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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan 'bu 'birleşimde : 
İstanbul Milletvekili Ömer Ferruh îlter, güvenlik 

ve yardım programı çerçevesinde Tüı'kiye'ye yapıla
cak askerî ve ekonomik yardımlar konusunda temas
larda bulunmak üzere ABD'ne gönderilen Türk Par
lamento Heyetinin yapmış olduğu temaslar hakkın
da Genel Kurula bilgi veren gündem dışı 'bir konuş
ma yaptı. 

Federal Almanya'ya gidecek olan Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşü
ne kadar, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığına 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

22.2.1984 tarihli Gelen Kâğıtlarda yer alan, Ko
nut İnşaatının ve Yatırımların Teşviki Hakkında Ka
nun Tasarısının. (1/448) (S. Sayısı : 13) 48 saat geç
meden öncelikle gündeme alınmasına dair Başbakan 
Turgut özal'ın önergesi ve, 

Gündeme alınması kararlaştırılan Konut İnşaa
tının ve Yatırımların Teşviki Hakkındaki Kanun Ta
sarısının görüşülmesinin bugünkü birleşimde başla

ması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresi
nin uzatılması, görüşmeler tamamlanamadığı takdirde 
Genel Kurulun 24.2.1984 Cuma günü de toplanma
sı hakkındaki Anavatan Partisi Grubu önerisi; 

Kabul edildi. 
Bir önceki birleşimde görüşülmesine başlanılan, 

imar ve Gecekondu 'Mevzuatına Aykırı Yapılara Uy
gulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nım Tasarısının. (1/450) (S. Sayısı : 12) maddeleri 
kabul edilerek; tümü açık oya sunuldu; oyların ayırı
mı sonucunda kabul edildiği ve kanunlaştığı açık
landı. 

Vaktin gecikmiş olması nedeniyle, bugün (24 Şu
bat 1984 Cuma) saat 15.00'te toplanılmak üzere bir
leşime 01.40'ta son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yıldırım Akbulut 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Hatay Samsun 
M. Murat Sökmenoğlu Süleyman Yağcıoğlu 

II. — GELEN 
24.2.1984 

Teklifler 
1. — Zonguldak Milletvekilli Cahit Karakaş'ın, 

Zongulda'k İline Bağlı Karabük İlçesinin Yenice Bu
cağında Yenice Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkın
daki Kanun Teklifi. (2/34) (İçişleri; Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2J1984) 

2. — Adana Milletvekili İbrahim Cüneyt Canver 
ve 21 Arkadaşının, Bazı Suç ve Cezaların Affı Hak
kında Kanun Teklifi. '(2/35) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1984) 

Rapor 
1. — Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımları

nın Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/451) (G. Sayı
sı : 14) (Dağıtma tarihi : 24.2.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 

in, Ticaret Kanununda yer alan çek hukuku hüküm
lerinin yeniden düzenlenmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/26) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1984) 

KÂĞITLAR 
Culma 

2. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, Türk Medenî Kanununun yeniden düzenlenmesi 
konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/27) ('Baş
kanlığa geliş tarihi : 24.8.1984) 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, İcra ve İflas Kanununun yeniden düzenlenmesi 
konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına lil'işkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. '(6/28) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 24.2.1984) 

4. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, yabancı uyruklu kişilere işledikleri suçlardan do
layı verilen cezaların kendi ülkelerinde infazı konu
sunda çalışma yapılıp yapılmadığına 'ilişkin Adalet 
Balkanından sözlü soru önergesi. (6/29) '(Başkanlığa 
C-sliş tarihi : 24.2.1984) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Amasya 'Milletvekili Arsan Savaş Arpacı -

oğlu'nun, açık bulunan imam kadrolarına ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi. (7/42) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 23.2.1984 

»••«e 
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BİRİNCİ OTURUM 

Acıtma Saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanvekiJi Yıldırım AKBULUT 

KÂTİP ÜYELER : M. MuHat SÖKMENOĞLU (Hatay), Yavuz KÖYMEN (Giresun) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

10. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluk hakkında tereddüde düş
müş olmam nedeniyle ad okumak suretiyle yoklama 
yaptıracağım. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama sırasında burada 'bulun
mayan arkadaşlarımız bir tezkere ile durumlarını Di
vana bildirsinler efendim. 

Çoğunluğumuz vardır. * 

IV. — KANUN TASARI VE TEKUFLERIYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. -— Konut İnşaatının ve Yatırımların Teşviki 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu. (1/448) (S. Sayısı: 13) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis

yonlardan Gelen Diğer İşler» kısmındaki 13 sıra sa
yılı, Konut İnşaatının ve Yatırımların Teşviki Hak
kında Kanun Tasarısının görüşülmesine kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Hazırız efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-

KAN (İzmir) — Hazırız efendim. 
BAŞKAN — Tasarı üzerinde ilk söz Milliyetçi 

Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Fehmi Me-
mişoğlu'nundlur. 

Buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA FEHMİ MEMİŞOĞLU 
(Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına he
pinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Değerli üyeler, konut inşaatı ve kalkınmada ön
celikli yörelerde yapılacak yatırımları teşvik etmeyi 
amaçlayan bu Kanun tasarısını prensip olarak des
teklediğimizi belirtmek istiyorum. (Alkışlar) 

(1) 13 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Partimizin gerek Seçim Beyannamesinde, gerekse 
Sayın Genel Başkanımızın Meclis içi ve Meclis dışı 
konuşmalarında, memleketimizde büyük boyutlara 
varan konut açığı dile getirilmiş, önemi vurgulanmış 
ve parti görüşümüz ifade edilmiştir. 

Nüfus artışı süratli olan ve 50 milyona varan 
memleketimizde acil tedbir alınmadığı takdirde, is
tatistik! bilgilere istinaden belirtilen 600 bine varan 
konut açığını düşünürsek, zamanla bu açık daha da 
artacak ve toplumumuz sosyal bunalımlara ve insan 
onuruna yakışmayan yaşam şartlarına ister istemez 
itilmiş olacak, büyük kentlerde ise gecekondulaşmaya 
da engel olunamayacaktır. 

Artan nüfus karşısında konut ihtiyacını karşıla
mak, mevcut açığı kapatmak, daha sonra da 1,5 mil
yona varan gecekondu karşılığında da, sosyal konut 
yapımını zamanlamada yapmak suretiyle bir plana 
bağlanmasını zarurî görmekteyiz. 

(Sayın üyeler, bu Kanunla inşaat sektörüne bir 
canlılık getirilecek, yatırımlara bağlı olarak da yan 
sanayiler aktivite kazanacaktır. Dolayısıyla işsizliğin 
de azalması yönünden ıbu indirimlere taraftar oldu
ğumuzu ifade ediyorum. Ancak, memleketimizin ko
nut darboğazını aşmada, arzu edilen neticeyi almada 
tek başına bu Kanunun da kâfi gelmeyeceğini vur
gulamak isterim. 'Bunun için Devlet, sosyal konut 
ve lojman yapımına gereken ağırlığı vermelidir. 

Bu arada zaten açık olan bir bütçeden münhası
ran bazı vergi kaynaklarından vazgeçip, kaynak is
rafını ve bütçe dışı fonlara dayalı bir politika izlen
mesini de uygun (bulamıyoruz, 
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Konut sorununun, her gün artan inşaat maliyetleri 
durdurulmadıkça, altyapı ve arsa sorununa çare bu
lunmadıkça tam olarak halledilebileceği kanaatine de 
varamıyoruz. 

Konutlar için teşviğin münhasıran sosyal ve nor
mal konutlara uygulanması gerektiğini, lüks konut 
inşaatının da bu Kanun kapsamından çıkarılmasını, 
gerek sosyal adalete daha uygun düşeceği ve gerekse 
kaynak israfına sebep olmayacağı düşüncesiyle uygun 
görürüz. 

Sayın üyeler, esasen lüks inşaat, yazlık ve villa 
yapımı gibi konutlara karşı olmadığımızı, bu tip in
şaatları yapacak zengin vatandaşlarımızın sayılarını 
artırmasını da bütün kalbimle Allah'tan diliyorum. 

Sayın üyeler, bu teşvik kanunu ile konu edilen 
indirimlere taraftar olduğumuzu tekrar belirtir, çıka
cak kanunun memleketimize ve aziz milletimize ha

yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize tekrar saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Enver özcan; (buyurun efendim. 

HP GRV'BU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 
— Sayın Başkan, sayın üyeler; ülkemizin bugün ar
tık katlanılamaz boyutlara ulaşmış bir konut sıkıntı
sı içinde bulunduğu hepimizin bildiği acı bir ger
çektir < 

Nüfusumuzun hızla artmasına karşın gerekli ön
lemlerin zamanında alınmamış olması konut sorunu
nun, kişisel, sosyal, ekonomik ve kültürel yönleriyle 
çözüm ve yöntemlerinin giriftleşmesine neden olmuş
tur. Gerçekten de konut sorununun sadece «bir barınak, 
bir dört duvar sorunu olmadığını; başlıbaşına bir 
yaşam biçimi olduğunu ve yaşam biçimi yansıttığını 
hepimiz takdir ederiz. 

Bu nedenledir ki, bu acil ve acil olduğu kadar 
da karmaşık soruna çözüm bulmak için görüşleri-
mizdeki çeşitliliği somut faaliyetler birliğine dönüş
türmemiz gerektiğine inanıyoruz. İşte biz Halkçı 
Parti olarak, gündemimizde- bulunan bu tasarıya bu 
anlayışla yaklaşıyoruz. 

Sayın üyeler, bu tasarının dik bakışta aynı gibi 
görünen; ama aslında, özünde ayrı olan iki önemli 
boyuttaki kbnuyu bir arada içermesi hem tasarının 
kendisine atfedilmek istenen önemi, hem de içerdiği 
konuların önemini gölgeler niteliktedir. Çünkü, ge
rek Türkiye genelindeki konut sorunu, gerekse kal
kınmada gerice kalmış yörelerdeki yatırımlar sorunu, 
her biri başlı başına önem ve özellik taşıyan sorunlar

dır. Bu nedenle her birine ilişkin politikaların aynı 
paketler (halinde ele alınarak düzenlenmesi gerekirdi; 
Hükümetin bu konularla ilgili 'başkaca girişimleri 
olsa bile. 

Bu tasarıyla getirilmesi öngörülen muaflıkların 
ve istisnaların, konut inşaatını ve gerice yörelerdeki 
yatırımları göze çarpar ölçüde kamçılayacağı görü
şünde değiliz; olsa olsa bu alanda tali etki unsur
ları olabilirler. Bizce aslolan, gerek konut, gerekse 
yatırım inşaatlarının yönlendirilmesi konusunda rasyo
nel bir anafaaliyet çerçevesinin çizilmesidir. Bu çer
çevede, her şeyden önce imar planlarının tez elden 
oluşturularak altyapılı arazi tahsisi sorunu çözüm
lenmelidir. imar planlarının ve altyapılı arazi tah
sisinin yapılması hem çarpık yapılaşmayı önleyecek, 
böylece ileride nasıl olsa gerçekleştirilmek zorunda 
olan altyapı çalışmalarının daha pahalıya mal olma
sını önleyecek, hem arsa spekülasyonuna yolları ka
payacak, hem arazilerimizin gelişigüzel biçimde in
şaat alanları haline gelmesini önleyecek, hem de in
şaat girişimlerini daha çok kamçılayacaktır kanısın
dayız. 

Bu anlamda teşvik unsurları ya da politika be
lirtileri bulamadığımız bu tasarı, bizim muhalefet ola
rak sürekli biçimde yasa hazırlanmasında ve görüşül
melerinde acele edilmemesi, çok acele edilirse Yüce 
'Meclisin ciddiyetine gölge düşürebilecek nitelikte 
hatalar olabileceği yolundaki ikazlarımızda ne den
li haklı olduğumuzu kanıtlar nitelikte redaksiyon 
hataları içermektedir. Örneğin; 1 inci maddede, 
«yapılacak yatırımlar» deniliyor. Orada «yapılacak 
inşaat yatırımları» denilmesi gerekirdi. Örneğin; 8 
inci maddede, «Konut inşaatı yapmak için yararla
nanların 10 uncu maddede yazılı süre» deniliyor iki, 

o 10 uncu madde aritıfc 10 uncu madde olmaktan 
çıkmış, 9 uncu madde haline gelmiştir. Bu iki kısa 
örneği vermek ihtiyacını hissettim. 

İçerik yönüne gelince: Tasarının kendi mantığı 
ve sınırları içinde daha sosyal, daha eşitlikçi ve da

ha uygulanabilir kılınabilmesi için, küçük ekleme
lerin yapılması gerektiği kanısındayız, örneğin; bir 
3 üncü maddeye «sosyal konutlar»ı koyabilirdik. 
Örneğin; bir 5 inci maddeye, özellikle Orta ve Do
ğu Anadolu'daki organize sanayilerimizin altyapı
larının yapılması için bu istisnalardan yararlanması 
maddesini ekleyebilirdik, örneğin; 9 uncu madde
deki 1988 olarak 'belirtilen takvim yılında 1988 yıl* 
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içinde veya 1977*de bu izni alanların sürelerinin ne
reye kadar gideceğini belki de belirtebilirdik, örne
ğin; 10 uncu maddede, hastane, okul kültürel faali
yetler gibi yatırımların ve inşaatların da bu istisna
lardan yararlanmasını düşünebilirdik.; 

Sayın üyeler, tümüyle değerlendirmek ve özetle
mek gerekirse denilebilir ki, bu tasarı her ne kadar 
konut ve gerice yörelerdeki yatırım inşaatlarını teş
vik edici nitelikte, olarak sunulmakta ise de, aslında 
sadece iktidara bu seçim arifesinde^teşvik için kanun 
çıkardık ya da başarılı icraat sloganı sağlama dışın
da, kentlerimizde sağlıklı yerleşim, ulaşım, altyapı, 
kentlerimizi öldürmeyen ve çevreyi bozmayan büyü
meye yönelik hiçbir olumlu düzenleme şansı getir
memektedir. 

Her şeye rağmen, uygar ve çağdaş bir yapılaş
maya ve böyle ıbir yapılaşma politikasına yönelik 
bekleyiş içerisinde bu tasarının konut sorunumuza, 
ülkemizin konut sorununa bir nebze bile olumlu bir 
katkıda bulunabileceği umuduyla bu tasarıya Halkçı 
Parti Grubu olarak olumlu oy vereceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
İbrahim Fevzi Yaman, buyurunuz efendim. 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM FEVZİ 
YAMAN (İsparta) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, 
ülkemizde büyük boyutlara ulaşan konut sıkıntısını 
ortadan kaldırmak ve konut üretimini artırmak; di
ğer taraftan kalkınmada öncelikli yörelerde yapıla
cak yatırımlarla, kalkınmış yöreler arasında dengeyi 
temin etmek maksadıyla muhtelif vergi, harç, istisna 
ve muaflık uygulayan bir tasarıdır. Bu tasarıyı Yü
ce Meclisimize sevik eden Özal Hükümetine Anava
tan Partisi Grubu olarak şükranlarımızı arz ediyor, 
teşekkür ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı, memleketimizde 
büyük boyutlara varan konut açığının kapatılmasını 
ve yurt sathında yapılacak konut inşaatıyla kalkın
mada öncelikli yörelerde iktisadî hayatın canlandı
rılması ve bölgeler arasındaki farklılıkların ortadan 
kaldırılması ve dengenin kurulması için bu bölgelerde 
yapılacak yatırımların bazı vergi, harç, istisna ve mu
aflıklar tanınması suretiyle inşaat yapımını teşvik et
mektedir. Ayrıca bu tasarı, konut inşaatı ve kalkın
mada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için sa
tın alınacak arsa ve arazilerden vergi ve harcın alın
mamasını sağlamakta ve ivazlı veya ivazsız devir, tem
lik, kamulaştırma, alım, satım, kira, geri alma, geri 
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verme yollarından biriyle arsa ve arazi temini halin
de alıcı ve satıcıların harçlardan müstesna olmasını 
temin etmektedir. 

Diğer taraftan, konut yapmak maksadıyla iktisap 
edilen arsa ve arazilerde yapılacak ifraz, tevhit, tescil, 
cîns değişikliği, rehin tesis ve terkini ıslah ve diğer 
değişiklik işlemleri her türlü harçtan müstesna tutul
muştur. Bu sayılan muameleler sebebiyle tanzim edi
len kâğıtlar da Damga Vergisi ve harçlardan istisna* 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarıyla, konut inşa et
mek veya satın almak için alınan kredilerle ilgili mua
meleler ve düzenlenecek kâğıtlardan alınması gere
ken vergi ve harçlar ile krediyi veren kuruluş tarafın
dan alınan banka sigorta muameleleri vergisi kaldı
rılmıştır. 

Arazi ve arsa üzerine inşa veya binaya ilave su
retiyle konut olarak kullanılmak üzere binalar, ba
ğımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesi ha
linde inşaata başlanılmasından bitimine kadar ticarî 
maksatla yapılan konutlarda ise devir ve iktisap işlem
leri tamamlanıncaya kadar tahsili sözkonusu vergi ve 
harçların alınmaması temin edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu tasan ile kalkınmada ön
celikli yörelerde sermaye şirketleriyle kooperatiflerin, 
bunların üst kuruluşlarının ve vakıfların yapacakla
rı yatırmalar dolayısıyla bina iktisapları, inşa veya bi
naya ilave suretiyle bina, bağımsız bölüm veya kat
lar meydana getirilmesi ve devredilmesiyle ilgili ola
rak yapılan muameleler ve bu muameleler sebebiyle 
tanzim olunan kâğıtlar vergi ve harçtan istisna edil
miştir. 

Diğer taraftan, konut inşaatına ve kalkınmada ön
celikli yörelerde yapılacak yatırımlara tahsis edilen 
arsa ve arazilerle bu arsa ve araziler üzerinde inşa 
edilen binalar Emlak Vergisinden belli bir süre muaf 
tutulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, büyük imkânlar getiren bu 
tasarının tasvibinize mazhar olup kanunlaşması ha
linde, canlılığı durma noktasına gelmiş bulunan in
şaat sektörü canlılık kazanacak ve harekete geçecek
tir. Bu sektörün canlılık kazanması neticesinde de, bu
na bağlı üretim yapan yan sanayimiz de harekete 
geçecek, üretimini artıracak ve inşaat sektörü, mem
leketimiz iktisadî hayatında tekrar itici güç görevini 
ifa etmek imkânına kavuşmuş olacaktır. 

Netice itibariyle iktisadî hayatımızın canlılık ka
zanması sonucunda büyük boyutlara ulaşan işsizle
re iş bulunacak, kısmen de olsa işsizlik, önlenmiş ola
caktır. 
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Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, yur
dumuzda konut inşaatı iki yol takip edilmek sure
tiyle yapılmaktadır. Bu iki yoldan birincisi özel ke
simdir, ikincisi ise, kamu marifetiyle yapılan konut
lardır. Son yıllarda alınan kararlarla konut inşaatının 
Devlet eliyle yapılmasına ağırlık verilmiş, ferdî kre
dinin özendirici niteliği kaybettirilmiş, Devlet bu işin 
üstesinden gelememiş ve etkin de olamamıştır. 

Ayrıca, geçmişte üçlü rakamlara ulaşan enflas
yonun meydana getirdiği erozyondan ciddî şekilde 
etkilenen ve sermaye kaybına uğrayan inşaat sektörü 
de konut üretimini durma noktasına kadar getirmiş 
ve bu hal yurdumuzda konut açığının büyük boyutla
ra ulaşmasına sebep olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, bekleyen talebin ve ye
ni taleplerin karşılanabilmesi için yeni tedbirlerin ve 
teşviklerin alınmasına ihtiyaç duyulmuş, bu tasarı bu 
maksatla özal Hükümeti tarafından huzurlarınıza ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

Bu tasarı ayrıca partimizin Seçim Beyannamesin
de ve Hükümet Programında, «Kalkınmada asıl he
def sosyal gelişmenin sağlanmasıdır. Hedef olarak sos
yal adaletin, fırsat eşitliğinin sağlanması, bölgelerara-
sı gelişmişlik farkının azaltılması, refahın yaygınlaştı
rılması sosyal politikamızın temel unsurunu meydana 
getirir» şeklindeki vaadini de yerine getirmiş bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 57 nci mad
desi, «Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartla
rını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiya
cını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut 
teşebbüslerini destekler» hükmünü getirmiştir. îşte bu 
tasarıyı, Anayasamızın öngördüğü konut ihtiyacını kar
şılayacak tedbirleri getirmiş olması bakımından da 
şayanı şükran olarak karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, halkımız arasında kullanılan 
«Dünyada mekân, ahrette iman» atasözünü gerçekleş
tirecek olan bu tasarıyı Anavatan Partisi Grubu ola
rak tasvip ediyor, Yüöe Heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına konuşmak isteyen Sa
yın Ünal Akkaya, buyurun efendim. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum)— Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; bu
gün huzurunuza gelen Konut inşaatının ve Yatırımla
rın Teşviki Hakkındaki Kanun Tasarısı tensiplerinize 
mazhar olur, kabul edilirse vatandaşlarımızın konut 
sahibi olmalarını teşvik ve kolaylaştırmak için en bü
yük adım atılmış olacaktır. 
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j İnşaat yaptıranlarla, dar gelirlilerle yapılan bütün 
söyleşilerde, geçmiş yıllarda yakındıkları en büyüt 
konu, inşaata başlamadan kendilerinden istenilen ver
gi, resim ve harçlardı. Bu yasa ile bu kişilere muafi
yet tanınmış olacaktır, gerekli yardım yapılmış ola
caktır. 

Bu yasanın aynı zamanda şu soruların ışığında de
ğerlendirilmesi gerekir : 

Bu yasa çıkartılmasa olmaz mıydı? 
Bu iş daha iyi yapılabilir miydi? 
Bu yasanın zamanı uygun mudur? 
Bundan önce çıkartılması "gereken yasalar var 

mıdır, çıkartılmış mıdır? 

Diğer bir konu; fedakârlık yapılan paranın kar
şılığı Devletin kaybı olacak mıdır? 

Muhterem milletvekilleri,»bu sorular teker teker 
değerlendirildiği zaman, yasanın zamanı, inşaat mev
siminden önce çıkartılacağı için uygundur. Benden 
evvel grupları adına konuşan milletvekillerinin söy
lediği gibi, inşaat piyasasını canlandıracağı ve eko
nomiyi harekete geçireceği için Devletin kaybı de
ğil kazancı olacaktır. 

Hiçbir dar gelirli konut inşaatına başlarken inşaata 
yetecek parayı bir kenara koyarak başlamamakta
dır. Belirli olan nakdini, malzemesini, veresiye ala
cağını hesaplayarak işe başlar, nakit mevcudunu da 
işçi ücretlerine ve vadeli alamayacağı emtia ve mal
zemeye sarfetmeyi düşünür. Merak eder, tetkik eder, 
sorardım; tek katlı bir inşaat yaptırmak isteyen 500 
bin lira,.iki katlı bir inşaata başlayan da 750 bin lira 

I ile başlamayı kendisine hedef alırdı. Ruhsat alınması, 
I arsa alınmasındaki vergi ve harçlar; diğer rüsum, ver

gi, resim ve harçlara sarfedilen miktarın, ayrılan pa
ranın yarısını götürdüğü görülürdü. Hesaplandığında, 

I bu şekilde nakit olarak koyduğu paranın yarısı gi-
I den bir kişi de inşaata başlama hususunda bir cayma 
I meydana gelir, geri kalan nakit mevduatı ile'inşaatı 
I bitiremeyeceğini düşünür ve inşaattan vazgeçerdi. Ay-
I nı konu kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak ya

tırımlara teşvik ve muafiyet tanınması şeklinde de dik-
I katle takip edilir, buralarda inşaat yapacak, yatırım 

yapacak kişilerin büyük vergi, resim ve harçlarla kar
şı karşıya kaldığı ve bunun için de yatırımını bekle-

I meye aldığı görülürdü. 

I Yasaya kooperatifler, kooperatif birlikleri ve va-
I v 

I kırlar dâ  dahil edilmek suretiyle büyük bir kitlenin 
I bundan istifade etmesi temin edilmiştir. Aynı zaman

da kooperatifler teşvik edilmiştir. Daha bir ay kadar 
I önce katıldığım bir toplantıda, kooperatif yetkilileri-
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nin kendilerine tahsis edilen 3 milyon lira krediyi ala- 1 
bilmek için 4,5 milyon Ura mukavele masrafı verme
si gerektiği hatırlatıldı ve kendilerine, bu masrafların 
parti parti alınmasının temini için yardımcı olacağız 
şeklindeki izahımız gerekli bakanlıklar nezdinde yap
tığımız teşebbüslerde akim kaldı. Çünkü, mevcut ya- ;| 
salarda parti parti alınmasına müsaade eden bir hü
küm de mevcut değildi. Şu halde bu kooperatiflerin 
daha başlangıçta ne gibi sorunlarla karşı karşıya gel
diği tetkik edildiğinde gayet iyi anlaşılır. I 

Yasanın çıkartılmasında çok acele edilmesi gibi 
bir soruyla karşılaşılabilir. Sözlerimi şöyle bitirmek 
isterim : Kullanılmayan maddî kaynaklar muhakkak 
kaybolmuş sayılmazlar; fakat kullanılmayan insanî 
kaynaklar daima yok olmuş demektir. I 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Sayın Orhan Ergüder, buyurun efen- I 

dim. I 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Muh

terem Başkan, değerli milletvekilleri; yüksek huzuru
nuza gelen bu tasarıyı, bendeniz, kanaatime göre, he- I 
pimıizi mutlu kılacak, zamanında gelmiş bir tasarı ola- I 
rak kabul ediyorum. I 

Şu dakikada maaile burada oturuyoruz. Milleti
mizin mümessilleri olarak aile sahibi geldik, memle- I 
ketimize hizmet için. Sizlerin de bir konut sıkıntısı I 
var, bizlerin de bir konut sıkıntısı var. Halen 399 ta- . 
ne milletvekilinin Ankara'da, nerede, nasıl bir konut I 
temin etmek için uğraşı içerisinde bulunduğunu ve I 
onlardan bir tanesinin de bendeniz olduğunu biliyor
sunuz. Demek ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin I 
çok değerli üyeleri dahi, bu yaşlarda ve bu meslek
lerde; ama görev değişikliği sebebiyle dahi olsa, mer- I 
kezî Hükümet Ankara'da konut sıkıntısı içindeyiz. I 
Ya vatandaşın hali nedir, ya orta sınıfın, memurla- I 
rın, işçilerin durumu nedir? I 

Biliyorsunuz ki, 24 Ocak kararlarından sonra fai
ze dönüşen sermaye, gayrimenkulu durdurdu; fakat I 
inşaat maliyet fiyatlarını artırdı. Bugün benim yö- I 
remde, yani Bağdat »Caddesinde bir apartman dairesi 
almak artık bir profesör için dahi, hatta çok para I 
kazanan bir avukat için, hatta mesleği çok iyi olan I 
bir tüccar için hayal haline gelmeye başladı. I 

Bu tasarının en güzel taraflarından bir tanesi, I 
Türkiye'de yalnız yaşanır dört veya beş şehir değil, 
67 şehrin vekâr ve haysiyetini ortaya çıkarıyor. Bir I 
misal arz edeyim : Bir sebepten dolayı Konya'ya, o 
değerli vilayetimize gittim; orada çok muhterem bir I 
belediye başkanının, Konya'da yaptığı imar hareketle- I 

1 rini takip ettim ve adının da Nalçacı olduğunu Nal-
I çacı Caddesinde dolaşarak öğrendim. Bugün Konya 

en güzel vilayetlerimizden birisi, Adana en güzel vi
layetlerimizden bir tanesi, İstanbul ve Ankara da öy
le; ama niçin bir Van değil? Geçenlerde bir mühen
dis arkadaşımız, kendisinin İstanbul'dan Kars'a tayi
ni için bir gayret içerisindeydi, aramızda dolaşıyor-

I du; hatta bakanımız da şaşırdı. Eskiden biz İstanbul'a 
I tayin için ricalarda bulunurduk, vatandaş yavaş ya-
I vaş Anadolu'ya kaymaya başlamıştır. Bunun da sebe-
I bi, bu büyük şehirlerde artık yaşam tehlikeye girmiş

tir. 

Bugün gençlerimiz büyümekte, evlenememekte; 
çünkü bir gencimizin evlenebilmesi için evvela ko-

I nut lazım. İnsan haysiyetine uygun bir konutun fi
yatını benden çok iyi biliyorsunuz. Bu kanunun en 

I güzel tarafı, şehirler arasındaki imtiyazları kaldırıyor. 
Artık İstanbullu, Ankaralı, Adanalı, Konyalı veya Iz-

I mirli, kendisinin uzun müddet en güzel şehirde yaşa
dığını iddia etmeyecek. Bugün tarihî güzelliklerle do-

I lu, hatta medeniyetlerin bir simgesi bulunan Van Gö
lü civarında birçok şehirler teşekkül edecek. 

I Arkadaşlar, tesadüfen gittiğimiz için arz ediyo
rum; herhangi bir iftihar vesilesiyle değil. Bugün Lon-

I dra'da da aynı sıkıntı mevcut idi. Bugün Paris'te de 
I öyle. Frenk ne yaptı? Frenk düşündü ve kule inşaat-
| larına başladı; bunlara «new-town» diyor. Biz new-
I townları kuramadığımız için, doğrudan doğruya mü-
I teahhidin eline kaldığımız için ve kooperatif gibi maa-
I lesef işlemeyen sistemlerle vatandaşın vaktinden evvel 
I ve güzel bir konut sahibi olmasını temin edemedik. 

Arkadaşlar, bu kanun öyle zannediyorum ki, şe
hirler arasındaki bu farklılığı kaldıracak ve inşaat sek-

L törünü de harekete getirecektir ve bu suretle, bu mem
lekette en fazla sıkıntısı bulunan konut meselesi hal
ledilmiş olacaktır. 

öbür taraftan, Komisyonumuza ve başında bulu
nan çok değerli maliyeci arkadaşımıza çok teşekkür 
ederiz; illa harç, vergi ve resim diye tutturmadılar. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de en kolay ver
gi gayrimenkulden alınır. İdareci veyahut kanun vazıı 

I geldiği zaman hazır elinizirPaltında bir gayrimenkul, 
bindir üzerine... Bazı kazançlara gücü yetmez, fakat 
gayrimenkul üzerine mütemadiyen vergileri koyar. 

Bugün İstanbul'da bir gayrimenkul yapmaya kalk
sanız, «otopark» diye bir müessese çıkarmıştır; maa
lesef eski bir belediyeci olarak üzülüyorum bundan. 
En aşağı 2-3 milyon lira otopark harcı alır. Buna 

| mukabil ne yapacaktır belediye? Güya otoparklar te-
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sis edecektir. Halbuki bu senelerden beri toplanmıştır 
ye katiyen de otopark yapılmamıştır. 

Binaenaleyh, Komisyonumuzun geniş bir kültür 
içerisinde, vergi, resim ve harçların hemen hemen sı
fıra indirilmesinden korkmadığını görüyoruz; çünkü 
oradaki akıllı arkadaşlarımız şunu hesap ediyorlar : 
Diğer taraftan bu gayrimenkuller inşa edildiği zaman, 
satışlardan mütevellit Devletimizin ve Hazinemizin 
bir geliri meydana gelecek ve bundan sonra da mü
kellef orduları teşekkül edecektir. 

Muhterem milletvekillerine ve bilhassa değerli 
Halkçı Partisi Grubuna ve değerli MDP Grubuna 
fevkalade güzel görüşlerle bu tasarıya karşı göster
dikleri yakın alakadan dolayı şahsen ben çok teşek
kür ederim. Bu tasarıyı getiren Hükümete ve iyi ça
lışma yapan Komisyona arzı teşekkür ederim. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
huzurunuzu uzun süre işgal edecek değilim, duygu
landığım için kürsüye çıktım. Neden bilir misiniz? 
Üç parti grubundan oluşan bu büyük çatı altında 
iktidar partisinin getirdiği bir kanun tasarısını diğer 
iki grup da destekledi ve olumlu oy vereceğini ifade 
etti. Bu, şimdiye kadar parlamentolar üzerinde Tür
kiye'de yapılan spekülasyonları ortadan kaldıracak ni
telik taşır. Şöyle bir nitelik taşır : «Uzlaşamaz bun
lar» derlerdi; «Devamlı kavga içindedirler» derlerdi. 
Biz, şimdi kavgayı yapıyoruz, uzlaşmazlık örneklerini 
veriyoruz; ne için? Yaşartın daha mükemmel hale gel
mesi için. (Alkışlar) Ama yasayı daha mükemmel 
hale getirdikten sonra, Birinci Meclislin üyeleri olan 
atalarımız gibi aynı noktada birleşebiliyoruz. 

Hepinize saygılar ve teşekkürler sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — $ahsı adına söz almak isteyen sa
yın milletvekili var mı? 

Buyurun Sayın Saruhan. \ 
«Son söz milletvekilinindir» kaidesi gereğince sa

yın milletvekiline söz v^miş bulunuyorum. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; gerçekten benden önce konuşan sayın 
milletvekillerinin dile getirdikleri hususlara katılma
mak mümkün değildir. Görüşmekte olduğumuz ka
nun tasarısını, ülkemizde 1,5 milyondan fazla açığı 
bulunan bir mesken sorununa gerçekten parmak ba
sacak ve ülkenin iktisadî kalkınmasında lokomotif 

olarak gördüğümüz bir sektöre taze kan verileceği
nin bir sonucu olarak görmekteyiz. 

Bunun çok güzel olması yanı sıra, bundan evvel 
dün kabul ettiğimiz kanunla hepsini bir bütün ola
rak gördüğümüzde sanıyoruz ki, sonucun fevkalade 
iyi olacağını ve ülkemizde var olan sorunların bir 
bölümünü çözeceğine inanıyoruz. Ancak, esasen teş
vik kabilinden de olsa, bugün inşaat yapımını engel
leyen unsurlardan en büyüğü bence, bu teşvik gö
ren, vergi ve harçtan muaf tutulan unsurun ötesin
de, Sosyal Sigortalar Kurumunun büyük bir mesele 
olarak bu sektörün karşısında durmasıdır. Eğer biz, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun gelişi güzel, Türk Ti
caret Kanununa aykırı, 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nuna aykırı ve Anayasalara aykırı olarak yaptığı iş
lemlere göz yumacak olur isek, bu kanunda yazılmış 
olan teşviklerin bir anlamı kalmayacaktır. 

Dün burada bir konuşmacı dile getirdi, o konuş
maya katılmak mümkün değildir. Kendisi, inşaat 
maliyetinin metrekaresini tespit ettikten sonra, her 
inşaatın '% 20'sini işçilik ve % 20 işçiliğin de % 14'ü 
olan miktar üzerinden prim ödenmediği takdirde re
sen ölçümleme yapmaktadır. Yapmış olduğunuz bü
tün ödemeleri bir tarafa atarak, yeni baştan ölçüm
leme ile cezalı prim tahakkuk ettirilmek suretiyle tah
silat yapılmaktadır. 

Şimdi, yıllara sarî bir inşaatı düşünelim; Mersin' 
den bir vatandaş geldi, inşaatı 6 yıl sürmüş, her yıl 
değişik yüzdeler oranında bir maliyet elde etmiş. Bi
nasını 70 milyon liraya ticarî kayıt ve belgelerine 
intikal ettirmiş, maliyetini yaptıktan, kâr ve zarar 
bilançosunu tespit ettikten sonra, tam 9 yıl sonra bir 
ölçümleme yapılıyor, o beş yılın sonunda, diyelim ki 
metrekaresi 20 bin lira, bir hesap ediliyor, 125 mil
yon liraya malolan bir tesis meydana geliyor. Oysa 
fiilî maliyet, defter ve kayıtlarına intikal eden mik
tar 70 milyon. 125 milyona, baktığımız zaman, 55 
milyon civarında bir artış. Bunun sigortaya ödenmesi 
gereken prim miktarı, cezasıyla birlikte, tam 28 mil
yon lira tutmaktadır. Demek ki, eğer 28 milyonu 
olan o yatırımcı bunu öder ise,, tesis kendisine kala
caktır. Aksi takdirde icra yoluyla satışı istenmekte
dir. 

Şimdi, böyle bir aburumla karşı karşıya kalan bir 
yatırımcı, böyle bir yatırıma yönelik teşvik görecek 
midir, bu teşvikten yararlanma imkânı olacak mıdır? 
Oysa, bugün makineleşen Türkiye'nin yanı sıra, hâlâ 
geçmiş anlayış hâkimiyeti içerisinde yüzde 20 işçilik 
nereden bulunmaktadır? Bunun bilimsel araştırması 
yapılmış mıdır? 
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Şu halde ben şunu önermek istiyorum : Eğer 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu mad
desinde yazılı bu resen ölçümleme sisteminin keyfî 
olarak yürütülmesine bundan sonra da müsamaha 
edilirse, .bunun sadece kanun olarak kalacağından şu 
anda endişe duymaktayım. Bu resen yapılan ölçüm-
lemede kayıt ve belgelerinizi kanunlara uygun ola
rak tutmuş olsanız bile, eğer siz taşaronlarınızın def
teri istendiği takdirde Sosyal Sigortalar Kurumuna 
derhal, başüstüne deyip de ibraz edemediğiniz an öl
çümleme hakkı doğmaktadır. Eğer sizin taşaronunuz 
ölmüş ise, onun kayıt ve belgelerini bulamıyorsanız, 
Ankara'nın dışında ise veya Erzurum'dan kalkmış 
Adana'ya göç etmiş ise, sizin ölçümlemeye girmeme
niz mümkün değildir. Bugün Sosyal Sigortalar Ku
rumunun özel sektörden alacağı olan milyarlarca lira 
tutarındaki alacak, sadece hayalî rakamlara dayan
maktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundaki 
resen ölçümleme sistemi, bugünkü Anayasamıza ve 
insan haklarına ters düşen bir sistem olup, önümüz
deki günlerde bu uygulamanın düzeltilmesiyle bu me
sele ve de görüşmekte olduğumuz kanunun Sosyal 
Sigortalar Kurumu ile ilgili kısmı gerçekten iyi hü
viyetine bürünmüş olacak. Neticede ise, ileride en iyi 
bir sonuç elde edilebilecektir; bunun müjdesini ben 
de verebilirim. Bunun için söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, teşekkür ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.-

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde 
Yapılacak Yatırımlarda Yergi, Resim ve Harç İstisna 
ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, konut inşaa

tı ile kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak ya
tırımların, vergi, resim ve harç istisna ve muaflık
ları yoluyla teşvikidir. 

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

Madde hakkında verilmiş olan bir önerge vardır, 
okutuyorum1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
.Görüşülmekte olan, Konut .İnşaatında ve Kal

kınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlar

da Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Ta
nınması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ferit Melen Yılmaz Hocaoğlu 
Van Adana 

Ertuğrul Gökgün M. Fenni Islimyeli 
Aydın Balıkesir 

Mustafa Tosun Çorapçıoğlu Eşref Akıncı 
Balıkesir Ankara 

Emin Alpkaya 
Niğde 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, sosyal konut 
inşaatı ile kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak 
yatırımların, vergi, resim ve harç istisna ve muaflık
ları yoluyla teşvikidir. 

IBAŞKAN — Komisyon, okunan önergeye katılı
yor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
_ ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALÎYE VE GÜMRlpfK BAKANI VURAL 

ARIKAN <lzmir) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılmamaktadır, önerge sahibi açıklamada buluna
caklar mı efendim?., 

Buyurun Sayın Melen. 
'FERİT MELEN l(Van) — Sayın iBaşjkan, değer

li arkadaşlarım; evvela bu tasarının prensibi ile mu
tabık olduğumu peşinen arz etmek isterim. 

Bu tasarı, bina inşaatı ve öncelikli yörelerde ya
pılacak yatırımları ve tahsis edilen arsalar ve yapı
lacak binaları Damga Resmî, Tapu Harcı gibi vergi
lerden muaf tutuyor; ufak da olsa bina inşaatını teş
vik hususunda bir katkısı vardır, bu nedenle yerinde
dir. Yalnız, böyle ufak bir katkı ile bu kadar bü
yük bir meselenin halledilebileceğini düşünmek de 
hiç şüphesiz doğru olmaz. (Bina inşaatında yapıla
cak bir teşvikte daha başka problemler vardır. Ev
vela altyapı meselesini halletmek lazımdır, inşaat 
malzemesini ucuzlatmak ve standardize etmek la
zımdır, arsa üretmek lazımdır. Bugün bilhassa bü
yük şehirlerde en mühim mesele, arsa bulunmasıdır. 
Onun için, arsa üretmeye büyük ihtiyaç vardır. Bu
nun yanında, büyük krediye ihtiyaç vardır. Hele, en 
büyük teşvik vasıtası da, ucuz, uzun vadeli kredidir. 
Bunlan bir arada yaptığımz, bu teşvikleri bir arada 
yürüttüğünüz takdirde, elbette ki bina inşaatını hız
landırmak mümkün olacaktır. 
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Sevgili arkadaşlarım, bina ihtiyacı büyüktür. Sa
nıyorum ki, köyler hariç, senede 300 binin üstünde 
konut yapmak lazımdır. (Bırakın birikmiş açıkları; 
yani bundan sonra her yıl 300 bin konut yapabildiği
miz takdirde ihtiyacın büyük bir kısmını karşılamış 
olacağız. Bunun için de, millî tasarrufumuzun üçte 
birine yakınını konuta tahsis etmemiz lazım. Bu az 
bir rakam değil, 3 trilyon civarında tahmin ederse
niz üstüste millî tasarrufumuzu, bunun üçte birine 
yakınını konut ihtiyacına tahsis edebildiğimiz takdir
de bu meseleyi bir ölçüde halletmek imkânı vardır. 

Bu nedenle, konut yaparken de tasarruflu hare
ket etme mecburiyetindeyiz. Bu tasarı, sadece sosyal 
konuta, yani 100 metrekarelik, 120 metrekarelik, 
memleketimizin ihtiyaçlarına göre teşvik verse, doğru 
yerinde olur; ama bunun yanında, umumî şekilde bir 
teşvik tedbiri getirmiştir. iSosyal konut yanında, lüks 
yapılar, villalar, yazlık binaların hepsi bu teşvikten 
faydalanacaktır. Dediğimiz gibi, şimdi millî tasarru
fumuz zaten mahduttur, başka yerlere de tahsis et
me ihtiyacındayız; hepsini konut alanına çekersek 
Türkiye'de kalkınma olmaz. Vaktiyle bizim plancı
ların konut teşvikini yaptırmamalarının nedeni de 
budur. Çünkü, millî tasarrufumuzu buraya tahsis et
tiğimiz takdirde, sanayie, tarıma, ulaştırmaya vesai-
reye ayıracak fonlarımız azalacaktır ve Türkiye'de 
gelir artışı, millî hasıla artışı olamayacak, kalkınma 
da olamayacaktır, 

Bu nedenle biz, tahsis edeceğimiz para île çok sa
yıda konut yapmaya mecburuz; yani bir ailenin bir 
konutu varsa, artık yazlığını da teşvik etmeyelim ve
yahut 120 metrekarelik bir konuta sığmak kabil ise, 
büyük villalar yaptırıyor, yaptırsınlar onlara bir di
yeceğimiz yok, mani olmuyoruz; ama onları teşvik 
etmeyelim. Yani, bu teşviki sosyal konuta tahsis et
tiğimiz takdirde bir yerine üç konut yapmak, üç ai
leyi barındırmak imkânı hâsıl olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, İsrail- Başbakanı 45 metre
karelik bir konutta oturur, ikâmetgâhı öyledir. Yani 
bu kadar büyük bir meseleyi ekonomik bakımdan 
ciddî şekilde ele almışlardır; meseleleri de ancak böy
le halletmişlerdir.. 

Bu önergemi bu sebeple verdim; maddede büyük 
bir değişiklik getirmedik, sadece «sosyal» kelimesini 
ilave ettik. Arz ettiğim gibi, teşviki sosyal konuta 
hasrettiğimiz takdirde, tahsis ettiğimiz imkânla daha 
çok konut üretmek imkânına sahip olacağız. Bu, hem 
kaynak israfı bakımından önemlidir, ele alınması ge
rekir ve hem de sosyal bakımdan. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
1 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam^ 
MADDE 2. — Bu Kanun hükümlerine göre uy

gulanacak istisna ve muaflıklar; veraset ve intikal 
vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri 
vergisi, emlak vergisi, harçlar ve resimler ile Belediye 
Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, resim ve 
harçları kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Madde' hakkında verilmiş önerge de bulunmuyor. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Arazi, arsa tedariki 

MADDE 3. — Konut inşaatı veya kalkınmada 
öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için arazi 
veya arsa tedariki ile ilgili olarak ivazlı veya ivazsız 
devir, temlik, kamulaştırma, alım, satım, kira, geri 
alma, geri verme, ifraz, tevhid, tescil, cins değiştikliği 
rehin tesis ve terkini, ıslah, değişiklik işlemleri ve bu 
işlemler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar ikinci mad
dede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde hakkında söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

3 üncü madde hakkında verilmiş bir önerge -var
dır, bu önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi IBaşkanik Divanına 

Görüşülmekte olan ve Sıra Sayısı 13 olan kanun 
tasarısının 3 üncü maddesinin başındaki «konut in
şaatı» ibaresinin yerine, «100 (metrekareye kadar olan 
konut inşaatı» ifadesinin konmasını arz ve talep 
ederiz. 

Aydın Güven Gürkan Tülay Öney 
Antalya istanbul 

Arsan Savaş Arpacıoğlu İOnural Şeref Bozkurt 
Amasya Çanakkale 

Mehmet Seyfi-Oktay Muzaffer Yıldırım 
Ankara Kayseri 

Enver özcan ^Halit Barış Can 
Tokat Sinop 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ka
tılıyor mu? r" 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN .— Önerge sahibi açıklamada bulun

mak ister mi? 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, izin 

verirseniz yerimden bir iki cümle söyleyeceğim, 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Bu önerge de, da

ha önce değerli arkadaşlarımız tarafından 1 inci mad
deyle ilgili olarak verilen önergeyle aşağı yukarı ay
nıdır, bir belirsizlik taşımıyor; onun için ayrıntılı bir 
açıklama yapmaya gerek görmüyoruz. IBizim de bu
nu verirken amacımız, her ne şekilde olursa olsun, 
mahdut olarak ele geçecek olan kaynakların müm
kün olduğu kadar fazla konuta tahsis edilebilmesi 
için küçük konutların teşvikini öngörmekti. Komis
yon ve Hükümet bu önergeye katılmadılar; bu öner
ge konusunda da görüşlerini belirtmelerini istirham 
etmiştik.ı 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge redde
dilmiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo-
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... (Madde ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Konut inşaatı 
MADDE 4. — a) Arazi ve arsa üzerine inşa 

veya binaya ilave suretiyle konut olarak kullanıla
cak binalar, bağımsız bölümler veya katların (Eklen
tiler veya ortak yer payları dahil) meydana getiril-
mesai ve bunlardan ticarî maksatla inşa edilenlerin, 
devir ve iktisapları ile ilgili işlemler ve bu işlemler 
dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar, 

b) Konut edinmek isteyenlere kredi verilmesi 
hakkındaki işlemler ile bu konuda düzenlenen kâğıt
lar ve bu kredi muameleleri dolayısıyla her ne nam 
ile olursa olsun nakden veya hesaben alınan paralar, 

ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan 
müstesnadır. 

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

Madde hakkında verilmiş bir değişiklik önergesi 
vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 13 Sıra Sayılı Konut İnşaatı

nın ve Yatırımlarının Teşviki Hakkında Kanun Ta
sarısının «Konut inşaatı» başlıklı 4 üncü maddesinin 
sonuna aşağıdaki cümlenin ilave edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Mustafa Uğur Ener İsmet Oktay 
Kütahya Eskişehir 

Alâeddin Kısakürek Cemal Özbilen 
Kahramanmaraş Kırklareli 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

«Ancak, net 150 metrekareyi geçen konutlara bu 
madde hükmü uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Evet, katılıyoruz. 

ıBAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılıyor. 

Verilmiş bulunan önergede, « 4 üncü maddenin 
sonuna aşağıdaki cümlenin ilave edilmesini arz ve 
teklif ederiz» denilmiş bulunmaktadır. Bunu, cümle 
olarak değil de, fıkra olarak kabul etmemiz daha 
uygun Olacaktır. 

Komisyon bu hususa katılıyor mu aoaba? 
PLAN VE (BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Fıkra olarak ilave 
edilmesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz. 

IBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet fıkra olarak 
ilavesine katılıyorlar. Önergeyi bu şekliyle... 

FERİT MELEN (Van) — Komisyonun önerge
ye katılma beyanı hakkında, usul hakkında, söz rica 
ediyorum. 

BAS/KAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; bu önerge, bizim önergemize yakın 
bir önergedir. Komisyon bizim önergemize katılma
dı, buna katıldığını beyan etti. Sebep, sanıyorum ki, 
bunun iktidar partisi mensupları tarafından verilmiş 
olması, ötekinin muhalefet partileri tarafından veril-
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miş olmasıdır. i(MP ve MDP sıralarından alkışlar) 
Bu sebebi bir tarafa bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlar, yanlış tatbikata işaret etmek 
istiyorum; tatbikat şu: Bu mesele 'Komisyonda mü
zakere ©dildi; oya konuldu, reddedildi. Komisyonda 
konuşulan ve reddedilen bir teklif, Umumî Heyette 
ortaya geldiği takdirde, Komisyon katılamaz. Yeni
den müzakere etmeden Komisyon ona «evet» diye
mez. (MDP ve HP sıralarından alkışlar). 

Yanlış bir tatbikattır ve maalesef partizanca bir ( 

tatbikattır. 

Teşekkür ederim. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar), 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın ©aşkan, 
önergenin aleyhinde konuşmak mümkün müdür efen
dim? 

(BAŞKAN — önerge hakkında konuşmak müm
kün değil?. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Aleyhinde ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, mümkün değil efendim. 
Önerge sahibi açıklamada bulunabilirdi; fakat öner
geye katılınmış olması nedeniyle konuşacak bir hu
sus kalmamıştır; ancak oylarınıza sunacağız. 

AYHAN FIRAT l(Malatya) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

Efendim, bir önerge verildiği takdirde birer kişi
nin; önerge sahibinin lehte ve Yüce Meclisten bir üye
nin de aleyhte konuşma hakkının olduğu kanaatin
deyim, Özür dilerim; Başkanlık mümkünse bu konu
ya baksın. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, vaktinizi almazsa, değişik
lik önergeleriyle ilgili Tüzüğümüzün 88 inci madde
cini okuyayım. 

«•MADDE 88. — Kanunlarda veya İçtüzükte ak
sine hüküm yoksa, kanun tasarısı veya teklifinde bir 
maddenin reddi, komisyona iadesi, değiştirilmesi ve
ya metne madde eklenmesi hakkında, milletvekilleri, 
esas komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri 
verebilir. Bu esaslar dairesinde milletvekilleri tara
fından tasarı veya teklif maddelerinin her fıkrası için 
dörtten fazla önerge verilemez. 

©ir kanun tasarı veya teklifinin, basılıp dağıtıl
masından sonra en çok beş gün geçmiş ve Genel Ku
rulda görüşüleceği gün, (Başkan tarafından Genel 
Kurula en az fcırksekiz saat önce bildirilmişse, bu 
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kanunun maddelerine ait değişiklik önergelerinin ko
nuşulmasından en geç yirmidört saat önce Millet 
Meclisi Başkanlığına verilmiş olması gereklidir. Ka
nunun görüşülmesine başlandıktan sonra verilecek 
önergelerde en az beş üyenin imzası bulunmadıkça 
önerge işleme konulamaz. (Bunlar -herhalde mev-
zumuz değil). 

Değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra aykırı
lık sırasına göre okunur ve işleme konur. (Başkan her 
önerge için komisyona, katılıp katılmadığını sorar. 
Komisyonun katılmaması halinde, önerge sahibi, is
terse beş dakikayı geçmemek üzere açıklama için söz 
alabilir, 

Daha sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı oy
lanır. Komisyonun katılmadığı ve fakat Genel Ku
rulun kabul ettiği önerge ve ilgili maddeyi komisyon 
geri isteyebilir. 

Değişiklik önergeleri ve gerekçeleri 500 kelimeden 
fazla ise...» diyor. Bunun artık bizlerle ilgisi yok. 

IBu nedenle, Tüzük hükmü gereği, komisyon ka
tılmadığı ahvalde önerge sahibine bir söz verme hak
kımız var. Komisyon katıldığı ahvalde bu hakkımız 
da yok; ancak oylarınıza sunuyoruz efendim. 

Bu nedenle önergeyi, biraz evvel yapmış olduğu
muz açıklamalar muvacehesinde oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. (HP sıralarından «Lütfen sayalım» 
sesleri). 

Sayın milletvekilleri, bunun da Tüzüğümüzde bel
li bir usulü vardır. Bu şekilde taleplerinizle saymayı 
yerine getirmemiz mümkün olmayacaktır. Usule uy
gun, 10 arkadaşımızın ayağa kalkmak suretiyle bu 
talepte bulunması, bize, talebinizi yerine getirme im
kânı verir efendim. 

Bir diğer önerge vardır, onu okutuyorum:/ 

Türkiye Büyük Billet Meclisi (Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Konut inşaatının ve Yatırım

ların Teşviki Hakkında Kanun Tasarısının, 4 üncü 
maddesinin (b) bendine, «Konut edinmek isteyenlere 
kredi verilmesi» ibaresinden, «Köyler dahil» ibaresi
nin eklenerek bu fıkranın tadilen kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

Gerekçe: 

a) (Kanunun S inci maddesinin sondan 2 nci pa
ragrafının üstten 2 nci satırında «Köylerde saman
lık, ahır ve benzeri «dahil» denilmekte, köyde konut 
dışı tesislere kredi verildiği vurgulandığından, 

b) Köyde çağımız gerçek ve 'teknolojisine uy
gun konut yapımının özendiritaesiyle sağlıklı köy-
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terin oluşması ve köyden şehire akının önlenmesi 
sağlanmış olacaktır. 

F. Rezan Şahinkaya Leyla 'Yeniay Köseoğlu 
Ankara istanbul 

M. Memduh Gökçen Kemal îğrek 
Bursa 'Bursa 

Alpaslan Pehlivanlı Yılmaz 1. Hastürk 
Ankara İstanbul 

Paşa Sarıoğlu Halil İbrahim Şahin 
Ağrı Denizli 

A. Kemal Aydar Arif Toprak 
Ankara Niğde 

Coşkun Bayram Feridun Ş. öğünç 
Adana İstanbul 

Erol Ağagil Vehbi Batuman 
Kırklareli Adana 

Kemal özer Arif Şahin 'Bilgin 
İstanbul Rize 

Ali Dizdaroğlu Mustafa Çakaloğlu 
Antalya Antalya 

Altan Kavak Oğan Soysal 
İstanbul Ankara 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE ÖÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi? 
Buyurun Sayın Şahinkaya. 

FATMA REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakanım, Komisyon üyeleri ve 
değerli parlamenter arkadaşlarım; tabiî önergemize 
Sayın Balkanım ve Komisyon üyeleri katılmadılar, bir 
bakıma kendilerini haklı buluyorum; çünkü gerek
çe olarak, bu bir kredi kanunu değil ki, siz oraya 
«Köy de dahil» demekle, yani «konut kredisi köyde
ki vatandaşa da verilsin» demekle daha bir perçin
lemiş hale getiriyorsunuz, diyecekler. Çünkü, şimdi
ki uygulama şöyle efendim: Köyde samanlık veyahut 
herhangi bir 'benzeri inşaat yapacak olursanız konut 
dışında; ki, ona atıf var zaten 8 inci maddede; pa
rantez içinde, köylerde samanlık, ahır ve benzerle
ri dahil demiş, konuttan gayri inşaatlardan bu resim

ler düşürülmüyor, yalnız köyde olursa samanlık ve-
saireden düşülüyor. Bu da gösteriyor ki, köyde ko
nuta değil; fakat samanlığa kredi veriliyor, uygula
ma böyledir. Eğer ben köyde bir samanlık yapacak
sam, isterse arazim olsun olmasın, herhangi bir yeri 
gösteriyorum, Devletin arazisi de olsa, yalnız tapu
lu bir araziyi ipotek ediyorum, bu suretle Ziraat 
Bankası kredi veriyor, 5 sene vadeyle, son mevzuata 
göre de yüzde 2!8 faizle. Biz de diyoruz ki, bu kanun 
muvacehesinde, daha pek kısa bir zaman önce gör
dük ve hepimizi de insancıl olarak, hele tabiî hanım
ların hepsini daha çok heyecana getiren bir olaydı 
bu deprem felaketi; deprem felaketi olduğu zaman 
bir köye girin, sadece ayakta kalan ya köyün okulu
dur veyahut usulüne uygun yapılmış bir binadır. Bu 
kredinin, depremden sonra ve ölülerinden sonra bu 
adamlara deprem felaketzedeleri diye ev yapılmaya 
verileceğine, kendilerine 100 bin, 200 bin lira verilsin 
diyoruz. Bu onların canını alır. Zaten kendileri evle
rini yaparlar; ama projeye uygun, ahır gibi değil, yi
ne aynı koşullar altında konutuna da verilirse daha 
iyi olur diye düşündük. 

Bu ibare konulmasa da, belki aynı şekilde yorum
lanır mı diye düşünüyorum; ama konulursa perçin
lenmiş olur ve ben kendi partimin de umudeleri içe
risinde, ortadiğereğin içerisinde çiftçiyi de gördüğüm 
için, çiftçiyle köylü de eşdeğer olduğu için, son araş
tırmalarımda da bizim bilhassa öncelik verdiğimiz 
yörelerden Diyarbakır yöresinde yapmış olduğum, 
merkez köylerinde konut durumu üzerindeki 'bir araş
tırmada yüzde 50'den fazlasında, affedersiniz hela 
yoktur, ahıra pislemektedirler ve banyo yoktur, leğen
de yıkanmaktadırlar; bütün bu gibi olayların da bu 
suretle ortadan kalkacağını, para bakımından tabiki 
Maliye Bakanımız mutlaka parayı düşüneceklerdir; 
ama gene kendi partim için ve iktidar partisi olarak 
Hükümet için söylüyorum; deprem evlerine verilecek 
olan para köylüye kredi olarak verilse, birkaç tanesi 
yapsa, ötekiler de görse, zannediyorum ki 21 inci 
yüzyıla çok yaklaştığımız şu günde köyün birdenbi
re çehresi değişir ve köylüye de biz artık ikinci sı
nıf vatandaş değil, hakikaten Atatüak'ün dediği gi
bi, memleketin efendisi olduğunu bu suretle anlat
mış oluruz. 

Önergemiz bundan ibaret. Dikkat edilirse, öner
gede bir özellik dafıa var; sadece Anavatan Partisi 
milletvekili arkadaşlarım değil; fakat bu işle, köyle 
çok yakından ilgili olan diğer ziraat yüksek mühen
disi; fakat başka partiden olan arkadaşlarım da imza 
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etmek lütfunda bulunmuşlardır. Eğer bütün bu ko
şullar altında (HP ve MÖP sıralarından alkışlar) Sa
yın Bakanımız ki, Sayın Bakanımızı da biliyoruz, 
bütün halk arasında da ismi «İnsancıl» olarak çıkmış
tır (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Efendim, tek bir ibarede siz de oylarınızla bizi 
desteklerseniz memnun olacağız, 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar). 
ÖZJDEMtR PEHLÜVANOÖLU (İzmir) — Efen

dim, Sayın Milletvekili «İkinci sınıf vatandaş» cüm
lesi' kullandı, lütfen zabıtlardan çıkarılsın efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. (Alkışlar). 

Sayın .milletvök|leri, biraz evvel Yüksek Heye
tinizce kabul edilmiş olan önergede bir redaksiyon 
yapılması lüzumu Başkanlığımızca kabul edilmiştir, 
bilgilerinize sunmak istiyorum. 

önerge şöyle başlıyor: «4 üncü maddenin (b) 
bendine! «konut edinmek isteyenlere kredi verilme
si ibaresinden» denmiş; parantez içerisinde «köyler 
dahil» ibaresinin eklenerek bu fıkranın tadilen kabu
lünü arz ve teklif ederiz.» diyor. 

Biz ise, şöyle yapmayı uygun görüyoruz: «4 ün
cü maddenin (b), bendine konut edinmek isteyenlere 
kredi verilmesi ibaresinden sonra Iköyler dahil ibare
sinin eklenerek bu fıkranın tadilen kabulünü arz ve 
teklif ederiz.» Bu şekilde daha uygun olacaktır ka
naatindeyiz. 

RİFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — önerge kabul edildi. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Bu hak 

Komisyona aittir. Komisyon redaksiyonunu yapar, 
bu işlemden sonra oylamaya geçilir. Redaksiyon ko
misyona aittir. 

BAŞKAN — Bu önerge kabul edildi efendim. 
FENNİ İSLİM YELİ (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, redaksiyonu Komisyon yapar, Başkanlık yapa
maz. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Redak
siyonu Başkanlık yapamaz, Komiisyon yapar. 

BAŞKAN — Biz efendim, bu açıklamayı hem 
Yüksek Heyetinize yaparken, aynı zamanda Komis
yona soruyoruz, Komisyonun katılmasını... 

RIFAT BAYAZIT ^Kahramanmaraş) — Re
daksiyonu siz yapamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir kelime meselesidir. 
Kabul edilmiş bir önergenin bir yanlışlığa meydan 

vermemesi, daha düzgün çıkması içindir bizim ça
bamız. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — İçtüzü
ğe 'riayet etmeniz lazım. 

BAŞKAN — Tabiî, elbette efendim, biz zaten bu 
konuyu Komisyona soruyoruz, 

RIFAT İBAYAZIT (Kahramanmaraş) — Re
daksiyonu Komisyon alır yapar, zatıâliniz yapamaz
sınız. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, önerge
ler dikkate alınır Komisyona verilir, Komisyon yeni 
bir metin düzenler, tekrar oylanır. 

BAŞKAN — Efendim, Yüksek Heyetiniz bunu 
bu şekilde kabul etti. Bu değişiklikle kabul edilmiş
tir, mesele halledilmiştir; benim yapmak istediğim 
konuya da itiraz ettiniz, tüzüğe aykırı ise yapmıyo
rum efendim. 

(PLAN VE 1BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU ((Malatya) — Sayın Başkan, 
usul hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Maddeleri oylayacağız. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, 4 ün
cü maddeye geçmediniz, usul hakkında konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi konuşmalarımız ta
mamlandı. Verilmiş olan önergeleri oyladık. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, 
Komisyona tariz vardır, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakmda konuşmak istiyorsunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Melen 
konuşmasında, Komisyonu usule uygun hareket et
memekle itham etmiştir. O bakımdan usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bunu bir sataşma olarak 
mı kabul ediyorsunuz? Ancak biz bunu bir sataşma 
olarak nitelendirmiyoruz.! 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
'METİN EMİROĞLU (Malatya) — Komisyonun 
objektif olmadığını, teknik hüviyetinin dışında siya
sî davranmakla itham etmiştir. 

İBAŞKAN — Efendim, o konu kapandı. (HP ve 
MDP sıralarından alkışlar). 

Maddeyi, kabul edilen iki önerge doğrultusunda, 
değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum: 
Yatırımların teşviki 
MADDE 5. — Sermaye şirketlerinin, koopera

tiflerin ve bunların birlikleri ile vakıfların kalkınma
da öncelikli yörelerde yapacakları Devletçe teşviki, 
öngörülen yatırımlar dolayısıyla, her ne suretle olur
sa olsun bina iktisapları, arsa ve arazi üzerine inşa 
veya binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız birim
ler veya katlar meydana getirmeleri ve 'bunların de
virleri ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla dü
zenlenen kâğıtlar ikinci maddede yazılı vergi, resim 
ve harçlardan müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Melen, 
FERtT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; bu maddede, sadece sermaye şirketleri ve 
kooperatifler (Ki, Hükümetin getirdiği metinde sa
dece sermaye şirketleri vardı, bunu Komisyon ilave 
etti) ve bunların birlikleri vakıflar tarafından önce
likli yörelere yapılacak yatırımların yararlanması söz 
konusu. 

Ayrıca, ferdî teşebbüslerin de yapacakları yatı
rımlar var; bunları hariç tutuyoruz. Komisyonda Sa
yın Bakan bunların çok geniş olacağını, takip müş
külatı olduğu için metne almadıklarım söylediler. 
Bunda bir hakikat payı vardır. Faraza, bir dükkân 
yapanı dahi takip etmek güçtür; ama bunun yanı ba
şında büyük tesisler yapan ferdî teşebbüsler var, kol-
lektif şirketler var, komandit şirketler var. Hatta, bil
hassa Doğu Anadolu'daki, ki bu daha çok orada uy
gulanacaktır, hayvancılık bölgelerinde, biraz önce 
Sayın Bayanın da yaptığı teklife benzer yatırımlar 
yapanlar var. Ağıllar var, süthaneler var; köy idare
leri yapıyorlar. Acaba bunlara da bir imkân verile
mez mi? Bunlar da teşvike muhtaç. Bilhassa Doğu 
Anadolu hayvancılık bölgesidir ve hayvancılıkla il
gili tesislerin alabildiğine teşvik edilmesi lazımdır. Bü
yük bir kısmı ihraç mevzuudur, ihraç metaıdır, döviz 
getirecek tesislerdir. Acaba Hükümet burada biraz 
daha genfşlik yapılmasını istemez mi? 

Bir teklif yapacağız tabiî, bizden geldiği için ka
bul edilmeyecek, onun için bir önerge vermeyi dü
şünmüyorum. Hükümete iltica ediyoruz; kabul eder 
mi etmez mi bilmiyorum. Tatbikat böyle gidiyor; 
Hükümetten rica ediyorum. 
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Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

pek muhterem milletvekili arkadaşlarım; hatırlarsı
nız dün gece görüşmekte olduğumuz kanuna, lütfe
dip kabul ettiniz, tarımsal ve hayvancılık tesislerini 
de dahil ettik; ancak onlar bitmiş binalara şamildi. 

Yine, dün akşam burada söylediğim gibi, bu ka
dersiz insanlar hep unutulur. İşte, 2589 sayılı Kanun
da belediye vergileri ve harçlar nedeniyle istisnalar 
getirilmiş. Bakın; «Hastane, prevantoryum, sanator
yum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları, (Bunlar 
gayet normal, fakat şimdi buraya dikkatinizi, çekmek 
istiyorum) her türlü fabrika, değirmen, sınaî nitelik
teki imalathaneler, tersaneler ile organize sanayi böl
gelerinde yapılan her türlü bina inşaatı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığıyla Devlet Planlama Teşkilatınca 
teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri tu
ristik tesisler, kooperatifler eliyle ana sözleşmelerine 
uygun olarak yapılan sanayi ve küçük sanat sitele
riyle, esnaf çarşıları...» şeklinde gidiyor. 

Şimdi efendim, bunlar istisna hükümleri. Ben, Sa
yın Melen'e katılıyorum ve konuyu biraz genişletmek 
istiyorum. 

Haklı olarak konuşan arkadaşlarımız ve özellikle 
eski belediyeci olması nedeniyle Sayın Ergüder dedi
ler ki: «Gerçekten insanlara başını sokacak konut 
lazımdır.» Tamam, konutu yaptık; sonuç?. Ama bu 
insanın bir şey üretmesi, bir şey yemesi ve diğerlerini 
beslemesi mevzuu vardır. Bunu yapan üretim mües
seseleri, özellikle köylerde ve belediyelerin mücavir 
alanlarında kurulmuş olan hayvancılık ve tarımsal 
üretim işletmeleridir. Bunlardan öyle büyük vergiler 
almıyor ki, inanın altından kalkacak halleri yok ve 
çoğu kere kümes ve ahırlarını satmak zorunda kalı
yorlar vergiyi ödemek için. Bu kabil çok büyük şi
kâyetler almışımdır. 

. Sayın Melen'e de katılıyorum. Hükümet ve Ko
misyondan rica ediyoruz, eğer uygun görürseniz, ba
şını sokacak yer temin ettiğiniz bu kimselere bir de 
üretimi sağlayacak unsurları, yani ahır ve kümesi de 
eklersek, gerçekten o zaman deriz ki, biz bu vatan
daşın üretici olmasını da belirli koşullar içerisinde 
sağlamak istiyoruz. Bu konuda derhal önerge hazır
layabiliriz. Bu kanuna böyle bir hükmü ilave eder
sek, tahmin ediyorum ki bu kanun daha mükemmel 
olur. 
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8 inci maddede buna benzer hususlar vardır, ce
zalar bölümünde; ama orası açık değildir. Biliyorsu
nuz, maliyeciler, vergi memurları işi biraz yokuşa 
sürerler ve vatandaşa çok ıztırap çektirir. O bakım
dan istirham ediyorum, Sayın Hükümet ve Komis
yon buna katılırlarsa önergemizi hazırlayalım ve bu
nu da ilave edelim. 

Çok teşekkür eder, saygılar sunarım., (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; ya ben yüksek sesle konuşmadığım için yahut da 
iyi anlatamadığım için Sayın Melen'e bu konuyu bü
tün çıplaklığıyla verememiş bulunuyorum. 

Bu Kanun, konut yapımını destekleyen bir kanun, 
ama hedefi konut yapımı. 5 inci madde, görüşülmekte 
olan madde, bunun bir istisnası. O da gerice yöreler
de ve Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ya
pılacak yatırımlar için tesislerin bu vergi bağışıklık
larından faydalanmasına dairdir. Yani, çerçevenin içe
risinde, konut çerçevesinin içinde ufak bir nokta. 
Sadece gerice yörelerdeki işyerleri için getirilmiş teşvik 
önergesidir. Şimdi burada bir tercihimiz var. Tıpkı 
Planlamanın 20 senedir yaptığı tercih gibi. Sermaye 
şirketleri bunu yapsın, kooperatifler bunu yapsın, 
birlikler bunu yapsın, vakıflar bunu yapsın. 

Türkiye şimdiye kadar igelişemediyse sermaye şir
ketlerini oluşturamadığı için gelişememiştir, koopera
tifleri güçlendiremediği için gelişememiştir, vakıflarını 
güçlendiremediği için igelişememiştir, birlik haline ge
lemediği için igelişememiştir. Hatta şunu dahi mukaye
se edebilirsiniz. İki ünlü imparatorluktan birisi, Osman
lı İmparatorluğu 600 sene sonra yıkıldı, diğeri yaşıyor. 
Neden? Birisinıin ekonomik hayatına, kişilere bağlı 
olmayan kurumların hâkim oluşu, diğerine bizim 
gibi ferdî teşebbüslerin mevcut oluşudur. Onun için 
bu bir politikadır, Devlet Planlama Teşkilatı da 
bunu 20 senedir benimsemiştir, uygulamalar böyledir. 
Teşvik ediyoruz, bir araya gelsin, sermayesi büyüsün, 
yönetim başkalaşsın, daha verimli olsun diyoruz. 
Yoksa Sayın Ferit Melen'in «Doğu'da böyledir» de
miş olması bizim maksadımızı değiştirmez. Biz köyde 
ahır yapılmasına karşı değiliz. Köyde evinin yanında 
ihtiyacına göre ilaveler yapılmasına karşı değiliz. Nite
kim, 8 inci maddede bu vardır. Konut mefhumunun 
içerisinde, köylerde samanlık, ahır ve benzeri yerler, 
kullanım yerleri dahil bulunmaktadır. Onun için 
ferdî teşebbüse gittiğiniz takdirde, işyerlerine, şu ka

nunu, konutu desteklemek amacını güden kanunu 
saptırmış olursunuz. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş olan önerge 

var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Görüşülmekte olan ve S. Sayısı 13 olan Kanun 
(Tasarısının 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve talep ederiz. 

Tülay öney Aydın Gürkan 
İsitanbul Antalya 

Enver Özcan 
Tokat 

Barış Can 
Sinop 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Muzaffer 
Kay 

Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Yıldırım 
seri 

MADDE 5. — Kalkınmada öncelikli yörelerde 
yapılan yatırımlar dolayısıyla her ne suretle olursa 
olsun bina iktisapları, arsa ve arazi üzerine inşa veya 
binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız birimler veya 
katlar meydana getirilmesi ve bunların devirleriyle 
ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen 
kâğıtlar 2 nci maddede yazılı vergi, resim ve harçlar
dan müstesnadır. 

BAŞKAN — Okunan' önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet 'katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka

tılmıyorlar. 
önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi? 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın 'Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın öney buyurunuz. -
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan de

ğerli milletvekilleri; önergeyi vermemizin bir tane te
mel nedeni vardır. O da aslında kanunun güttüğü 
amaca bu madde ile de uygunluğu sağlamaktır. 

Kanunun amacına baktığımız zaman genel gerek
çesinde kısaca açıklanmakta ve denmektedir ki, «Ül
kemizde büyük boyutlara ulaşan konut sıkıntısını 
ortadan kaldırmak, konut üretimini artırmak için bu 
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tasarıyı getirdik.» Demek .ki, herhangi bir fark gö
zetmeksizin, her ne biçimde olursa olsun konut ya
pımını (ki, şimdi. Genel Kurulda getirilen 150 met
rekarelik sınırlama hariç başkaca herhangi bir istis
na güdülmeksizin) teşvik edeceğiz. Bunun için de 
vergi, resim ve harç istisnası getiriyoruz. 

Tasarıdaki bir başka amaç ise, gerice bölgeler
de, yani kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak 
tesislere ait binaların inşaatını kolaylaştırmak için 
böyle bir tasarı getiriliyor. 

Şimdi, mademki mesele, geri kalmış yörelerdeki 
yatırımlara ilişkin tesislerin yapılmasını da kolaylaş
tırmaktır; biz diyoruz ki, o halde niçin bu kolay
laştırmayı sadece sermaye şirketlerine, kooperatifle
re, üst birliklerine ve vakıflara tanıyor olalım. Kişi
sel birtakım girişimlerin veya komandit şirketlerin 
vesairenin yapacağı yatırımların da tesislerinin 
inşaatını kolaylaştırmak için bu kolaylıkları on
lara da tanıyalım. Şimdi Sayın Bakan izah ettiler ve 
«Biz şirketleşmeyi teşvik etmek için getirdik. Bu mad
de aslında, tasarının tümüne getirilmiş değişik bir 
istisnaî husustur. Şirketleşmeyi teşvik etmeyi de amaç 
olarak güdüyoruz; kooperatifleşmeyi, birlikleşmeyi 
de amaç olarak güdüyoruz; o nedenle bu maddede 
sözlünü ettiğimiz kolaylıklara, sadece bu kesimler için 
öngörüyoruz» dediler. 

Sayın arkadaşlarım, aslında bu doğrudur. Türki
ye'de ekonomiyi canlandırmak ve geliştirmek için 
gerçekten, büyük kapasiteli yatırımlara yönelmek, 
büyük büyük birlikler haline gelmiş veya büyük şir
ketler eliyle birtakım yatırımları yapmak ekonomik 
açıdan doğru addedilebilir. Yalnız bunun mekaniz
maları Türkiye'de zaten vardır; sadece bu kanun de
ğildir bunun mekanizması, hatta bu kanun hiç olma
malıdır bu teşvikin mekanizması. Çünkü, Türkiye'de 
bir teşvik sistemi vardır, gayet yelpazesi geniş, bir 
yerden öbür yere kadar, çeşitli meselelerde, çeşitli 
noktalarda teşviki sağlamak için öngörülen değişik 
araçlarla bu yürütülmektedir. O teşviklerin, sistemi
nin içinde şirketleşme, kooperatifleşme, yatırımları 
büyütme veya birlikleştirme araçları ile bu amaca 
vaüilabilir. Bu kanundaki amaç; ister gerice bölgede 
olsun, ister büyük şehirlerimizde olsun, konutu teş
vik etmek ve bir de gerice bölgelerimizde yapılacak 
yatırımlajm inşaatlarını kolaylaştırmaktır. O halde 
diyoruz, şirketleşmeyi, kooperatiflesmeyi başka me-
kanizumlarla teşvik etmeye devam edelim, bu eko
nomik açıdan doğrudur; ama bu tasarıda fark gö
zetmeksizin her türlü yatırıma üişfcin tesisin inşaatını 
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kolaylaştırıcı mekanizmayı getirelim. O nedenle di
yoruz ki, hiç sermaye şirketi, kooperatif, vakıf gibi 
bir şey vasıflandırmadan kalkınmada öncelikli yöre
lerde yapılacak yatırımlara ait binaların tümünün 
bir an önce inşaatlarının tamamlanması ve teşviki 
için 'bu ayrıcalıkları tanıyalım, önergemizin maksa
dı budur. Yüce Kurulunuzun takdirlerine sunuyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. (HP sıralarından alkış* 
l a r ) "•. . . ;• 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Emlak vergisi muafiyeti 
MADDE 6. — Konut inşaatına veya kalkın

mada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlara 
tahsis edilen arazi ve arsalarla bu arazi ve arsalar 
üzerinde inşa edilen binalar emlak vergisinden mu
aftır. 

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

Madde hakkında verilmiş önerge bulunmaması 
nedeniyle^ maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 ncı maddeyi okutuyorum : 
Teşviklerin sınırı 
MADDE 7. — Bu Kanunla tespit edilen vergi, 

resim ve harç muafiyet ve istisnalarından faydalanıl
mış olması, diğer kanunlarla öngörülen teşvik hü
kümlerinden faydalanılmasına mani değildir. 

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

Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Cezalar 
MADDE 8. — Bu Kanunda yer alan muafiyet ., 

ve istisnalardan : 
1. Konut inşaatı yapmak için yararlananların 

9 uncu maddede .yazılı süre içinde konut inşaatına 
başlayıp projenin % 50'sini tamamlamamaları veya 
konut dışında herhangi bir inşaat yapmaları veya inşa 
ettikleri binayı konut dışında başka bir amaçla kul
lanmaları halinde; 

2. 'Kalkınmada öncelikli yörelerde yatınm yap
mak için faydalananların 9 uncu maddede yazılı sü
re içinde yatırım projesinin % 50 sini gerçekleştirme-
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meleri veya mahiyet ve miktar itibariyle başlangıçta 
öngörülen projeyi küçültmeleri veya yapılan yatırımı 
yatırımla öngörülen amaç dışında kullanmaları ha
linde; 

Daha önce alınmayan vergi, resim ve harçlar Ver
gi Usul Kanununa göre kaçakçılık cezalı olarak tah
sil edilir. 

Plan ve projesi gereği konut dışında bir amaçla 
kullanılacak bölümler de i'htiVa eden inşaatlarda ver
gi, resim ve harç istisna ve muaflıkları sadece konut 
olarak kullanılacak bölümlere (Köylerde samanlık, 
a'hır ve benzerleri 'dahil) isabet eden arsa payı esas 
alınmak suretiyle hesaplanır. Ancak, bu inşaatlarda 
inşaat izni alınmadan önce uygulanan istisna ve mu
aflıklar nedeniyle alınmayan vergi, resim ve harçlar
dan konut dışındaki bölümlere isabet edenler arsa 
payı esas alınmak suretiyle hesaplanarak inşaat izni 
tarihinden itibaren bir ay içinde cezasız olarak geri 
alınır. 

Konut inşaatı ve yatırım projesinin % 50 sinin 
fizikî olarak hangi hallerde gerçekleşmiş sayılacağı
nın ölçü ve esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? * 

Buyurun Sayın Akkilıç. 
MAHMUT AKKİLIÇ (tzmir) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; huzurlarınıza ikinci kez çıkıyo
rum, özür dilerim. 

Sayın Bakan •• buraya çıktıklarında açıkladılar, 
dediler ki : «Bu münhasıran konutu kapsamaktadır.» 
Doğrudur, kendilerine katılıyorum. Böyle bir amaç
ları varsa katılıyorum; ama mutlaka ve mutlaka üre
time de bir muafiyet getirmek lazımdır. 

Burada 8 inci maddede dikkat ederseniz, başlık 
zaten cezaları kapsamaktadır. Biz cezalara girmesini 
istemiyoruz efendim. Nitekim bu maddenin ikinci 
bendinin üçüncü paragrafında : «Plan ve projesi ge
reği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümler 
de ihtiva eden inşaatlarda» diyor. Şimdi bu parag
raf ne demek istiyor biliyor musunuz; köyde bir va
tandaşın bir evi var, yanında bir inek koyacak şekil
de veya 10 tavuk koyacak şekilde bir kümesi olacak. 
Amaç bu değildir. Biz üretimi artırmak istiyoruz a r 
kadaşlar. O nedenle buna teşvik getirmek istiyoruz. 

Ben arzu ederdim ki, Sayın Bakan benim biraz 
evvel arz ettiğim hususlara katılsınlar. Ama derlerse 
ki; biraz evvel arz -eliğim. 2589 sayılı Kanundaki o 
noksanlığı, ayrı bir kanun teklifi şeklinde getirelim, 
kabul ederse... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Tabiî, tabiî... 

MAHMUT AKKİLIÇ (Devamla) — Teşekkür 
ediyorum. Ben bunu bir taahhüt kabul ediyorum 
Sayın Bakan. 

O halde istirham ediyorum, bizden bir teklif ge
lirse belki reddedersiniz, ama herhalde benden değil 
de, şu parantez içindeki kısma, ileride yanlış anlaşıl
masın diye; «Köylerde samanlık, ahır, kümes ve ben-

. zeri» şeklinde diyelim. Mümkünse, zatıâliniz Komis
yon olarak veya Hükümet olarak lütfedip bu şekil
de bir ibare koyarlarsa daha iyi olur. Bu gerçekten 
çoğu kere yanlış anlaşılıyor. Orada 'bürokratımız da 
var. Onunla antant kaldık. Bu birinci konu. 

ikincisi, çoğu yerde oluyor, bu bir şekil meselesi, 
yine Komisyondan rica ediyorum düzeltsin, cezalar 
kısmında 'bentler genellikle harflerle «a, b, c» şeklin
de geçiyor. Buradaki bentler «1, 2» olarak geçiyor. 
Onu da lütfen «a, b» olarak düzeltirlerse kanunda 
yeksenaklık sağlanmış olur. 

Teşekkür ederim efendim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz almak isteyen 

başka sayın milletvekili var mı? Yok. 
Bu maddeyle ilgili önergeler var okutuyorum : 

Başkanlık Divanına ^ 
Halen görüşülmekte olan 13 Sıra Sayılı Yasanın 

8 inci maddesinin 1 ve 2 nci bentlerinin aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Aydın Güven Gürkan Enver Özcan 
Antalya Tokat 

Barış Can Onural Şeref Bozkurt 
Sinop Çanakkale 

Mehmet Nuri Üzel 
Eskişehir 

«Cezalar 
Madde 8. — Bu Kanunda yer alan muafiyet ve 

istisnalardan : 
a) Konut inşaatı yapmak için yararlananların 9 

uncu maddede yazılı süre içinde konut inşaatına baş
layıp 2 yıl içinde projenin % 50'sini tamamlamama
ları veya konut dışında herhangi bir inşaat yapmaları 
veya inşa ettikleri binayı konut dışında başka amaçla 
kullanmaları halinde; ^ 

b) Kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım yap
mak için faydalananların 9 uncu maddede yazılı sü
re içinde inşaata başlayıp yüzde 50'sini gerçekleştk-
memeleri veya maihiyet ve miktar itibariyle başlan-
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gıçta öngörülen projeyi, küçültmeleri veya yapılan 
yatırımı yatırımla öngörülen amaç dışında kullanma
ları halinde; 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli Yöre
lerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç 
İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun 
Tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde tadili 
teklif olunur. 

MADDE 8. — Konut inşaatı yapmak için ya
rarlananların 9 uncu maddede yazılı süre içinde ko
nut inşaatına başlayıp projenin yüzde 50'sini tamam
lamamaları halinde; 

Mahmut Oltan Sungurlu İbrahim Turan 
Gümüşhane Gümüşhane 

Ahmet Yilimaz Akif Kocalman 
Giresun Gümüşhane 

Engin Cansızoğlu 
Zonguldak 

BAŞKAN — Önergeleri aykırıhk sırasına göre 
okutuyor, işleme alıyorum : 

(Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı
lıyor mu? 

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

BALKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-

KAN (İzmr) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeye -Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor, önerge sahibi açıklamada bulunmak ister 
mi?., önerge sahibi yok. 

HAL1T BARIŞ CAN (Sinop) — Var efendim. 
BAŞKAN — Açıklamada bulunmak istemiyorsu

nuz... 

HALİT BARIŞ CAN (Sinop) — önergemiz açık
tır efendim. Uygulanacak cezalar 5 yıl süreyle yay
gınlaştırıldığı zaman kanun aslında amacından uzak
laşır. Oysa yüzde 50 şartını ilk 2 yıla indirdiğimiz za
man yatırımların hızlandırılması konusunda, yani ko
nut yatırımlarının hızlandırılması konusunda daha iyi 
bir mesafe katedilmiş olur düşüncesindeyiz, o amaçla 
verdik önergemizi. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil
miştir. -

Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum : 
(Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ^ 

ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı

lıyor ımu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-

KAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmıyor. 
önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi? 
Sayın Sungurlu buyurunuz efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Muhterem Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
verdiğimiz önergeyi şu şekilde düzeltmek istiyorum; 
8 inci maddenin 1 inoi fıkrasında bir değişikliktir, 
2 nci fıkrası için değil. Şu noktada düğümleniyor: 
4 yıl içerisinde binasının yüzde 50'sini yapmayan 
veya konut dışında başka (bir amaçla kullanana ka
çakçılık cezası uygulanır, denmektedir. Biz buna mu
halif olduğumuzu bildirdik ve değiştirilmesini talep 
ettik. Hürriyetleri tahdit edici, insanı kısıtlayıcı bir 
hüküm olarak gördüğümüz içindir; yatırımdaki fık
ralar için aynı maddeyi getirmeyi düşMnmedik.-

Arz ederim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Başkanlığımıza şimdi gelmiş olan bir önergeyi 

okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan U Sıra Sayılı Kanun Tasarı
sının 8 inci maddesinin 2 nci bendinin 3 üncü fık
rasının parantez içindeki ifadesinin {Köylerde sa
manlık, ahu', kümes ve benzerleri dahil) şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mahmut Akkılıç Hüseyin Aydemir 
İzmir İzmir 

Kemal özer Hayrettin Ozansoy 
İstanbul Diyarbakır 

Veysel Varol 
Erzincan 

(BAŞKAN — Okunan önergeye Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümet katılıyorlar mı? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ | 
ALAATTlN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz^ 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve Sayın I 
Hükümet katılıyor. I 

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

Sayın milletvekilleri, yine kanun maddelerinde I 
bir birliğin sağlanması amacıyla Komisyona bir hu- I 
susu sormak lüzumu hâsıl olmuştur. Eğer, itiraz vaki I 
olursa, bu talebimizden vazgeçeceğiz. I 

4 üncü maddede fıkralar sıralanırken (a) ve (b) I 
olarak işaretlenmiş olmasına rağmen, 8 inci mad- I 
dede (1), (2) şeklinde sıralanmış. Bunların da o şe- | 
kilde (a), (b) olarak düzeltilmesine Komisyon katili- f 
yor mu? I 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTlN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edilen önergedeki I 
şekliyle ve Komisyonun biraz evvel yapmış olduğu I 
düzeltme ile oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

9 uncu maddeyi öleutuyorum: I 
Süre 
MADDE 9. — Bu Kanunda yer alan muafiyet 

ve istisnalar, '1988 takvim yılı sonuna kadar uygu
lanır. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz almak iste- i 
yen? Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi olma- I 
ması nedeniyle maddeyi okunduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... I 
Madde kabul edilmiştir. I 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — Dinî hizmetlerin ifasına mahsus I 

ve umuma açik bulunan ibadethaneler ve bunların I 
müştemilatı bu Kanunun uygulanması bakımından I 
konut sayılır^ I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... I 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Bir sual sorabilir miyim? I 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Eğitim hizmetleri acaba düşünülmemiş mi, 
yoksa başka bir kanunda mı var? öğrenmek mak
sadıyla soruyorum. I 

| MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
I ARIKAN (İzmir) — Kendi kanununda var. 
I MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma-
I raş) — özel kanunda var. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Efendim, ni-

I ye acaba buna «konut sayılır» deyimini Ikullanıyo-
I ruz? «Bundan yararlanır» şeklinde bir ifade kullan-
I sak. Konut değildir cami. İstifade ettirelim; ama 
I «bu Kanundan yararlanır» şeklinde bir ifade getiri-
I lirse daha iyi olur. Camiyi konut yapmayalım. 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
I ALAATTlN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sa-
I yın milletvekilleri; bu 10 uncu madde bir istisna 
I uygulanması dolayısıyla Ibu şekildedir ve sadece mün-
I hasıran, «ıbu Kanunun uygulanması bakımından ko-
ı nut sayılır» denmiştir. Yani, getirmek istediğimiz hu-
I sus budur. 
I Arz ederim efendim. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 
I var mı efendim? Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesini 
I okutuyorum: 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 13 S. Sayılı Konut İnşaatının 
ve Yatırımların Teşviki Hakkında Kanun Tasarısının 

I 10 uncu maddesine «İbadethaneler, okullar, kütüp-
I haneler, spor tesisleri» ibaresinin eklenmesini araz 
I ve teklif ederiz. 

I Bülent Akarcalı Bedrettin Doğancan Akyürek 
İstanbul istanbul 

| Nuh Mehmet Kaşıkçı Yaşar Albayrak 
Kayseri İstanbul 

I ibrahim özdemir Halil Orhan Ergüder 
I İstanbul İstanbul 

BAŞKAN — Okunan önregeye Komisyon katı-
I lıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTlN FIRAT (Muş) — Hayır efendim, 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Özel kanunlarında var efen-
I dim; onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Özel kanunlarda olduğu nedeniyle 
I katılmıyorsunuz.: 
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önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi efen
dim? 

BÜLENT AKARCALI ı(tstanbul) —Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akarcalı. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; önergenin amacı oıkul, spor tesis
leri ve kütüphaneleri yapmak isteyen özel ve tüzel
kişilerin de bunlardan yararlanabilmesi, gerektiğin
de bir köyde yahut bir kooperatifte, kooperatif dı
şında okul, spor tesisi, açık - kapalı spor tesisi, kü
tüphane yapılmak istendiğinde bunların da yararlan-
masuM sağlamaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

, Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kalbul edilmiş
tir. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Maddeyi, önergede kabul edilen değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

yen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul eameyenler... Madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlierini Bakan

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylamadan evvel oyunun ren
gini belirtmek üzere söz isteyen sayın milletvekili 
var mı? Yok. 

Bu Kanun Tasarının tümü açık oylamaya tabi
dir. Bu nedenle, oy kupalarının sıralar arasında do
laştırılması ve oy pusulalarının bu şekilde kullanıl
ması şeklini oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın efendim. 
(Oylar toplandı) 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Sayın Başkan, bir şey sorabilir miyim, Genel 
Kurulun ıttılaına arz edilmesi halamından? 
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BAŞKAN — Buyuran. 
MEHMET TURAN BAYEZİT <Kaferamaııma-

raş) — Yaygın deyimiyle köprü satışı hakkındaki 
Bütçe (Komisyonu Raporu Ibasrhp şu anda dolaplara 
atılmış mı? 

BAŞKAN — Evet atılmış efendim. 
.ttOBHMEr TU«AN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Dolaplara hangi saatte atılmış? 
BAŞKAN — Bize, Başkanlık Divanırfa gelmiş 

efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT <Kahram»nma-

raş) — B u saatte mi gelmiş, çünkü yarım saat önce 
yoktu, 

BAŞKAN — Bilemiyorum. 
MEHMET TURAN BAYEZİT ((Kahramanma

raş) — Çok önemli, Heyeti Umumiyenin bilmesi la
zım, 

BAŞKAN — Bizim önümüzde var, sıra sayısı 14 
efendim, 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Tamam efendim, yarım saat önce dolapla-^ 
rımızda yoktu. Demek ki en geç saat 17.00'de atıl
mış, öyle mi? 

BAŞKAN — Ben bilemiyorum efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Ama onu bilmeniz lazım. 

BAŞKAN — Benim bilmediğim bir şeyi benden 
soruyorsunuz, ben Başkanlık Divanımızda... 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — önünüze ne zaman geldi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — 15 - 20 dakika önce gelmiş efen
dim, 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — En geç saat 17.00'de atılmış kabul edebilir 
miyiz?? -

BAŞKAN — Efendim, bunların veriliş saatini 
ben bilmiyorum, yani bir ehemmiyeti haiz midir? 

MEHMET TURAN BAYEZİT '(Kahramanma
raş) — önünüze ne zaman geldi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Ben meşguldüm efendim, buraya 
geldi, ne zaman geldiğini bilmiyorum. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Gözlere ne zaman atıldı, 17.00 mi, 17.30 mu? 

BAŞKAN — Efendim, 17.00 civarında olduğu 
söyleniyor. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi sona ermiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Konut İnşaa
tında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak 
Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaf
lıkları Tanınması Hakkındaki Kanun Tasarısının 
açık oylama sonucunu arz ediyorum. 

Yapılan açık oylamaya 239 sayın üye iştirak et
miş; 224 kabul, 8 ret ve 7 geçersiz oy kullanılmış
tır. 

Bu sonuca ıgöre tasarı kabul edilmiş ve kanun
laşmıştır. Hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Sayın Bakan buyurun.; 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; konut sıkıntısını giderebilmek amacıyla ge
tirilmiş bulunan kanunun hemen hemen ittifaka ya
kın bir oy oranıyla kalbul edilmiş olması, Hüküme

timiz ve Parlamentomuz için çok iyi, büyük bir işa
ret olarak Ikabul edilmelidir. Yasanın milletimize ha
yırlı olmasını diliyorum. Bağışlayın, kusura bak
mayın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizde 
bugün için görüşülecek başka foir konu kalmamış
tır. Gündemde yer alacak sözlü sorular ile 24.2.1984 
Cuma, yani bugünkü gelen kâğıtlarda yayımlanan 
ve basılıp sayın üyelere dağıtılmış bulunan ve 28 Şu
bat 1984 Salı gündemine girecek olan 14 S. Sayılı 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hız
landırılması Hakkında Kanun Tasarısını sırasıyla gö
rüşmek için 28 Şubat 1984 Sah günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.05 

-•-« 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, büyük şehirlerdeki reklam ışıklandırmalarına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Cemal Büyükbaş'ın yazılı cevabı. (7/23) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı dilerim. .- * 

Saygılarımla. 

Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu 

Büyük şehirlerimizde bazı büyük ticarethaneler, 
gece ve özellikle gündüz projektör tipi büyük lamba
larla reklam ışıklandırması yapmaktadırlar. 

Bu gibi ışıklandırmalar, enerji tasarrufu ile ilgili 
politikalara ters düşmemekte midir? Ters düşmekte 
ise, bu konuda ne gibi tedbirler almayı düşünüyor
sunuz? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 24 Şubat 1984 
Enerji Dairesi Başkanlığı 
Sayı: 161-En. D. Bşk. 

421/4 3570İ-56175 

Konu : Vitrin ve Reklam Işıklandırılmasına ilişkin 
soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
nın 7 . 2 . 1984 gün ve 7/23-738/CU402 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun büyük şehirlerdeki reklam ışıklandırmalarına iliş
kin yazılı soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan 
not ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemal Büyükbaş 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
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Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Büyük Şehirlerdeki Reklam Işışlandırmalarına İlişkin 

Yazılı Soru önergesi Hakkında Not 
Soru : 
Büyük şehirlerimizde bazı büyük ticarethaneler, 

gece ve özellikle gündüz projektör tipi büyük lamba
larla reklam ışıklandırması yapmaktadırlar. 

Bu gibi ışıklandırmalar, enerji tasarrufu ile ilgili 
politikalara ters düşmemekte midir? Ters düşmekte 
ise, bu konuda ne gibi tedbirler almayı düşünüyor
sunuz. 

Cevap : 
Sokak aydınlatmasında tüketilen elektrik enerjisi, 

ülkemiz toplam elektrik enerjisi tüketiminin % 1,7'si 
gibi küçük bir oran teşkil etmesine rağmen; elektrik 
enerjisi tüketiminde tasarruf sağlanması amacıyla 
başlatılan çalışmaların başında yer almıştır. Hatırla
nacağı üzere 1973 yılında 7/7596 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararıyla; 

İ. Her türlü ışıklı reklam ve vitrin aydınlatması
nın resmî hafta tatili ve diğer resmî tatil günleri dı
şında yasaklanması, 

2. Sokak lambaları sayısının yarıya indirilmesi 
ve kalan lambaların güçlerinin artınlmaması, 

3. Sanayi tesislerinde dış aydınlatmaların yarıya 
indirilmesi hükümleri getirilmiş, söz konusu karara 
uyulması hususu tüm valiliklerden istenmiştir. 

28 . 2 . 1974 tarihli Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı genelgesi ile tüm valilikler bir defa daha 
uyarılmış olup, Genelge ekinde yer alan Hükümet 
bildirisinde de Bakanlar Kurulu Kararına uymayan
lar hakkında Belediye Mevzuatında mevcut müeyyi
delerin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Daha sonra, 29 . 11 . 1977 tarihli Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı Genelgesi ile de, tüm valiliklere 
ve Belediyelere gereksiz vitrin, reklam ve bina dışı 
aydınlatmanın, gündüzleri yanık bırakılan sokak lam
balarının israf ettiği elektrik enerjisinin miktar bakı
mından önemsiz gibi görünmekte ise de hem tasarruf 
kavramına ters düşmekte olduğu, hem .de kötü bir 
psikolojik etken olarak halkta tepki yanattığı bildi
rilerek konu hakkında gerekli titizliğin gösterilmesi 
tekrar istenmiştir. 

Bakanlığın yukarıda belirtilen titiz davranışının 
yanısıra, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü
ğü de merkez ve taşra teşkilatına gönderdiği çeşitli 
duyuru ve talimatlarla konu üzerinde önemle dur
muştur, durmaya da devam etmektedir. 

24 t % a 1984 0 : 1 

— Adı geçen Kurum 31 Ocak 1983 tarihli talima
tıyla Müesseselerden söz konusu Bakanlar Kurulu ka
rarı doğrultusunda önlem alınmasını istemiştir. 

— 20 Temmuz 1983 gün .ve 7674 sayılı talimat 
ile aydınlatmada tasarruf önlemlerini kapsayan bir 
uyarı yapılmıştır. 

— 25 Ekim 1983 gün ve 11468 sayılı talimatla uy
gulamadaki aksaklık ve şikâyetlerin giderilmesi için 
önlem alınması istenmiştir. 

— Bunlar dışında, inceleme ve gözlemlere daya
narak, tasarruf önlemleri konusunda fark edilen ak
saklıkların giderilmesi için, Müesseselere özel yazılı 
uyarılar yapılmış, Müessese Müdürlükleriyle yapılan 
dönem toplantısında da konu çeşitli yönleri ile gün
deme getirilmiş, gerekli uyarılar yapılmıştır. 

Ayrıca sokak aydınlatmasındaki israfın önlenmesi 
hususunda Cumhurbaşkanlığına yapılan başvurular 
üzerinde Bakanlığımızca titizlikle durulmuş olup, Sa
yın Cumhurbaşkanının sokak aydınlatmasında elektrik 
enerjisi israfının önlenmesi ile ilgili tedbirlerin alın-

• ması yolundaki talimatı 29 Kasım 1983 tarihli yazı
mızla Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne 
iletilmiştir. Bu arada konuyla ilgili olarak Bakanlı
ğımıza yapılan başvurular üzerinde önemle durul
makta, ilgili mercilere gerekli uyarılarda bulunulmak
tadır. 

Diğer taraftan Türkiye Elektrik Kurumu Kuru
luşu hakkında 110 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin cadde, sokak, park, meydan gibi yerlerin 
aydınlatılmasına ilişkin 21 inci maddesinde; 

«Elektrik İşletmeleri Türkiye Elektrik Kurumu ta
rafından yürütülen şehir, kasaba ve köylerde cadde, 
sokak, park, meydan gibi umumî yerlerin aydınlatıl
ması, aydınlatma ile ilgili tesislerin kurulması ve iş
letilmesi Türkiye Elektrik Kurumu tarafından mahallî 
idareler ile koordine edilerek yapılır. Mahallî idare
lerin özel istekleri ancak anlaşmaya bağlı olarak te
sis, işletme ve elektrik enerjisi tüketim giderleri ma
hallî idarelerinden alınmak suretiyle yerine getirilir. 

özel günlere ait aydınlatma istekleri Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müş
tereken hazırlanıp yürürlüğe konulacak bir yönetme
liğe göre yapılır», hükmü yer almaktadır. Bu hü
kümden de açıkça anlaşıldığı üzere cadde, sokak, park, 
meydan gibi umumî yerlerin aydınlatılması, dolaylı. 
olarak da reklam ve vitrin aydınlatması konuların
da tasarruf ilkelerine uyulması hususunda mahallî ida
relerle yapacağı işbirliği sonucunda Türkiye Elektrik 
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Kurumunun etkinliği artacaktır. Aynı maddede hazır- . 
lanması öngörülen Yönetmelikte de leonu üzerinde ti
tizlikle durulacaktır. 

2. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli'nin jeotermal santraldan elde edilen doğal gaz 
ile ısıtılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Cemal Büyükbaş'm yaztlı cevabı. (7/28) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

2 . 2 . 1984 
Denizli Miletvekili 

Halil İbrahim Şahin 

Türkiye Elektrik Kurumunca tesis edilmekte olan 
17 megavatlık Denizli Jeotermal Santralının 14 Şubat 
1984 günü yapılacak bir törenle işletmeye alınacağı
nı memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu tesisin 
açılmasında gösterdiğiniz çalışmalardan dolayı sizleri 
kutlarız. 

Jeotermal tesisler Denizli'ye 30 km. mesafededir. 
Denizli'nin hava kirliliği hat safhadadır. Sanayi, ta
rım, turizm şehri olan Ege'nin ikinci büyük şehrinin 
hava kirliliğinden kurtulması için doğal gazdan fay
dalanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu" nedenle : 

'Bakanlığınızca ve bakanlıklararası Denizli Jeoter
mal Tesislerinde bulunan doğal gazdan Denizli'nin ısı
tılmasında kullanılması için çalışmalarınız var mıdır? 
Var ise hangi aşamadadır?. 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 24 Şubat 1984 
Enerji Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 161 En. D.'Bşk. ,5l23/3'569-5öl?4 
Konu : Jeotermal Enerjiye 

ilişkin Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLÖt : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlı
ğının 7.2.1984 gün ve 7/28-743/OT407 sa
yılı yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Halil İbrahim Şahin'in 
Denizli ilinin Jeotermal Enerji ile ısıtılmasına ilişkin 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan not 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemal Büyükbaş 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Denizli Milletvekili Sayın Halil İbrahim Şahin'in; De
nizli İlinin Jeotermal Enerji tle Isıtılmasına İlişkin 

Yazılı Soru önergesi Hakkında Not 

SORU 
Jeotermal tesisler Denizli'ye 30 km. mesafededir. 

Denizli'nin hava kirliliği hat safhadadır. Sanayi, ta
rım, turizm şehri olan Ege'nin ikinci büyük şehrinin 
hava kirliliğinden kurtulması, için doğal gazdan fay
dalanması gerektiği kanaatındayiz, Bu nedenle, Ba
kanlığınızca ve Bakanlıklar arası Denizli Jeotermal 
Tesislerinde bulunan doğal gazdan Denizli'nin ısıtıl
masında kullanılması için çalışmalarınız var mı dır? 
Var ise hangi aşamadadır? 

CEVAP 
Denizli ili civarında bugüne kadar yapılan ara

ma çalışmalarına göre fosil enerji kaynağı olan do
ğal gaz bulunmamakta olup; ancak, yerkabuğunun 
işletilebilir derinliklerinde olağan dışı olarak hirikrniş 
ısının oluşturduğu bir enerji türü olan jeotermal 
enerjiden söz edilebilir. Birikmiş bu ısı yeryüzüne, 
doğal olarak sıcaksu kaynakları ve buhar şeklinde 
veya sondajlarla çıkarılan sıcaksu, sıcaksu-bühar ka
rışımı ve buhar şeklinde ulaşmaktadır. Yerin derin
liklerinde var olan bu ısı kaynağı henüz soğumamış 
bir magma kütlesi*veya genç 'bir volkanizma ile ilgi-

. İldir. 
'Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de petrol, 

kömür, doğal gaz Vb. fosil enerji kaynaklarının kısıtlı 
oluşu Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünü ye
ni enerji kaynaklarının ve bunlar içerisinde öncelik
le jeotermal enerjinin araştırılmasına yöneltmiştir. 

1962 yılında adı geçen Genel Müdürlük tarafın
dan başlatılan jeotermal enerji arama çalışmalarıyla, 
Türkiye'nin önemli bir jeotermal enerji kuşağı üze
rinde olduğu ve birçok jeotermal alanın bulunduğu 
belirlenmiştir. 

Eldeki verilere göre, jeotermal enerji kaynağın
dan ısıtmaya yönelik uygulamalarda yararlanmak 
üzere 31 000 M W (termal) mertebesinde bir enerji 
olanağı 'bulunduğu, ayrıca 150 °C.'nin üzerindeki jeo
termal akışkandan 4500 M W (elektrik)'lık elektrik 
enerjisi üretim kapasitesinin varlığı tespit edilmiştik 

Kızı'ldere'de MTA Genel Müdürlüğünün, 1966'da 
başlattığı çalışmalar, Birleşmiş Milletlerin (UNDP) 
katkısıyla da geliştirilerek 1968 yılında enerji üreti
mine elverişli ilk jeotermal alan keşfedilmiştir. 

Söz konusu enerji kaynağından ne şekilde yarar
lanılacağı konusunda 1968-1977 yılları arasında ya
pılan çalışmalarda Denizli lli'nin jeotermal enerji ile 
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ısıtılması hususu üzerinde de durulmuş, bu çalışma- ı 
lar sonucu ilk yararlanma alanı olarak elektrik ener
jisi üretimi ve santraldan çıkan yaklaşık 140 °C sı
caklıkta, 1600 ton/saat debideki sıcak suyun da ısıt
mada kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.) Ancak söz 
konusu sıcak suyun kabuklaşma ve nakil sorunları 
nedeniyle 30 km mesafeye nakledilerek Denizli, Sa
rayköy gi'bi yerleşim merkezlerinin ısıtılmasında kul
lanılmasına ilişkin detaylı bir fizibilite etüdü yapıl
mamıştır. 

Yukarıda belirtilen çalışma sonuçları uygulamaya 
geçirilerek 20 MW'lık Kızıldere Jeotermai Santralı 
11.2.1984 tarihinde işletmeye alınmış olup halen 
10 000 m- lik sera alanı da ısıtılmaktadır. Ayrıca, 
1 000 000 m2 lik bir sera alanının da Tarım Orman 
ve Köy işleri Bakanlığı ile işbirliği 'halinde ısıtılma
sı planlanmış bulunmaktadır. 

»« • ^ • ı 
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Görüldüğü üzere Kızıldere jeotermai sahasından 
yararlanma konusunda yapılan çalışmada öncelik 
alan konular uygulama alanına konulmuş ancak ka
buklaşma ve nakil sorunları nedeniyle Denizli İlinin 
ısıtılması konusunda herhangi bir gelişme kaydedil
memiştir. 

Bu durumda, bugünkü gelişen teknoloji içerisin
de, şu anda santraldan atılan artık sıcak suyun Sa
rayköy ve Denizli gibi yerleşim yerlerinin ısıtılması 
için uygun olup olmadığının araştırılması ve hemen 
sonra da fizibilite etüdünün yapılması gerekmekte
dir. 

Denizli Belediyesi şehrin bu yolla ısıtılmasını is
tediği takdirde bir fizibilite etüdü hazırlatmak üzere 
girişimde bulunması gerekmektedir. Maden Tetkik 
ve Arama ile Türkiye Elektrik Kurumu Genel Mü
dürlükleri bu konuda gerekli bilgileri verebilecekler
dir. 
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Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatınmlardan Vergi Resim ve Harç İstisna 
ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
239 
224 

8 

7 
160 

1 

(Kanunlaşmıştır.) 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi ÇerçJi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADİYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Del'iceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYONKARAHİSAR 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Kâzım İpek 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kütay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahin kaya 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AH Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gök gün 

BALIKESİR 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekd'n 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal tğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunüş 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Cevdet Karakurt 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Hilmii Nalbantoğiu 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 
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HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fartma Mihriban Erden 
ibrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Hikmet Bicentürk 
Ali İhlsan Elgin 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
llmren Aykut 
Sabît Batumlu 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Yıkmaz İhsan Hafitürk 
Mehmet Kafkaslıgii 
Alıtan Kavak 
R. Ercüment Konuikman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay öney 
Turgult özal 
İbrahim Özdemir 
Kemal Özer 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
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ÎZMlR 
Mahmut Akkılıç 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz Önen 
Özdemir Fehlivanoğkı 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Aİaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa ©atgün 
Orhan Otağ 

KONYA 
Kadir Demir 
Salim Erel 
Nihat Harmancı 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

24 , 2 , 1984 O : 1 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Fahri Şahini 
Talat Zengıin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail Özdağjar 

MARDİN 
'Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver Özcan 
Cemal Özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Osman IBahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

URFA 
Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Fevzi Fırat 
İsa Varda! 
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BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

ÇORUM 
AH Rıza Akaydın 
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(Reddedenler) 

İSTANBUL I Ülkü Söylemezoğlu 
Günseli Özkaya KASTAMONU 

KAHRAMANMARAŞ Sadettin Ağacık 
Rıfat Bayazıt 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ADANA 
Ledin ıBarlas 

ANKARA 
Göksel Kalaycıoğlu 

(Geçersiz oylar) 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Şevki Taştan 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AFYONKARAHİSAR 
Abdullah Altıntaş (İz.) 
Metin Balı bey 
Hamdi Özsoy 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
(İ. A.) 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
İsmet Özarslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Arail (B.) 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Aydın Güven Gurk an 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osiman Eskdn Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetiin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
özgür Barutçu 
Kadir Nailin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Galip Deniz (İz.) 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali (İ.A.) 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İSPARTA 
Musltaifa Kemal Toğay 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özgene 
Rus'tu Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Mucip Ataklı 
Ölrmer Necati Cengiz 
Hüseyin AVni Güler 
Ömer Ferruh tlter 

Doğan Kasaroğlu 
Namık Kemal Şentürk 
Bilal Şişman 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Onur 
KARS 

İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa Öğün 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
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KOCAELİ 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati KaraV 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet İlhamı Kösem 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mustafa İzci 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
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Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
t dr i s Gürpınar 

MUŞ 
Nazmi Önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Şakallıoğlu 
Turgut Sözer 

(Açık 

BİNGÖL 
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SAMSUN 
Hasan Aitay 
Muhlis Arıkan 
Beratı' Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet 'Naci Mimar oğlu 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

Üyelik) 

: 1 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar 
(İ. A.) 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy (B.) 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

155 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

37 NCt BİRLEŞİM 

24 . 2 . 1984 Cuma 

Saat : 15.00) 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜLMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi., (6/14) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) 1. — Konut İnşaatının ve Yatırımların Teş
viki Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko 
misyonu Raporu. (1/448) (S. Sayısı : 13) (Dağıtma 
tarihi : 22.2.1984) 

(X) A.çıtk oylamaya tabi işleri gösterir. 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 13 

Konut İnşaatının ve Yatırımların Teşviki Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1 /448) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 26 Ocak 1984 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1673/01188 
I 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.1.1984 tarihin
de kararlaştırılan «Konut İnşaatının ve Yatırımların Teşviki Hakkında Kanun Tasarısı» ite gerekçesi ilişik 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğim* arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde büyük boyutlara ulaşan konut sıkıntı sim of tadan kaldırmak, konut üretimini artırmak su
retiyle konut sorununun çözümünü sağlamak için başvurulacak en önemli tedbirlerden birinin halen gayrim 
menkuller üzerinde mevcut vergi yükünün azaltılması olduğu açıktır. 

Diğer taraftan kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılacak yatırımlara çeşitli vergi ve harç istisna ve mu
aflıkları uygulanması da yatırımların bu bölgelere kaymasını ve böylece bu bölgelerde iktisadî hayatın can
landırılması suretiyle bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının ortadan kalkmasını sağlayacak bir teşvik 
unsuru olacaktır. 

Konut inşaatının ve kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılacak yatırımların bu sebeplerle bazı vergi ve 
tiarçlaridan muaf veya müstesna tutulması maksadıyla bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MAJDDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Kanunun maksadı açık bir şekilde izah edilerek tatbikatta kolaylık sağlan
mağa çalışılmıştır. 

Dinamik bir bünyeye sahip olan yurdumuzda büyük boyutlara ulaşan konut açığının kapatılmasını sağ
lamak için yurt sathında yapılacak konut inşaatları ile kalkınmada öncelikli yörelerde iktisadî hayatın can
landırılması ve bölgeler arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması için bu bölgelere yapılacak yatırımla
rın, vergi ve harç istisna ve muaflıkları yoluyla teşviki bu Kanunun maksadını teşkil etmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile kanunda öngörülen muaflık ve istisnaların hangi vergilere şamil olduğu açık
ça belirtilerek, tatbikatta bu konuda ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesi hedef alınmıştır. Nitekim gerek 
konut inşaatında, gerekse yatırımların gerçekleşmesi sırasında bu faaliyetlerde bulunan kişiler çok çeşitli ver
gi ve harç mükellefiyetleri ile karşı karşıya kalabilmekte ve tatbik olunan mevzuat hükümlerine göre bu ver
gi ve harçlar değişebilmektedir. Madde ile konut inşaatı ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan yatırım
larda tatbik olunacak muaflık ve istisnaların, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak 
vergisi, dahilde alınan istihsal vergisi, harçlar ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alman vergi ve harç
larla sınırlı olduğu; bu vergi ve harçlar dışında kalanlar için bu kanun gereğince istisna ve muaflıkların tat
bik olunmayacağı hükme bağlanmıştır. 



_ 2 — 

Madde 3. — Bu madde ile Türkiye'de konut inşaatı ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatı
rımlar için iktisap edilecek arsa ve araziler dolayısıyla ortaya çıkan vergi ve harçların alınmaması öngörül
mektedir. 

ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, alım, satım, kira, geri alma, geri verme yollarından biriy
le arsa ve arazi iktisabı halinde söz konusu işlemler için alıcı ve satıcıların harçlardan müstesna olmaları 
sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan konut inşa etmek maksadıyla iktisap edilecek arsa ve arazilerde yapılacak ifraz, tevhid, 
tescil, dins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ıslah ve diğer değişiklik işlemleri de her türlü harçtan müstesna 
tutulmaktadır. 

Yukarıda sayılan işlemler sebebiyle tanzim edilecek kâğıtlar da damga vergisi ve harçlardan istisna edil
mektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile arazi ve arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle konut olarak kullanıl
mak üzere binalar, bağımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesi halinde inşaata başlanılmasından biti
mine kadar; ticarî maksatla yapılan konutlarda ise devir ve iktisap işlemleri tamamlanıncaya kadar tahsili 
söz konusu olabilecek vergi ve harçların 'alınmaması suretiyle konut edinme maliyetinin düşürülmesi hedef 
alınmaktadır. 

Ayrıca konut inşa etmek veya satın almak için alınan kredilere müteallik muameleler ve düzenlenecek 
kâğıtlar dolayısıyla ödenmesi gereken vergi ve haıç mükellefiyetleri ile bu kredi muameleleri dolayısıyla 
krediyi veren kuruluşlar tarafından her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alınan paralar dolayı
sıyla ödenmesi gereken Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefiyeti de kaldırılmaktadır. 

Madde 5. — Bu madde ile, sermaye şirketleri tarafından kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak ya
tırımlar dolayısıyla her ne suretle olursa olsun bina iktisapları, arsa ve arazi üzerine inşa veya binaya ila
ve suretiyle bina, bağımsız bölüm veya katlar meydana getirilmesi ve devredilmesi ile ilgili olarak yapılan 
muameleler ve bu muameleler sebebiyle tanzim olunan kâğıtlar vergi ve harçtan istisna edilmek suretiyle, 
sermaye şirketlerinin bu bölgelerde yapacağı yatırımlar özendirilmekte; vergi ve harç istisnalarının sermaye 
şirketlerine sağlanması suretiyle de şirketleşmenin teşviki hedef alınmış bulunmaktadır. 

Madde 6. — Bu madde ile konut inşaatı ve kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan inşaatlar, vergi is
tisnası yoluyla teşvik edilmektedir. 

İnşaatlarda, 6802 sayılı Kanuna bağlı tablolarda yer alan, dolayısıyla istihsal vergisine tabi 'bulunan bir
takım maddeler kullanılmaktadır. Çimento, tomruk, cam, inşaat demiri, seramik mamulatı gibi. 

Dahilde alınan istihsal vergisinde vergi mükellefi, Kanuna bağlı I, II ve III sayılı tablolarda yer alan 
maddeleri imal ve istihsal edenler yani müstahsildir. Müstahsiller teslim ettikleri istihsal vergisine tabi bu
lunan maddeler için aynı Kanunun 16/a ve 60 inci maddeleri gereğince fatura düzenlemekte ve bu fatura
larda istihsal vergilerini de ayrıca göstererek satış bedeli meyanında müşterilere yansıtabilmektedir. 

Konut inşaatının ve kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan sair inşaatların maliyetini düşürerek yapı
mını teşvik etmek amacıyla ve doğrudan doğruya müstahsillerden temin edilmesi kaydıyla söz konusu inşaat
larda kullanılacak olan vergiye tabi maddeler dahilde alınan istihsal vergisinden müstesna tutulmuştur. 

Bu istisna, istihsal vergisine tabi maddelerin müstahsillerden alımı sırasında, ihtiyaç sahiplerince ilgili 
il imar müdürlüğünden alınacak ve inşaat için gerekli madde ve mamullerin miktar itibariyle dökümünü 
gösteren *ihtiyaç belgelerinin müstahsillere ibraz edilmesi suretiyle uygulanacaktır. /• 

Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edi
leceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 7. — Bu madde ile, konut inşaatına ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlara tah
sis edilen arazi ve arsalarla bunlar üzerine inşa edilen binaların Emlak Vergisinden muaf tutulması suretiy
le yurdumuzdaki konut açığının kapatılması için konut üretiminin ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapıla
cak yatırımların teşvik edilmesi sağlanmıştır. , 
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Yurdumuz dahilinde inşa edilecek tüm konutlara ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlara, tah
mis edilen arazi ve arsalar ile bu arazi ve arsalar üzerine inşa edilen binalar, Kanunda belirtilen zaman zar
fında Emlak Vergisinden muaf tutulacaktır. 

Arazi, arsa veya bina iktisabı yahut yeniden inşa dolayısıyla esasen malî külfet altında bulunan mükel
lefin belirli bir zaman zarfında Emlak Vergisi ödeme yükümlülüğünün kaldırılması ile bu yöndeki faaliyet
lerinin teşvik edilmesi hedef alınmaktadır. 

Madde 8. — Bu madde ile, bu Kanunla öngörülen vergi ve harç muafiyet ve istisnalarından istifade 
eden kişilerin, hailen yürürlükte bulunan diğer kanun ve mevzuatlarla getirilmiş veya getirilecek teşvik hü
kümlerinden de istifade edebilecekleri hükme bağlanmıştır. Böylece bu Kanunda yer alan muafiyet ve is
tisnalardan faydalanan kişi veya kuruluşlar gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla diğer mevzuatımızda 
mevcut yatırım indirimi, gütmrülk vergisinin taksitlendirilmesi, gümrük muafiyeti, yatırım finansman fonu ve 
benzeri teşvik tedbirleri ile getirilecek diğer teşvik tedbirlerinden de faydalanabilecekler ve bütün teşvik ted
birlerinin bir arada tatbik olunması suretiyle kanunda öngörülen maksadın daha etkili bir şekilde sağlanma
sı mümkün olacaktır. 

Ancak bu teşvikler yatırımlardaki vergi yükünü sıfırlamaya matuf olup alınmamış vergilerin iadesi ve 
sübvansiyon hiçbir şekilde söz konusu değildir. 

Madde 9. — Kanunun bu maddesi ile, kanunda öngörülen muafiyet ve istisnalardan faydalananların, 1988 
takvim yılı sonuna kadar konut inşaatına başlayıp bu tarihten önce projenin % 50'sini tamamlamadıkları 
veya konut dışında bir inşaat yaptıkları veya konut dışında bir amaçla kullandıkları takdirde; ayrıca kalkın
mada öncelikli yörelerde 1988 takvim yılı sonuna kadar yatırıma başlayıp bu zaman zarfında yatırım projesi
ni gerçekleştirmedikleri veya muafiyet ve miktar itibariyle başlangıçta öngörülen projeyi küçülttükleri veya 
yatırımı başlangıçta öngörülen amaç dışında kullandıkları takdirde, daha önce alınmayan vergi ve harçlarm 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükmüne göre 3 kat kaçakçılık cezası ile birlikte tahsili esası getirilmiştir. 

Madde 10. — Mevcut konut açığını hızla kapatmak ve kalkınmada öncelikli yörelerin yapılacak yatırım
lar yoluyla gelişmesini sağlamak, teşvik tedbirlerinin gecikmeksizin tesirini göstermesine bağlı bulunmakta
dır. Kanunda belirtilen konut inşaatı ve diğer yatırımların ancak belli bir zaman zarfında yapıldığı takdir
ce teşvik edileceğinin ve bu zamanın sonunda teşvik tedbirlerinin sona ereceğinin önceden bilinmesinin mü
teşebbisleri derhal faaliyete geçmeye sevk edeceği göz önünde bulundurularak söz konusu muafiyet ve istis
naların 1988 yılı sonuna kadar tatbik olunacağı maddede sarahaten belirtilmiştir. 

21.2.1984 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 26.1.1984 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 31.1.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Konut İnşaatının 
ve Yatırımların Teşviki Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 21.2.1984 tarihli- 10 uncu birleşiminde 
Hükümet Temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşüldü. 

Bu Kanun tasarısının, Ülkemizde büyük boyutlara ulaşan konut sıkıntısını ortadan kaldırmak, konut üre
timini artırmak ve kalkınmada öncelikli yörelerde ya pılacak yatırımların teşvikini sağlamak amacıyla hazır
landığı anlaşılmaktadır. 
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Konut açığının kapatılmasını sağlamak için yurt sathı nda yapılacak konut inşaatlarıyla kalkınmada öncelikli 
yörelerde iktisadî hayatın canılandırılması ve bölgeler arası farklılıkların ortadan kaldırılması için, damga vergisi, 
banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, harçlar ile Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince alınan vergi ve harçların istisna ve muaflıkları yoluyla yatırımların teşvik edilmesi öngörül
müştür. Ancak, tasarıda belirtilen konut inşaatı ve diğer yatırımların belli bir zaman zarfında yapıldığı takdirde 
teşvik edileceğinin bilinmesi müteşebbisleri derhal faaliyete geçmeye sevk edeceğinden söz konusu muafiyet 
ve istisnaların 1988 yılı sonuna kadar tatbik olunacağı sarahaten belirtilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, konu bütün boyutlarıyla tartışılmış, vergi muafiyetlerinin 
kapsamı içerisine veraset ve intikal vergisi ile resim lerin de alınmasının yararlı olacağı belirtilmiş, bu görüş
ler doğrultusunda tasarının tümü benimsenerek mad delerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının başlığı verilen bir önerge ile ifade etmek istediği anlama bir açıklık getirmek için «Konut İn
şaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç istisna ve Muaflık
ları Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilmiştir. 

1 inci maddede yer alan konut inşaatları redaksiyona tabi tutularak konut «inşaatı» olarak ve tasarının değiş
tirilen başlığına uygunluk bakımından vergi ve harç ibaresi «Vergi, resim ve harç» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinde yer alan «istisna ve muaflıklar» ibarelerinden sonra «veraset ve intikal 
vergisi» ibaresi eklenmiş aynı maddede yer alan «Dahilde alınan istihsal vergisi» ibaresi'maddeden çıkarıl
mıştır. Ayrıca, «harçlar» ibaresinden sonra «ve resimler» ibaresi eklenmiş «vergi ve harçları» ibaresi «vergi, 
resim ve harçları» ibaresi olarak değiştirilmiştir. 

3 üncü maddede yer alan «vergi ve harçlardan» ibaresi «vergi, resim ve. harçlardan» olarak değiştiril
miştir. 

4 üncü maddenin (b) bendinde yer alan «vergi ve harçlardan» ibaresi «vergi, resim ve harçlardan» şek
linde değiştirilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesinde yer alan «sermaye şirket lerinin» ibaresinden sonra «Kooperatiflerin ve bunların 
birlikleri ile vakıfların» ibaresi «öncelikli yörelerde yapacakları» ibaresinden sonra «Devletçe teşviki öngörü
len» ibaresi ve «vergi ve harçlar» ibaresi «vergi, resim ve harçlar» şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde maddenin uygulanmasının mümkün olmayacağı 
benimsenerek bu madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

Tasarının 7 nci maddesi 6 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Tasarının 8 inci maddesinde yer alan «vergi ve harçlar» ibaresi «vergi, resim ve harçlar» ibaresi şek
linde 7 nc| madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesinin 2 nci bendinin son fıkrasındaki «vergi ve harçlar» ibaresi «vergi, resim 
ve harçlar» şeklinde değiştirilmiş ve verilen önergelerle maddeye aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

«Plan ve projesi gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümler de ihtiva eden inşaatlarda vergi, 
resim ve harç istisna ve muaflıkları sadece ıkonut olarak kullanılacak bölümlere (Köylerde samanlık, ahır ve 
benzerleri dahil) isabet eden arsa payı esas alınmak sure tiyle hesaplanır. Ancak, bu inşaatlarda inşaat izni alın
madan önce uygulanan istisna ve muaflıklar nedeniyle alınmayan vergi, resim ve harçlardan konut dışındaki 
bölümlere isabet edenler arsa payı esas alınmak suretiyle hesaplanarak inşaat izni tarihinden itibaren bir ay içinde 
cezasız olarak geri alınır.» 

«Konut inşaatı ve yatırım projesinin % 50'sinin fizikî olarak hangi hallerde gerçekleşmiş sayılacağının ölçü 
ve esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir.» Bu değişiklikleri ile 9 uncu madde 8 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. x 

10 uncu madde 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Dinî hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müştemilatının bu Ka

nunun uygulanmasında konut sayılacağına-dair bir hüküm tasarıya 10 uncu madde olarak eklenmiştir. 
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Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 11 ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Aydın Güven Gürkan 
Tümüne muhalifim. 

Antalya 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
2. maddedeki dahilde alınan 
istihsal Vergisi ibaresinin 

çıkarılmasına ve 6. maddenin 
Tas. çıkarılmasına muhalifim. 

Edirne 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

imzada bulunamadı. 

Fikret Ertan 
Tümüne karşıyım. 

izmir 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

H. Barış Can 
Tümüne karşıyım. 

Sinop 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları. 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

AT., Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Mustafa Kani Bürke 
Tümüne karşıyım. 

Denizli 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

>. 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Nazmi önder 
Muş 

imzada bulunamadı. 

Enver özcan 
Tümüne muhalifim. 

Tokat 

Ferit Melen 
Muhalifim, muhalefet 

Şerhim eklidir. 
Van 

Sözcü 
Aİaattm Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni îsUmyeli 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Balıkesir 

İlhan Askm 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanhoğlu 
Madde 5'e muhalifim. 

Gaziantep 

Tülay Öney 
5, 8, 9 uncu maddelere 

muhalifim. 
istanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memisoğlu 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Rize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 13) 



— e — 

MUHALEFET ŞERHİ 

Teşvikin, münhasıran sosyal konutlara uygulanması gerekirken lüks konutlar, yazlıklar, villalar dahil bü
tün konutların teşvikten faydalandırılması sosyal bakımdan olduğu gibi kaynak israfı yönünden de doğru de
ğildir. 

Rize Milletvekili ' • Van Milletvekili 
Fehmi Memişoğlu Ferit Melen 

MUHALEFET ŞERHİ 

Konut inşaatına ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlara vergi, resim ve harçlarda istisna 
ve muaflık tanınmasına katılmakla birlikte, Hükümetin açık olan bir bütçede vergi kaynaklarından vazgeçip, 
bütçe dışı fonlara dayalı bir genel politika izlenmesine prensip olarak iştirak etmiyorum. 

Balıkesir Milletvekili 
H. Fenni îslimyeli 

MADDE 5'E MUHALEFET ŞERHİ 

5 inci madde tedvin edilen şekliyle, 
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım yapacak kişilerin kanunlar karşısında eşitliğine aykırı oluşu ve 
b) Kanun yapma tekniği açısından tadadî bir maddenin sakıncalı olacağı nedenleri ile muhalifim. 

Gaziantep Milletvekili 
M. Hayri Osmanhoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Konut İnşaatının ve Yatırımların Teşviki Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, konut inşaatları ile kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak ya
tırımların, vergi ve harç istisna ve muaflıkları yoluyla teşvikidir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun hükümlerine göre uygulanacak istisna ve muaflıklar; damga vergisi, dahilde 
alman istihsal vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi, harçlar ile Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince alınan vergi ve harçları kapsar^ 

Arazi i arsa tedariki 

MADDE 3. — Konut inşaatı veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar içlim arazi veya 
arsa tedariki ile ilgili olarak ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, alım, satım, kira, geri alma, 
geri verme, ifraz, tevhid, tescil, cins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ıslah, değişiklik işlemleri ve bu işlem
ler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar ikinci maddede yazılı vergi ve harçlardan müstesnadır. 

Konut inşaatı 

MADDE 4, — a) Arazi ve arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle konut olarak kullanılacak bi
nalar, bağımsız bölümler veya katların (Eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirilmesi ve bun
lardan ticarî maksatla inşa edilenlerin, devir ve iktisapları ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla dü
zenlenen kâğıtlar, 

b) Konut edinmek isteyenlere kredi verilmesi hakkındaki işlemler ile bu konuda düzenlenen kâğıtlar ve 
bu kredi muameleleri dolayısıyla her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaiben alınan paralar, 

İkinci maddede yazılı vergi ve harçlardan müstesnadır. 

Yatırımların teşviki 

MADDE 5. — Sermaye şirketlerinin kalkınmada öncelikli yörelerde yapacakları yatırımlar dolayısıyla, her 
ne suretle olursa olsun bina iktisapları, arsa ve arazi üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle binalar, ba
ğımsız birimler veya katlar meydana getirmeleri ve bunların devirleri ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayı
sıyla düzenlenen kağıtlar ikinci maddede yazılı vergi ve harçlardan müstesnadır. 

İstihsal vergisi istisnası 

MADDE 6. — Konut inşaatı ile kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan inşaatlarda kullanılmak üzere 
doğrudan doğruya müstahsil tarafından inşaatı yapana teslim edilen ve inşaatın bünyesine giren madde ve 
mamuller, inşaatı yaptıranın alakalı il imar müdürlüğünden alacağı ve inşaat için gerekli madde ve mamul
lerin miktar itibariyle dökümünü gösteren ihtiyaç belgesinin müstahsile ibraz edilmesi şartıyla dahilde alınan 
istihsal vergisine tabi tutulmaz. 

'Bu istisnanın uygulanması hakkındaki usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tespit edi
lir. 

Emlak vergisi muafiyeti 

MADDE 7. — Konut inşaatına veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlara tahsis edilen 
arazi ve arsalarla bu arazi ve arsalar üzerinde inşa edilen binalar emlak vergisinden muaftır. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi Resim ve Harç İstisna ve 
Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, konut inşaatı ile kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırım
ların, vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları yoluyla teşvikidir. 

Kapsam 

MADDE 2. — B u Kanun hükümlerine göre uyg. lanacak istisna ve muaflıklar; veraset ve intikal ver
gisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi, harçlar ve resimler iile Belediye Ge 
lirleri Kanunu gereğince alınan vergi, resim ve harçları kapsar. 

Arazi, arsa tedariki 

MADDE 3. — Konut inşaatı veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için arazi veya ar
sa tedariki ile ilgili olarak ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, alım, satım, kira, geri alma, geri 
verme, ifraz, tevhid, tescil, cins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ıslah, değişiklik işlemleri ve bu işlemler 
dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. 

Konut inşaatı 

MADDE 4. — a) Arazi ve arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle konut olarak kullanılacak bina
lar, bağımsız bölümler veya katların (Eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirilmesi ve bun
lardan ticarî maksatla inşa edilenlerin, devir ve iktisapları ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzen
lenen kâğıtlar, 

b) Konut edinmek isteyenlere kredi verilmesi hakkındaki işlemler ile bu konuda düzenlenen kâğıtlar ve 
bu kredi muameleleri dolayısıyla her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alman paralar, 

ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. 

Yatırımların teşviki 

MADDE 5. — Sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile vakıfların kalkınmada önce
likli yörelerde yapacakları Devletçe teşviki öngörülen yatırımlar dolayısıyla, her ne suretle olursa olsun bina 
iktisapları, arsa ve arazi üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız birimler veya katlar mey
dana getirmeleri ve bunların devirleri ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar ikinci 
maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. 

Emlak Vergisi muafiyeti 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 ncı mad de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 13) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Teşviklerin sınırı 

MADDE 8, — Bu Kanunla tespit edilen vergi ve harç muafiyet ve istisnalarından faydalanılmış olma
sı, diğer kanunlarla öngörülen teşvik hükümlerinden faydalanılmasına mani değildir. 

Cezalar 

MADDE 9. — Bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalardan : 
1. Konut inşaatı yapmak üçin yararlananların 10 uncu maddede yazılı süre içinde konut inşaatına baş

layıp projenin % 5CPsini tamamlamamaları veya konut dışında herhangi bir inşaat yapmaları veya inşa et
tikleri 'binayı konut dışında başka bir amaçla kullanmaları halinde; 

2., Kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım yapmak için faydalananların 10 uncu maddede yazılı süre içlin
de yatırım projesinin % 50'sini gerçekleştirmemeleri veya mahiyet ve miktar itibariyle başlangıçta öngörü
len projeyi küçültmeleri veya yapılan yatırımı yatırımla öngörülen amaç dışında kullanmaları halinde; 

Daha önce alınmayan vergi ve harçlar Vergi Usul Kanununa göre kaçakçılık cezalı olarak tahsil edilir. 

Süre 
MADDE 10. Bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalar, 1988 takvim yılı sonuna kadar uygula

nır. 

Yürürlük 
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
7V Özal 

Devlet Bakanı - Barbakan Yardımcısı 
/. Kf Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N.. Türel 

Devlet Bakam 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Ulaştırma Bakam 

V. A t as oy 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
Af.. N.. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve tskân Bakam 
/. 5. Giray 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H._ Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

26.1.1984 

Devlet Bakam 
A. M._ Yılmaz 
Devlet Bakamı 

/. özdağlar 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

V._ Arıkan 
Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanı 

M._ Aydın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bftkanı 

M. Kalemli 
Kültür ve Turizm Bakanı 

M. M. Tasçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S* Sayısı : 13) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Teşviklerin sınırı 

MADDE 7. — Bu Kanunla, tespit edilen vergi, resim ve harç muafiyet ve istisnalarından faydalanılmış 
olması, diğer kanunlarla öngörülen teşvik hükümlerinden faydalanılmasına mani değildir. 

Cezalar 

MADDE 8. — Bu Kanunda yer alan muafiyet ve ve istisnalardan : 
1. Konut inşaatı yapmak için yararlananların 10 uncu maddede yazılı süre içinde konut inşaatına baş

layıp projenin % 50'sini tamamlamamaları veya konut dışında herhangi bir inşaat yapmaları veya inşa ettikleri 
binayı konut dışında başka bir amaçla kullanmaları halinde; 

2. Kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım yapmak için faydalananların 10 uncu maddede yazılı süre için
de yatırım projesinin % 50'sini gerçekleştirmemeleri veya mahiyet ve miktar itibariyle başlangıçta öngörülen 
projeyi küçültmeleri veya yapılan yatırımı yatırımla öngörülen amaç dışında kullanmaları halinde; 

Daha önce alınmayan vergi, resim ve harçlar Vergi Usul Kanununa göre kaçakçılık cezalı olarak tahsil 
edilir. 

Plan ve projesi gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümler de ihtiva eden inşaatlarda vergi, re-, 
sim ve harç istisna ve muaflıkları sadece konut olarak kullanılacak bölümlere (Köylerde samanlık, ahır ve 
benzerleri dahil) isabet eden arsa payı esas alınmak suretiyle hesaplanır. Ancak, bu inşaatlarda inşaat izni alın
madan önce uygulanan istisna, ve muaflıklar nedeniyle alınmayan vergi, resim ve harçlardan konut dışındaki 
bölümlere isabet edenler arsa payı esas alınmak suretiyle hesaplanarak inşaat izni tarihinden itibaren bir ay 
içinde cezasız olarak geri alınır. 

Konut inşaatı ve yatırım projesinin % 50'sinin fizikî olarak hangi hallerde gerçekleşmiş sayılacağının ölçü 
ve esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Süre 
MADDE 9. — Tasarının 10 uncu maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Dinî hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müş
temilattı bu Kanunun uygulanması bakımından konut sayılır. 

Yürürlük 
MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

mmm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 13) 




