -arkadaşlar; Türkiye'de kooperatifçilik hare
keti, bidayette Avrupa'ya nazaran, devletçe, vatan
daşa mal edilmek istenmiş, Avrupa'da ise bizzat hal
kın bağrından çıkmış bir cereyandır. Bu bakımdan, 
tatbik edilen ekonomik politikayla, liberalizmle ve-
saireyle alakası yoktur. Bu, liberalizmin en ileri se
viyede uygulandığı devirde, '«ıRoşdyl» denilen, 16 tane 
tekstil işçisinin hareketiyle başlamıştır; sermaye şir
keti değildir; şahıslar emeklerini, bilgilerini, tecrübe
lerini ortaya koyarlar, müşterek bir çalışma yapar
lar. Bunun çok güzel bir tarifi 1163 sayılı Kanu
numuzda tespit edilmiştir. 

(Bakınız, bu 1163 sayılı Kanunun 1 inci madde
sinde bununla ilgili tarif veriliyor : «Tüzelkişiliği ha
iz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaat-
larını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaç
larını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet sure
tiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tü
zelkişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemi
yetler ve dernekler tarafından kurulan değişir or
taklı ve değişir sermayeli teşekküllere kooperatif de
nir.» Aynı kanunun 48 inci maddesiınde de, «Genel; 
kurulda her ortak yalnız bir oya sahiptir» denilmek
tedir. 

Bu bakımdan, getirilen bu teklif, memlekette pa
ra kıymetindeki düşmeden mütevellit, kooperatif or
taklarına devletin daha geniş ölçüde yardım sağla
yabilmesi maksadına matuf bir hisse artırmaktan iba
rettir ve fevkalade yerindedir.. 

Kooperatif sektörü, Batı âleminde hakikaten üye
lerine, halka çok büyük hizmetler etmiştir ve bizde 
de bazı sahalarda bunun yararları çoktur. Bunlardan 
en başarılı olarak çalışanlarından biri, şeker sanayiin
deki Pancar Müstahsilleri Kooperatifidir; bu koo
peratif fevkalade başarılı çalışır. Türkiyemizde de 
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1930'larda kurulmuş olan ve bir kamu hizmeti yapan 
Türk Kooperatifçilik Kurumu vardır. Bendeniz, yıl
larca bunun üyeliğini yaptım, gayet iyi bilirim ve 
1946 senesinde Türkiye'de kooperatifçiliğin l'OO ün
cü yılının kutlamasının tertip heyeti başkanlığını yap
tım; ama memleketimizde gerek murakabenin zaaifı, 
gerek kooperatif zihniyetiyle hiç alakası olmayan, 
tamamen birtakım menfaat zümrelerinin ortaya çık
ması, yer yer 'kooperatife iyi niyetle üye olan kişi
lerin istismarına sebebiyet vermiştir. 'Bu itibarla, hü
kümetten şunu rica edeceğini : Türk Kooperatifçi
lik Kurumunun, '60 yılı geçen zamandan beri hâlâ 
çıkan «Karınca» diye bir dergisi vardır ve burada 
çalışan arkadaşlardan kendisini kooperatifçiliğe fev
kalade veren kişiler vardır, Tarım Kredi Koopera
tiflerinde de böyle kişiler vardır; onlarla işbirliği: 
yaparak, çok maksatlı kooperatiflerle muayyen ih
tisas kooperatiflerini ayırt ederek, kooperatifleri ye
ni bir düzene sokmakta 'büyük yarar vardır. Bazı 
kooperatif cinsleri vardır ki, mesela kredi koopera
tifi özel ihtisas isteyen bir kooperatif cinsidir; ama 
bazı kooperatifler de alım kooperatifi, satım koo
peratifi, imal kooperatifi vesaire gibi çok maksatlı 
olabilir. Böyle bir tanzim ile gelecek olursa, koope
ratifçilik hareketi, halkın refahının artmasında, libe
ral ekonomide de fevkalade büyük yararlar sağlaya
bilir. Ben hükümetin bu konuyu bu zaviyeden ele 
aln.asını bilhassa temenni ediyorum.» 

Bu Kanun teklifi acil bir ihtiyaca cevap verdiği 
için de müspet oy kullanacağımı arz etmek istiyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
Teklifin tümünü oylarınıza sunacağım : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin tümü kabul 
edilmiştir ve teklif •kanunlaşmıştır. Hayırlı olmasını 
dilerim. 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nün 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) 

BAŞKAN — Gündemin 9 uncu sırasındaki, Er
zurum (Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 9 Haziran 
1934 Tarihli ve 25Ö2 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi Ve İçişleri; Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 
HÎLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, usulsüzlük ne

rede efendim? 
HİLMIt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Danış

ma Kurulu bir karar almıştır, bu kanunlar görü
şülecek. Neden bazıları görüşülüyor, 'bazıları görü
şülmüyor? Sayın bakanlar buraya geliyorlar, neden 
ilgili bakan gelmiyor, niye ilgili komisyon burada 
bulunmuyor? 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, Başkanlığın ya
pacağı bir şey yoktur. Komisyonu arıyoruz, komis
yon yok ve erteliyoruz. Usulsüzlük yok efendim. Bi
zim yaptığımız tatbikatta bir usulsüzlük yoktur. Gün
dem dışı olarak söz alırsınız bu işi konuşabilirsiniz. 

HİLMİİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Usul 
hakkında söz istiyorum. Gündemi bozuyorsunuz, bu 
usulsülük değil mi? 

CAHİT TUTUIM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
yalnız, bu, anlaşmaya aykırı. 

HILMtl NALBANTOĞLU (Erzurum) — Danış
ma Kurulu bir karar vermiş, neredeler? 

10. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Ar-
kadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Mad
desinin Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/446) 
(S. Sayısı : 572) (1) 

BAŞKAN — Gündemin !İ0 uncu sırasındaki, Kü
tahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Arkadaşının, 
3'21!3 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin Yürürlükten 
Kaldırılması ve (Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve (Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu raporu üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz., 

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

larınıza sunacağım... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Okunsun efen

dim, sıra gözetilmediği için müşkül durumda kalı
yoruz. 

(1) 572 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir.. 

Efendim, DYP Grubu adına, Sayın Turgut Gü-
lez söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Gülez. 

MUSTAFA ÇORAFÇIOĞLU (Balıkesir) — Vaz
geçtik efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, kişisel konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, buyurun. 
HİLMIİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekillileri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

İlk önce, Başkanlık Divanının uygulamasını pro
testo ediyorum. Zira, Danışma Kurulu bir karar 
almış, burada toplanacağız bu kanunları görüşece
ğiz. Bazı kanunlar gündemden çıkarılmadığına göre, 
gündemde muhafaza edildiğine göre bunları, sıra
dan 'konuşmak zorundayız. Kaldı ki, birden bire önü
müze bir kanun tasarısı veya teklifi görüşmesi ge
liyor, görüşülecek konunun komisyon temsilcisi ve 
hükümet geliyor komisyon sırasına oturuyor; biz 
sözcümüzü bulamıyoruz; çünkü biz sıraya göre ha
zırlanmışız. Bu bakımdan, uygulama usule uygun de
ğildir. Acaba neden Sayın Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanı ve Tarım Orman ve Köyişlerj Komis
yonu Başkanı burada olmuyor? Danışma Kurulu
nun kararına itibar mı etmiyorlar? 

BAŞKAN. — Sayın Nalbantoğlu, lütfen kanun 
teklifi üzerinde konuşun efendim. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Tarım Bakanı yok, 

BAŞKAN — Efendim, lütfen kanun teklifi üze
rinde konuşun, lütfen...: 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Tarım 
Bakanı nerede? Kanun teklifimiz görüşülürken niye 
burada bulunmuyor? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Adana'da. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Anla
dık. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen dokuzun
cu sıradaki, Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 
arkadaşlarının kanun teklifi üzerinde konuşun efen
dim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Şu bir 
cümlemi de söyleyeyim, ondan sonra kanun teklifi 
üzerinde konuşmaya geçeceğim. 

BAŞKAN — Cümlenizi bilıiyoram, 'hiç alakası 
yok efendim, 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Anla
dık hükümette değişiklik olacak, sancılar var. Anla
dık, ANAP üst düzey yönetiminde değişiklikler ola
cak, sancılar var ve tabiî 'Sayın Tarım Bakanımız 
da sadaret kaymakamı... 

IBAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen sadede 
gelin efendim. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sizi ilgilendirmez, 
siz kendi içinize bakın, 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ko
nuya gel. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Neyse, 
tamam, konuya geliyorum. 

Bu Kanun teklifi komisyonda görüşülürken, ko
misyon başkanının demokratik davranışı nedeniyle, 
iyi bir metin elde edilmesi için hepimıiz yardımcı ol
maya çalıştık. Önümüzde biraz karışık bir metin 
vardı, hepimiz yardımcı olmak suretiyle bunu iyi 
bir kanun teklifi şekline getirdik. Sanırım ki -zaten 
bir iki maddeden ibarettir- hepinizin kabulünü gö
recektir. Grup adına söz almak niyetinde değildik 
ve almadık, teklifi tasvip ediyoruz. Hayırlı ölsün di
yorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant
oğlu. 

Sayın Nalbantoğlu, burada konuştuğunuz bir hu
susa cevap vereceğim : Başkanlık da'ma suçlanıyor. 
«Efendim, Danışma Kurulunun önerisi şöyleydi. Ni
ye bu Kanun görüşülmedi, niye gelmedi» deniyor. 
Bu hususta Başkanlığın yapacağı bir şey yok. Sonra, 
öneride bu şekilde bir kayıt da yok. öneriyi oku
yor urnı : 

«Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesini te-
m;n maksadıyla salı, çarşamba, perşembe günlerine 
ilaveten pazartesi ve cuma günleri Genel Kurulun ça
lışması; salı günleri denetim faaliyetleri, diğer gün
ler de kanun teklif ve taşanlarının görüşülmesi...» 

Yoksa, illa şu kanun tasarısı görüşülecektir diye 
bir kayıt yoktur efendim burada. 

Arz öderim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Günde

me alınmış efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

sizin bilginiz dahilinde olmayan bir bilgi arz ediyo
rum. «Bu sıra bozulmayacaktır» dendi. Bir centilmen 
anlaşması var. Bu, yazılı kurallar kadar önemlidir 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onu bilemiyorum. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — öğrenin; grup | 
başkan tekillerine danışın. 

BAŞKAN — Efendim, onu bilemem. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İsterseniz bilirsi

niz Sayın Başkan. I 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu hoş bir şey 

değil, siz sükûnet içinde oturumu yönetmek mevkiin-
desiniz. I 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sıraya göre gidiliyor I 

BAŞKAN — Zaten sıraya göre gidiyoruz. I 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — On defa atladı 

efendim. ' 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bakan o 

an için bulunmayabilir. I 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bakanı siz zorla

yacaksınız. I 
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma-

yelim. Sayın Aşçıoğlu, lütfen... I 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen var mı efen- I 
dim I 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Grup adına söz 
istiyorum. I 

BAŞKAN — Başka efendim?.. I 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sorum var Sayın 

Başkan. I 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. I 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat

ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepi- I 
nizin de bildiği üzere Maden Yasası bir sene kadar I 
önce yenilenmiş ve iktidar partisi eski Maden Yasa- I 
sının hatalarını söyleyerek yeni bir Maden Yasası I 
düzenlemiştir. I 

Bu Maden Yasası yüce Mecliste konuşulurken, ih- I 
racatın artırılmasından, disipline bir işletme sağlan- I 
masından ve madencilerin desteklenmesinden bahse- I 
dilmiş ve çok verimli olacağı söylenmiş; ayrıca, eski- I 
den Taş Ocakları Nizamnamesi içinde olan bazı ma- I 
den türleri de bu yasanın kapsamı içine alınmıştır. I 
Biz o zaman şunu söylemiştik - yine aynen burada I 
okuyorum - «Bilindiği üzere, yeni Maden Yasası es- I 
ki yasaya bir tepki yasası olarak hazırlanıp yürürlü- I 
ğe konmuştur. Gerekçesinin tetkikinden 'görüleceği I 
Üzere, eski yasanın zaafı olarak nitelenen formalite- I 
leri azaltmak, işletmelere sürat vermek, madenciyi I 
güvenceye kavuşturmak, tebligatları kaldırmak, kredi I 
imkânları yaratmak gibi amaçlar hedef alınmıştır. I 
Ne var ki, uygulama bu güzel amaçlara tamamen I 
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ters bir sonuç vermiş, Maden Dairesi ne yapacağını 
bilemez bir duruma düşmüş; madenci sorunlarına ce
vap verecek, yol gösterecek bir makam ve merci bu
lamamış, işlemler ortada kalmış ve bir kargaşa duru
mu doğmuştur.» 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'de ma
dencilerin durumu bundan ibarettir. Bu yasa tasarısı 
yüce Mecliste konuşulurken ANAP hükümeti altı ay 
zarfında Maden Dairesinin bilgisayarla mücehhez ha
le getirileceğini ve tüm Türkiye'nin maden işlerinin 
bir beyinden kumanda ile gayet normal hale dönebi
leceğini söylemişlerdi; biz de bunun imkânsız olduğu
nu söylemiştik. 

Bugün, binlerce madenci, Maden Dairesinin içine 
bile giremez durumdadır. Altı ayda biteceği söylenen 
bilgisayar, halen servise girememiştir. Bilgisayarı ça
lıştırmak için elemana ihtiyaç vardır. Bugün, Maden 
Dairesinde yalnız ve yalnız Türkiye'nin madenlerine 
kumanda eden 6 tane mühendis vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Maden Dairesi bu
günkü haliyle Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vere
mez. Bu Maden Dairesinin en kısa zamanda genel 
müdürlük durumuna getirilmesi ve bölge teşkilatları
nın da kurulması gerekir. Biz o zaman bunları söyle
diğimizde maalesef kabul etmemiştiniz, işte bugün, 
bir sene önce çıkardığınız yasayı bir sene sonra tek
rar değiştiriyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın o gün Taş Ocak
ları Nizamnamesinin ne denli hatalı olduğunu ve bu
nun Maden Yasası içerisine alınmasının ülkeye ne 
denli fazla yarar sağlayacağını hükümetin bir millet
vekili bu kürsüden izah etmiş ve aynen şöyle demiş
tir; zabıtlardan okuyorum : «Taş Ocakları Nizamna
mesinde olup da, bu madenlere dayalı sanayilerin ge
liştiğini gördüğümüz, kil, kaolin ve mermer gibi ma
denlerin bu kanun kapsamına alınması, isabetli ol
muştur; bu sanayie güven ve istikrar getirmiştir. 6309 
sayılı Yasaya göre bir maden sahasına müracaat 
edip izin almak için 200 - 220 gün beklemekteyken, 
bu tasarıya göre bu süre çok kısa bir zamana indi
rilmiş ve bu sektör için büyük bir kazanç olmuştur.» 

Şimdi, arkadaşlar, zamanın uzadığından, işlerin 
yapılamamasından yine bahisle eski haline getirmeye 
çalışıyorsunuz. Bir sene içindeki bu tezadı, bu durumu 
lütfen görmenizi rica ediyorum. Yani, tepki olarak 
getirmiş olduğunuz bir yasayı bir sene içinde siz de
ğiştiriyorsunuz. Bugün Taş Ocakları Nizamnamesine 
göre işletilen maden sahaları bu Maden Dairesinden 
çıkmamaktadır. Madenciler gidecekleri, başvuracakla-
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rı merci bulamaz hale gelmişlerdir. Türkiye'de Taş 
Ocakları Nizamnamesine dahil olan kum ve çakılın 
potansiyeli nedir? .Bu işin malî portesi nedir, bir de 
ona bakmak lazım. 

Bugün Türkiye'de, yalnız kayıtlara geçen ve ma
den sayılması gereken kumun bir yıllık cirosu 300 
milyarın üzerindedir muhterem arkadaşlarım. Mıcırı 
ve diğer madenleri de düşünürseniz, çok büyük mik
tarlara ulaşır. Acaba bunu tekrar Taş Ocakları Ni
zamnamesine devretmek doğru mudur, yanlış mıdır? 
Bence, bir sene içinde, madencileri de, işletmecileri 
de şaşkına çevirmek doğru değildir. Mademki çevir
diniz, mademki bu yasanın içine aldınız; önce Maden 
Dairesini işler hale getirmeniz lazım. Maden Daire
sini işler hale getirdikten sonra, hata görürseniz o za
man çevirirdiniz; ama, altı ay içinde işler hale geti
receğinizi iddia ettiğiniz Maden Dairesi, bir senedir 
içinden çıkılmaz bir haldedir. Daire Başkanı bile «Ben 
bu yükü çekemez duruma geldim» demektedir. 

Arkadaşlar, söz buraya gelmişken bir konuya daha 
değinmek istiyorum : Bu yüce kürsüde, milletin ma
lı olan kömür madenlerinin belediyeler kanalından 
şahıslara devredildiğini bir Meclis araştırması olarak 
getirmiş ve söylemiştim. Söylediklerimi ANAP'h bir 
milletvekili arkadaşım da doğrulamıştır. Sayın Ener
ji Bakanı bu konuda tahkikat yaptırıp yüce Meclisin 
huzuruna getireceğini söylemişti. O günden bugüne 
kadar iki senelik bir süre geçtiği halde hiçbir bilgiyi 
yüce Meclisin huzuruna getirmemiştir. Ben şunu id
dia ediyorum : Kütahya'da, Tavşanlı'da, bazı bakan
ların ve yakınlarının karıştığı, belediyeler vasıtasıyla 
şahıslara devredildiği söylenen maden sahaları, gene 
o şahıslarca işletilmektedir. İstirham ediyorum, gru
bunuzda bunu sorun, grubunuza getirin ve bu konu
ya parmak basın; o bakanlardan hesap sorun. Bu ko
nu bu yüce kürsüye gelmediği takdirde, ben getire
ceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Açıkla, açıkla. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın İçişleri Ba
kanı «Açıkla» diyorlar; ben, İçişleri Bakanından bu
rada Ulalar'ı sordum; cevap veremedi. Daha iki gün 
önce Gündüzbey Belediyesini sordum «Üç tane 
ANAP'lıyı başkanvekili yaptın» dedim, açıklayabildi 
mi? (ANAP sıralarından gürültüler) Burada maden 
konusu konuşulurken laf atıyor. 

SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Saçmalama. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Terbiyeli konuş, 

terbiyesiz. Saçmalayan sensin; adi adam. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Açıkla, açıkla: cesaretin varsa açıklar
sın. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın İçişleri Ba
kanı, senin cesaretin varsa, Orduzu Belediyesinin ev
raklarını hasır altı ettiğini söyle; söyleyemezsin. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Açıkla, açıkla; açıklayacak kadar yü
rekli misin? Oradan konuşan adam açıklar. Ne bili
yorsan açıkla. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Peki; pazartesi 
günü turada açıklayacağım; hasır altı ettiğin şeyleri 
burada açıklayacağım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Açıkla, açıkla; cesaret ister, yürek is
ter yürek. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Lütfen, Sa
yın Fırat... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Bakan, se
nin yaptıkların kırkı geçti... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Fırat... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Laf isterim laf. Yürek ister açıklamak 
için. Sen kimsin? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Laf istiyorsun. 
Sen tatbikat gösteremezsin. Yaptığın partizanlıklar 
ayyuka çıktı. Orduzu Belediyesi evrakları altı aydır 
sumen altında; uyutuyorsun. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Fırat, Sayın Fırat, lütfen efen
dim... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Açıkla, açıkla. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Açıklıyorum; da
ha ne diyeyim sana? 

BAŞKAN — Lütfen, konu üzerinde konuşun Sa
yın Fırat. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Başkan, ba
kınız İçişleri Bakanı laf atıyor maden konusunda... 

HAMDİ ÖZSOY (Afyon) — Terbiyeli konuş. 
METİN ATAMAN (İsparta) — Çamur atma. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Terbiyesizlik et

me; «Çamur atma» diyen, terbiyesizlik etme. 
BAŞKAN — Sayın Fırat... 

U 6 -
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
göreviniz nedir; kürsü masuniyetini korumak değil 
midir? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Söylüyorum, Or-
duzu Belediyesi, Gündüzbey Belediyesi, ne varsa çık
sın ortaya. Ulalar... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen efendim... Sözü
nüzü kesmeye mecbur edeceksiniz efendim, lütfen 
konu üzerinde konuşun. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Ne cevabı veriyor, 
boyuna aynı şeyi söylüyor, anlamsız konuşuyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bakın arkadaşlar, 
bu kürsüye saygı duyduğunuz sürece saygı duyarım, 
laf atarsanız cevabını alırsınız. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Senin saygıdan 
bahsetmeye hakkın yok. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Topaç... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bırak da açıkla

yayım, dün burada miydin; açıkladım, Meclise gelsen 
haberin olurdu. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen konu üzerinde 
konuşun efendim. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Pazartesi günü açık
laman neden gerekiyor, şimdi açıkla; zaten kırk yılda 
bir geliyorsun Meclise. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Ayıp, ayıp, de
vamlı buradayım; git de yoklamalara bak, yalancı. 

BAŞKAN — Sayın Topaç, müdahale etmeyin 
efendim. 

Sayın Fırat, lütfen efendim... 
MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sana ayıp, sana; 

her gün buradayız şimdi açıklasana. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka

daşlar, işte milletin kürsüsüne saygısı olmayanları gö
rüyorsunuz. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sende saygı yok, 
sende. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Saygı
sız!.. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen sözünüzü düzel
tin efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Şimdi, arkadaşlar, 
sözümü tekrar ediyorum. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sen Meclise layık 
değilsin, saygısız adam. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Tekrar ediyorum, 
bu hükümet - size söylüyorum - bir sene önce Ma
den hasasını değiştirmedi mi, «Altı ay içinde her 
şeyi halledeceğiz» demedi mi? Bir sene dahi tatbika

tını yapmadan nasıl bu değişikliği getiriyor; yani bir 
sene ötesini dahi görmeyen bir hükümet nasıl dev
leti idare edecek? 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Şimdi açıkla şim
di, niye pazartesiyi bekliyorsun? 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Niye 
pazartesi? 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Dört tane kelime 
biliyorsun, boyuna o dört kelimeyi tekrar ediyorsun. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Evet arkadaşlar, 
şunu söylemek istiyorum; İçişleri Bakanının Malatya' 
da yaptığı usulsüzlükleri pazartesi günü gündem dışı 
konuşmayla bu kürsüye getireceğim, yüce Meclisin 
huzurunda söz veriyorum, gelsinler, cevap versinler. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Pazartesiyi bekle
me, şimdi açıkla. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Yuh!.. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — «Yuh» diyen, sü

lalene... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, sataşma nedeniyle söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sataşma dolayı
sıyla mı söz verdiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sataşma var efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — O sataştı, o. (Gü
rültüler) 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sen terbiyesizsin, 
otur yerine. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Topaç, Sayın Bakan 
konuşuyor efendim. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Terbiyesiz diyor, 
müdahale etmiyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ettik efendim, sözünü de kestik. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
biraz evvel kürsüde söz almış bulunan sayın milletve
kili, bakanların maden sahalarıyla ilişkileri olduğu, 
gayrimeşru işlemlerde bulunduğu mealinde bir ko
nuşma yaptı. 
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AYHAN FIRAT (Malatya) — Maden Dairesi 
Başkanının gazetedeki beyanatını okudunuz mu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Evet, devam edin Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Biz de diyoruz ki, sözünün eri olan 
adam ne biliyorsa, kalkar, bu kürsüden açıkça konu
şur. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ben sözümün eri
yim. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — «Adam» değil, «mil
letvekili» diye hitap edeceksiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Açıkça konuşur, der ki, «Şu kişinin 
şu işte menfaati vardır...» 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Onu, Maden Dai
resi Başkanı söyledi. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen efendim... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — «Şu kişinin şu işle ilişkisi vardır» 

Şimdi, yuvarlak lafların arkasına sığınıp da, na
muslu kişileri töhmet altında bırakmak... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Şeref
sizliktir! 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — ... bu Mecliste görev almış bir üyeye 
yakışacak bir tarz değildir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ben söylediğimin 
doğrusunu söylüyorum. 

ralarından gürültüler) Bu işi bilen insan, kalkar kür
süde çatır, çatır der ki, şöyle şöyle oldu... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Çatır çatır söylü
yorum yüzüne. (ANAP ve SHP sıralarından gürültü
ler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Onun için, namuslu insanları, yuvarlak 
kelimelerin arkasında töhmet altında bırakmak, bura
da görev almış insanlara yakışmaz, politikaya da ya
kışmaz. (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Anarşi çıkarıyorsun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bu, politikaya da yakışmaz; bu politi
kayla, hiç kimse de bir yere varamaz! 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Şimdi getireceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Onun için, herkes sözünün eri olmalı
dır, en!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yeter ki, sen de ol, 
sen de ol!.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Fırat; lütfen 
karşılıklı konuşmayın. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Ben seni açıklamaya davet ettim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Daha iki gün ön
ce söylediğim sözü... (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — İki gün sonra değil, iki ay sonraya da 
sana mühlet veriyorum. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yok yok... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — İki sene de veriyorum. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İhtiyacım yok. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Oniki sene de veriyorum... (ANAP sı
ralarından alkışlar) Bul bul, açıkla. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ulalar muhtarına 
«Beni rezil ettin» diyen adam!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sülalen açıklasın. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, Anavatan Grubu adına, Sayın Ahmet 

Ekici... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Söz hakkım doğ

muştur. 
BAŞKAN — Yok efendim, bir hakaret yok size. 

İÇfŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Eğer bu Mecliste görev almış bir kişi 
görevini layıkı veçhile yapmak istiyorsa yuvarlak ke
limelerin arkasına sığınmaz; yüreği açık, yüreği do
luysa ve cesareti varsa, kalkar ne yapıldığını, kimin 
ne yaptığını söyler. (SHP ve DYP sıraalrından gürül
tüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Var, var; söylü
yorum söylüyorum!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Eğer bunu söyleyebiliyorsa, ki söyle
yemiyor, açıklamaya davet ettim; şurada, pazartesiyi 
beklemeye lüzum yok!.. (SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İki gün önce söy
ledim, senin haberin yok! 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bilen adam kalkar konuşur; pazarte
sisi, salısı, çarşambası yok bu işin. (SHP ve DYP sı-
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AYHAN FIRAT (Malatya) — Nasıl yok Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Ben dinliyorum efendim, lütfen... 
Sayın Ekici, buyurun efendim. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Son söz milletvekilinindir Sayın Başkan. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, hizaya 
gelmiyorlar. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde, Sayın Eki
ci; buyurun efendim. (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin değerli üyeleri; şu anda görüşmekte ol
duğumuz - benim vermiş olduğum - Maden Kanu
nunun bir iki maddesinde değişiklik yapan bir tek
liftir; fakat, burada Maden Kanunundan ayrılarak 
başka konular ve başka şeyler üzerinde konuşulması, 
bir madenci olarak beni hakikaten üzmüştür. Bunu 
hiç beklemezdim; ama, zaten âdeti olan bu muhale
fetin mikrofonları eline geçirince, aklına gelen her 
şeyi söylemekten çekinmemesi ve bunu fırsat bilme
si yeni bir şey değildir. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Hadi canım sen 
de! 

AHMET EKİCİ (Devamla) — Bunları arz ettik
ten sonra; Sayın Nalbantoğlu, size çok teşekkür ede
rim; çünkü, konuyu siz de incelediniz ve Maden Ka
nunundaki bu değişikliği komisyonda da çok güzel 
ifadelerle savundunuz. Ondan dolayı müteşekkirim 
size; çünkü, bu' teklifi verirken ne düşündük ve niçin 
verdim ben bunu? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kalemli ne yaptı? 

AHMET EKİCİ (Devamla) —• Sırası gelsin, onu 
da anlatacağım. 

Peki, peşin onu söyleyeyim ben size: Bir defa, 
burada Ayhan Fırat Beyin bundan önceki konuşma
larında söylediği şekilde, buradan cevabını verdim, 
verdiğim halde hâlâ daha anlamıyor, anlamak da 'is
temiyor. Geliyor burada, tekrar tekrar gündeme ge-
tıtı iyor. 

6309 sayılı eski Maden Kanununu açın okuyun, 
13 üncü maddesi ne diyor? «Kamu kuruluşlarına ön
celikle verilir» ve Maden Dairesi de, kanunun bu 
maddesine istinaden vermiştir. 

Kalemli'nin ne alakası var? Ne alakası var Ka
lemli'nin? (DYP sıralarından «Bağırma» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen!... 
AHMET EKİCİ (Devamla) — Maden Kanunu

nun o emredici hükmüne göre bu işlem yapılmıştır. 

Ondan sonra başika şeyler biliyorsanız ve başka bir 
şeyler1 getiriyorsanız - pazartesi veya salı deniyor, 
Sayın Bakanım bu konuda çok güzel cevap verdi 
getiriri, burada hepsini görüşürüz. 

Şimdi, müsaade ederseniz, teklife geçmek isti
yorum; çünkü, ben de polemiğe girip, fazlasıyla ce
vap verme ihtiyacını dahi hissetmiyorum; onun için, 
teknik olarak konuma dönmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Maden Dairesinin çalışmadı
ğından bahsedildi. Maden Dairesini, bir, moden mü
hendisi olarak, 12 senedir sayın konuşmacılardan 
daha çok bilirim. Sayın Ayhan Fırat'ın okumuş ol
duğu sözleri, burada ben söyledim ve yine söylü
yorum. İki üç senedir maden ruhsatı alamayanları 
ve hâlâ «Güçmüş, devlete kalmış» diyerek açılmayan
ları ve memleket ekonomisine1 hiç katkısı olmadan, 20 
bin sahanın 1960'lardan beri bekletildiğini biliyor 
musunuz? İşte, Anavatan iktidarı, bunları hareikete 
geçirmiştir. Hakikaten, ihracatımızda şu anda artma 
bekleniyor. Çok güzel çalışmalar yapılliyor. Senelerdir 
kürsüye çıktınız - üç dört senedir - «Yurt içinde kö
mür sıkıntısı var; Doğu kan ağlıyor» dediniz. Hani 
bu laflar; nerede bu laflar? Yoktur... 

FEVZİ NECDET ERDİNÇ (Van) — Sakin ol 
aslanım, salkın ol... 

AHMET EKİCİ (Devamla) — Çünkü, biz onu 
da çözdük; şu anda kömür fazlalığımız bile var. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ara
da kömürden kazananlar kim? 

AHMET EKİCİ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, şu anda, Maden Dairesindeki sıkıntıyı da ifa
de edersem, gerçeği ortaya koymuş olurum. 

Bakınız şimdi, yeni bir ruhsat, Madeln Dairesin
den iki gün içinde alınabiliyor. Daha evvel, iki sene-
da ruhsat almamıyordu; şimdi, iki gün içinde alı
nıyor; ama şu andaki sıkıntı, aynı saha üzerine çok 
sayıdaki vatandaşın müracaat etmesi neticesinde, 
ihale şartlarına göre ihale olacak sahalar için mus
tariptik vardır, başika hiçbir şey yoktur. Bu sıkıntı 
da programa alınmıştır ve en güzel şekilde de çö
zülecektir. Ben, böyle takip ediyorum, böyle biliyo
rum; ama başka bildikleriniz varsa, yine gelin söy
leyin. 

CAHİT TUTUM i(Balıkesir) — Teklifi açıklar 
mısınız? 

AHMET EKİCİ (Devamla) — Tabiî, zülfi yare 
dokundu. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu teklifi verirken... 

— 159 — 



T. B. M. M. B : 115 12 . 6 . 1987 O : 2 

MEHMET KARA ((Trabzon) — Üç ayda, altı 
ayda alamayanı getire 

BAŞKAN — Sayın. Ekici, lütfen, devam edin 
efendim. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, taraf tutuyorsunuz.: 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Başkan yapmaz öyle şey! 

AHMET EKİCİ (Devamla) — Şimdi, bir şeyi 
daha söylemek istiyorum. Sayın Ayhan Fırat, yi
ne, benim söylediğimi söyledi; düzeltmem gereki
yor, kil kaolin ve bilhassa kum zaten Taş Ocakları 
Nizamnamesinde, onlar Maden Kanunu kapsamına 
alınmadı; ama, buna rağmen şu yeniliği getirdik: 
Büyük işletme kuracaklar - ki on yirmi sene olarak 
bunun imtiyazını alacak ise - Maden Kanunu kap
samına gelsin girsin, işletme açsın, işletme kursun 
dedik. Yani, üç beş senelik veyahut da özel idare
nin belirli şartlarına tabiî olmasın, Maden Kanunu
na uygun güzel işletme açsın diye bu yolu seçtik. 
Şu anda, kum taşları eskiden beni Taş Ocakları Ni
zamnamesinde. 

Değerli 'arkadaşlarını, bu teklifte yaptığımız şe'y, 
çok açık ve net olarak meydandadır. Biz, buradaki 
alüminyum miktarını yüzde 15'ten yüzde '30'a çıkar
dık. Bu da, halkımızın, işletmecilerin menfaattına ve 
onların rahat hareket edebilmelerine matuf bir mad
dedir. Ondan sonraki kaldırdığımız geçici 4 üncü 
madde, zaten yürürlüğünü de yitirmiş bir madde idi. 
Daha sorularınız olduğu takdirde, onları da cevap
larım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeSrİm Sayın Ekici. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sataşma oldu; söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sataşma konusu neydi efendim? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum)' — Sayın 

Başkan, konuşmacı, «Üç senedir hiç kömür sıkıntısın
dan bahsettiniz mi?» dediler. Ben, burada üç defa 
gündem dışı söz alarak, kömür sıkıntısı hakkında 
konuşma yaptım. 

BAŞKAN — Sayın iNalbantoğlu, bu sataşma 
mıdır?... 

Başka söz isteyen var mı efendim?... Yok. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza... 
ı(SHP ve DYP sıralarından 10 milletvekili ayağa 

kalktı) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

çoğunluğumuz yoktur; yoklama yapılmasını istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Yoklama yapılmasını istiyorsunuz... 
isimleri alalım. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa

yın Başkan, oylamaya geçtiniz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim; oylamaya geçil

medi. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Orada 

10 kişi yoktu ki. 
BAŞKAN — Var efendim, 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Oy
lamaya geçildi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylamaya geçilmeden ayağa kalk
tılar efendim, lütfen müdahale etmeyin. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

İsimleri alalım. 

MÜNİR F . YAZICI (Manisa) — Oylamayı biti
rin; ondan sonra yoklama yapın. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Oylamaya 

geçtiniz; oylamayı bitirin. 

BAŞKAN — Yoklama isteminde bulunan sayın 
milletvekillerinin adlarını okuyorum1: Sayın Tutum, 
Sayın Oktay, Sayın İpek, Sayın Osmanlıoğîu, Sa
yın Bayram, Sayın Nalbantoğlu, Sayın Elgin, Sayın 
Ceylan, Sayın Çorapçıoğlu, Sayın Yıldırır. 

Yoklama yapacağız... 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Oylamaya geç

tiniz Sayın Başkan; oylamayı bitirin.: 

BAŞKAN — Olmaz efendim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Yoklamaya geçerken ayağa kaltkılar, lütfen mü
dahale etmeyin efendim. Hem görmüyorsunuz, hem 
de müdahale ediyorsunuz. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Görüyoruz. 
BAŞKAN — Oradan göremezsiniz efendim, lüt

fen müdahale etmeyin. 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, 

usulî bir hata yapıyoruz; oylamaya karar verdimiz, 
evvela o karardan vazgeçin. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya karar verirken, 
oylanmadan ayağa kalktılar^ . 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Yokla
ma isteyenler gidiyor. 
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III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamada bulunmayan arkadaş
lar isimlerini, seçim çevresini, imzalarıyla birlikte 
başkanlığa gönderebilirler. 

CAHİT TUTUM (BaMcesir) — Sayın Başkan, 
Başkanlığa valfci yazılı müracaatları, sizin ağzınızdan 
duymak istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Eğer itimat buyunmuyorsanız oku
ruz efendJm. 

Efendim, defterdeki kjaydımıza göre yeter sayı
mız vardır. 

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

10. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Ar
kadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Mad
desinin Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/446) (S. Sayısı : 572) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.^ Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bu Kanıma. Bir Geçici Madde Ek

lenmesi Hakkmda Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 3213 sayılı Maden Kanununun 2 

nci maddesinin III numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

III - Sanayi Madenleri : 
Birleşiminde en az ı% 30 Al2 Oa ihtiva eden killer, 

kaolen, şiforton, Bentonit (İllit, loglinit, Monfcmorillo-
nit, Notranit, Saponiit, Hektori, Baydllit), Atapuljit, 
(Poligorskit), Alünüıt (şap), Sodyum, Potasyum, Lit
yum, Kalsiyum, Magnezyum, (Anion ve katyon ola
rak) tuzları (Tuz Kanunu hükümleri mahfuzdur). Vol-
lastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Dunit, Ze-
olit, Sillimanit, Andaluzlit, Dumortiorit, Dişten (Kya-

nit), Fosfat, Apatit, Amyant, Manyezit, Trona (Tabiî 
Soda), Perlit, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zım
para taşı (Diyaspor), Barit Stronsiyum tuzu (Selestin), 
Kuvars, Kuvarsit ve birleşiminde en az'% 90 Sİ02 ih
tiva eden kuvars kumu, Bor tuzları (Kolemanit, Ule-
xit, Borasit, Tiskal, Pandermit) veya bünyesinde' en 
az % 10 B2 0 8 bulunan diğer bor mineralledi, Feldis-
pat (Feldispat ve feld'ispatoid grubu minaraller), Mika 

(Biyotit, Muskavit, Serisit, Lepidolit, Flogopit Vermi-
külıit), kesilip parlatılarak kullanılacak olan Mermer, 

oniks mermeri ve diğer taşlar, Dolomit, Nefelinli Siye
nit, Pomza, Kalsedon. 

Kesilip parlatılabikne özelliğini taşımayan kaba 
inşaat veya yol yapımı gibi v.s. işlerde kullanılan taş
lar bu kanunun kapsamı dışındadır. 

Ancak yürürlükte olan taçocağı ruhsatı sahasında 
işletmeye elverişli olan maddenin rezerv durum da 
dikkate alınarak sanayiin hammaddesi veya ihraç ko
nusu olduğunun ruhsat sahibince belgelenmesi halin
de bu madde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Maden Kanunu 
kapsamına alınabilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz iste
yen?... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
grup adına, Sayın Ayhan Fırat konuşacaklar efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
Sayın Fırat, süreniz 10 dakika ve madde üzerin

de konuşmayı istirham edeceğim. 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Ma

latya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz 
önceki hadiseden önce, Sayın Bakanın ilgili olma
dığı halde müdahalesinden üzüntü duyduğumu be
lirtmek istiyorum. 

Ben daha önce bu kürsüden şunu söyledim: Bir 
sene önce" çıkardığınız bu yasada bunların bir kısmı
nı madde içerisine almıştınız, ancak, bir tepki ya-
sasıydı o; biz o zaman bunun doğru olmadığını söy
lemiş, size kabul ettiirememiştik; ama, bugün siz 
onların bir kısmını tekrar düzeltiyorsunuz. 

Maden Dairesini da altı ayda ihya edeceğinizi 
söylemiştiniz; bunu yapamadınız ve bugün de Ma
den Dairesi etkili bir durumda değildir demiştim. 

F. REZAN ŞAHINKAYA (Ankara) — Madde 
üzerinde konuşun. 

AYHAN FIRAT (Devamla) _ Efendim madde 
üzerinde... Maddöde bir şey yok ki hanımefendi. 
«Taş Ocakları Nizamnamesine geçsin mi, geçmesin 
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mi?» Söyleyeceğim şümdi, acele etmeyin, müsaade 
edin, 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Ben .aslında, ge

tirilen teklife karşı olduğumu da söylemedim ve bir 
noktada, Taş Ocakları Nizamnamesinin tatbik edil
mesinde de yarar olduğunu söyledim. Daha önce de 
söylemiştim. Dolayısıyla, buna karşı da değilim; 
ancaik, konuşmamın son kısmında, Sayın Bakanın 
müdahalesi üzerine, kendileri buraya çıktılar ve de
diler ki, efendim... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen efendim, o ko
nuyu açmayın. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bir dakika Sa
yın Başkan, 10 dakika sürem var. 

BAŞKAN — Efendim gündem dışı söz isterse-
ni konuşursunuz; şimdi lütfen madde üzerinde ko
nuşun, yoksa sözünüzü keseceğim, lütfen... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Madde 
üzerinde konuş!... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, çok kısa keseceğim. 

17 Aralık 1985 tarihli Sakarya Gazetesi... 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Gazete havadisi 

değil, katî delil ver! 
AYHAN FIRAT ı(Devamla) — Maden Dairesi 

Başkanının, «Bakanlar beni rahat bırakmıyor» dedi-' 
ği, burada yazılı. Ben bakan ismi de vermedim. İşte 
İçişleri Bakanına cevabım, ben bunun cevabını ılste-
dıim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Yasa çıkmadan bir müddet önce, on 
onbeş gün önce bazı değerli maden sahaları ANAP' 
lılara belediyeler kanalıyla intikal ettirilmiştir, bun
lar 17 sahadır. Bunlardan 15 adedini söylüyorum; 
8 adedi Hasan Hüseyin Bayrak'a, 5 adedi Himmet 
Ünal'a ve diğerleri de ANAP'lı Ahmet Ertaş sile Lüt
fü Ddler'e verilmiştir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sürt) — 
ANAP'lı mı bunlar? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — ANAP'lı beledi
yelere verilen sahalar... 

MEHMET TOPAÇ. (Uşak) — ANAP'lılara ve
rilmez diye. hüküm mü var? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — «Şahsa verilmez» 
dıiye kanunda hüküm var arkadaşım, lütfen oku! 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Öyle bir kanun 
yok Sayın Başkan. Daha önce söyledim, yine de id
dia ediyorum.ı 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bakın arkadaş
lar, ANAOPTı Hasan Hüseyıin Bayrak da, belediye-

} den aldığı bu yeri 16 milyar Türk Lirası nakit ala
rak, yüzde 10 rodüvansla Remzi Özerdem'e devre
diyor. Bakın, devletin sırtından milyarları nasıl ka
zanıyorlar. 

Ben, bunu burada rica ettim, Sayın Bakan «in
celeyeceğim» dedi. Sayın Bakan, lütfen, çıksın da bu 
milletin hakkını yiyenler hakkında inceleme neticesi 

I nedir, onları söyksıin dedim. Sayın İçişleri Bakanı, 
anlayamadığım şekilde bir feveran gösterdiler. Ben 
kimsenin ismini de vermedim, verenler başkaları. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı burada söz 
verdi; «Sayın Fırat'ın dediklerini inceleteceğim, yü
ce Meclise bilgi vereceğim» dedi. Ben de yüce Mec-

I İlisin bir üyesi olarak eğer bunu sordumsa, bu suç 
I mudur arkadaşlar? İstirham ediyorum; ancak, Sa-
I yın içişleri Bakanının acısı olduğunu biliyorum; ama, 
I pazartesi günü o konuyu da getireceğim. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
I Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. (DYP sıralarından alkış
lar) 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Doğ-
ıru Yola geçecek. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Allah'tan kork!... 

BAŞKAN — Lütfen efendim!... 
DEVLET BAKANI M, VEHBİ DİNÇERLER 

(İstanbul) — Efendim, haksız alkışlara teşekkür bile 
I etmiyorum, kusura bakmayın. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
I Etmeseniz de alkışlarız. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 

I üyeleri; tiki kısa konuyu arz etmek üzere huzurunuza 
I geldim. 

I Sayın Fırat'ın belirttiği gibi, biz bir sene önce 
I bu kanunu değiştirdik: doğrudur. Taş ocakları ikonu-
I sunda görüşmeler yapılmıştır, zabıtlarda vardır, doğ-
I rudur. Bugün, geçen bir yıl içerisinde bazı noktalar 
I tespit edilmiştir ve gerekçede de sarahaten yazılmış

tır̂  Gerekçede ifade edildiği gibi, aşağı yukarı 100 
bini bulan irili ufaklı taş ocaklarının Enerji ve Ta-

I biî Kaynaklar Bakanlığında tescili yapılamamıştır, 
I şu veya bu nedenle. Bir vakıa var ortada. 
I Geçen seneki görüşmeler sırasında, Sayın Fırat' 
I in, mütalaası da yeniden ifade edilmiştir kendisi ta-
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rafından, şimdi sizin mütalaanızla birleşmiş oluyo
ruz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Tamam. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(Devamla) — Tamam efendim. Mühim olan, herhal
de, bekçiyi dövmek değil, üzüm yemek. Yapılan iş
lem, getirilen teklif, tamamen, vatandaşın lehine ve 
birtakım birikmiş meseleleri çözmek için hazırlanmış 
bir tekliftir. 

Dolayısıyla ben, Sayın Fırat'a, buradaki ifadele
rinden dolayı da tekrar teşekkür ediyorum ve yüce 
Meclisin takdiri ile bu sıkıntıların giderilmesi için 
bu kanun teklifinin de yasalaşmasının yararlı oldu
ğunu bir kere daha arz ediyorum. Mesele bundan iba
rettir. 

Saygılar sunuyorum efendim, teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 3213 sayılı Maden Kanununun 

geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 3213 sayılı Maden Kanununa aşa

ğıdaki geçici 8 tinci madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 8. — 3213 sayılı Made'n Kanu

nunun yayımı tarihinden bu Kanunun yürürlük tari
hine 'kadar Taşocakları Nizamnamesine göre aldıkla
rı ruhsatları Maden Kanunu kapsamına intibak etti
renler, müktesep hak olarak Maden Kanunu kapsa
mında kalabilir. 3213 sayılı Kanun kapsamından çık
mak isteyenlerin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğınca Maden Sicilinden silinmek üzere müracaat et
meleri gereklidir.' Sicilden silinen haklar Taşocalkları 
Nizamnamesi hükümlerine göre işleme tabi tutularak 
yürütülür. 

3213 saydı Maden Kanununun kapsamına alın
ması için intibak yaptırmamış olan ve Taşocakları Ni
zamnamesine göre verilen ruhsatların 15.6.1985'den 
itibaren her türlü temdit ve ruhsat verme işlemlerinin 
ise Taşocakları Nizamnamesine göre yürütülmesine 
il özel idareleri yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
CAHİT TUTUIM (Balıkesir) — Sorum var Sa

yın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
birinci fıkrada, 3213 sayılı Kanun kapsamından çık
mak isteyenlerin tabi olacağı rejim belirtilmektedir. 
Kapsamdan çıkma hakkı ilelebet mi olacak; belli 
bir süreye tabii değil mi? Çünkü, ikili bir uygulama 
ortaya çıkıyor. Bir, Taş Ocakları Nizamnamesine ta
bi rejim, bir de maden rejimi. 'Maden rejiminden çı
kıp, Taş Ocakları Nizamnamesi rejimine geçmek is
teyenler için obsiyon sınırsız mı? Onu sormak iste
dim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Sabun.'ş, buyurun efendim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — 
Sayın Başkan, Sayın Tutum'un suali gayet yerinde 
bir sualdir. Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi, Ma
den Kanunu T5.6.1985'te yürürlüğe girmiştir, yani, 
iki senedir tatbikatı yapılmaktadır. Maalesef, bu tat
bikattan görülmüştür ki, hakikaten birtakım lüzum
suz işlerle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, 
ki yüzbine yakın ruhsat vardır; fakat bu süre zarfın
da, kanuna uygun olarak intibakını yaptırmış olan 
nizamnameden çıkmış olanlar vardır. 

Maden Kanunuyla, bu tip madenler, yani taş 
ocakları, kum ocakları, yüzde 1'5'ten aşağı killer, 
Maden Kanunu kapsamında olduğu için, o tarihten 
sonra Maden Kanunu kapsamına göre de müracaat 
edenler vardır. Bu konu komisyonumuzda görüşül
müştür. Bunlar müktesep haklardır. Bir süre getiril
mek istenmiştir. Biz de komisyonda şu karara var
dık : Dedik ki, Maden Kanununa göre, çalışma 
ruhsatını almış olanlar, o sürelerine kadar mükte
sep hak olarak bunu kullanacaklardır; ama, bun
lar nizamnameye girmek istiyorlarsa, ellerinde bir 
tercih olarak verilsin diye bu madde böyle yazılmış
tır, 

Arz olunur efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — »Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.., 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, 101'i 
aramanızı istiyorum. 

AHMET EKİCİ ((Kütahya) — «Kabul edenler» 
dediniz Sayın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 101 oy yok Sayın 
Başkan; vebal altındasınız!. 

BAŞKAN — 101 'i ararız efendim, sayacak olan 
biziz efendim. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (ANAP .sırala
rından alkışlar) 

Efendim, çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemde bulunan kanun tasarı ve teklifleriyle, 

basılıp 12.I6J1987 Cuma günü dağıtılan ve aynı gün 
gelen kâğıtlarda yayımlanan ve 15J6.1987 Pazartesi 
gündemine girecek olan 590 ve 591 sıra sayılı ka
nun tasarılarını görüşmek için, alınan karar gere
ğince, 15 Haziran 1987 Pazartesi günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.50 

»>•<<« 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar'in, 

1985 -1987 yıllarında bakanlık bütçesinden belediye
lere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/2003) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye ve Gümrük 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını emir ve 
müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
A. Mazhar Haznedar 

Ordu 
Sorular : 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesinin, belediye
lere yardım amacıyla «Diğer Malî Transferler» alt 
programına konulan ödenekler; 1985 -1986 yılların
da; 

1. Hangi belediyelere, hangi projeleri için ve ne 
miktarda verilmiştir? 

2. Belediyelere yapılan tahsislerde, gözetilen kıs
taslar var mıdır? 

3. 1987 yılı bütçesindeki ödeneklerden 10 Mayıs 
1987 tarihine kadar yapılan tahsislerin yeri, maksadı, 
miktarı ve kıstasları nedir? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 11.6. 1987 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : Bümko -111713-291-12618 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka

nunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 20,5.1987 tarih ve 
7/2003/8793/33964 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Ordu Milletvekili Sayın Ali Mazhar Haznedar tara
fından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız 1985 malî yılı bütçesinden belediye
lere yapılan yardımlarda, idarî taksimat ve 1980 yılı 
Genel Nüfus Sayımı sonuçları birlikte dikkate alın
mıştır. Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerle, ta
biî afete maruz bölgeler belediyelerine nüfus başına 
360 lira, diğer belediyelere ise nüfus başına 240 lira 
üzerinden yardım ödeneği hesaplanmış, ayrıca bu mik
tarlara kasaba belediyeleri için 1 milyon, ilçe beledi
yeleri için 2 milyon lira ve il belediyeleri için 5 mil
yon lira daha ilave edilmek suretiyle yardım miktarı 
tespit edilmiştir. 
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1986 malî yılı bütçesinden yapılan yardımlarda da 
idarî taksimat ve 1980 yılı Genel Nüfus Sayımı so
nuçları birlikte değerlendirilmiştir. Ancak, 1986 yılın
da kalkınmada öncelikli yörelerle, tabiî afete maruz 
bölgeler belediyelerine nüfus başına 375 lira, diğer 
belediyelere ise 250 lira üzerinden hesaplanan miktara 
ayrıca kasaba belediyeleri için 1,5 milyon lira, ilçe 
belediyeleri için 3 milyon lira ve il belediyeleri için 
de 6 milyon lira daha ilave edilmek suretiyle toplam 
yardım miktarı tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 malî yılı büt
çesinde bu amaçla yer alan ödeneğin tahsisinde bele
diyelerin nüfus, konum, gelir - gider durumu, hizmet 
aciliyetleri gibi çeşitli özelliklerine ilaveten, belediye
lerce belirtilen ihtiyaçların belgelerle de tevsik edilme
si hususu üzerinde durulmaktadır. Keza, 1987 malî yı
lında, belediyelerin zarurî ve temel ihtiyaçlarının esas 
olarak tiler Bankası kaynaklarıyla finanse edilmesi 
yoluna gidilmektedir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçelerinde yer alan 
yardım ödeneğinden 1985 ve 1986 yıllarında iller iti
bariyle belediyelere yapılan yardım miktarları ilişik 
listede gösterilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçelerinde Yer Alan 
Belediyelere Yardım Ödeneğinden 1985 ve 1986 Yıl
larında iller itibarıyla Belediyelere Yapılan Yardımlar 

1 9 8 5 1 9 8 6 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı H 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 

271 900 000 
73 800 000 
148 800 000 
128 000 000 
320 200 000 
243 400 000 
136 600 000 
50 200 000 
148 900 0O0 
195 900 000 
71 200 000 
69 000 000 

301 200 000 
135 100 000 
197 000 000 
67 700 000 
156 300 000 
744 900 000 
168 100 000 
64 600 000 
175 200 000 
250 300 000 
147 500 000 
101 400 000 
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1 9 8 5 1 9 8 6 

Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
tçel 
istanbul 
tzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 

61 000 000 
134 300 000 
61 200 000 

263 300 000 
93 300 000 
84 800 OCO 
122 100 000 
159 100 000 
166 100 000 
72 900 000 
101 400 000 
61 500 000 
179 200 000 
223 400 000 
159 000 000 
67 000 000 
51 000 000 
215 000 000 
145 600 000 
117 500 000 
165 200 000 
38 100 000 
648 600 000 1 
117 400 000 
73 100 000 
172 600 000 
67 300 000 
50 400 000 
153 000 000 
380 400 000 
90 000 000 
268 500 000 
196 800 000 
228 300 000 
127 400 000 
76 100 000 
39 300 000 
156 300 000 
220 100 000 
238 400 000 
85 200 000 
201 900 000 
118 900 000 

69 400 000 
144 700 000 
82 000 000 
362 500 000 
101 400 000 
98 600 000 
122 8C0 000 
205 500 000 
198 400 000 
86 000 000 
125 700 000 
132 700 000 
250 100 000 
140 100 000 
956 300 000 
96 350 000 
102 000 000 
178 100 000 
165 300 000 
157 600 000 
248 500 000 
46 100 000 
226 200 000 
167 700 000 
112 500 000 
226 700 000 
91 700 000 
126 900 000 
185 700 000 
476 800 000 
130 900 000 
246 100 000 
811 600 000 
210 600 000 
288 000 000 
208 100 000 
60 000 000 
206 800 000 
302 200 000 
236 400 000 
73 400 000 
157 300 000 
228 800 000 
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Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 

T. B. M. M. 

1 8 9 5 

95 300 000 
37 800 000 

152 700 000 
71 800 000 

136 100 000ı 
459 100 000 
63 500 000 

B: 115 

1 9 8 6 

115 700 000 
170 500 000 
175 200 000 
88 200 000 

181 600 000 
649 600 000 
104 100 000 

12 . 6 . 1987 

Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

O: 2 
18 9 5 19 8 6 

135 500 000 150 500 000 
65 500 000 61 300 000 
193 300 COO 275 700 000 
118 600 000 283 300 000 
153 200 000 335 000 000 

9 992 300 000 1'4 944 550 000 
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Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun Tasarısına Verilen Oylarm Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçii 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
ismet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Vahit Haiefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler 
Geçersiz- Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

400 
276 
190 
79 
7 

— 
121' 

3 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AM Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALTKESÎR 
ismail Dayı 
Fenni îslimyeli 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğulu 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 
Kâmran inan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztek'in 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

IBURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal tğrek 
Fahir Sabuniş 
tsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENtZLt 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Bbubekir Akay 
tlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Haısan Celâl Güzel 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
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GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karsh 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
thsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Haımiıt Melek 

İSPARTA 
Fatma Miıhriban Erden 

ÎÇEL 
Hikmet Bicentiürk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğanoan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Umren Aykut 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh îlter 
Mehmet Kafkaslıgü 
Turgut özal 
Mustafa Tınaz Titiz 
Reşit Ülker 

İZMtR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

T. M. M. M. B : 115 

Işılay Saygın 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nulh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozlkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

12 . 6 : 1987 0 : 2 

Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 

SÜRT 
Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoglu 
Mehmet Mükerrem Taşçı-
oğlu 

ŞANLIURFA 
Ba'hri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 

©URSA 
Mehmet Azizoğlu 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

(Reddedenler) 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Neriiman Elgin 
Halil Jbralhim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
t. Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİLECİK! 
Yılmaz Demir 
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DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmü Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATALI 
Tevfik Bilâl 
Mustafa Çelebi 
M, Murat Sökmenoğlu 

İSTANBUL1 

Yrfmaz îhlsan Hastürk 
Doğan Kasaroğlu 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Yılmaz önen 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Muzaffer Yıldırım 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KONYA 
Vecihi Akın 
Emin Fa!hrettin özdilek 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Cakırefe 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Hüsamettin Cindoruk 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TRABZON 
Mehmet Kara 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
İsa Vardal 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Delıiceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Eşref Akıncı 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

(Çekinserler) 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuri Üzel 

ESKİŞEHİR 
Süleyman Koyuncugil 

MANİSA 
Sümer Oral 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Necdet Calp (İz.) 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

AYDIN 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
H. Iferaihim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 

EDİRNE 
Muhittin Yüdırım 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
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GAZİANTEP 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
tbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Toğaıy 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Ayd'oğan 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Sa'bit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Hüseyin Avni Güler 
Alltan Kavak 
R. Brcümenit Konıikman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer (l.A.) 
Fikret Ertan 
Erdal İnönü 
özîdemdr Fdhliivanoğlu 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KARS 
Sa'bri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent, Yalçınkaya 

KAYSERİ 
İbrahim özbıyık 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Abdul'halim Araş 
(Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Erel 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 

Mahmut Karabulut 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Enver özcan 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım (İ. A.) 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Mirza Kurşuntuoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (1. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Muhteşem Vasıf Yüce! 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL 

KAHRAMANMARAŞ 

TRABZON 
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Türkiye Büyük Millet 
GÜNDEMİ 

115 İNOİ BİRLEŞİM 

12 . 6 . 1987 Cuma 

[eclisî 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün poli
tikasından kaynaklanan sorumları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçitüzüğün 102 ve 103 üncü 
madidehri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 27 arkadaşının, Taşdeîen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

3. — Yozgat Milletvekili Selahatrin Taflıoğlu ve 
11 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığınca yaptırılan garaj ve lojman inşaatlarının teknik 
projelerine uymadığı, eksik ve kalitesiz yapıldığı, faz
la ödemede bulunulduğu ve bazı büro malzemelerinin 
yüksek fiyatlarla değiştirildiği iddialarının gerçeklik 
derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 

öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri 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 önerge
si (6/631) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

9. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'm, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 



11. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1B1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
okluğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/8110) 

12. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

15. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

19. — Zonguldak Milletvekili Mrhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

21. — İstanbul Milletvekili İbrahim UraTm, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri Hinde yapılması düşünülen raylı sistem için 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir^ 

2 — 

i Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
| KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
| basın organlarında yer alan haberlerin ttahkikine iliş

kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

25. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

28. — 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) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Naırin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

31. — 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 Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
j yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond-
I ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
I şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 



33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBlRLtK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz« 
lü soru önergesi (6/899) 

35. — 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) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.G. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) ı(l) 

37. — 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) 

38. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

39. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılmda Anavatan Partisine ka
tılan belediye 'başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

42. — 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) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü

lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, kâ^ 
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatüdığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ım, Diyarbaikııır Dlinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/915) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zara»: etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

49. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia ecÜilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğüne' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'm, radyo 
ve televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten 
aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1040) (1) 

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 



54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

55. — îzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

58. — istanbul 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) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin 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. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (O 

62. — 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) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola

rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
kin İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

67. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «'sac* adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

68. — Adana Milletvekili Cüneyt Çanver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezitfin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop tli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırir'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 



76. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

77. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun-
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

79. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

81. — 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 so
ru önergesi (6/943) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
YüceFin, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru. önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 
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| 86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

87. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 

I sözlü soru önergesi (6/952) 
89. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 

ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

90. — istanbul 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) 

91. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

92. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

94. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

95. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

i 96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı kumıknasına halk kaaamdılklan için baş-

| vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına 
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ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/1028) 
(1) 

97. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

98. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adııyaımaın, Malatya ve Gaziıanitep illerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutları basar gören va
tandaşların açıkta bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardlıımcısından sözlü sıoru öner
gesi (6/1Ö29) (1) 

99. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuzla giriş yapan kişilerden AİDS beîgesi istenme
sinin düşünülüp düşünülmediğine -ilişiklin Sağlık ve 
Soisyal Yardım Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

100. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Ainadoluya yerleşmek 
maksadıyla kaçak olarak ülkemize geçen İran, Irak 
ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu 
kişifer hakkımda ne gibi istem yapıldığına ilişıkin İçiş
leri Bakanından sözlü soüu önergesi (6/1031) (1) 

101. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

102. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür 
ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden Be
lediyece vaz geçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

104. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Rabıtat-ül Alem-ül İslam adlı öngüıtün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerine karşı n© gibi tedbirler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü sıoru önergesi (6/1035) 
(1) 

105. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
m 

106. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya - Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

107. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya
pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

108. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

109. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

110. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Sov
yetleri Birliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
nakiline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

111. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

112. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Aşkale Kandilli Belediyesince yaptı
rılan hayvan pazarının KÖYTÜR adlı bir şirkete ba
ğışlandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1058) (1) 

113. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, sağ
lık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verile
rek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1059) (1) 

114. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

115. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Başbakanın yurda dönüşünde düzenlenen 
karşılama töreninde Taşıt Kanununa aykırı hareket 
edildiği iddiasına ve bu tören -icin belediyelerce mas-



raf yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1060) (1) 

116. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
istanbul İlinde Belediye tarafından açılan veya ya
pım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle 
oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

117. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Ankara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve 
bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1062) (1) 

118. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
İstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım 
ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (1) 

119. — İçel Milletvek'ii Ali İhsan Elgin'in, Reklam
cılar Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uy
guladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1064) (1) 

120. — Ağrı Milletvekili Paşa Sanoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

122. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

123. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

124. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

125. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

126. — Ağrı Milletvekili Paşa Sanoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 

* soru önergesi (6/984) 
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| 127. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İii Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

128. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

129. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

130. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) -

131. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

132. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

133. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

134. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu-

I lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin M'illî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

135. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta-
I şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu-
I laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası

na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

136. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

137. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER* 
DEMİR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
İşçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 
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138. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

139. — Amasya Milletvekili Kâzım Ipek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru öneriges'i (6/997) 

140. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

141. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii tmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

142. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Is-
fan'bul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

143. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

144. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

145. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

146. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, istan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

147. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavlının iptal edilmesinin nödenüne ilişkim Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

148. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

149.— Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek* 
in, Adıyaman - Besni İlçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1036) 

150. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulama
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 

151. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde bölge radyosu kurulması ve ikinci kanal 
televizyon yayınlarının bu bölgeye de götürülmesi 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

152. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının ne
denine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1039) 

153. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, şeker 
ithal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

154. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güvemçetmi Kö
yünde yapılacak su deposuna ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

155. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan'a yapılan yolcu ve yük taşımacılığında kar
şılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1053) 

156. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
İli Samandağ ilçesindeki Barikan Turistik Otelinin 
kapalı tutulmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1054) 

157. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
yüz liranın altındaki alış verişler için kesilen peraken
de satış fişlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1055) 

158. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
ekmek fiyatlarındaki farklılığın nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

7 
•KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Erzurum 'Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tan bul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Falaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 



Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombus'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344e 1 inci 
£k) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987) 

3. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

4. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad-
deısi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Kotrni<syıanları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

5. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Karan ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

9 — 

j 7. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nu Raporu (2/77, 2/338, 2/345) (S. Sayısı : 565) (Da
ğıtma tarihi : 13.5.1987) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

I ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 
13.5.1987) 

9. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Ar-
j kadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Mad

desinin Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmeısıi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/446) 
(S. Sayısı: 572) (Dağıtma tarihi : 18.5.1987) 

10. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 

j Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili 
M. Timur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/846, 2/444) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma tarihi : 
21.5.1987) 

X 11. — Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklen
mesi, '5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında JK!anun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/852) (S. Sayısı : 578) (Dağıtma tari
hi : 21.5.1987) 

I X 12. — 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kanunu ile 3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/851) (S. Sayısı : 580) 
(Dağıtma tarihi : 22.5.1987) 

13. — 18.12.1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî Ya
sak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 
inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Mil
lî Savunma komisyonları raporları (1/837) (S. Sayı-

I sı : 581) (Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 
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14. — Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, Küçük I 
Sanayi Sitelerine Dahil Örnek Sanayi Sitesi iş Yerle
rinin Sözleşme Gereğince Ellerinde Bulunduranlara 
Satılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet; Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonları raporları (2/453) 
(S. Sayısı : 582) (Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 

15. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
8.9.1971 Gün ve 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı 
Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve İç
işleri komisyonları raporları (2/400) (S. Sayısı : 583) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 

» a • • . . - « « • 

X 16. — Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı Kanunu Tasarısı ve Adalet; Millî Savunma; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/841) (S. Sa
yısı : 588) (Dağıtma tarihi : 10.6.1987) 

17. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 6 Ar
kadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Altı Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/467) (S. Sayısı : 589) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

— •• 

(115 inci Birleşim) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 565 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve Tokat Milletvekili 
Metin Gürdere'nin, Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'm, Uşak 
Milletvekili Mehmet Topaç'm 1163 Sayılı Kooperatifler Kanu
nunun 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklif
leri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/77, 

2/338, 2/345) 

- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 'MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1163 saıyıllı Kooperaittiıfler Kanununun 19 uncu maddesinün değiştlirilimıesi hakkında kanun teklifi tarafımızca 
hazırlanarak gerekçesiyle birlikte eklice takdim edilmektedir. 

Tekliflin kanunlaşımaısı hususunda gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Metin Gürdere JHüseyin Avni Sağesen 
Tottoaıt Milletvekili Ordu M'iletvelkilü 

G E R E K Ç E 

11163 sayılı Kooperatifler Kanunu 24 Nisan 1969 tarihinde kabul edilerek 10 Mayıs 1969 tarih ve 13195 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

119 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında anılan taban ve tavan payları bugünkü alım değerine 
Çıkartılarak kooperatiflerin faaliyetlerine rahatlık getirmek zorunlu hale gelmiştir. Anılan paragrafların değiş
tirilmesi bu âbaçla istenmiştir. 

ORDU MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN VE TOKAT MİLLETVEKİLİ METİN 
GÜRDERE'NİN TEKLİFİ 

1163 Sapta Kooperatifler Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«?Bir ortak hiçbir suretle 1 000 000 liradan fazla pay sahibi olamaz.» 
«Bir ortaklık senedinin değeri 10 000 liradan aşağı olamaz. Birkaç pay bir ortaklık senedinde gösteri

lebiliri Senetle temsil edilmeyen paylar 10 000 lira itibar olunur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yünültür. 
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T.B.M.M. Anavatan 
Partisi Grup Başkanlığı 

Tarih : 7.5.1986 
Sayı : 11-86/158 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

24 Nisan 1969 tarih ve 11Ö3 sayılı Kooperatifler Kânununun 19 uncu Maddesinin 2 ve 3 üncü Fıkrala
rının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
6.5.1986 

İsmail Saruhan 
Ankara Milletvekilli 

GENEL GEREKÇE 

Kooperatifler Kanunumun yürürlüğe girdiği 1969 yılından bugüne kadar paranın ataı gücünde büyük 
azalma olduğu bffinmektedıir. 

Yürürlükteki Anayasanın 171 inci maddesi mıillî ekonominin yararlarını dikkate alarak üretimin artırılma
sı ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatiflerin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almaya devleti gö
revli kılmaktadır. Anayasanın gösterdiği hedef doğrultusunda kooperatifleri günün ekonomik koşullarına 
uygun özel hukuk tüzelkişileri yapmak amacıyla herbir ortağın sahip olacağı pay nispeti artırılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Yürürlükteki Kanunda herbir ortak için azamî 30 ©00 TL. olan pay limiti 1 000 000 TL. 
ya yükseltilerek günün ekonomik koşullarına uygunluk sağianımajfatadır. Buma muvazi olanak herbir pay se
nedinin değeri 10 000 TL. ya yükseltilmektedir. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

ANKARA MİLLETVEKÎLÎ İSMAİL SARUHAN'IN TEKLİFİ 

24 Nisan 1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu Maddesinin 2 ve 3 üncü Fıkralarının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 24 Nisan 1969 tarihli ve 1'1<63 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinin 2 ve 3 
üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir ortak hiç'bir şekilde 1 000 000 TL. dan fazla pay sahibi olamaz. 
'Bir ortaklık senedinin değeri 10 000 TL.dan aşağı olamaz. Birkaç pay bir ortaklık senedinde gösterile

bilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 10 000 TL. itibar olunur.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 565) 
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T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Tarih : 14.5.1986 
Sayı : 11-861162 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinin 1, 2, 3 Üncü fıkralarının değişmesi ile itgili Ka
nun Teklifi ve gerekçem ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Topaç 
Uşak Milletvekili 

G E R E K Ç E 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1969 yılında yürürlüğe girmiştir. 17 senelik bir .tatbikattan sonra 
kanunun bazı maddeleri değişen şartlar ve ortaya çıkan yeni imkânlar karşısında, yetersiz kalmaktadır. 

Bunlardan; 19 uncu maddenin 1, 2, ve 3 üncü fıkraları misal olarak gösterilebilir. 
Bu 3 fıkra, orftalkbk sermayesi ve paylarını düzenlemektedir. 1 inci fıkra, kooperatife ortak olan bir şah

sın, en az bir ortaklık payı alması ve birden fazla pay almasına cevaz vermektedir. 2 nci fıkrası, bir ortağın 
hiçbir suretle 30 000 liradan fazla pay sahibi olamayacağını belirtmektedir. 3 üncü fıkra ise, ortaklık sene
dinin değerini 100 lira olarak tespit etmiş, birkaç ortaklık payının bir senetle gösterilebileceğini tespit etmiş
tir. Senetle temsil edilmeyen payların, 100 Türk lirası olarak kabul edilmesini bir esasa bağlamıştır. 

Görülrnektedirki, 100 liralık ortaklık payı ve 'bir ortöağın alabileceği sermaye sınırının 30 000 Türk li
rasını aşmaması, bugünkü fiyatlarla hiçbir şey ifade etmemesi, ve kooperatiflerin sermaye unsurundan bü
yük çapta mahrum bulunmasını meydana getirmiştir. 1, 2, ve 3 üncü fıkraların değiştirilerek, sermaye pa
yının kişi başına 5 000 Türk lirası ve bir şahsın azamî alabileceği sermaye tutarını, bu teklifimizle 500 000 
liraya çıkarılmasını öngörmektedir. 

Mehmet Topaç 
Uşak Milletvekili 

UŞAK MÜLLETVBKtLt MEHMET TOPAÇ'IN TEKUM 

1163 Sayıh Kooperatifler Kanununun 19 uncu Maddesinin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü Fıtratlarının Değiştiril
mesi hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 11(63 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kooperatife giren her şahıs, en az bir ortaklık payı alır. Anasözleşme, en yüksek haddi tespit edebilir. 
Bir ortak bu had dahilinde, birden fazla pay alabilir. 

Bir ortak hiçbir suretle '(500 000) liradan fazla pay alamaz. 
Ortaklık senedinin değeri, (5 000) Türk lirasıdır. Birkaç pay, bir ortaklık senedinde gösterilebilir. Se

netle temsil edilmeyen paylar (5 000) Türk lirası olarak kabul edilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 565) 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve 7.5. 1987 

Ticaret Komisyonu 
Esas No. ; 2/77, 2/345, 2/338 

Karar No. : 

TÜRKİYE (BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ile Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi», «Ankara Milletvekili İs
mail Saruhan'ın 24 Nisan 1969 tariiıh ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu Maddesinin 2 ve 3 
üncü Fılkral'arının Değî tıiırilimesine Dair Kanun Teklifi» ile «Uşak Milletvekilli Mehmet Topaç'm 1163 sa
yılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu Maddesinin 1, 2, 3 üncü FııkraiarMiın Değişmesi îte llgli Kamun Tek
lifi»; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı, Komisyonumuzun 7.5.1987 tarihli 3 üncü birle
şiminde yaptığı toplantıda incelenip görüşüldü. 

Her üç kanun teklifi de 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesiyle ilgili olduğundan, Ko-
mıisyonuımuzca her '3 teklifinde birleştirilerek müzakeresine karar verilip genölli üzerindeki görüşmelerin ta
mamlanmasını müteakip maddelere geçilmesi karara bağlanmıştır. 

1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinin 2 ııci fıkrasındaki pay miktarı; 30.4.1985 
tarih ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kuruluşu Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi
ne paralel olarak, 30 000 liradan 500 000 liraya çıkarılmış ve tatbikatta elastikiyet temini için gene 3186 
sayılı Kanunda olduğu gibi bu miktarın da Bakanlar Kurulu Kararıyla 10 katına kadar artırılması uygun 
görülerek ilgili fıkra buna göre «'Bir ortak hiçbir suretle 500 000 liradan fazla pay sahibi olamaz. Bu mik
tar (Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 katına kadar artırılabilir» şeklinde tadil edilmiştir. 

2. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu Maddesinin 3 üncü fıkrasındaki; bir ortaklık senedi de
ğerinin 100 liradan 10 000 liraya çıkarılması uygun görülerek ilgili fıkra «©ir ortaklık senedinin değeri 
10 000 liradan aşağı olamaz. Birkaç pay bir ortaklık senedinde gösterilebilir. Senetle temsil edilmeyen pay
lar 10 000 lira itibar olunur.» şeklinde tadil edilmiştir. 

3. Kanun tekliflerinin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz Genel Kurulun olurlarına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sözcü1 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Üye 
Fenni İslimyeli 

Balıkesir 

Üye 
Hayrettin Özansoy 

Diyarbakır 

Üye 
Faruk Dirik 

Nevşehir 

Başkan1 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Kâtip 
Gürbüz Şakranlı 

Manisa 

Üye 
Turgut Yaşar Gülez 

Bolu 

Üye 
Kâmran Karaman 

Hatay 

Başkanvekiili 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya 

Üye 
Kemal İğrek 

Bursa 

Üye 
Nihat Harmancı . 

Konya 

Üye 
Cemal Özdemir 

Tokat 
Muhalefet şerhim ekilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 565) 
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MUHALEFET ŞERHİM 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan değişiklikte öngörülen hisselerdeki pay artırımı istismarcı koo
peratiflerin suiistimalini artıracağı düşüncesindeyim. Şöyleki iyi niyetli kooperatiflerin yanında istismarcı koo
peratif yöneticileri de vardır ve yüzlerce üyeyi istismar etmektedir. Benim isteğim 1163 sayılı Kanunda 
yeni önlemler alınmalı ve cezaî müeyyide uygulanmalıdır. 

Cemal özdemir 
Tokat 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1163 Sayılı Koopenaitffler Kajmmınun 19 uncu Maddesinin 2 ma ve 3 üncü Fıkralarımın Değiştirilmesi 
Htikkında, Kâmın TekMfî. 

MADDE 1. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu Maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir ortak hiç bir suretle 500 000 liradan fazla pay sahibi olamaz. Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile 
on katına kadar artırılabilir. 

Bir Ortaklık senedinin değeri 10 000 liradan aşağı olamaz. Bir kaç pay bir ortaklık senedinde gösterilebilir. 
Senetle temsil edilmeyen paylar 10 000 lira itibar olunur.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini -Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • mmm* ı • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <$. Sayısı : 565) 





Dönem: 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 572 

Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Arkadaşının, 3213 Sayılı Ma
den Kanununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Mad
denin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu Raporu (2 /446) 

TBMM Anavatan Partisi 
Sayı : 11-871162 
Grup Başkanlığı 13.5.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ,BA1Ş(K1ANLIĞIN1A 

3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici M'ajdkle eklenmesi hakkında Kanun teklifimiz ilişiklte sunulmuştur. 

Gereğini arz edeniz. 
Saygılarımızla,» 

Mehmet Topaç Ahmet Ekici l&ay Saygın 
Uşak Kütahya İzmir 

Mümtaz Güler 
Uşak 

3213 SAYILI MADEN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, GEÇİCİ 4 ÜNCÜ 
MADDENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE BU KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE 

EKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

6309 sayılı Kanun dönemimde Taşacakları Nizamnamesine göre işlem görüp bMahara yeni çıkan 3213 sayılı 
Kanun kapsamına alınmış olan taşocağı maddeleriyle ilgili ruhsat salhliıpfcırinin birkısmı, yeni kanunun ilgili 
hlükümleri ger eğince zamanında müracaat edip intÜbalMarını yaıptırmışîar, diğer bir kısmı ise, sözkonusu taş
ocağı maddelerinin bazılarının (kalker, 'kireçtaşı v.s.) yeni Kanun kapsamında mütalaa edilip edilmemesi hu
susunda beliren teredldütiler nedeniyle, bu kabil yeni sahalara, Maden Kanunu çıktıktan sonraki tarihlerde 
dahi, Maden Kanununa göre değil de Taşocakları Nizamnaırnetfine göre müracaat eden ve özel idarelerden 
ruhisat alan şahıslar bulunmaktadır. 

Taşocakları Nizamnamesine göre ruhsat süreleri sona emmiş veya erimek üzere olup ıbu kabil taşocağı 
ruhsatı sahiplerinden birçoğu, mezkûr taşocağı ruhsatları özel İdare müdürlüklerince temdit edilmediğinden 
Mafden Kanununa göre yeni ruhsaıtname almak yada eski ruhsatnamelerini yenilemek üzere* «gruplar halinde 
Maden Dairesine başvurmaktadırlar. 

Aiynca, 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesi 'kaplamında kalker ve diğer taşların bulunması se
bebiyle. Karayolları, DSİ gilbi kamu kuruluşlaanca bugüne ıkadar sadece ağrega, kırmataş v.b. elde etmek için 
kullanmakta olduğu bütün taşocağı maddeleri sanayi madeni sayıldığımdan, 3213 sayılı Kanunun bu madde
ler yönümden uygulanmasının Karayolları Genel Müdürlüğü gibi bütün ülke düzeyinde faaiyet gösteren 
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k'aımu kuruluşlarınım çalışmalarını büyük ölçüde aksattığı ve misal olarak son yıllarda üzerinde öneanle duru
lan Otoyol ve baraj çalışmalarının yürütülmesini oldukça güçlestirdiği anlaşılmıştır. 

Sayıları yaklaşık 100 000'i bulan bu irili ufaklı taş ocaklarının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında 
Ihenüz tescil kayıtları buflunmadığından, mevcut kadro ile bu hakların tescil edillmeisi, ruhsatlarının verilmesi 
ve müteakip işlemlerinin yürütülmesi bugün için imkân dahilinde görülmemektedir. Bu itibarla ötedenberi 
çalışan ve sahalarında yatırım yapmış olan ruhsat sahiplerinin işlerindeı devamının sağlanması, yeni Maden 
Kanununa göre müracaatta bulunmuş olan şahıslarla olacak ihtilafların önlenmesi ve müktesep hakların 
korunması bakımından;, bu sahaların özel idarelerce işlet/itmesi taşocakları nizamnamesine göre işletilmesi
nin sağlanması gerekli görülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1 inci Madjde de 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin III. fıkrasındaki Sanayyi Maden
leri genel gerekçeye uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

2 nci maddede; genel gerekçede lizah edilen aksamaların 'giderilebilmesi gayesiyle 3213 sayılı Kanunun 
geçici 4 üncü maddesi kaldırılarak, geçici 8 inci madde ilave edilmiştir. 

3 ve 4 üncü maddeler yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 15.5.1987 
Sanayii ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 

Esas No. : 2/446 
Karar No. : 9 

UÜRKltYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Kütahya Milletvelkil'i Ahmet Ekidi ve 3 Arkadaşının 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin Yürürlükten Kaldurılrnaisı ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi» Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Bakanlık temsilcilerinin dıe katıldığı, 
Komisyonumuzun 15.4.1987 tarihli 4 üncü birleşiminde yaptığı toıplan/tıda görüşmeye başlanıldı. 

Içttüzüğün 75 'inci maddesi gereğince kanun teklifi sahiplerine tamamlattırılan madde gerekçeleri ile gene 
teklif sahiplerince eksikleri tamamlanarak verilen genel ıgerekçe komisyon üyelerine dağıtıldı. Kanun teklifinin 
(geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerinin müzakeresine geçidi. 

1. — 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin «III - Sanayi Madenleri» fıkrasında değişiklik ya
pan teklifin 1 inci maddesinin başlanıgıcmdaki «Ve maddenin sonuna iki fıkra eklenmiştir», tabiri, mezkûr 
fıkralar gerçekte «III - Sanayi Madenleri» fıkrasına ilave edildiği için madde metnin/den çıkarılmışltır. 

2. — Teklifin gene 1 inci maddesiyle,, 3213 Sayılı IMaden Kanununun 2 nci maddesinin «III - Sanayi Ma
denleri.» fıkrasında yapılan değişiklikteki, gerek maden isimlerinin genel gerekçeye uygun hale getirilmesi ve 
gerekse fıkraya eklenen birinci paragrafın daha sarih leştidlmıesi uygun görülereÖc bu fıkra yeniden tanzim 
edilmiş ve bu meyanda maden kimlerinde baskı hatası ol/duğu tespit edilenler düzeltilmiştir. Taldil edilen 
metindeki «Mermer» tabirini takip eden «Oniks mermeri» ibaresinin metne alınış sebebi; 3213 Sayılı Ma
den Kanununun 2 nci Maddesinin «IV - Kıymetli Taşlar» fıkrasında bulunan Oniks'in mermer karakterli 
olanlarının tatbikattaki karşılığını gidermek içindir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 572) 
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3. — 3213 Sayılı Maden Kanununa Geçici 8 inci Madde eklenmesiyle iligü, Kamun teklilfinin 3 üncü 
maddesindekli Geçici 8 inci maddeye, açıklık getirilebilmesi için Geçici 8 inci madde yeniden tanzim edilmiş
tir. 

4. — Kanun Teklifinin 2, 4 ve 5 inci maddeleri Komisyıonumuızoa aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzca; kanun teklifinin içtüzüğün 53 üncü maddesine göre Genel Kurulda öncelikle görüşül

mesine karar verilmliişit'iir. 
tş feu raporumuz Genel Kurulun olurlarına sunulmak üzere Yüksek Başkanluğa saygı ile sunulur. 

flaşkan 
Fahir Sabuniş 

Ehırsa 

Üye 
Fenni tslimyeli 

Balıkesir 

Üy,e. 
Hayrettin Ozansoy 

İDİyarbakır 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

ı fiaşkanvekili 
Cevdpt Kardkurt 

Di/yarlbafcır 

Üye 
Turgut Yasar Gülez 

Ööhı 

Üye 
'< Hilmi Nalbantoğlu 

Örzurum 

iSdzcü 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Kemal tğrek 

Kursa 

Üye 
Kâmran Karaman 

Hatay 

Üye 
Mustafa Demir 

Şanlıurfa 
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET. EKİCİ VE 
3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nei Maddesinin De
ğiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi 

İMADDE 1. — 3213 sayılı Maden Kanununun 2 
nci maddesinin III Sanayi Madenleri fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna iki fık
ra eklenmiştir,, 

III. Sanayi Madenleri : 
Birleşiminde en az % 30 Al2 03 li'htiva eden kil

ler, Bentonit, Kaolen, Şifertön, Atapuljiit, Alunıit (Şap), 
Sodyum, Potasyum, Lityum, Magnezyum, Vollasto-
nit, Talk, Pirofillit, Diyatromit, Zeolit, Sillimanit, An-
dalusit, Dişten, Apati't, Ainyant, Manyezit, Trona, Per
lit, Grafit, Kükürt, Flonit, Zımparataşı, Barit, Stroris-
yum, Kuvars, Kuvarsit ve birleşiminde en az % 90 
Si02 ihtiva' eden kuvars kumu, Bor tuzları veya bün
yesinde en az ı% 10 B2 0 3 bulunan diğer Bor minafel
leri, Mika, Vermİkult, kesilip parlatılabilir oinsten 
mermer ve diğer taşlar, Dolomit, Nefelinli Siyanit, 
Ponza, Kalsedon, 

Kesilip, pariatılabilme özelliğini taşımayan kaba 
(inşaat veya yol yapımında kullanılan mıcır v.b. taş
lar bu kanunun kapsamı dışındadır. 

Ancak, yürürlükte olan taşocağı ruhsata sahasında 
işletmeye elverişli olan maddenin rezerv durumu da 
dikkate alınarak sanayinin hammaddesi veya lihraç 
konusu olduğunun, ruhsat sahibince belgelenmesi ha-
îînde bu madde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nım teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Maden Ka
nunu kapsamına alınabilir. 

MADDE 2. — 3213 sayılı Maden Kanununun ge
çici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 3213 sayılı Maden Kanununun 2 
nci maddesinin III - Sanayi madenleri fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III - Sanayi Madenleri: 
Birleşiminde en az % 30 Al2 Oa ihtiva eden killer, 

kaolen, şif or ton, Bentonit (lllit, loglinit, Montmorillo-
nit, Notronit, Saponit, Hektorit, Baydilit), Atapuljit, 
(Poligorskit), Alünit (şap), Sodyum, Potasyum, Lit
yum, Kalsiyum, Magnezyum, (Anion ve katyon ola
rak) tuzları (Tuz Kanunu hükümleri mahfuzdur). Vol-
lastonit, Talk, Steattit, Pirofillit. Diatornit, Dunit, Ze
olit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Dişten (Kya-
nit), Fosfat, ApatLt, Amyant, Manyezit, Trona CTabiı 
Soda), Perlit, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zım
para taşı (Diyaspor), Barit Stronsiyum tuzu (Selestin), 
Kuvars, Kuvarsit ve birleşiminde en az % 90 Sl02 ih
tiva eden kuvars kumu, Bor tuzları (Kolemanit, Ule-
xit, Borasit, Tiskal, Pandermit) veya bünyesinde en 
az % 10 B2 Oa bulunan diğer bor mineralleri, Feldis-
pat (Feldispat ve feldispatoid grubu minaraller), Mika 
(Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flosopit Vermi-
kiiüt, kesilip parlatılarak kullanılacak olan Mermer, 
öniks mermeri ve diğer taşlar, Dolomit, Nefelinli Siye
nit, Ponza, Kalsedon. 

Kesilip pariatılabilme özelliğini taşımayan kaba 
inşaat veya yol yapımı gibi v.s. işlerde kullanılan taş
lar bu kanunun kapsamı dışındadır. 

Ancak yürürlükte olan taşocağı ruhsatı sahasında 
işletmeye elverişli olan maddenin rezerv durumu da 
dikkate alınarak sanayiin hammaddesi veya ihraç ko
nusu olduğunun, ruhsat sahibince belgelenmesi halin
de bu madde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Maden Kanunu 
kapsamına alınabilir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
nu muzca aynen kabul edilmiştir. 
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'(Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 
3 Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 3. — 31213 sayılı Maden Kanununa aşa
ğıdaki Geçici 8 inci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 3213 sayılı Maden Ka
nununun yayımı tarihinden bugüne kadar önce Taşo
cağı Nizamnamesine göre ruhsat alan ve bu kanun 
kapsamına giren halklar müktesep hak olarak bu Ka
nun kapsamırida kalabilir. 3213 sayılı Kanun kapsa
mından çıkmak isteyenlerin Enerij ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığınca maden sicillinden silinmek üzere mü
racaat etmeleri gereklidir. 

3213 sayılı Kanunun yayımı tarihinde Maden Ka
nunu kapsamına alınması için müracaat etmemiş olan 
ve Taşocakları Nizamnamesine göre verilen ruhsatla
rın 15.6.U985''dıen itibaren her türlü temdit ve ruhsat 
verme işlemlerinin ise Taşocakları Nizamnamesine 
göre yürütülmesine İl özel İdareleri yetkilidir. 

Yürürlük : 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Yürütme,: 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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'(Sanayi ye Teknoloji ve Ticarel Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

MADDE 3; — 3213 sayılı Maden Kanununa aşa
ğıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 3213 sayılı Maden Kanu
nunun yayımı tarihinden bu kanunun yürürlük tari
hine kadar Taşocakları Nizamnamesine göre aldıkla
rı ruhsatlan Maden Kanunu kapsamına intibak etti
renler, müktesep hak olarak Maden Kanunu kapsa
mında kalabilir. 3213 sayılı Kanun kapsamından çık
mak isteyenlerin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğınca Maden Sicilinden silinmek üzere müracaat et
meleri gereklidir. Sicilden silinen haklar Taşocakları 
Nizamnamesi hükümlerine göre işleme tabi tutularak 
yürütülür. 

3213 sayılı Maden Kanununun kapsamına alın
ması için intibak yaptırmamış olan ve Taşocakları Ni
zamnamesine göre verilen ruhsatların 15.6.1985'den 
itibaren her türlü/ temdit ve ruhsat verme işlemlerinin 
ise Taşocakları Nizamnamesine göre yürütülmesine 
II özel! İdareleri yetkilidir, 

Yürürlük 

MADD 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi Komisyo^ 
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

• • • • • » 
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