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kurullarının birleştirilmesine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci'nin yazılı cevabı (7/74) 560ı: 565 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 533 

1. — 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Be
lediyelere ve 11 Özel İdarelerine Genel Bütçe 

TBMM Genel Kurulu 8.5.1984 Salı günü saat 
15.00'te açıldı. 

Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı, görevden alınan 
bazı Devlet memurlarının durumlarının yeniden göz
den geçirilmesi ve Avrupa Konseyi üyelerinin ceza
evlerini ziyaretleri hakkında gündem dışı bir konuş
ma yaptı. 

Yurt dışına gidecek olan : 
Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar Başba

kanlığa Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ve 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 

kadar da Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Başbakan Turgut özal'ın Pakistan'a bir heyetle 
yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ait 
liste kabul edildi. 

ölüm cezasına mahkûm edilen : 
Harun Kartal, Aslan Tayfun Özkök, Ahmet Fa

zıl Ercüment Özdemir, Aslan Şener Yıldırım, Saadet
tin Güven ve Baki Altın ile, 

Kenan Doğan ve Mustafa Özdemir; 
Haklarındaki dava dosyalarının geri verilmesine 

dair Başbakanlık tezkereleri okundu; Adalet Komis
yonunda bulunan dava dosyalarının geri verildiği 
bildirildi. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasından 
vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından (6/58) ve 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, resmî 
araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin 
(6/60), 
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Sayfa 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunda Dğişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
pora (1/476) (S. Sayısı : 45) 533:550,555:556,562:565 

2. — Ankara Milletvekili Sururi Bay-
kal'ın; Türk Kanunu Medenisine Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/62) (S. Sa
yısı : 46) 550:555 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, tutukla
nan bir işadamına ilişkin (6/61), 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, bazı ku
rumlara ait gayrimenkullerin kiralarına ilişkin (6/62); 

Başbakandan sözlü soru önergeleri ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ve 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Bakanın 
özel müşavirine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından s'özlü soru önergesi de (6/59) soru sahibi 
görevli olduğundan; 

Ertelendiler. 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 6570 Sayılı 

Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasaya 11.10.1983 
Gün ve 2912 Sayılı Yasa ile Eklenen Geçici Mad
dede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifinin 
(2/57) (S. Sayısı : *41) geri verilmesine dair Adalet 
Komisyonu tezkeresi okundu ve İçtüzüğün 89 uncu 
maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere 
teklif Komisyona geri verildi. 

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mah
kemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahke
melerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazı
na Dair Kanun Tasarısı (1/473) (S. Sayısı : 42) üze-

, rindeki görüşmeler tamamlanarak tümü kabul edildi 
ve kanunlaştığı açıklandı. 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderilen, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 
54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1136 Sa
yılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında 20.1.1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1136 Sa-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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yılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
79 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanun (1/474, 3/387) (S. 
Sayısı : 43) da kabul edildi. 

2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediyelere ve 
11 Özel İdarelerine Genel Bütçe Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısının (1/476) (S. Sayısı : 45), 
bir önceki birleşimde görüşülecek işler arasında sa
yılmadığından, görüşülemeyeceği açıklandı. 

Teklif 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun Köy İlkokulları İhtiyacı İçin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığına Kadro Verilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/80) (Millî Eğitim; Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) '(Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1984) 

Raporlar 
1. — İstanbul Milletvekilleri İbrahim Ural ile 

Sabit Batumlu'nun, Taşınmaz Malları Kiralanması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/25) (S. Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi : 9.5.1984) 
(GÜNDEME) 

2. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/384) 
(S. Sayısı : 48) (Dağıtma tarihi : 9.5.1984) (GÜNDE
ME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın, 

bazı bankalarca karşılıksız verildiği iddia edilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/72) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1984) 

2. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, yar
gı yolu ile tahsil edilen alacaklara uygulanan faize 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1984) 

3. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, ce
za infaz ve ıslah kurumlarına ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/74) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.5.1984) 

9.5.1984 Çarşarba günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 17.05'te son verildi. 

Başkan 
'Başkanvekili 

Abdülhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Çankırı 

Yavuz Köymen Saffet Sakarya 

4. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, mev
cut cezaevleri ile hükümlü ve tutukluların sayısına 
ilişkin Adalet Bakamdan sözlü soru önergesi (6/75) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1984) 

5. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, ceza 
mahkemelerinin iş hacmini azaltacak kanunî çalış
malar yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/76) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.5.1984) ' 

6. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Teb
ligat Kanununun değiştirilip değiştirilmeyeceğine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/77) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 

nun, 1974 yılından 1983 yılına kadar yapılan vergi 
incelemelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/83) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.5.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlinde yapımları bitmesine rağmen iş
letmeye açılmayan fabrikalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/84) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.5.1984) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlinde yapılmış ve yapılacak olan afet 
konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/85) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.5.1984) 

4. — Çorum Milletvekili M. Besim Göçer'in, Ço
rum İlinin eğitim ve Spor sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/86) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1984) 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

9.5.1984 Çarşamba 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili AbdulhaLîm ARAŞ 
KÂTİP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çanları), Yavuz KÖYMEN (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 63 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Bursa Milletvekili Mehmet Azizoğlu'na kadar yok
lama yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı yeter sayısı vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — Ur fa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, bugün 

sağlanan huzur ve güven ortamının yıkıcı ve bölücü 
unsurların taktikleriyle zedelenmemesi için alınması 
gereken tedbirler hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce gündem 
dışı söz talepleri vardır, bunları yeıine getiriyoruz. 

Birinci sırada, Sayın Vecihi Ataklı'nm yıkıcı ve 
bölücü unsurların taktikleriyle bugün sağlanan huzur 
ve güven ortamının zedelenmemesi için alınması lazım 
gelen tedbirler ve dikkat edilmesi gerekli hususlar hak
kında gündem dışı söz talebi vardır. 

Buyurun Sayın Vecihi Ataklı. (Alkışlar) 
Sayın Vecihi Ataklı, süreniz beş dakikadır, özel

likle riayet edilmesini rica ediyorum, çünkü günde
mimiz doludur. 

VECtHÎ ATAKLI (Urfa) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; beş dakikalık bir konuşma süresi çok 
önemli bazı konuların açıklanmasına yeterince im
kân vermediği için, bugün bir bölümünü evvelki bir 
konuşmamda arza çalıştığım terörizmle mücadelede 
uygulanacak yöntemler üzerinde durmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, anarşist ve teröristler hedeflerine 
varmak için iki yol izlemektedirler : Birincisi, kırsal 
bölgelerde başlatılan ve meskûn bölgelere doğru yay-
gınlaştırılan silahlı eylemler olup, maksadı halkı ted
hiş ile yıldırarak dayanma gücünü kırmak; otorite boş
luğu yaratıp bu suretle bölgeye hâkim olmaktır. Bu 
eylemle koordineli bir şekilde yürütülen diğer ve çok 
tehlikeli bir yöntem de muhtelif yollarla mahallî ve 
merkezî yönetimlerin çeşitli kademelerinde yuvalana
rak kritik mevkî ve makamları ele geçirmektir. Tarih, 

teröristlerin çok dikkatli ve kurnazca uygulama ve 
planlamalarla, bu iki yolu birden kullanarak emelle
rine ulaştıklarını gösteren misallerle doludur. 

Nitekim, 12 Eylül öncesinin o karanlık günlerin
de de yurdumuzu parselleyerek kurtarılmış bölgeler 
haline dönüştüren örgütler, bir yandan da iktidara or
tak irili ufaklı tüm partilerin içlerine sızmış, devlet 
dairelerini ve belediyeleri kendi militan kadrolarının 
barınağı haline getirmiştir. 

12 Eylül Harekâtı, devleti kurtarmanın ötesinde 
normal demokratik parlamenter düzene geçildikten 
sonra bütün partilere ve özellikle devlet yönetiminde 
birinci derecede sorumlu olanlara, anarşi ve terörizm
le mücadelenin yollarını ve sakınılması gereken hu
susları da göstermiş bulunmaktadır. Bu bakımdan 
parlamentoya, özellikle iktidar partisine ve Hükümete 
çok önemli görevler düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle bir yandan ordu
muzun sıkıyönetim görevleriyle uzun süre bağlı kal
masının yurt savunmasına ve dünyaca ünlü disiplin 
anlayışına zarar verebileceği gerçeği göz önünde tu
tulmalı, diğer yandan da Milletimiz ve Devletimizin 
yegâne güvence kaynağı olan bu kutsal varlığımızı 
her an halkımızla karşı karşıya bulundurmanın, ulu
sal birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen unsur
ların istismarına fırsat vereceği unutulmamalıdır. 

Durum bu kadar önemli olduğuna göre, Hüküme
timiz mümkün olduğu kadar süratli bir şekilde ve 
kademeli olarak bu görevin güvenlik kuvvetlerine dev
redilmesi için her türlü tedbiri almalı ve bunu planlı, 
programlı bir takvime bağlamalıdır. Bu takvim süreci 
içinde de güvenlik kuvvetlerini, nitelik ve nicelik ba-
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kımından, güvenliğimizi sağlayacak şekilde hazırla
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, parlamentonun, Hükümetin 
ve tüm anayasal kuruluşların üzerinde hassasiyetle 
durmaları gereken ikinci konu da devlet kapılarını 
aşırı uçların militan unsurlarına kapalı tutmaktır. Bu
günlerde özellikle, ülkücü militanlarla, teokratik dev
let özlemcilerinin yine devlet kapılarını zorlamaya 
başladıkları ve bazı görevlere atanma emarelerinin 
gözlendiği basında yer almakta ve bu konu da son 
derece dikkatli ve hassas olan anayasar kurumlarca 
açıkça ifade edilmektedir. (HP sıralarından alkışlar) 

Bu durum kamuoyunda ve bizde ciddî endişelerin 
doğmasına sebep olmaktadır. Hükümeti bu kürsüden 
milletin huzurunda ikaz ediyorum; bu tür uygulama
lara sebebiyet vererek bindiği dalı kesmesin, kazdığı 
çukura düşmesin, memleketi bir defa daha içinden 
çıkılmaz buhranlara sürüklemesin. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Biliyorsunuz bu Hükümetin Sağlık Bakanı, bir za
manların en popüler bir gazetecisine suikast düzen
leyen ve ilk silahlı sağcı eylemci olmakla övünen bir 
şahsı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına mü
şavir olarak atamıştır. Bu aysberkin su üstündeki 
sivri uçlarından yalnız biridir ve Hükümetin tutum 
ve davranışlarıyla zihniyetini ortaya koyan çarpık bir 
örnektir. Yarın şu veya bu sebeple bir an affa uğ
radığını kabul etsek, rahmetli Abdi îpekçi'nin katili 
Mehmet Ali Ağca'yı da bir bakanlığa müşavir olarak 
atayacak mısınız? (HP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Başbakanımızın kamuoyunun çok hassas 
davrandığı bu konuda, sağır sultan misali bir vurdum
duymazlığa bürünmesini de her izan sahibinin tak
dirine bırakıyorum. Sayın Özal her ne kadar «Ana
vatan Partisi dört taban üzerinde duruyor» diyorsa 
da, bir süre daha dört ayak üzerinde durabilmenin 
uğruna, devleti o tabanın dayandığı bazı aşırı uçlara 
teslim etme eğiliminden kendini kurtarmalı ve bir an 
evvel iktidar olmanın gereklerine uyarak gerçekleri 
görmelidir. İktidarın bürokrasiye nasıl bir gözle bak
tığı ve bu yönde yapılan icraat ve atamalarda yasa
lara ne ölçüde uyulduğu kamuoyu tarafından kaygıy
la izlenmektedir. Acıların hâlâ içimizde bütün buruk-
luğuyla duyduğumuz olaylar henüz canlılığını kay
betmemişken, bundan ders almamacasına bu yönde 
bir uygulamaya yönelmenin ve devlet kadrolarının 
yeniden, Milletimizin nefret dolu anılarını yaşayan 
ülkücü ve selametçi militanlarla doldurulmaya başlan-
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masının bundan evvelki uygulayıcılarına ne kazandır-
dıysa size de onu kazandıracağını unutmayınız. (HP 
sıralarından alkışlar) Ve bu yönde yapıkn atamalara, 
uygulamalara son veriniz. «Artık prlamentoda ço
ğunluktayım, öyle ise devlet benim» anlayışından, so
nu nereye varacağı belli olmayan çok tehlikeli bu gi
dişten kurtulmalısınız; kurtulmalısınız, çünkü demok
rasinin sağlıkla yaşaması ve gelişmesi, parlamentonun, 
milletin ve devletin menfaati hatta partinizin gelece
ği sizin bu davranışınızdan kurtulmanıza bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Vecihi Ataklı, süreniz dolmuş
tur. Lütfen sözlerinizi toparlayın efendim. 

VECÎHÎ ATAKLI (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Türk Milleti, parlamentosu ve anayasal kuruluş
larıyla 12 Eylülden ders almamış gözükenlerin yanlış 
haraketlerine fırsat vermeyecek. Devletimizi tehlikeye 
düşürecek bir hatalı davranışın hesabını soraoak ve 
bu memleketin sahipsiz olmadığını gösterecektir. Ya
pılan hatalı uygulamalardan dönüldüğü ve bir daha 
yapılmadığı takdirde anarşi ve terörizmle mücadelede 
alınacak her türlü etkin tedbir Türk Milletinin ve onun 
parlamentodaki temsilcilerinin desteğine mazhar ola
caktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP ve MDP sı
ralarından alkışlar) 

2. — Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, 
ekonomik durum üzerinde gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı olarak ikinci konuş
ma talebi, Balıkesir Milletvekili Sayın Fenni Islim-
yeli'nindir. Ekonomik durum hakkında gündem dışı 
söz talebi vardır, kendisine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Islimyeli. 

FENNİ ISLİMYELİ (Balıkesir) — Değerli mil
letvekilleri, Sayın Maliye Bakanının 5 Mayıs tarihli 
gazetelerde yer alan bir beyanı dolayısıyla söz almış 
bulunmaktayım. 

Sayın Bakan, bir dergiye verdiği beyanatta, ekono
mik gelişmeleri yorumlarken; «Dolar yükseldi, mali
yet enflasyonu aşağıya çekilemiyor, yatırımlarda azal
ma eğilimi başladı, yeni istihdam alanları da açılamı
yor. Demek ki sıkı para politikası her sorunu çöze
miyor, bazı yan katkılar gerekli. Dolar meselesini alı
nız, yıl sonunda belki 400 Ü§L 500 Türk Lirası, ertesi 
yıl 800 Türk Lirası olacaktır, bununla hangi yatırım 
yapılacaktır? O günkü koşullarda fevkalade başarılı 
olan 24 Ocak tedbirleri iflas etmiştir demek istemi
yorum, ama yalnızca para politikasıyla çözüm ara
mak yeterli değildir. Yan katkılar gereklidir, istihdam 
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ve yatırım eksikliği Türkiye'nin geleceğini tehlikeye 
sokabilir» demekte ve alınması gerekli tedbirlere işa
ret etmektedirler. 

Bu beyan, ekonomik politikanın bugünkü sonuç
larını isabetle ortaya koyması bakımından fevkalade 
enteresandır. Esasen Plan-Bütçe Komisyonunda bizim 
de yaptığımız çeşitli konuşmalarda, aynı görüşlerin 
bizim konuşmalarımıza da hâkim olduğunu sayın Büt
çe Komisyonu üyeleri bilmektedirler. 

Grubumuz adına yapılan gündem dışı bir konuş
ma sırasında, Türk Lirasımn, dolar karşısında yıl so
nu itibariyle 450 Türk Lirasına ulaşacağı hususun
da Hükümetin daha önce de dikkati çekilmiştir. 

Sayın Maliye Bakanımızca, Hükümetçe izlenen 
ekonomik politikanın parlak olmayan yüzü böylece 
açıkça ortaya konmuş bulunmaktadır. Ancak, Sayın 
Bakanın bu demecinin piyasada dolar ve mal stoku 
üzerinde spekülatif oyunlara neden olacağı hususun
daki endişemi de belirtmek istiyorum. 

Bu beyenatın esasen hareketli bulunan Tahtakâle 
döviz piyasasını tekrar canlandıracağından ciddî su
rette endişe duymaktayız. Tekrar ifade edeyim ki, 
bu beyanat Hükümetçe izlenen ekonomik politikaya 
ilişkin bazı kaygıları dile getirmesi bakımından çok 
önemlidir. Gerçekte bir süreden beri Türkiye'de ya
tırımlarda durgunluk gözlenmektedir, reel tasarruf
larda düşme vardır, işsizlik önemli boyutlara ulaş
mıştır. Enflasyon hızını düşürmek için alınan para
sal önlemler ve temel mal ve hizmetlere yapılan zam
lar, hayat pahalılığım artırmak suretiyle gelir dağılı
mını çok bozmuştur. Çalışan bütün kesimler izlen
mekte olan ekonomik politikaların kendilerinden çok 
şey alıp 'götürdüğünü görmektedirler. Şayet Hükümet 
doların değerini 1985 yılı sonunda 800 Türk Lirası 
olacak şekilde programlamış ise veya alacağı tedbir
ler bu sonucu doğuracak ise bugünleri de arayacağız 
demektir. 

Bu takdirde önümüzdeki birbuçuk yıl içinde Türk 
parasının değeri yeniden yüzde 135 nispetinde düşü
rülmüş olacaktır. Bu operasyonun manası, ticaret 
hadlerinin aleyhimize işlemesi ve ithal maddeleri fi
yatlarının yüzde 135'in de üstünde pahalılaşması de
mektir. 

Genel ekonomik sonuç; maliyet enflasyonunun 
şahlanmasıdır, yatırımların durması ve işsiz sayısının 
süratle artmasıdır, esnafın, memurun, işçinin ve emek
linin hayat şartlarının daha da bozulması ve sosyal 
dengenin daha da tahrip edilmesi demektir. Hüküme

tin takip ettiği bu ekonomik politikayla bir kısır 
döngü sürüp gidecektir. 

Şu halde sayın milletvekilleri böyle bir tablo ile 
karşılaşmak istemiyorsak, Sayın Hükümetin bu poli
tikayı süratle gözden geçirmesi ve gerekli tedbirleri 
alması şarttır. 

Dile getirilen bu kaygılar, yaratılan aşırı iyim
serlik ortamı içerisinde gerçekçi bir uyan şeklinde 
telakki edilmelidir. 

Şahsen bu uyarıyı yapmış olmanın huzuru için
de huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Değerli üyelere saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

3. — Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Ar ikan'in, 
Ur fa Milletvekili Vecihi Ataklı ile Balıkesir Millet 
vekili Fenni Islimyeli'nin gündem dışı konuşmalarına 
cevabı. 

BAŞKAN — içtüzüğün 60 mcı maddesine göre 
Sayın Maliye Bakanı, gündem dışı konuşma üzerine 
söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Islimyeli konuşmasaydı, bendeniz de huzuru
nuzda söz alıp konuşmayacaktım. Ama, mademki söz 
aldık şimdi iki konuyu dile getirmek istiyorum. 

Birincisi; biraz önce konuşan arkadaşımız, Hüse
yin Üzmez'in, ki Ahmet Emin Yalman'a kurşun sık
mıştır, tayinini tenkit etti. Tayinin tenkit edilip edil
memesi ayrı bir konu; bir de, kişinin temel hak ve 
özgürlükleri üzerinde daima hassasiyetle duran bir 
parti üyesinin, genel affın hukukî sonuçlarını düşün
mesi lazımdır. (ANAP sıralarından alkışlar) Eğer ge
nel aftan istifade etmiş olan bir kimse, sizin anlayı
şınıza göre arınmıyorsa, siz o zaman Anayasaya say
gılı değılsinizdir; bunu da böyle kabul etmek lazım
dır. Ama, tekniğine politika olarak, tayin politikası 
olarak; «uygundur veya değildir» dersiniz fakat Hü
seyin Üzmez'in kişiliğini Türk kamuoyunda, kamu 
vicdanında zedeleyemezsiniz. O yüzden önce bunu 
belirtmek isterim. Eğer, saygılı davranılmasını isti
yorsanız, mutlaka karşısındakine saygılı davranmak 
mecburiyetindesiniz, bunu belirtirim. 

ikincisi geçen hafta tesadüfen üç tane bilimsel 
toplantıya katıldım. Birisi; iktisat Fakültesi Mezun
ları Cemiyetinin geleneksel olarak düzenlediği, «Tür
kiye'nin İktisat Sempozyumu» ile alakalı; ikincisi, 
işadamları ile alakalı; üçüncüsü ise; Sosyal Etütler 
Konferans Heyetinin bir toplantısı ile alakalı idi. 
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Bu toplantıda meseleler politik açıdan incelenmi
yor Sayın tslimyeli; bu toplantılarda meseleler ülke 
sorunları itibariyle inceleniyor. Hatırlayınız şimdi 24 
Ocak 1980 tarihinden önce ülkenin içinde bulunduğu 
durumu, can ve mal güvenliğini bir tarafa bırakınız; 
çift fiyatları, karaborsaları, kuyrukları, yüzde yüz
leri aşan enflasyonu ve ihracat tıkanıklığını ele alınız, 
ki o ihracat tıkanıklığı 1976 ila 1979 yılları arasında 
aynı sanayi tesisleri mevcut olmasına, aynı üretim 
mevcut olmasına rağmen 2 milyar doları aşamıyordu. 

24 Ocak geldi, kararlar alındı. Ne önlemler alın
dı? Üç tane önemli önlem var. tik önlem : Sizin «ser
best faiz politikası» dediğiniz, bizim «reel faiz politi
kası» dediğimiz önlem. 

YILMAZ ÎHSAN HASTÜRK (İstanbul) — On
dan sonra bankerzedeler geldi. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyurun ona da 
geleceğiz. 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmemek daha isa
betli olacak Sayın üye. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — îkinci nokta, sabit kur po
litikası yerine günlük kur politikası uygulaması, ol
du. Sonuç ne oldu? Sonuç : Türkiye'nin birden 2 
milyar dolardan 6 milyar dolara varan bir ihracata 
kavuşması oldu. Ayrıca, yüzde yüzleri aşan bir enf
lasyonu yüzde 30'Iara çekebildik. 

Başka kullanılabilen önlem yok muydu; vardı. 
Bu da, işadamlarının «sıkı para politikası» dedikleri, 
bizlerin «yeterli para politikası» dediğimiz önlemdi. 
Bunun handikapları yok muydu; vardı. İki tane han
dikap vardı. Bakınız açık konuşuyorum, hiç tereddüt
süz söylüyorum : Birinci handikap işletmelere kaya-
mayan paraların bankerlere kaymış olmasıdır, kayna
ğın oraya gidememesidir. Neden gidememiştir? Çün
kü işletmeler fon yaratabilecek, fonu çekebilecek im
kâna sahip olamamışlardır. O zaman ne yapılmak la
zım gelirdi? O zaman, «Yeniden Değerlendirme Ka
nununun çıkarılması lazım gelirdi. Dikkat buyurun, 
«Yeniden Değerlendirme Kanunu»nu bugün bizim 
Genel Başkanımız, Başbakanımız çıkarmak istemiş 
fakat bu çıkarılamamıştır. Bu geciktiği için de ban
kerlere kayış devam etmiştir. Bunu şimdi söylemiyo
rum, bunu o olayların cereyan ettiği zaman da söy
ledim. 

ikincisi, doların giderek değer kazanmış olması
dır. Maliyet enflasyonunu aşağı çekemiyorsunuz; ne
den maliyet enflasyonunu aşağı çekemiyorsunuz? Pa-
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ranızın değerini statik hale ğetiremiyorsunuz. Nite
kim, 1982 Haziranındaki tebeddülattan sonra biliyor
sunuz ne oldu, enflasyon tekrar tırmandı, faiz had
leri aşağı çekikti. 
. Anavatan Partisi kuruldu; Anavatan Partisi ku

rulduğu zaman, ülkenin sorunlarını bütün çıplaklığıy
la ortaya attı ve d&iiki : Türkiye'de yatırım eksikli
ği var, Türkiye'de işsizlik var, Türkiye'de konut sı
kıntısı var, Türkiye'de bürokrasi var, Türkiye'de ye
niden başlayan bir ihracat darboğazı var ve dış öde
meler dengesi var. Tüm bu sorunların halledilmesi 
lazım gelir; neyle halledecseksiniz? önce enflasyon 
belâsını aşağı çekeceksiniz ve ondan sonra bu sorun
ların üzerine gideceksiniz, işte o toplantılarda benim 
de söylediklerim bu. 

Diyoruz ki : Bizim partimiz önce enflasyonu aşa
ğı çekme hedefini güdüyor. Bunu çektikten sonradır 
ki, dolara karşı para değerinizi muhafaza edebilirsi
niz, bunu çektikten sonradır ki, yatırım yapabilirsi
niz, yatırım yaptığınız sürece işsizliği ortadan kaldıra
bilirsiniz, Orada misal veriyorum, diyorum ki : Me
sela enflasyonu aşağı çekmediniz, enflasyonu aşağı 
çekmediğiniz zaman doların değeri 800 lira olursa 
problemin büyüklüğü ne olur? Problem, yaşadığımız 
problemi 3 misli ağırlaştırır. îşte bunun için enflas
yonu aşağı çekmek istiyoruz. Eğer enflasyonu aşağı 
çekmezseniz ne olur, dolar 8C0 lira veya 1 000 lira 
olur, çünkü birbirine bağlı, arada organik bağ var. 
Ne olur o zaman? Yatırım yapamazsınız * diyoruz. 
Ülkenin gerçeklerini bilimsel bir biçimde söylemek 
hiçbir zaman Hükümeti zedelemeye veyahut da dü
şünceleri tahrip etmeye vesile olmamalıdır. 

KÂZIM ÎPEK (Amasya) — Sayın Bakan, vatan
daşın alım gücünü düşürerek çözüm yolu bulunamaz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyurunuz efen
dim, müsaade buyurun. 

Beyefendi, hastayı ameliyat edeceğiniz zaman 
açarsınız kanserse kanserdir, değilse değildir. Realist 
olarak görün, politika gözlüğü ile bu işleri görme
yiniz. 

Ben o bilimsel toplantılara Hükümet üyesi olarak 
davet edildim, fakat o toplantılarda bir uzman kişi 
olarak konuştum; tıpkı huzurunuzda yaptığım konuş
ma gibi. Böyle bir talihsiz konuşmanın Fenni Islim-
yeli'den gelmiş olmasına ben şahsen üzüldüğümü ifa
de eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar. 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Ne konuda efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim henüz gündeme geçmedik. 

(HP sıralarından gürültüler) 

Efendim arz edeyim, müsaade buyurur musunuz? 
Gündem dışı konuşma halinde bu konuşmaya karşı 
cevap vermek İçtüzüğün 60 inci maddesine göre Hü
kümetin hakkıdır. Ben de İçtüzüğün 60ı inci madde
sine göre Hükümete söz verdim, gündem dışı konuş
ma halledilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar, HP 
sıralarından gürültüler) Bu itibarla gündeme geçme
den usul hakkında söz veremem. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
usulle ilgili o maddeyi bir daha okutur musunuz? 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — On dakika söz hakkı verdiniz. 

BAŞKAN — Efendim, on dakikadan fazla söz 
vermedim. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Hayır, grupların söz hakkı var efendim. Siz 
gündem dışı diye söz verdiniz. Lütfen zabıtlar de
şifre edilsin. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 60 inci madde
sinin birinci fıkrasına göre, «Meclis Genel Kurulu
na duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele 
hallerde beşer dakikayı geçmemek üzere, Başkanın 
takdiriyle en çok üç kişiye gündem dışı söz verilebi
lir. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir.» 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — İkinci fıkrayı okuyunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz? 
Bu arada muhatap gündem dışı söz isteyen arka

daşla. Hükümettir. Hükümet, gündem dışı konuşan 
arkadaşa cevap vermek üzere söz istedi ve o cevap 
hakkını bu maddeye göre kullandırdım. Bu itibarla 
bir usulsüzlük yoktur. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sayın Başkanım, zabıtlar incelensin. Siz cevap 
diye söz vermediniz, siz gündem dışı diye söz verdi
niz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İkinci fıkrayı 
okuyunuz Sayın Başkanım. 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Türk basınının sorunları konusunda gündem dışı ko
nuşması, 

BAŞKAN — Efendim, şimdi üçüncü gündem dışı 
konuşma talebine geçiyorum. Üçüncü sırada, Sabit 
Batumlu'nun Türk Basınının sorunları hakkında gün
dem dışı görüşme talebi vardır. 

Buyurun Sayın Batumlu. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

usulle ilgili bize bir açıklama yapma imkânı verin, 
ikinci fıkra gayet açıktır. Tüzüğün hükmünü ihlal 
ediyorsunuz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, ben ikinci fıkraya göre söz 
vermedim. Hükümet gündem dışı bir söz talep etme
miştir. Hükümet acele olarak Genel Kurula duyurul
masında zaruret görülen bir hadise hakkında söz ta
lep etmemiş, gündem dışı bir söz istememiştir. Ben 
birinci fıkraya göre Hükümete, cevap vermek üzere 
söz verdim. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Efendim, tutanaklar incelensin diyoruz. 

FENNİ ISLlMYELt (Balıkesir) — 70 inci mad
deye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçtikten sonra 
Sayın Fenni İslimyeli'ye sataşma konusu hakkında 
söz verip vermeme konusunu görüşeceğiz. 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Hayır, gündem dışı söz verdiniz, tutanaklarda 
var. 

BAŞKAN — Sayın üye gayet açık, ben 60 inci 
maddenin birinci fıkrasına göre söz veriyorum. İkin
ci fıkraya göre Hükümet de gündem dışı söz isteye
bilir. Hükümet gündem dışı söz istememiştir. Sadece 
Sayın Fenni Isîimyeli'nin konuşmasına cevap için bi
rinci fıkraya göre söz almış, bu itibarla da konu hal
ledilmiştir. 

Buyurun efendim. 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma

raş) — Nasıl halledilmiş dersiniz? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tutanakları ince

leyiniz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurunuz Sa

yın Batumlu. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir talebimiz var; 

tutanakları inceler misiniz Sayın Başkanım? 
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) 

— Tutanakları inceleyin. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabit Batumlu. 
FENNİ ÎSLIMYELt (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

ben 70 inci maddeye göre söz istiyorum. 
BAŞKAN — Vereceğim efendim, müsaade buyu

run gündeme geçeyim, 
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Buyurun Sayın Batumlu. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; basın özgürlüğü ve basının sıkıştınl-
masıyla ilgili huzurunuzda kısaca bir konuşma yapa
cağın^ 

Matbaa Avrupa'da 1446*da icat edildi ve yararları 
matbaa sanayii olarak Osmanlı İmparatorluğu ülke
sine ancak 1726'da gelebilmiş ve ilk ürününü 1729'da 
vermiştir. İlerici Padişah İkinci Mahmut döneminde, 
resmî yayın için çıkarılan haftalık Takvim-i Vakıa' 
nın ilk sayısı lıl Kasım 1831'de yayınlanmıştır. 10 
yıl sonra da bir İngilizin başvurusuyla 1840ta Ce-
ride-i Havadis yayınlanıyordu; bu yarı resmî bir gazete 
sayılıyor, Hazine yardımı görüyordu. Ancak, Agâh 
Efendi ilk gayrî resmî gazeteyi 1860'da Tercüman-ı 
Ahval adını verdiği gazetesiyle basın tarihimizin ilk 
özel ürünü olarak okuyucularına sunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, basın hürriyeti dünyada dör
düncü kuvvet kabul edilen bir güçtür. Basının yaşa
ması için, basının görevini tam olarak yapabilmesi 
için ihtiyaç duyulan, su gibi, hava gîbi, güneş gibi vaz
geçilmez birtakım ihtiyaçlar basın hürriyetinden kay
naklanır. Bu hakkın ve ihtiyacın kullanılabilmesi, ba
sında çalışanlarında görevlerini yapabilmesi için, bazı 
kolaylıklara, bazı ayrıcalıklara gereksinimi vardır; bu 
da zaman zaman Cumhuriyet döneminde tanınmış ve 
kullanılmıştır, örneğin; belediyelere ait parklara, ser
gilere, tiyatrolara, sanat kurumlarına, müzelere olmak 
üzere belli oranda gazeteciler için serbest giriş kartı 
verilir. Basın kartı taşıyanlar, özellikleri ve gizlilikleri 
sınırlı olmayan yerlere bilet almadan girerler; parklar, 
müzeler, tören yapılan yerler ve benzeri yerlere. Ba
sın kartı olanlara her türlü ulaşım aracıyla serbest 
gidiş hak'kı tanınır. Bazı hallerde yüzde 60'a varan in
dirim yapılır. 

önceleri trende 'basın kartı olanlara 15 günlük, 1 
aylık tren bileti verilir ve az bir ücret alınırdı. Böyle
ce yurdun her yönüne gazeteci kolaylıkla gidebilir, 
olayları yerinde inceler, araştırma yapar, incelemeler 
hazırlar idi. 

Uçaklarda, limanlararası vapur seferlerinde büyük 
indirim yapılır, şehir hatları vapurlarına, banliyö 
trenlerine ve şehir otobüslerine biletsiz binilirdi. Ga
zeteci, bu istifadelerden yararlanarak görevini kolay
laştırmış olurdu. 

Uzun yol için, gemi, uçak gibi diğer vasıtalara ise, 
en az yüzde 50 tenzilatla biner, söz konusu indirim
lerden yararlanan gazeteci olayları yerinde incelemek
ten çekinmezdi Telefonları ve teleksleri indirimli olur, 
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çok süratli haberleşme imkânlarını sağlardı. Basılı 
yayının posta ücretleri düşük tutulurdu. Böylece yurt
taşların okuma istemine karşılık verilirv onların alım 
gücü düşünülürdü. Devletin, basına yaptığı destek 
kaldırıldığı takdirde hizmetler zorlaşacaktır. Buna mey
dan verilmemelidir. 

Kabul etmek gerekir ki, basın emekçilerinin büyük 
çoğunluğu hayat pahalılığı ile mücadele içindedir ve 
ücretleri sınırlıdır. İki üç büyük kuruluşun ödediği 
ücret, belki birkaç yazar veya yazı işleri müdürleri 
dışında alınan ücret, basında çalışanları bu ortamda 
rahat yaşatacak düzeyde değildir. Bunların basın kart
ları sınırlanır, basın kartlarına tanınan haklan kısıtlar
sanız, özellikle ekonomik alanlarını daraltırsınız; kal
dırırsanız, basın hürriyetini kurbanlık koyun gjbi 
ANAP'ın özal iktidarı şerefine kesmiş olursunuz. 

Basın mensuplarını daha çok korumaya mecburuz; 
görevlerini ve yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara yar
dımcı olunmasını sağlamak yönünde tedbirlerle des
teklemeye yönelik olmalıyız ve olmalısınız. Bu duru
mu, demokratik yaşamın zorunlu bir hizmeti ve ödevi 
saymalıyız. Sosyal adaleti gerçekleştirmenin başlıca 
kaynaklarından birinin basın özgürlüğü olduğu ev
vela kabul edilmek mecburiyetindedir ve bu mecbu
riyet de vardır. 

Halkçı Parti bir gün hükümette göreve gelirse, 
evvela basına her imkânı seferber edecektir; basın
da dış girdilerden gümrük ve resimler kaldırılacak ve 
içeride kâğıt ve diğer girdilerin daha ucuza temini yo
lunda imkânlar sağlanacaktır. 

Basın, halkımızın kulağı, sesi, gözüdür; bu hiz
metlerin halkımıza ulaştırılmasında basın tek gücü
müzdür ve öyle devam etmelidir. 

Basın hürriyeti, yurttaşların kişisel haklan ve si
yasî hürriyetleri dışında düşünülemez; vatandaşların 
şahsî ve siyasî haklarının teminatı, basın hürriyetinin 
en geniş manada var olmasıyla kaimdir. Basın hür
riyeti bulunmayan ülkelerde vatandaşların birçok hak 
ve hürriyetleri de kolayca çiğnenebilir ve bunlar ört
bas edilebilir. 

Toplum yaşamı, gizlilik ve kapalı kapılar ardında 
yapılan icraatın varlığıyla esenliğe kavuşamaz; havasız 
kalmış, zehirli gaz sızmaya başlamış kömür işçileri
nin akıbeti, o kapalı rejimlerin akıbetidir ve görül
mektedir. Biz hür seçim, özgür basının varlığıyla ha
vasız kalmayacağız ve kalmak istemiyoruz. Ancak, 
tarihin öğretisi şu olmuştur : İnsan topluluklarının ge
leceğini tayin ve tespit etmek isteyenler, hür ve de
mokratik bir yaşayışın yerini emredici, yasakçı, basın 
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özgürlüğünü kısıcı ve basın mensuplarını rahat bırak
mayla bir anlayış içine yavaş yavaş girerlerse son
ları yaklaşmış olur. Böyle anlayışta olanlar ilk iş ola
rak basın hürriyetini açıktan ya da dolaylı yollardan 
kısıtlar... 

BAŞKAN — Sayın Milletvekili, müddetiniz dol
muştur. Konuşmanızı toparlayın. 

SABÎT BATÜMLU (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

... Basın mensuplarını haklarından, görevlerini ko
layca yerine getirmek imkânlarından yoksun bırakma
ya çalışırlarsa biz bunun geçerli bir karar ve tutum 
olmadığına inanırız. 

Basın her zaman çok geniş özgürlüğe muhtaçtır. 
Bu nedenledir ki, basın mensupları her zamankinden 
daha çok korunacak ve sevilecek bir dönemdedir. Ba
sının hak ve hürriyetlerini en geniş hoşgörüyle karşı-
lamalıyız. Basın, kuruluşundan beri devlet desteğinden 
yoksun bırakılmamıştır ve bugün de bırakılmamalıdır. 
Devletlerin toplum refahı, basının refahıyla kaimdir, 
'bu sözlerimin devamlı dikkate alınmasını diliyorum. 

Basınla ilgili ithal maddelerinde fiyat artırıcı so
nuçlara varan düzenlemelerin gerekçesini Sayın Baş
bakan özal'dan lütfen açıklamasını talep ediyorum. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasın
dan vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sözlü soruların birinci kısmında, Kars Milletve

kili Ömer Kuşhan'ın inşasından vazgeçilen Kars Şe
ker Fabrikasına ilişlkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Ömer Kuşhan 'buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru erttelenım'işitir. 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Baka

nın özel müşavirine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü önergesi (6/59) 

BAŞKAN — İkinci soru, Adana Milletvekili Cü
neyt Canver%ı. Kenıdileri görevli oMuManndan dolayı 
soru ertelenmîiışıtir, 

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
resmî araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) 

Fiyatlarla basım etkilemekte, bir nevi basın hürriyeti
nin manevi baskısını mı oluşturmak istiyorlar acaba? 
Bunu lütfen bu kürsüden kamuoyuna açıklamasını 
Sayın Başbakandan talep ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyo
rum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fenni îslimyeli, hangi konuda 
sataşma üzerinde duruyorsunuz?.. 

FENNİ ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğümüzün 70 inci maddesi gereğince sizden söz 
talep ettim... 

BAŞKAN — Yani sataşma konusu nedir, hangi 
konuda sataşma oldu? 

FENNÎ ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) — «Talihsiz bir 
beyan» dan bahsettiler. Hakikatta talihsiz bir beyan 
yoktur, gerçeklerin ifadesi vardır. Müsaade buyurur
sanız bunu tavzih edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, ben şimdi tutanakları getir
teyim. Bu birleşim içerisinde, her zaman size söz ve
rebilirim, şayet bir sataşma görürsek münasip bir an
da söz vereceğim efendim. 

Efendim, Sayın Cahit Tutum ve arkadaşlarının bir 
beyanı var, onu da bu arada Sayın Fenni îslimyeli' 
nin beyanları doğrultusunda inceleteceğim, 

BAŞKAN — Üçüncü soru, istanbul Milletvekili 
Sabit Baltum'lü'nun; resmî araçların maksat dışı kul-
lanidığı iddiasına ilişkili Başbakandan sözlü sıoruısu-
dur< * 

Sayın Sabit Batumlu?.. Buradalar. 
Sayın Balkan?.. Yoklar. 
Soru ertd'enımişitir, 
4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, tu

tuklanan bir işadamına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/61) 

BAŞKAN — Dördündü soru, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlunun; tutuklanan bir işadamına ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusudur. 

Sayın Sabit Baitumlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar, 
Soru ertelenmiştir, 

OHlUM'I NALBANTOĞLU (Erzurum) — Nekten 
yokmuş bakan? 

BAŞKAN — Orasını bilemiyoruz efendim. 
5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, bazı 

kurumlara ait gayrimenkullerin kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/62) 

V. — SORULAR VE CEEVAPIAR 
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BAŞKAN — Beşinci soru, Balıkesir Milletvekili 
Davut Albacıgirin; 'bazı kurumlara ait gayrimenkulle-
rin kiralarına Miskin Barbakandan sözlü sorusudur. 

Bu soru önergesi için Sayın Devlet Bakanı Kâ
zım Oksajy, 10 günilülk ibir süre talep etmişlerdir. Bu 
süre talebi sebebiyle sözlü soruyu erteliyorum. 

VI. —• KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediyelere 
ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerin
den Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/476) (S. Sayısı : 45) (1) 

'BAŞKAN — Gündeminizin «Kanun Tasan ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» kıs
mına geçiyoruz. 

'Bu kısmın birinci sırasında bulunan; 45 sıra sayılı 
2.2.1981 Tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve il özel 
İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Ve
rilmesi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine bağlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bulunmak-
ta'dırlar. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarımıza arz edeceğim : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler.., Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmamasına karar verilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere başlıyo
ruz* 

Tasarının tümü üzerine Milliyetçi Demikrasi Par-
ıtüsi Grulbu adına Sayın Mazhar Haznedar, Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın tsmet Brgül, Halkçı Parti 
Grulbu adına Sayın Ayhan Fırat ve şahısları adına da 
Sayın Nuri Üzel ve Sayın Ferit Melen söz istemiş
lerdir. Simdi sırasıyla söz veriyorum efendim. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Mazhar Haznedar; buyurun efendim, 

MDP GRUBU ADINA ALÎ MAZHIAR HAZ
NEDAR (Ordu) — Sayın Başkan, değerli millletve-
külleri; mahalî idarelerimizin, özelikle belediyeleri
mizin içinde bulundukları artık kronik hale gelmiş 
para sıkıntısını, birçoklarımız evvelce yakinen bilme
se bile 25 Mart seçimleri sonrası yeni belediye baş
kanlarının hepimize intikal ettirdikleri talepler bu ger
çeği ve konunun boyutlarını büyük bir açıklıkla orta
ya koymuştur. îşte bugün müzakeresine başladığımız 
tasarı bu soruna çözüm yoları arayışının bir sonu
cudur* 

(İ) 45 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

Değerli mlletvdkillefi, ülkemizde beledıyeîer'in mil
lî gelirden aldıkları pay, hiçbir zaman yeterli düzeye 
çıkamamıştır. Filhakika son 10 yıllık dönemde bele
diye gelirlerinin gayri safi millî hâsılaya oranı, 1974' 
teki 1,65 düzeyinde yani, lıep yüzde 2'nin altında ka
larak, 1978 yılında yüzde 2,22'ye yükselmiş, müteakip 
yıl yeniden yüzde 2 'düzeyine inmiştir. Öte yandan ge
nel bütçe gelirlerinden belediyelere ayrılan pay ki, 
5237 sayılı Kanuna göre bunların başlıca'iarı; Gelir 
Vergisinin yüzde 5'i, Akaryakıt istihsali Vergisinin 
yüzde 8'i, Tekel İstihsal Vergisinin yüzde 2,si, Güm
rük Vergisine eklenen yüzde 15 belediye payıdır; 
1974 yılından itibaren 'yüzde 2,2 ila 2,5 arasında kal
mış ve 1979 yılında yüzde 2'nin de altına düşmüştür. 

'Bu paylar ilk 'defa 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı 
Kanunla genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 5'İne çı-
karıllmıştıır. 'Bu önemli sayılabilecek artışa rağmen, 
bütçeden ayrılan bu payın 1982 ve 1983 yılları için 
gayri safi millî hâsılaya oranları sırasıyla, yüzde 0,795 
ve yüzde 0,779*dur. 'Belediyelerin kendileri tarafından 
tahsil edilen 'gelirleri de buna eklense bile, yine de 
tüm gelirler gayri safi Milî hâsılanın yüzde 3 "ünün 
de altında kalmaktandır. Diğer ülkelerde bu payın gayri 
safi Milî 'hâsılanın yüzde 10'una yakın olduğunu dü
şünürsek, Anayasamızın 127 nci maddesindeki, «Ma
hallî idarelere görevleriyle orantılı gelir kaynakları 
sağlanır» şeklindeki amir hüldme rağmen, 2380 ve 
2464 sayılı kanunlarla da mahallî idarelere yeterli 
kaynak sağlandığını söylemek mümkün değildir. 

Gerçi diğer ülkelerde mahallî idarelerin görevleri 
arasında tam bir eşM'ik aramak doğru değildir. Her 
ülkede merkez ve mahallî idareler arasındaki görev 
bölüşümü oldukça 'büyük farklılıklar göstermektedir. 
Ancak 'bugünkü görev böDüşüirnünü de nazara alsak, 
ülkemizde mahallî idarelerin millî gelirden aldıkları 
pay çok küçüktür. Bunun mutlaka artırılması, demok
ratik düzenin beşiği olarak rtitelendirebileceğ'iımiz ma
hallî idarelerin güçlendirilmesi ve lnalkındırılması, ye
terli düzeyde çağımız gereksinmelerine uygun hizmet 
götürülebilmesi bakımlarından zorunludur, şarttır. 

îşte bugün müzakere etmekte bulunduğumuz ta
sarı, bu ihtiyacın isabetli bir şekilde Hükümetçe tes
pit ve kabul edildiğinin bir ifadesidir. Bu teşebbüsle-
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rini, yıllarca belediyelerin malî kaynak yetersizliği kar
şısındaki sıkıntılarımı, çaresizliklerini, belediye baş
kanlarıyla birlikte yaşamış, görmüş, onların aalarmı 
ve sevinçlerini paylaşmış Ib'ir kişi olarak fevkalade ye-
rîn'de bulduğumu huzurunuzda ifade etmeyi bir borç 
M'iyoTum. 

Getirilen tasarı, mahallî idarelerin sorunlarının hal-
Edilebilmesi ve sıkıntılarının giderilebilmesi için ye
terli midir? Buna, fazla tetkike lüzum kalmadan he
men olumsuz cevap vermek mecburiyetindeyim, Bu-
'nu iki nedenle açıklayabiliriz : 

Birincisi, getirilen sistemde 1984 yılımda da genel 
'bütçe yolluyla belediyelere ayrılan pay, 1983 millî ge
lirine oranla, yine de yüzde 1 - 1,2'nin altına düş
mektedir. Aslında geçen yıllarda bu oranın yüzde 
0,78 düzeyinde olduğu nazara alınırsa, yaklaşık yüz
de 50 bir artışa tekabül ettiği d'üşünül'ebiliüse de 
oranlamanın 1984 yılı millî geliriyle yapılması halinde 
-iki, doğrusu da budur- oran yine yüzde lrin altına dü
şer. Bu şüphesiz yeterli değildir. Gelecek yıllarda ge
neli bütçeden ayrılacak pay, yüzde 9'a kadar yüksel
diği için belediye gelirlerinde önümüzdeki birkaç yıl 
içinde tedrici bir düzelme bahis konusu ise de nihaî 
oranım dahi yötert'i görülmesi mümkün olmadığı gi
bi, özellikle 1984 yılı için. belediyelerin acil sorunla
rını çözebilmek bakımından başka tedbirlere de ihti
yaç vardır, 

©u konuda kolaylıkla tatbik imkânı bulabilmesi ve 
süratli etkisi bakımlarından ilk aMa gelebilecek ted
bir, belediye borçlarının terkini olarak ifade edilebi
lir. Filhakika, belediyelerin sadece filer Bankasına 
olan ikraz borçları nedeniyle, 1983 yılımda hissele
rinden kesilen taksit tutarı; 13 888 000 000 liraya ba
liğ olmuştur. Belediyelere 1983 yılımda genel bütçeden 
ayrılarak hisse olarak gönderilmek üzere filer Ban
kasında toplanan meblağım, 71 599 000 000 lira ofl-
duğu göz önüne alınırsa, borç nedeniyle yapılan ke
sintinin hisse tutarının yaklaşık yüzde 2ö'si mertebe
sinde olduğu görülür. Bu kesintilerin sadece bankaya 
borçlu olan belediyelere ait hisselerden yapıldığı dü
şünülürse, aslında bazı belediyelere ait hisselerim çok 
daha büyük oranlarda kesintiye uğradığı anlaşılacak
tır, 

Bu medenle, sadece bu borçların, yani tiler Banka
sına olan ikraz borçlarının dahi, konsolide edilmesi
nin belediye bütçelerinde büyük ferahlık yaratacağını 
söylemek mübalağa olmayacaktır. Tabiî burada unu
tulmaması gereken önemli husus, belediyelerin malî so-
ırunlanna kısmen de oDsa çözüm aranırken, yine onla» 

ra ait pek çok tesis ve projeyi gerçekleştirme duru
munda olan İller Bankası programında, bir aksama
ya yol açacak davranışlardan kaçınıümsaı, bir finans
man açığıma neden lölunmamasıdır. Bu konudaki öne
rimizi bilahara yapacağız. Şimdiden şunu söylemek 
kabildir kî, önerimiz benimsendiği takdirde, belediye-
ler'in Mer Bankasına olan ikraz borçlarımın terkini ha-
Ende de bankanın 1984 finansman tablosunda olum
suz bir durum ortaya çıkmayacaktır. 

Belediye gelirlerini daha da iyileştirmek için el
bette başka çareler aramak gerekmektedir. Bunlar ara
sında belediye hudutları içindeki emlak vergilerinin 
bizzat belediyelerce tahsili, belediye gelirlerini artırıcı 
etkisi yanımda, bu vergilerin daha rasyonel bir tarzda 
tarh ve tahsiline imkân verecek, ayrıca Maliye ve 
Gümrük Bakanlığını, astarı yüzünden pahalı diyebi
leceğimiz bu vergiyle uğraşmaktan kurtararak, faa
liyetini daha yararlı sahalarda yoğunlaştırmasını te
min edecektir. 

Yine başka önemli bir düzenleme, belediyelerin 
kendi kararlarıyla bilcümle satışlar üzerinden vergi 
alabilmesi ve vergi miktarını belli sınırlar içinde kal
mak kaydıyla ayarlayabilmeleri yetkisinin verilmesi 
olabilir. Amerika Birleşik Devletlerimde belediyelerin 
gelirleri sadece bu iki vergiden, Emlak Vergisiyle, Sa
tış Vergisinden oluşmaktadır. Kanımca belediyelerin 
yeterli gelire kavuşabilmeleri ancak bu sistemin ülke
mizde de uygulanması halinde mümkün olabilecektir. 
Bu konuda bazı teknik zorluklarım mevcut olduğu 
muhakkaktır. Ancak Katma Değer Vergisi uygulama-
sıına geçilmesi konusunda çalışmaların yoğunlaştığı bu
günlerde bu konu üzerinde de durufflmasınım yerinde 
olacağı düşünülmektedir. 

Filhakika yakın zamanda ülkemizde hafızalı yazar 
kasaların kullanılmasına başlanacağı, bunun için çe
şitli tekliflerin inceleme safhasında bulunduğu en yet
kili ağızlardan ifade edilmektedir. Satış Vergisi tat
bikatımda böylece em önemli manilerden birisi orta
dan kalkmış olacağından, bu vergi üzerine ciddiyet
le eğilinebilir kanısındayım. Konuyla ilgili daha de
taylı, derinlemesine ve daha şümullü çalışmaların Sa
yın Balkan ve Bakanlıklarınca çok kolaylıkla yapıla
bileceğine .inanıyorum 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetçe 
getirilen, Komisyonca bazı tadillerle bugün huzurunuz
da müzakere edilen tasarıda bazı yetersizlikler ve 
mahzurlu yönler mevcuttur. Şimdi de o konuyu açık
lamak istiyorum. 

Tasarı, 2380 sayılı Kanunda genel bütçe vergi ge
lirleri tahsilatı toplamı üzerinden belediyelere ayrıl-
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«lakta oîan yüzde 5 oranındalki payı, 1984 yılında 
yüzde 6*ya, 1985 yılında yüzde 7'ye, 1986 yılında yüz
de 8*e ve 1987 yıllında yüzde 9'a çıikarinayı öngör
mektedir. Aynı süre içinde i özel idarelerine ayrıl-
ımakta olan pay da yüzde İlden yüzde 3'e yükseltll-
oıektedir. 2380 sayılı Kanuna göre yüzde 5 oranında
ki • payın yüzde 80'i, son nüfus sayımındaki nüfus
larına ıgöre İller Bankasınca belediyelere dağıtılmak
ta iken, bu Kanunla belediyelere gönderilecek hisse 
için nispet yüzde 83 ̂  yükseltilmektedir. Yüzde 5 pay
dan arta kalan yüzde lVmin yüzde 20'si tçisteri Ba
kanlığı emrine verilmekte, 'bakliyesi de, belediyelerin 
İller Bankasının programına giren altyapı teslis ve 
projelerine sarfediîmek üzere Bayındırlık Bakanlığı 
emrinde bırakılmaktadır. Böylece, evvelice belediye 
payının 1984 Malî Yıllı yüzde 20'si Bütçe Kanunu
nun 66 ncı (maddesinin (e) bendi hüklmüne göre, İl
ler Bankasının programına .girmiş; belediyelere ait alt
yapı tesis ve projelerine sarf edilirken, bu defa bu 
oran yüzde 13,6'ya düşürülmekte ve payı yüzde 5ten 
yüzde 6'ya çıkarıîması dolayısıyla 'da yüzde 20 kadar 
artarak yüzde 16,32tîe kakmaktadır. Yani yüzde 18,4 
kadar 'bir azalma olmaktadır. 

Belediyeler fonu olarak nMeyeMeceğ'imiz yüzde 
20 oranındaki bu gelirin tamamının tiler Bankasının 
1984 yılı program finansmanında kullanılması bahis 
konusu ouldUığundan, dengeler bu esasa göre kurul
muş iken, şimdi bu durumda bozulmakta ve bankanın 
1984 finansman tablosunda 4 milyar liraya yakın bir 
açık ımevdana gelmektedir. 47 milyar liralık yatırım 
programının finansmanında 1983ten intikal eden borç
lar nedeniyle halen 9 milyar 250 milyon liralık bir 
açıkta karşı karşıya 'bulunan Banka, tasarı bu haliy
le kanunlaşırsa, bu defa 13 milyarı aşan bir finans
man açıcının tazyiki altında programını yürütmeye 
çalışacaktır. Sonuçta çok tabiî olarak mevcut program 
tahakkuk edemeyecek ve pek çok tesis, hizmete arz 
edilemeyeceği gibi, gelecek yıllara kalacağı için, daha 
da pahalıya mal olacaktır. 

Bahis konusu fon ilk şekliyle 11.8.1941 tarih ve 
4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yar
dım Hakkında Kanununun 8 inci maddesiyle başlatıl
mış, sonra da 18.6.1947 tarih ve 5116 sayılı Kanunla 
1580 sayılı Belediyeler Kanununun 110 uncu madde
sine eklenen 19 uncu fıkrayla sarf şekline dair esas
lar getirilmiştir. Buna göre, nüfusu 50 binden az be
lediyelerin haritaları, imar planları, içme suyu, elekt
rik, mezbaha ve kanalizasyon tesis ve projelerine bu 
fondan yardım yapılması öngörülüyordu. Bilahara 
fonun gelirleri 1.7.1948 tarih ve 5237 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunu ile değiştirilmiş, ismi de «Belediye
ler Fonu» olmuştur. Bu fonun bütün imkânları, özel
likle 1960 yılında değiştirilen yönetmelikten sonra 
tamamen îmar ve İskân Bakanlığı emrinde ve İller 
Bankasının programında bulunan belediyelere ait te
sislerin finansmanında kullanılırken, son 24 yıllık sis
tem şimdi değiştirilmekte, bir kısmı başka amaçlarla 
kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığının emrine veril
mekte ve miktarı da azaltılmaktadır. Bu düzenleme 
belediyelerin lehine olmayacaktır. Bu nedenle de mut
laka değiştirilmesi gerekmektedir; fakat nasıl değişti
rilecektir?. 

Biraz sonra değerli arkadaşlarımızla birlikte ha
zırladığımız önerge Yüce Meclisin huzuruna gelecek
tir. Bu önerge ile getirilen esasları burada, kalan za
man süreci içinde sizlere arz etmek istiyorum. 

Tasanda yüzde 9 olarak ifade edilen belediye his
sesi, bu verilecek olan önerge ile yüzde 10,30'a çıka
rılmaktadır. Bu yüzde 10,30'un genel bütçe vergi ge
lirleri toplamının yüzde 8'ine tekabül eden bölümü be
lediyelere hisse olarak gönderilecektir. Burada hisse 
olarak gönderilme hadisesinde, bir evvelki mevcut ta
sarıya göre (Halen müzakere ettiğimiz tasarıya göre) 
yüzde 9'un yüzde 83'ü belediyelere hisse olarak gön
derildiği için, yüzde sekiz o miktarın üzerinde bir ra
kam olmaktadır. Çünkü, öbürü yüzde 7,47'e inmek
tedir. Bu nedenle, belediyeler bu yeni düzenlemeden 
dolayı daha rahat bir şekilde malî imkâna kavuş
muş olacaklardır. 

İkinci husus; belediyeler için bahis konusu yüzde 
10,30'un genel bütçe vergi gelirleri toplamının yüzde 
2'sine tekabül eden bölümü İller Bankasında bir he
sapta Bayındırlık ve İskân Bakanlığının emrinde topla
nacaktır. Bu meblağdan getirdiğimiz önerge ile nüfus
larına bakılmaksızın, (Biraz evvel okudum; 5116 sa
yılı Kanunda sadece nüfusu 50 binin altında olan be
lediyelere yardım imkânı mevcut iken bütün belediye
lere; bu belediyelerin yine eski kanunda olduğu gibi 
haritaları, imar planları, İller Bankasının programı
na girmiş bilcümle tesisleri ve onların projeleri için 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tahsis yapılması 
imkânı doğmuş olacaktır. 

Burada tiler Bankasına ayrılmakta olan bu yüzde 
2 oranının niçin böyle olduğunu sizlere açıkça izah 
etmek istiyorum. İller Bankasının 1984 yılı progra
mındaki projelerin, 1984 yılı fiyatlarına göre bugün
kü bakive iş miktarı 374 milyar Türk lirasıdır. 374 
milyar Türk Lirasının 47 milyar Türk Liralık kısmı 
bu sene, 1984 yılı programı ile sarf edilecektir. 1985'e 
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intikal eden kısım o takdirde 327 milyar Türk Lirası 
olmaktadır. Ancak, 1984 yılı içinde vaki olacak fiyat 
artışlarını nazarı itibare aldığınız ve bunun asgarî yüz
de 25 seviyesinde kalacağını düşündüğünüz takdirde, 
374 milyar lirayla başlanan 1984 yılındaki yatırım, 47 
milyar sarf edilmesine rağmen, 1985 yılına 410 mil
yar lira olarak intikal edecektir. 

Yani buradan çok açıkça görülmektedir ki, İller 
Bankasının halihazırda programında bulunan işlerin 
dâhi (ki, hiçbir yeni iş almadan ve hiçbir proje ar
tışı olmayacağını düşünerek söylüyorum) bu hızla bu 
yatırım seviyesinde bitirilmesi imkân ve ihtimali mev
cut değildir. Bu yatırım seviyesinin asgarî iki misli
ne iblağı şarttır. 

Öte yandan 1970'li yılların sonlarında Arjantin'de, 
zannediyorum Mar del plaıta şehrinde Birleşmiş Mil
letlerin ve Dünya Sağhık örgütünün öncülüğü ile top
lanan beynelmilel bir kongrede (iki, Türkiye buna 
iştiraik etmiş ve kararlarını Ikabul etmiştir) 1980 - 1990 
arasındaki 10 yıl, «Su 10 yılı» olaralk ilan edilmiş
tir. «Su 10 yılı» olarak ilan edilen bu süre içinde, ka
rar olarak şu prensipler de benimsenmiş, Türkiye 
de bunu, biraz evvel ifade ettiğim gibi, imzalayarak 
kabul etmiştir; deniyor k!i o kararlarda: «Bıı 10 yıl 
içinde dünyanın hiçbir ülkesinde merkezî sistemden 
yeterli ve sağlık şartlarına uygun içme suyu tesisatı 
götürülmemiş nüfus kalmayacaktır.» Bunu biz ka
bul etmişiz. 

ikincisi; yine bu süre içinde sadece içme suyu de
ğil, kanalizasyon konusunda da, pis suların uzaklaş
tırılması konusunda da benzer bir hüküm yer al-
malfctaıdır. 

1978'de zannediyorum ortaya çıkan bu durum
dan sonra Türkiye'de birtakım çalışmalar yapılmıştır; 
Ikomiteler kurulmuş, bu konu üzerine eğilinmiş, hat
ta zamanın Başvekili Sayın Ulusu 1981 yılında bir 
de beyanat vermiştir. 

O tarihte Türkiye'deki Devitet Su işleri Genel Mü
dürlüğü, tiler Bankası Genel Müdürlüğü, YSE Ge
nel Müdürlüğü ve belediyelerin yapmakta oldukları 
işlerle, bundan sonra o kararlar mucibince yapma
sı iktiza eden işler hesap edilmiş, buna nüfusu yük
sek olan ve bazı özellikler taşıyan (Mesela, turistik 
özelliği olan) şehir ve kasabalarımızın da kanalizas
yon tesislerinin yapılacağı nazarı itibare alınarak 
bu işin portesi ortaya çıkarılmıştır. Sayın Başbaka
nın o günkü ifadesine göre, (rakam aklımda) 1981 
yılı fiyatlarıyla 660 milyar liraya ihtiyaç vardı. 1984 
yılındayız ve aradaki enflasyon meselesini hepimiz 

yakinen gayet iyi biliyoruz. Bunu, bugünkü fiyatlara 
irca ettiğimiz takdirde rakam çok rahatlıkla 1 trilyo
nun çok üstüne çıkmaktadır. 

Demin bahsetmiş olduğum 374 milyar liralık ya
tırımın içine bu nedenle girmesi lazımgelen daha 
pek çok yatırım vardır. Bu nedenle, onu da nazarı 
itibare aldığımız takdirde, demin söylediğim bugün
kü 47 milyar liralık yatırım tavanının iki misli de 
bu işe sureti katiyede yetmeyecek, yalnız iller Ban
kası yatırımlarının 100 milyarların mutlaka çok öte
sine uzanması gerekecektir. 

iller Bankasının yatırımları bu seviyeye çıkarsa, 
ortaya iki sorun çıkıyor: Birincisi, para, finansman 
sorunu; ikincisi, teknik yeterlilik sorunu. 

Para sorununun, İller Bankasının programlarının 
finansmanında kullanılan en önemli kaynağı, biraz 
evvel arz etmiş olduğum fondur. Filhakika 47 mil
yar liralık 1984 yılı yatırımının finansmanındaki 23 
milyar liranın bu kaynaktan temin edileceği, 18,5 mil-
var liranın bütçeden yardım olarak verileceği ve ka
lan 5,5 milyar liranın da iller Bankasının kendi öz 
kaynaklarıyla temin ed'Meceği ön görülmüştür, iller 
Bankasının 23 milyar lira olarak hesaplanan finans
man tablosunda, yalnız bu tasarı ile 4 milyar liralık 
bir azalma ortaya çıkmaktadır, 

Getirdiğimiz önerinin mahiyetini şöyle arz ede
yim: 

Birincisi, evvelâ bu azalmayı silmek; ikincisi, tiler 
farikasının yatırımının demin söylediğim seviyele
re zarurî olaralk ve Türk Hükümetinin imzası altın
da bulunan bir kararın uygulanmasını temim bakımın
dan, mutlaka çok yükseklere çıkarılması iktiza etni
ğinden, onun finansmanını temin bakımından yüzde 
2 oranına, genel bütçe vergi gelirleri toplamının yüzde 
2'si seviyesine çıkarılmasının nedenlerini arz etmek 
istiyorum; bu yüzden yüzde 2'ye çıkarılmıştır. 

öte yandan belediye hisseleri, biraz evvel arz et-
meve çalıştığım gibi, bu önerge ile 2380 sayılı Kâ
nuna nazaran tam iki misline iblağ edilmektedir. Ge
ne iıl özel idareleri de evvelki, 2380 sayılı Kanundaki 
duruma göre 2,5 misline yükselmektedir. 

Ayrıca bu önergevle bir hüküm daha getirilmiş
tir, o da; çok iy!i bileceksiniz, 2960 sayılı Boğaziçi 
Kanunu vardır. Bu Kanunun 15 inci maddesi, bah
settiğim fonun asgarî yüzde 10 unun Boğaziçi'nde 
kurulan Boğaziçi tmar Müdürlüğü emrine tahsis edi
leceğini öngörmektedir, yönerge, nispetler değiştiği 
için, o hususu da derpiş eder mahiyette düzenlenmiş
tir, o konu da halledilmiş olmaktadır; 2960 sayılı Ka
nunun o hükmü yerine gelmektedir. 
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Bunun dışında, sadece nüfus kriterine göre hisse 
dağıtımı hadisesinin ortaya çıkardığı sorunları hallet
mek bakımından bu önerge ile yeni bir fon ihdas edil
mektedir; Mahallî İdareler Fonu. Mahallî idareler 
Fonu, 1984 yılından itibaıen genel bütçe vergi gelir
leri toplamının 0,30'undan başlayıp, nihai olarak 1987 
senesinde 0,60'ına baliğ olacak miktarda bir fondur. 
Bu fonun kullanılma esasları. Plan ve Bütçe Komis
yonunda kabul edilen sisteme uygun olarak objektif 
kriterlere göre hazırlanacak bir yönetmeliğin esasla
rına ve geri kalmış öncelikli yörelere avantaj sağla
yacak, ağırlık tanıyacak tarzda bir dağıtım sistemine 
tabi olacak., 

Fonun kullanılma amaçları; yarısı Bayındırlık ve 
iskân Bakanlığı tarafından kullanılacak ve belediye
lerin imar uygulamalarıyla ilgili konularına sarf edi
lecektir. Böylelikle kanımca, çok uzun yıllardan beri 
mülkiyet hakkına getirilmiş olan en büyük kısıtlama
lardan bir tanesinin halli imkânı doğmuş olacaktır. 
Çünkü, çok iyi hatırlayacaksınız, kendi yöreleriniz
den çeşitli misalleri vardır; imar planlarında birtakım 
alanlar otoparktır, yeşil sahadır veya kamu hizmet
leri için genellikle ayrılmış olan alanları oluşturur. 
Buralar özel mülkiyete tabidir; fakat hiçbir tasarrufta 
'bulunamaz. Çünkü ileride imar planında bu öyle dü
şünülmüştür. Belediyelerin imkânları yeterli olmadığı 
için bu araziler istimlak ds edilemez ve bizim rejimi
mizin temelini teşkil ettiğine inandığım mülkiyet hak
kı böylelikle fevkalade önemli ölçüde kısıtlanmış 
olur. 

îşte bu temin edilen fonla en azından bu ihtimal
ler daha aza irca edilmiş olacak, daha kolay bir fi
nansman sağlanmış olacaktır. 

önergenin geneli itibariyle hatları budur. Eğer bu 
önerge Yüce Meclisçe tasvip edilir, kabul edilirse, ben 
inanıyorum ki, Türkiye'de özellikle içmesuyu ve ka
nalizasyon konusunda, altyapı konusunda fevkalade 
önemli bir adım atılmış olacaktır. 

Beni dinlediğiniz için Yüce Meclise saygılarımı 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
ismet Ergül. 

Buyurun Sayın Ergül, 
ANAP GRUBU ADINA İSMET ERGÜL (Kır

şehir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; Belediyelere ve il özel idarelerine Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına 
ilişkin olarak Anavatan Partisi Grubumuzun görüşle

rini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken yüksek heyetinize parti grubum 
adına en derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, belediye, beldenin ve 
belde sakinlerinin mahallî mahiyette müşterek ve me
denî ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef bir 
kamu kuruluşudur. Bu kuruluşlar cari mevzuatla ken
dilerine mevdu birçok görevleri meyanmda, beldenin 
ve belde sakinlerinin sıhhat, selamet ve refahım te
min etmek amacıyla ifa. ettikleri hizmet ve faaliyet 
alanı yönünden en geniş kapsamlı olan kuruluşlardır. 

Sayın üyeler, şehirler, toplumun objektif durumu
nu harice yansıtan birer aynasıdır. Bir ülkenin geliş
mişlik seviyesi, şehirlerin düzenli ve planlı oluşu ile 
ölçülür. Ülkemizi, medeniyetin zirvesinde görmek is
teyen Hükümetimiz, şehirlerimizin ve şehirlilerimizin 
sorunlarına büyük önem vermenin zaruretine tüm iç
tenlikle inanmakta ve bu sorunların çözümlenmesi 
için de tüm imkânları, gayesine ve amacına uygun 
bir şekilde kullanmayı görev saymaktadır, 

iktisadî ve sosyal yapımızdaki gelişmeler, nüfus 
artışı ve şehirleşme sebebiyle köyden şehire akımın 
devam edeceği bir gerçektir. Altyapı, belediye, asayiş 
ve güvenlik hizmetleriyle birlikte sosyal hizmetler, şe
hirleşme hizana paralel olarak süratle büyüyen ve bu 
yüzden de süratle çözüm isteyen hizmet alanlarıdır. 

Belediyelerimiz, şehirleşme hizmetlerinin ifasında 
anakuruluşlarımız arasında yer almaktadır. Belediye
lerin daha etkili, süratli ve verimli şekilde hizmet ede
bilmeleri için üstlendikleri ağır sorumluluklarına ve 
ağır olduğu kadar da onurlu olan görevlerine uygun 
imkân ve kaynaklara kavuşturulmalarını sağlayacak 
tedbirleri almayı hem vazife, hem de hizmet aşkının 
mutluluk veren bir vecibesi saymaktayız. 

Değerli milletvekilleri, hiç şüphesiz ki, belediye
lerin acil gelir ihtiyacı göz önüne alınarak, bir an ön
ce kanunlaşmasına çalışılan ve bu suretle mahallî ida
relerin imkânlarını artıran bu tasarıya Yüce Mecli
simizin tüm üyelerinin olumlu oy verecekleri kanısını 
taşımaktayım. Mahallî idarelerin günün ihtiyaçlarına 
göre ve hizmetin gereklerini yerine getirecek şekilde 
güçlendirilmesinden yana olan Hükümetimiz söz ko
nusu tasarıyı huzurlarınıza getirmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, 1950'ili yıllardan itibaren ülkemiz 
gittikçe artan hızlı bir nüfus artışı ve bunun doğal so
nucu olarak da şehirleşme durumuyla karşı karşıya
dır. Bu durum ise, mahallî idarelerin görev ve hiz
met alanlarım genişletmiş ve idareleri yeni malî kay
naklara muhtaç hale getirmiştir, 
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izahtan vareste olmakla beraber, mahallî idarelerin 
kaynaklarını öz gelirleriyle çeşitli vergi kaynakların
dan kendilerine verilen paylar meydana getirmekte
dir. Kamuoyunca da bilindiği gibi, hizmetler için ye
tersiz olan bu kaynaklardan mahallî idarelere ver
gi kanunlarıyla verilen paylar bu tasarıyla artırıl
maktadır. 

Şurası bir gerçektir ki, sayıları takriben 1 70ö'e 
ulaşan belediyelerimizin, yıllık bütçelerinde belirlenen 
gelirlerinin kanun hükmü gereği yüzde 30'unu cari 
harcamalara sarf etmesi lazım gelirken, maalesef bu 
miktarın yüzde 80'ini cari harcamalara sarf etmek 
zaruretiyle karşı karşıya kaldığı aşikârdır. Hal böyle 
olunca, belediyelerimiz halihazır durumları itibariyle 
layıkı veçhile halkımıza hizmet götürememekte, do
layısıyla çaresizlik içerisinde derin derin düşünmek
tedir. 

Diğer taraftan, belediyelerimiz istihdam ettiği 
personelin ücret ve maaşlarını ödemede dahi büyük 
güçlükler çekmektedir. Ayrıca, araç ve gereç bakımın
dan da yetersiz bir durumdadırlar. Mevcut araç ve 
gereçler ise, ekonomik ömrünü doldurmuş bulunduk
larından faal olarak çalıştırılamamaktadır. 

İşte bütün bu sorunların çözüme kavuşturulması 
gayesiyle Hükümetimiz, mahallî idarelerin kaynak 
bakımından güçlendirilmesi için yasal önlemleri al
makta ve demokrasinin okulu sayılan mahallî ida
relerin daha da geniş kaynaklara sahip kılınmasını 
hedeflemektedir, 

Bilinen gerçekler muvacehesinde mahallî idarele
rin finansman zorlukları ile karşı karşıya kaldığı aşi
kârdır. 1981 yılında gerek 2380, gerekse 2464 sayılı 
kanunlarla geniş kapsamlı değişiklikler yapılmasına 
rağmen mahallî idarelerin ihtiyaçlarına cevap verile
memiştir. Sözü edilen bu kanunlarla genel bütçe ver
gi gelirlerinden belediyelere yüzde 5, il özel idareleri
ne de yüzde 1 nispetinde pay ayrılması sağlanmıştır. 
Ancak, aradan geçen üç yıllık zaman zarfında artan 
hizmetlere karşılık bu payların yetersiz kaldığı an
laşılmaktadır. Bu itibarla Anayasmızın 127 nci mad
desi, mahallî idarelere görevleri ile orantılı gelir kay
naklarının sağlanmasını amir bulunmaktadır. Bu hü
küm de dikkate alınarak bu tasarı ile genel 
bütçe vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan pay 
yüzde 5'ten yüzde 9'a, il özel idarelerine ayrılan pay 
ise yüzde l'den yüzde 3'e çıkarılmaktadır. 

Bu cümleden olarak anılan tasarının geçici mad
de 3'te belirlendiği üzere, belediyeler için belirtilen 
nispetin 1984 yılında yüzde 6, 1985 yılında yüzde 7, 

1986 yılında yüzde 8, il özel idareleri için nispet 1984 
yılında yüzde 1, 1985, 1986 yıllarında yüzde 2 ola
rak amaçlamaktadır. Buna göre, 1984 malî yılı bütçe 
vergi gelirleri toplamı olan (2 308 723 142 000) TL.' 
nın yüzde 6'sı ise 138 523 388 000 TL. olmaktadır. Bu 
rakamın 12 aya bölünmesi sonucu 11 543 615 666 lira 
1984 malî yılı sonuna kadar her ay belediyelerimize 
tahsis edilmiş olunacaktır. 

Görüşülmekte olan işbu yasa tasarısı, mahallî ida
reler için tefrik edilen payların, gelir saymanları ta
rafından aylık olarak hesaplanıp tahsil edilen ayı ta
kip eden ay sonuna kadar içişleri Bakanlığı emrinde 
ayrı ayrı hesaplara kaydedilmek üzere iller Bankası
na yatırılmasını; 

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan 
belediye paylarının yüzde 83'ünün banka tarafından 
içişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sa
yımı sonuçlarına göre ilgili belediyelere dağıtımının 
planlanmasını; 

Belediyeler payından arta kalan yüzde 17'lik pay
lardan meydana gelen miktarın yüzde 20'sinin içişleri 
Bakanlığı emrinde toplanmasını, kalan yüzde 80 nis
petindeki bölümün ise tiler Bankasının programında 
bulunan belediye altyapı tesis ve projeleri için kul
lanılmak üzere Bayındırlık ve iskân Bakanlığı emri
ne verilmesini; 

iller Bankasının kendisine borçlu belediye ve il 
özel idarelerinin vadesi gelmiş borç taksitlerini genel 
bütçeden bu idarelere ayrılan paylardan kesmeye yet
kili kılınmasını; 

iller Bankasından her ay sonuna kadar toplanan 
il özel idare paylarının yüzde 90'ı banka tarafından, 
içişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sa
yımı sonuçlarına göre il özel idarelerine dağıtılmasını; 

il özel idareler payından artakalan yüzde 10 nis
petindeki miktarın iller Bankasında içişleri Bakanlı
ğı emrindeki fonda toplanmasını; 

Bu fonların dağıtımının içişleri Bakanlığı tara
fından hazırlanacak yönetmeliklerle objektif kriter
ler göz önünde bulundurularak yapılmasını, il özel 
idarelerine ait fonun dağıtım esaslarının tespitinde, 
kalkınmada öncelikli bölgelere ağırlık verilmesini; 

1984 Malî Yılı Bütçe Kanununun 66 ncı madde
sinin (e) bendinin birinci fıkrasının yürürlükten kal
dırılmasını ögörmektedir. 

Sayın üyeler, her ne kadar bu yasa tasarısı ile 
mahallî idarelerimiz lehine sağlanan imkânlar arzu 
edilen seviyede değilse de, mevcut imkânların ancak 
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buna elverdiği gerçeği de gözden uzak tutulmama
lıdır. 

Öte yandan mahallî idarelere pay verilmesinde 
nüfus kesafeti kıstas olarak esas alınmakta ve buna 
göre de dağıtım yapılmakta, bunun da gerek göresel 
özellikler (ki, turizm potansiyeli yüksek olan yerler 
ile belediye gelirleri yönünden daha avantajlı olan 
belediyeler), gerekse gelişmiş ve az gelişmiş iller ve 
hatta ilçeler arasında hak ve nasafet kaidelerine uy
gun düşmediği bilinmekte ise de, baz olarak henüz 
başkaca bir alternatif de ortada olmadığından, uy
gulamanın ancak bu şekilde mümkün olabileceği ka
bul edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, gönül isterdi ki, mahallî 
idarelerimize daha fazla finansman imkânları hemen 
sağlansın. Ancak, bir söz vardır; «zaruretler mahzur
ları mubah kılar» Genel bütçe vergi gelirlerindeki 
nispetleri yıllar itibariyle artırmak suretiyle sözü 
edilen kuruluşlara kaynak elde etmede bir artış hu
sule gelmekte ise de, buna ilaveten huzurunuza ge
tirilecek diğer kanun tasarılarıyla, örneğin; Emlak. 
Vergisinin ve meslek sahiplerinden elde edilecek ge
lirlerin de belediyelerimiz emrine verilmesi ilke ola
rak benimsenmiş bulunmaktadır. 

Sözlerimi burada bitirirken,. bu yasanın bütün be
lediyelerimize ve yüce Ulusumuza hayırlı olmasını 
diler, hepinize engin saygılarımı sunarım efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ay
han Fırat... 

HP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malatya) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; gö
rüşmekte olduğumuz bu kanun tasarısı, Anayasamı
zın mahallî idarelerle ilgili 127 nci maddesinin son 
cümlesinde yer alan, «Bu idarelere, görevleri ile oran
tılı gelir kaynakları sağlanır» ifadesinin gereğini ye
rine getirmeye çalışan bir kanun tasarısıdır. 

Malumunuz olduğu üzere belediyelerle il özel ida
relerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi 
2 Şubat 1981 tarihinde çıkan 2380 sayılı Kanunla 
mümkün olmuştur. 

Ülkemizin 1950 yılında 20 milyon olan nüfusu
nun yüzde 25'i olan 5 milyonu şehirlerde yaşarken, 
1980'de 45 milyon nüfusun yüzde 44'ünü teşkil eden 
20 milyonun şehirlerde yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu 
haliyle şehirlerde yaşayanların her yıl hızla artışı gö
rülmektedir. 

Şehir ve kasaba nüfuslarının hızla artması ülke
mizde mevcut 1 60O'e yakın belediyenin hizmetlerinin 

aksamasına, sorunlarının çoğalmasının, bilhassa şe
hircilik yönünden muhtelif sosyal ve sağlık konularıy
la altyapı problemlerinin çığ gibi büyümesine neden 
olmuştur. 

Bütün bu problemler, belediye gelirlerinin de, so
runların arttığı ölçüde hiç olmazsa artabilmesi ha
linde ancak çözümlenebilir. Artık şehirlerin bir an 
önce çözüm bekleyen su ve kanalizasyon sorunları 
için lüzumlu para miktarları milyarları çok aşmak
ta, çaresiz kalan belediyeler İller Bankası kapılarında 
sıraya girmektedirler,. 

Şehirlerde yaşayan milyonları ilgilendiren sosyal 
ve sağlık sorunlarıyla belediyelerin altyapı problem
lerini çözmelerini ve ayrıca halka daha iyi hizmet ve
rebilmelerini kolaylaştıracak ve yine kırsal alanda 
veya köyde yaşayan milyonlarca köylümüze il özel 
idareleri kanalıyla bekledikleri hizmeti verebilmele
ri için kaynak yaratan bu tadil tasarısını, düzeltil
meye muhtaç belirteceğimiz yönleri olduğu halde 
Halkçı Parti Grubu olarak genelde olumlu karşılıyo
ruz. Bu konularda hazırlanan düzeltici müşterek ta
dil önergeleri bilahara Yüce Meclise arz edilecektir. 

Bilindiği gibi 2380 sayılı Yasa, genel bütçe vergi 
gelirlerinden belediyelere yüzde 5 ve il özel idarele
rine de yüzde 1 nispetinde pay ayırmıştır; ancak ge
çen 3 yıllık süre, bu ayrılmış olan payların da, bele
diyelerin büyük sorunlarını çözmede yine yetersiz 
olduğunu göstermiştir, 

Ayrıca, genel bütçe içerisindeki vergi gelirleri 10 
sene öncesi bütün bütçenin yüzde 85'ini 'kapsarken, 
son yıllarda bunun yüzde 45, yüzde 30 ve en son 
yüzde 17'lere düşmesi, belediyelerin gelirlerinin ileri
de nispet itibariyle de azaltılacağının bir göstergesi 
olmuştur. 

Ayrıca, 1982 yılında çıkartılmış olan 2705 sayılı 
Kanun ile belediyelerin elinde bulunan elektrik işlet
meleri doğrudan doğruya TEK'e geçmiştir. Bu da 
belediyelerin gelir kaynaklarını bir nebze, küçült-
müştür. 

Ayrıca, teşvik amacına yönelik bazı kanunların bu 
sene çıkartılması, bazı rüsum ve harçların kaldırıl
ması da belediye gelirlerini azaltmıştır. 

Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; işte yu
karıda saydığımız nedenlerle Halkçı Parti Grubu ola
rak 2380 sayılı Yasa ile belediyelere ve il özel ida
relerine genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payın 
artırılmasını olumlu karşılamaktayız. 

Bugünkü Türkiye bütçesi esas alındığı takdirde (ki, 
bütçe miktarı 3,3 trilyon, vergi gelirleri 2,3 trilyon) 
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belediyelere ayrılmış pay 2380 sayılı Yasaya göre yüz
de 5'ten 115 milyar, il özel idare payı ise yüzde l'den 
23 milyardır. Tadil tasarısı 1984 yılı için belediyelere 
ayrılmış payı yüzde 6'ya; yani miktarı 115 milyardan 
138 milyara çıkarmaktadır, ti özel idare payı ise bu se
ne için yine yüzde 1 olarak kalmakta ve müteakip sene
ler yüzde 2 - 3 olarak artmaktadır. Belediye payları 
netice itibariyle yüzde 9'a kadar yükselmektedir. 

Belediyelere ayrılan payın bu şekliyle kabulü bile 
belediyelerin bugün içinde bulundukları para sıkın
tısını, nakit sıkıntısını, hizmetin aksayacak boyutla
rını düzeltmeye kâfi değildir. Onun için Halkçı Par
ti olarak bu payın artırılmasından yanayız. 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuza gelen ta
dil tasarısının; gerek Hükümetin teklif ettiği metin, 
gerekse Komisyondan çıkan metnin, bir küçük fark
la ikisinin de tamamen aynı olduğu görülmektedir. 
Toplanan belediye hisselerinin dağıtımında önce yüz
de 83'lük bölüm, son nüfus sayımı sonuçlarına göre 
doğrudan doğruya belediyelere intikal ettirilmek üzere 
iller Bankasında toplanmaktadır. Geriye kalan yüzde 
17'lik bölümün yüzde 2û'Iik kısmı içişleri Bakanlığı 
emrinde toplanıyor. Yüzde 17'lik kısmın kalan yüzde 
80'lik bölümü de tiler Bankası programında bulunan 
belediyelere ait altyapı tesis ve projeleri için kulla
nılmak üzere Bayındırlık ve iskân Bakanlığı emrine 
veriliyor, 

İl özel idarelerinde de bu oran yüzde 90 ila yüz
de 10 olarak ayrılıyor. Yüzde lO'luk kısım içişleri 
Bakanlığı emrindeki fonda toplanıyor, 

Bu yüzde ayrımlarının yapılışında Hükümet ve 
Komisyon, tasarıdan anladığımız kadarıyla hemfikir
dir. Ancak, Komisyon metninde; içişleri Bakanlığın
da toplanan fonların dağıtımı için, «hazırlanacak yö
netmelikle objektif kriterler göz önünde bulunduru
larak yapılır» denmektedir 

il özel idareleri için ise, her iki metinde de, kal
kınmada öncelikli bölgelere ağırlık verilmektedir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, Halkçı Parti olarak 
'bizim itirazımız, ayrılan yüzde 17'lik payın yüzde 
20'sinin içişleri Bakanlığında toplanarak, yapılacak 
yönetmeliğe göre dağıtılmasınadır. Biz bu yüzde 17' 
nin yüzde 20'lik kısmının da (ki, bu miktar 4,5 mil
yar Türk Lirası dolayında oluyor 1984 yılı için) yine 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı; yani İller Bankasında 
toplanmasını ve kalkınmada öncelikli yöre belediye
leri ile sayfiye yerlerindeki kasaba belediyeleri için, 
yıllardır ihmal edilmiş altyapı projelerine tahsisini 
teklif etmekteyiz. Zira, 2380 sayılı Yasa gereği İller 
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Bankası bütçesine bu sene için 23 milyar Türk Lira
sı konmuştur. Bu tadil tasarısı kanunlaştığı takdirde, 
İller Bankasına ayrılacak fon, yüzde 17'lik kısmın 
yüzde 80'i olan 18,6 milyara inecek ve takriben İller 
Bankası bütçesinde de, bu fondaki gelirlerde 5 mil
yarlık bir açık ortaya çıkacaktır. Halbuki, bu yüzde 
17'lik kısmın yüzde 20'si olan 4,5 milyar da içişleri 
Bakanlığı yerine iller Bankasında toplanmış olsaydı, 
bu açık ortadan kalkacak ve iller Bankası belediye
lere istenen veya hiç değilse tatmin edici yardımda 
bulunabilecekti,. 

Ayrıca bu fonun içişleri Bakanlığında toplanarak, 
objektif kriterlere göre hazırlanacak yönetmeliğe gö
re dağıtılması halinde, bu objektif kriterlerin ne ol
duğu ve nasıl tespit ve tatbik edileceği belli olmadı
ğından, siyasî etkenlerin tesirinde kalınabileceğinden 
endişe duymaktayız, 

Halbuki iller Bankasında toplanması halinde, be
lediyelerin ihtiyaçları ve konulacak esaslar dahilinde 
banka bünyesinde bulunan geniş teknik uzman kadro 
sayesinde daha sağlıklı ve siyasî takdirden oldukça 
uzak bir şekilde altyapı tesislerine ve ihtiyaçlarına 
tahsis edilebilir, 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısmın dağıtımı için 
hiç olmazsa Komisyon metninin 1 inci maddesinin 
sonunda, yalnız il özel idareleri için yer alan; «Kal
kınmada öncelikli yörelere ağırlık verilir» ibaresinin, 
kalkınmada öncelikli yöre belediyelerini ve sahilleri
mizde kurulu bulunan sayfiye, kasaba belediyelerini 
de içine alacak şekilde tanzimini arzu ederdik. 

Belediyelere tahsis edilecek fonda biriken meb
lağların ilgili belediyelerce sarfında son derece dik
katli davranılmalı, yetersiz muhasebe ve teknik kad
roları derhal takviye edilmelidir. Tabiî ki, verilen bu 
meblağların, son günlerde moda haline gelen beledi
ye başkanları maaşlarının artırılmasında 'kullanılma
sını da tasvip etmediğimizi açıklıkla belirtmek isti
yoruz. Bu başkanlar kendi maaşlarını ülke gerçekleri
ne aykırı biçimde tespit etmektedirler. 

Halkçı Parti Grubu olarak bu Kanunun beledi
yelere, il özel idarelerine bir nebze nefes aldıracağı
nı ve köylü, kentli bütün halkımıza daha İyi hizmet 
vermelerini temin bakımından bir ileri adım olarak 
kabul etmekteyiz. 

Ayrıca, dağıtımda belirttiğimiz sakıncalı durumun 
ortadan kaldırılmaması halinde tasarıdaki dağıtma 
sisteminin bilhassa belediyeler üzerinde siyasî bir 
baskı aracı olarak da kullanılabileceği endişesini tek
rar belirtmek isterim, 
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Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, gru
bumuz adına kanun tasarısının hayırlı olması dileğiy
le Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Nuri Üzel; buyu
run efendim. 

Sayın Üzel, konuşma süreniz 10 dakikadır efen
dim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 45 sıra sayılı 
bu kanun tasarısıyla belediyelere ve il özel idare
lerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından pay 
verilmesinin yeniden tanzimi düşüncesi ve buna da
yanan şu değişiklik tasarısı büyük bir ihtiyacı'karşı
lamak bakımından gayet isabetli bir teklif olarak 
görülmektedir. Ancak, bu isabetli değerlendirmede 
gerek Hükümet teklifinin tasarıyla ilgili genel gerek
çesinde ve madde gerekçelerinde, gerekse Plan ve 
Bütçe Komisyonu raporunda verilen bilgileri kâfi 
görmek mümkün değildir. 

İlk göze çarpan husus, Hükümet teklifinde belir
tilen sathî gerekçelerin Komisyon raporunda da de
rinliğine açıklanmadan, aşağı - yukarı aynen tekrar 
edilmekle iktifa edilmiş olmasıdır. Meslekî dirayet 
ve kabiliyetine, vergi hukukuna vukufuna, sahasın
daki ansiklopedik kültür ve genel bilgisine hakikaten 
şahsen itimat ve takdir ettiğim Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanının, kaynaklı, mesnetli, belgeli, açık
layıcı, inandırıcı çalışma usulünü dikkat ve itina ile 
bu kanun tasarısı gerekçelerinde göstermemiş olma
sını, af buyursun, kendisine yakıştıramadım., 

Bu yetmezlik, gerekçe kaynaklarının isabetinde 
olduğu kadar, özellikle 1 inci maddenin yazılış ve 
ifadelerinde de bazı örtülü düşünceler olduğunda 
şüphe vermektedir. Evvelemirde bu payların ayrılaca
ğı kaynak, tasarı metninde belirtilen ifadeyle yalnız 
ve Özellikle kendi terminolojisi ile vergilerin tahsilatı 
olarak mu anlaşılacak, yoksa bu terim genellikle alın
mış olup bütçe kanunlarında hizmetlerden ve dış ti
caretten de alındığı belirtilen harç ve resimler gelir
leri tahsilatını da kapsayacak mıdır? Bu terminoloji 
farklılığına açıklık getirilmemesi, resim ve harçlar 
üzerinden tahsilatı ve bunların pay dağıtımını bir 
vergi ifadesi altında tereddüde ve yorumlara sevk 
edebilecektir. 

Gerekçelerde ve raporda aynen tekrarlandığı üze
re, 1981 yılında yürürlüğe giren Belediye Gelirleri 
Kanunu ile 2380 sayılı Kanunla ayrılan yüzde 5 ve 
yüzde 1 nispetindeki payların genel ve dağıtılan pa

rasal miktarları hakkında bilgi verilerek belediyelerin 
ve il Özel idarelerinin karşılaştıkları hizmetler ve fi
nansman zorlukları hakkında daha açıklayıcı, somut 
gerçeklerin ortaya konulması uygun olurdu. 

Halen yüzde 5 ve yüzde 1 nispetlerin, yüzde 9 ve 
yüzde 3'e artırılmasının kâfi gelip gelmeyeceği, yerel 
hizmetlerin çeşidi, nüfus, mesken, fizik ihtiyacı ne 
ölçüde karşılayabileceği belli değildir. Bu nispetler 
neden yüzde 9 ve yüzde 3 olacaktır; neden daha faz
la değildir? Kaldı ki, bu nispetlere, tasarının geçici 
3 üncü maddesine göre ancak, âdeta 1988 genel se
çimlerine hazırlık olacakmış gibi 1987 yılında ulaşı
lacaktır. Geçici 3 üncü madde ile bu 1984 yılı pay 
ayrımında belediyeler için halihazır yüzde 5 nispet 
ancak yüzde 1 artırılmaktadır; yüzde 6'ya çıkarılmak
tadır. il özel idareleri için de halihazır yüzde 1 nis
pet 1984 yılında aynen muhafaza ediliyor, bir artırım 
yapılmıyor. Böylece Hükümet gerekçelerinde ve Ko
misyon raporunda bir ağızdan tek metin halinde iddia 
edildiği ve zarureti ileri sürüldüğü üzere yerel hiz
metleri ve finansman 'güçlüklerini hemen bu yıldan 
karşılama gayretlerinde kâfi bir niyet ve ciddiyet bu
lunamamaktadır. 

> Gerekçelerde ve raporda, geçici 3 üncü maddeye 
göre, belediyeler için 1984 yılından 1987 yılına kadar 
her yıl yüzde l'er olarak artırılıp yüzde 9'a yüksel
tilen, il özel idareleri için de 1984 yılında sabit bı
rakılan yüzde bir, 1985 - 1986 yıllarında yüzde l'e 
ve 1987 yılında yüzde 1 olarak artırılıp yüzde 3'e yük
seltilen nispetlere göre, vergi gelirleri tahsilatında 
belediye ve il özel idareleri paylarının 1984 - 1987 
tahminî parasal tutarları. Hükümetçe hazırlığı ya
pılan son dönem beş yıllık planda öngörülen enflas
yon ve istikrar tedbirlerine, vergi gelirlerinin artışı 
ihtimallerine göre de ortaya koyulmalıydı. Bu izahat, 
istikbale muzaf yerel hizmetlere Devletçe sahip çıkıl
masının daha açık anlaşılması ve isabetinin tayini ba
kımından yararlı olurdu. Çünkü bu açıklamalar aynı 
zamanda ve ayrıca yerel hizmetlerin uygulanmasına 
ve takibine hem ümit olacak, hem de bu hizmetler
den yararlanacak halka güven verecektir. 

Kanun tasarısının, geçici 3 üncü maddesi itibariyle 
1984 ve 1987 yılları için 1 inci maddedeki paylaşım 
esaslarına göre hesapladığımızda, belediyelere ve il 
özel idarelerine pay dağıtım nispetlerini şu şekilde 
bulmaktayız : 

Vergi tahsilatının 1984 yılında yüzde 4,98*i, 1987 
yılında yüzde 7,47 olarak son genel nüfus sayımı so-
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nuçlarına göre ilgili belediyelere dağıtımı planlana
caktır. 

Vergi tahsilatının 1984 yılında binde 8,16'sı, 1987 
yılında yüzde 1,224'e yükselerek belediyeler için Ba
yındırlık ve iskân Bakanlığı emrine verilecektir. 

1984 yılında vergi tahsilatından binde 2,04'ü, 1987 
yılında binde 3,6 olarak belediye payından İçişleri 
Bakanlığı emrinde toplanacaktır. 

1984 yılında vergi tahsilatından binde 9'u 1987 yı
lında yüzde 2,70'i son genel nüfus sayımı sonuçlarına 
göre il özel idarelerine dağıtılacaktır. 

Son nispet kaldı; 1984 yılında binde 1 olan il özel 
idarelerine ayrılacak pay, binde 3 olarak içişleri Ba
kanlığı emrindeki fonda toplanacaktır. Bazı sözcük
lere dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Bu hesaplamalar bize 1984 yılından 1987 yılma 
nispet artış miktarlarını da şöyle gösteriyor : 

Belediyelere dağıtımı planlanacak pay nispeti an
cak yüzde 2,49 artıyor. 

Belediyeler için Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 
emrine verilecek pay nispeti binde 4,08 artıyor. 

Belediye paylarından içişleri Bakanlığı emrinde 
toplanacak pay nispeti binde 1,02 artıyor. 

il özel idarelerine dağıtılacak. pay nispeti yüzde 
1,80 artıyor. 

İl özel idareleri paylarından içişleri Bakanlığı em
rindeki fonda toplanacak pay nispeti binde 2 artı
yor. 

Cari 1984'ten 1987'ye kadar 4 yıllık süredeki bu 
nihaî nispetler; aradaki yıllarına göre kademeli artış 
olarak da tekabül edecekleri parasal miktarların 
enflasyonla kayba uğrayacak değerlerini koruyama
yacağı anlaşılmaktadır. Bu hususta çok güvenli is
tikrar plan ve program tedbirleri varsa bunun verile
cek yerel hizmetlere de duyulacak güven için açık
lanmasında yarar olacaktır. Bu bakımdan, yeterli 
görülmeyen pay değerlerini korumayan nispetlerin 
maddede yeniden düzenlenmesi gereği ortaya çıkmak
tadır. 

Payların dağıtım şekillerine dair 1 inci maddede
ki ifadeler hem kâfi açıklık vermemekte ve hem de 
uygulamalarına dair politik şüpheler ve yanılgılar 
uyandırmaktadır. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Üzel, to
parlamanızı rica ediyorum, mümkünse. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Biraz müsaadeni
zi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Bir, iki dakika müsaade edeyim ama, 
süreniz dolmuştur; lütfen bağlayınız. 

M. NURÎ ÜZEL (Devamla) — Genel bütçe ver
gi gelirleri cari aylık tahsilatı toplamı üzerinden be
lediyelere ve il özel idarelerine içişleri Bakanlığı em
rinde ayrı ayrı hesaplara kaydolacak payların bele
diyeye ait olanlarının iller Bankasınca dağıtımının 
planlanmasında ve il özel idarelerine ait olanların da 
iller Bankasınca doğrudan dağıtımında mesnet ola
rak içişleri Bakanlığının bankaya bildireceği son ge
nel nüfus sayımı sonuçlarının hangi yerel sınır planın
da nazara alınacağı açıkça belli olmamaktadır. 

iller Bankasınca belediye paylarının dağıtımının 
planlanmasından bahsedilmekte, cari ayı veya yılı 
içinde uygulanacağı belirtilen açık bir ifade kullanıl
mamaktadır. Bu planlama askıda tutularak payların 
dağıtımı yapılmadan, geleceğe sari politik maksatlı 
bir teraküme ve böyle bir tercihe sebebiyet verilebi
lir. Bu hususta 1 inci maddeye uygulamada açıklık ge
tirmekte yarar vardır. 

1 inci maddede, il özel idareleri paylarının dağıtı
mı iller Bankasının bu defa bir planlama olmadan 
doğrudan uygulama ile yapacağı anlaşılmaktadır. Bu 
hal ise uygulamada banka üzerinde idarî, politika, 
hatta şahsî bazı baskıların yürütülmesine sebebiyet 
verebilir. Bu yönlerden gerek belediyelere, gerek il 
özel idarelerine, İller Bankasının pay dağıtımı uygu
lamalarını, her iki kesim için de genel bir plan dahi
linde ve fakat cari ay veya yıl içinde yapmak şartı 
ile dağıtım kıstaslarını nüfus esasından daha da geniş 
tutarak yerel ekonomik, sosyal, fizik vesair özellik
leri de nazara alarak maddenin yeniden düzenlenme
sinde yarar olacaktır. Hükümet böylece daha emin 
ve daha etkili bir uygulama imkânını elde edebile
cektir. 

Belediyelere ayrılan paylardan bir kısmının içiş
leri Bakanlığı emrinde toplanması, il özel idarelerine 
ayrılan paylardan bir kısmının da tiler Bankasında 
içişleri Bakanlığı emrindeki fonda toplanması gibi 
farklı ifadeler vardır. 

1 inci maddede bu payların iki yönden geliş, yol 
ve şekillerine göre tasarruflarına bir farklılık öngörü
lüp görülmediği anlaşılamamaktadır veya yanıltıcı ol
maktadır. Uygulamalarına açıklık getirilmesi, en azın
dan ifade sistematiği bakımından da 1 inci maddenin 
ıslahı gerekmektedir. 

Bu konuda daha önemli görülen bir husus da, be
lediyelere ve il özel idarelerine ayrılan paylardan 
özel ayrılıp içişleri Bakanlığı emrinde ve fonunda 
toplanacak miktarların, yine içişleri Bakanlığı tara
fından hazırlanacak yönetmelikle objektif kriterler 
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göz Önünde bulundurularak dağıtımının yapılacağı
dır, 

özellikle vergi kaynaklı gelir ve payların tasarru
fu ve sarfı üzerinde yapılacak bir yönetmeliğin Ma
liye Bakanlığının görüşü veya iştiraki alınmadan sa
dece bu tasarrufa yetkili olacak İçişleri Bakanlığınca 
tanzim ve tespiti, her şeyden evvel malî düzenleme 
ve hukuk kurallarına aykırı düşmektedir. Bu yönet
melik hazırlığına Maliye Bakanlığı iştirak ettirilecek 
şekilde maddenin yeniden yazılmasında isabet ola
caktır. 

İçişleri Bakanlığı emrindeki veya fonundaki mik
tarların dağıtımında göz önünde bulundurulacağı be
lirtilen objektif kriterlerin, hazırlanacak yönetmelikle 
belirtilip belirtilmeyeceği de (bir okuma ve anlama 
tercihine göre) maddeden açıkça anlaşılamamaktadır. 
Ayrıca, bu kriterlerin objektiflik esasları nedir? Mad
dede bu hususun belirtilmemiş olması, tasarrufları 
sübjektif yönlere çekmesine fırsat ve imkân verebile
cektir. Bütçesi Devlet vergi gelirlerinden takviye edi
lecek belediyelerin başkanlarına 350 bin, 500 bin, 800 
bin lira gibi aylık takdiri bu eşitlik kıstaslarına dahil 
olacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, görüyorum ki 5 -
6 sayfa daha var, bunun okunması bir 1.0 dakikayı 
daha alacak. Her üyeye 10 dakika fazla bir müsa
mahamız, bunun sonunu getirmez. Bu itibarla topar
layınız, aksi takdirde sözünüzü kesmek mecburiyetin
de kalacağım. Bir sayfa falan olsa kabul edebilir
dim. 

M. NURİ ÜZBL (Devamla) — Sayın y Başkan, 
zannediyorum en son konuşmacı olduğum için lütfe
deceksiniz, Sayın Maliye Bakanıyla çok önemli bazı... 

BAŞKAN — Bundan sonra Sayın Ferit Melen var. 
Sayın Ferit Melen de aynı arzuyu duyarsa biz çok 
müşkül durumda kalırız sayın üye. Üç dakika geçmiş 
bulunmaktadır, bu itibarla toparlayınız. 

M. NURİ ÜZEL (Devaımla) — İçişleri Bakanlığı
na bu yetki ve imkânın tanınması ne sebep ve ge
rekçelerde ne de Komisyon raporunda belirtilme-
müştir. Sayın Maliye Bakanının bir maksadı, bir fik
ri ifadeden aciz olmayacağına, hatta müsellem ma
haretine göre bu husustaki boşluğun veya sükûtun 
başka politik malksatları istihsal için tercih edildiği 
intibaı hâsıl olmaktadır. 1 inci maddenin bu son fık
rası şu belirtilen haliyle ve bir maliyeci gözüyle ile
ride pek çok idarî ve politik anlaşmazlıklara, hatta 
şaibelere ve belki de takibatı yapılacak suiistimallere 
sebebiyet verecek mahiyettedir. Herhalde bu husus-
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taki tasarruf maksadının açıkça belirtilerek madde
nin yeniden kaleme alınmasında gerek görülmektedir. 

İçişleri Bakanlığı emrinde her iki kanaldan top
lanacak fonun miktarı 1984 yılında 7 milyar 18 mil
yon 518 bin 351 Türlk Lirasını tutmaktadır. Bu mik
tar parayı İçişleri Balkanhğının, o kriterleri, objek
tif kriterleri belli olmayan bir yönetmelikle sadece 
kendisinin tasarrufuna bırakmasında herhalde iktida
rın yapacağı tazyiklerle İçişleri Balkanının çok müş
kül mevkide kalacağını da önemle burada vurgula
mak istiyorum. Bu itibarla, Sayın İçişleri Bakanımn 
ve Sayın Maliye Bakanımn objektif kriterleri tespit
te son derece duyarlı olmalarında büyük yarar ola
caktır. 

Özetle bunları (ifade ettim; çok daha geniş bilgi
ler var idi, fakat zamanım buna imkân vermiyor. Bu 
Ikadarcıkla beni dinlediğimiz için ve hele söylediklerim 
Maliye Bakam ve İçişleri Bakanı tarafından hakika
ten bir değerlendirmeye tabii tutulduğu takdirde, mu
vaffakiyetin daha yüksek olacağını temenni ediyor 
ve 'bu suretle teşekkürlerimi arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konuşmadan sonra 
mı görüşmek istersiniz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-
KAN (İzmir) — En son görüşmek isterim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Ferit Melen. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başjkan, muhte
rem arkadaşlarım; devlet gelirlerinden mahallî İda
relere pay ayrılmasını öteden beri ben de savunur
dum. Nihayet bu husus Sayın Ulusu Hükümeti dö
neminde bir kanunla gerçekleştirildi. Yalnız, bu ger
çekleştirilirken mahallî idarelerin hizmetlerinin de 
gözden geçirilmesi dazım iken, maalesef bu yapıla
mamıştır. 

Cumhuriyetin başlangıcında, biliyorsunuz mahallî 
idarelerin hizmetleri daha genişti; faraza, il yolları, 
ilköğretim, sağlık hizmetleri, hatta tarım hizmetleri
nin bir kısmı il özel idarelerine ait hizmetlerdendi. 
Maalesef diyeyim veyahut hadiselerin zoru ile diye
yim, bu hizmetler tedricen birer birer devlet hizmeti 
olarak geri alındı, merkezî hükümet tarafından alın
dı; faraza bugün il özel idarelerinde hiçbir hizmet 
kalmamıştır. İl özel idareleri; vali konağı, valinin oto
mobil masrafı ve fonksiyonu olmayan teşkilat mas
raflarından ibarettir, başka bir kamu hizmetleri yok
tur. 

Belediye hizmetlerinde de tedahüller olmuştur; 
birçdk büyük illerin, bilhassa nüfusu 300 binden 
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fazla olan illerin suları, kanalizasyonunu vesaireyi yi
ne devlet bütçesi kendi üzerine almıştır. Bunların 
hizmetlerinde de tedahül vardır. 

Şimdi bu pay ayrılırken, ıbu hizmetlerin de yeni 
şartlara göre tekrar gözden geçirilmesi lazımdı, za
rurî idi; bugün bu yapılmalıdır. Bülhassa idarenin 
yeniden düzenlenmesi yapılırken, bunun da ele alın
ması zaruridir. îl özel idarelerine para veriyoruz, 
fakat bunların nereye harcanacağı beli değildir; kor
kuyorum 'ki, israfa sebep olunsun. 

İkinci husus, bu Ikanunla, bu paylardan bir kıs
mı İçişleri Bakanlığının emrine verilmektedir, İçiş
leri Bakanlığı emrine bir fon teşkil edilerek veril
mektedir. Böyle bir fon teşkilinle esasen ben de kar
şı değilim. Çünkü, bu bir lihtiyaç karşılığıdır, beledi
ye ve mahallî idareler bütçelerinde zarurî açıklar 
olur veyahut devlet anlara bazı hizmetler tevdi ede
bilir. Bunların kendiliklerinden vergi ihdas etmeleri 
yetkileri yoktur, ıbu sebeple bir kaynak bulamazlar. 
Bunların bir fondan karşılanması veyahut bütçeye 
konacak tahsisattan karşılanması lazım gelir. Ancak, 
bu fon teşkil edilirken ne şekilde, hangi ihtiyaç için, 
hangi maksatla kullanılacağını kanunda belirtmek 
lazımdır. Bu, getirilen tasarıda bir yönetmeliğe bıra
kılmıştır. Yönetmelik, biliyorsunuz, hangi bakanlığa 
verilmişse, hizmet o bakanlık /tarafından hazırlanır. 

önergeyle koyulmuş bir hüküm daha var; «ob
jektif esaslar» denilmiştir, ama objektif esaslar nedir; 
bunlardan hiçbirisine ait kanunda bir işaret olmadığı 
için, İçişleri Bakanlığının takdiri ile harcanacaktır bu 
fonlar., 

Muhterem arkadaşla**, maalesef memleketimizde 
demokrasiye arız olan partizanlık hastalığı, baştan, 
kökten beri devam etmektedir; bugün de birçok ör
neklerini görüyoruz, bu hastalık artan bir nispette 
devam etmektedir. İçişleri Bakanlığının kendisini 
partizanlıktan kurtarıp bu fonu hakikaten objektif 
esaslara göre dağıtacağına inanmak güçtür. Hele ıbir 
hükümet ki, mahallî seçimlerde bunu ilan etmiştir, 
«Bize oy vermeyene hizmet yoktur, yardım yoktur» 
demiştir; böyle bir hükümete nasıl itimat edersiniz 
ve onun takdiriyle para harcamasına nasıl müsaade 
edersiniz? (Alkışlar). 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Yanlış, öy
le bir şey söylenmedi. 

FERİT MELEN (Devamla) — Hükümetiniz bu
nu Başbakanın ağzıyla, muhtelif bakanların ağzıyla, 
diyar diyar dolaşarak her tarafta ilan etmiştir, «Biz
lere oy vermeyene biz yardım yapamayız» demiş
tir. Bunu resmen ilan etmişken, onun Hükümetinden 

objektif esaslara göre bu fonun dağıtılacağını nasıl 
beklersiniz? 

Bu sebeple, ben muarız kalmıştım ve maalesef 
kanunun eksik tarafıdır; (milyarlarca lirayı vermekte
siniz emrine; bugün 7 milyar, yarın 15 milyar ola
caktır. (ANAP sıralarından «öyle bir şey söylenme
di» sesleri). 

Sadece doğuda değil, batıda da söylenmiştir. Her 
tarafta bakanlarınız dolaşarak bunu her yerde açık 
açık, çekinmeden söylediler. 

BAŞKAN — Sayın Ferit Melen, sataşmalara ce
vap vermeyiniz; aksi takdirde yeni sataşmalar, yeni 
cevaplar olur, uzar, zamanınız bitmiş olur efendim. 

FERİT (MELEN ((Devamla) — Evet, fazla konu
şacak değilim; söylemek istediklerim bunlardı. Bu 
sebeple, tasarının bu hükmüne muarız kaldım ve bu 
hüküm değişmedikçe, maalesef bu kanun tasarısına 
müspet oy vermemize de imkân olmayacaktır. 

Ben, (geçmişte örnekler hilirim; bütçeye mahallî 
idareler için konmuş olan tahsisatın tamamını, o ta
rihte bir içişleri 'bakanı kendi seçim çevresine verebil
miştir, bugün de bu beklenir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Maliye Baka
nı söz istemişlerdir, 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

AR1KAN i(lzmir) — Sayın Başkan, değerli milıleit-
vekilleri; parti (grupları adına yapılan konuşmalarda 
tasarının olumlu bulunduğu ve ülkeye hayırlı olması 
temenni edildi. Yine bu konuşmalar sırasında, her üç 
partiye mensup değerli milletvekiMerinin önergeler 
hazırladıkları ve bu önergelerde, tenkit edilen hu
susların düzeltildiği açıklandı, belirtildi. Binaenaleyh, 
yüksek heyetinizin kabulüne mazhıar olacaktır; o yüz
den yasanın tekniği üzerinde konuşmayacağım, sa
dece iki nokta üzerinde duracağım. 

Şahsı adına konuşan Sayın Üzel; «Bir kavram 
kargaşası vardır» dedi «(Korkarım ki, siz sadece ver
gi tahsilatından söz ediyorsunuz, vergi tahsilatından 
pay verilmesinden söz ediyorsunuz; resim ve harç
lardan alamayacaksınız» dedi. Hayır, böyle bir en
dişeniz olmasın; iki yönden endişeniz olmasın. 
Bütçenin (B) cetveline baktığınız zaman vergi gelir
lerini görürsünüz; vergi gelirlerinde bu resim ve haırç-
ların da yer aldığını bulursunuz. Bu klasifikasyona 
göre «vergi gelirleri» terimi tümünü içermektedir. 
Kaldı ki, meseleye Anayasa açısından da bakmak la
zım. Biliyorsunuz Anayasamız 73 üncü maddesinde 
«Vergi ödevi» nden bahseder ve bu maddenin içeri-
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sinde de.verlgi, resim, harç ve benzeri malî yüküm
lülükleri sayar. IDemek oluyor ki, genel tanım vergi
dir, hepsi onun fer'i durumundadır. Binaenaleyh, 
kavram kargaşası diye bir şey söz konusu değildir. 
Bunu arz ettikten sonra, şimdi geliyorum Sayın Fe
rit Melen'in 'beyanlarına. 

Biliyorsunuz, ilk belediye ülkemizde 185(6 yılın
da İstanbul'da kuruldu; 10 yıl sonra da Anadolu'da 
kurulmaya (başladı ve ilk Belediye Gelirleri Kanunu 
1912 de çıktı, daha sonra tadil gördü. Bu kanundaki 
ilkeler Cumhuriyet dönemindeki 5237 sayılı Kanunda 
da yer aldı. Bütün mahallî idareler maliyecilerinin 
görüşü budur. 52'37 sayılı Kanun 40 yıl uygulandı; 
40 yıl uygulandıktan sonra yeni Belediye Gelirleri 
Kanunu çıkarıldı, maalesef bu kanun da 5237 sayılı 
Kanunun, hatta Osmanlı'dan gelen kanunun etkisin
den kurtulamadı. Oysa, aradan bir asın aşkın bir za
man geçmişti; sosyal telakkiler, devlet anlayışı, ihti
yaçlar, olaylar değişmiştir, özel idarelerin ve beledi
yelerin bir gelir fıkdanı içine düşmesi, kendi öz kay
naklarıyla bunları karşılayamaması mukadderdi. Bu 
yüzdendir ki, son zamanlarda zaten mahallî idarele
rin genel gelirlerle karşılanması temayülü ortaya çık
mış ve bu doktrinde de münakaşa edilir olmuştur 
ve bunun, merkezî idarenin mahallî idare yöneticile
rine yetki yapma vasıtası olmadığı, bunun bir zaru
retten kaynaklandığı ifade 'edilmiştir ve edilmektedir. 
Sayın Melen'e bir örnek vermek isterim. Sayın Mem-
duh Yaşa'nın da asistanı olmuştur, şimdi halihazırda 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Maliye Pro
fesörüdür İzzettin Önder; o (bu konuda özel bir teb
liği, sanıyorum 1983 yılının sonunda vermiştir. Bi
naenaleyh, balkan arkadaşlarım Ferit Melen'in ifade 
ettiği gibi - ki söylememişlerdir - 'böyle bir şey söyle
miş olsalar dahi, bu, zaruretlere uylgun ıbir ifadedir, 
yoksa anti - demokratik değildir. 

Sayın Ferit Melen, Cumhuriyet döneminde ma
hallî idarelerin üzerine düşen görevin tayin edildiği
ni; fakat günümüzde bunun kaybolduğunu söyledi; 
doğrudur. Temenni ederim ki, Hükümetimiz birçok 
şeyi yapacağı gibi, mahallî idarelere düşen hizmetle
ri, özellikle özel idarelerle, belediyelere düşen hizmet
leri, günün anlamına göre ortaya çıkarır. 

Şimdi, Sayın Ferit Melen'in değindiği son konu
ya geliyorum. Diyor ki; «İçişleri Bakanlığındaki fonu 
kullanırken partizanlık yapacaksınız.» önce size bu 
konuda bir istatistik! bilgi vermek istiyorum. Bili
yorsunuz, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanuna göre 
özel idarelere ayrılan ve İller Bankasında İçişleri Ba

kanlığı emrine yatırılan fondan şimdiye kadar 8 mil
yar 175 milyon 950 bin 310 lira yardım yapılmıştır. 
Bu, 404 projeye taalluk etmektedir. IBu projelerin 
104'ü imalat sektörüyle alakalıdır, 149'u hizmet sek
törüyle alakalıdır, 107'si tarım sektörüyle alakalıdır, 
41'i turizm sektörüyle alakalıdır, 3'ü de enerji sektö
rüyle alakalıdır. Bundan böyle de 'böyle olacaktır. 
Bunun, (bu projelere sarfın, politikayla ne alakası ola
bilir? Kaldı ki, İçişleri Bakanlığında toplanacak fo
nun yapılacak bir yönetmelikle dağıtılması esası ge
tirilmişti., 

Yine MDP'den Sayın Şengün, «Objektif kriterle
re igöre dağıtılsın, hiç değilse zan ortadan kalkar» 
dediler. Gerek Hükümet, gerekse Anavatan Partisi
nin Plan ve Bütçe Komisyonundaki sayın üyeleri, 
kuşkusuz bunu kabul ettiler ve yönetmelikte objektif 
ikuralların yer almasını kabul ettiler. Şimdi bu kadar 
iyi niyetle davranan Hükümete, bu kadar iyi niyetle 
karar veren Bütçe ve Plan Komisyonunun üyelerine, 
siz geliyorsunuz «Partizanlık yapacaksınız» diyorsu
nuz. 

Kaldı ki, size bir şeyi daha anlatmak isterim 
Sayın Ferit Melen, Hukukta bazı düzenleyici tasar
ruflar vardır; Anayasa başta gelir, sonra kanunlar 
gelir, sonra tüzükler gelir, sonra yönetmelikler gelir; 
bunlar hep genel ve objektif tasarruflardır. Eğer süb
jektif nitelikli olursa, ilgilinin zaten dava hakkı var
dır, 'hukukî murakebeye tabidir. Binaenaleyh, huku
kî değer taşıyan ve hukukî sonuç doğuran belgelerin 
içerisinde partizanlık görebilmek veya partizanlık ya-
kıştırabilmek, bence biraz ağır oluyor. Onun için 
hiç merak etmeyiniz, Anavatan Partisi İktidarı beş 
yıl süreyle objektif ölçüler içerisinde, iyi niyetle ül
kenin meselelerini çözmeye çalışacaktır; yoksa Van' 
da gördüğüm gibi, yapılmış bulunan belki milyarla
ra mal olan bir verem hastanesinin atıl kalmasına ne
den olmayacaktır. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Melen, «Son söz milletveki-
linindir» hükmüne göre size söz veriyorum; buyu
run efendim. 

FERİT MELEN ;(Van) — Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Bakanın telmihini anlamak ıgüç değil. Yani, 
Van'da yapılmış olan Verem Hastanesini benim yap
tırdığımı iddia etmektedir. Van'da yapılan verem 
hastanesi ben muhalefetteyken, o zamanın iktidar 
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partisi tarafından programa alınmış ve İhale edilmiş, | 
yapılmıştır. Hatta başlangıçta 400 yataklı yapılırken, j 
Muş vilayeti ile Van vilayeti arasında taksim edil- ! 
mistir ve 200 yataklı yapılmıştır. Mütemadiyen «Do- j 
ğuya öncelik vereceğiz» diyen Bakan, bakın, Van gi
bi yerde ve verem nispetinin en yüksek olduğu bir 
beldeye 200 yataklı bir verem hastanesini çok görü
yor. Bu mu doğuya öncelik vermek? (ANAP sırala
rından «çok görmüyoruz, yapılmamış diye üzülü
yoruz» sesleri) 

Yapılmış, yapılmış.. Yapıldı, bitti, yalnız kulla
nılmadı. (ANAP sıralarından «ona üzülüyoruz» ses- I 
leri) Üniversiteye tahsis edildi, vesaire. 

iki husus var; birisi, Van'da verem hastanesini 
çok görmek, istatistikleri tetkik edin, Türkiye'de nü
fus nispetine .göre en çok veremli hasta olan yerdir 

- ve bugün dahi büyük bir ihtiyaç halindedir; sizin Hü
kümetinizin ele alıp öncelMe yapması lazım gelen 
bir iştir. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — inşallah 
yapacağız. I 

FERİT MELEN '(Devamla) — Bu şekilde Sayın 
Bakanın biraz dikkatli olması lazımdır, ulu orta, şu
raya buraya çamur atmaması lazımdır. 

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

BAŞKAN — Rapor üzerinde 'görüşmeler tamam
lanmıştır. I 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su- I 
nacağım: Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : I 

2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediyelere ve İl 
özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun Tasarısı I 

MADDE 1. — Belediyelere ve 11 özel İdarele
rine Genel IBütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilme
si Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şe- I 
kilde değiştirilmiştir. I 

«Madde 1. — Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat I 
toplamı üzerinden belediyelere % 9, il özel idarele- I 
rine % 3 nispetinde pay verilir. I 

IBu paylar, gelir saymanları tarafından aylık ola- I 
rak hesaplanıp tahsil edilen ayı takibeden ay sonuna 
kadar içişleri Bakanlığı emrinde ayrı ayrı hesaplara 
kaydolunmak üzere İller Bankasına yatırılır. I 

I İller (Bankasında her ay sonuna kadar toplanan 
I belediye payının % 83'ünün Banka tarafından tçiş-
İ leri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı 
j sonuçlarına göre ilgili belediyelere dağıtımı planla

nır. 
Belediyeler payından arta kalan % 17'lik paylar

dan meydana gelen miktarın % 20'si içişleri Bakan
lığı emrinde toplanır, kalan % 80 nispetindeki bölü
mü ise İller Bankasının programında bulunan beledi
ye altyapı tesis ve projeleri için kullanılmak üzere 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrine verilir. 

İller Bankası kendisine borçlu belediye ve il özel 
idarelerinin vadesi .gelmiş borç taksitlerini Genel Büt
çeden bu idarelere ayrılan paylardan kesmeye yetki
lidir. 

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan 
il özel idare payının % 90'ı Banka tarafından, İç
işleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayı
mı sonuçlarına göre il özel idarelerine dağıtılır. 

11 Özel İdareleri payından artakalan % 10 nispe-
I tindeki miktar İller Bankasında lçişlerî' Bakanlığı 

emrindeki fonda toplanır. 
Yukarıdaki fonların dağıtımı İçişleri Bakanlığı 

tarafından hazırlanacak yönetmelikle objektif kriter
ler göz önünde bulundurularak yapılır. 11 Özel İda
relerine ait fonun dağıtımı esaslarının tespitinde, kal
kınmada öncelikli bölgelere ağırlık verilir. 

BAŞKAN — Madde özerinde söz isteyen var 
mı? 

IBuyurun Sayın §enıgün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın (Başkan, 

sayın milletvekilleri; mahallî idarelere, belediye ve il 
I özel idarelerine yeni imkânlar sağlayan bu tasarı do

layısıyla, önce memnuniyetimizi ifade etmek isterim. 
Geçmiş uygulamalar göstermiştir ki; mahallî 

idarelerimiz, belediyeler ve il özel idareleri, Devle
te, Hazineye sağladıkları büyük imkânlar ölçüsünde 
kendi yöreleriyle ilgili olarak pay alamamaktadır
lar, alamamışlardır. Hükümet, şimdi kendi felsefesine 
de uygun olarak, bu tip idarelere yeni imkânlar ge-

I tirmek üzere bu tasarıyı huzurlarımıza sunmuştur. 
I Değerli arkadaşlarım, tasarının, daha doğrusu 
I okunan maddenin bir iki noktasına kısaca değinmek 

isterim. 
Bunlardan birisi, hassasiyetle üzerinde durmak is

tediğimiz birisi, içişleri Bakanlığı emrinde toplana
cak fonların kullanılmasıyla ilgilidir. Komisyon mü
zakerelerinde, hazırlanacak yönetmeliğin birtakım 

I kıstasları ihtiva etmesi gerektiği şeklinde yaptığımız 
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Öneri kabul edilmiştir. Bununla ne demek istediğimi
zi huzurlarınızda kısaca ifade etmek istiyorum. 

Buradaki objektif kriterden maksat; Allah gös
termesin, bir yöremizde sel felaketi gibi, bir başka 
yöremizde, gene Allah göstermesin, deprem felaketi 
gibi, bir başka yörede büyük yanığın felaketi gibi ha
diselerin vukuunda İçişleri Bakanlığının derhal va
ziyet etmesi ve o mahallî idarelere maddî imkân sağ
lamasıdır. Bizim objektif kriterden muradımız buy
du; sanıyorum yönetmelik hazırlanırken de bu ama
cımıza, bu arzumuza uyulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı emrine 
verilecek fonun partizanca kullanılmaması, sanıyo
rum iktidarın da, muhalefetin de halisane dileğidir. 
Aksi halde, son mahallî seçimlerde görüldüğü gibi, 
iktidar kanadının her mahallî yörede, aşağı yukarı 
her yerde, kendilerinden yapılan taleplere, «Bize oy 
verirseniz bunlar yerine getirilecekıtir» vaatleri, bu
rada üzerinde hassasiyetle durmamız ıgereken bir hu
sus olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu vaatleri yerine getir
mek zorundasınız. Aslında, bu vaatlerde bulunduğu
nuz için, bunun ağırlığını önümüzdeki dört beş yıl
da fevkalade hissedeceksiniz. {ANAP sıralarından 
«Biz rahatız» sesleri). 

Umarım bütün arkadaşlarım gönül rahatlığı için
de bu vaatlerini yerine getirirler ve fakat İçişleri Ba
kanlığı emrine verilecek bu fonun bu rahatlığı 
sağlamak için kullanılmasını arzu etmezler. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktaya daha değin
mek istiyorum, 

ti özel idarelerine verilecek fonların kullanımın
da kalkınmada öncelikli bölgelerin gözetileceği, ön 
planda (tutulacağı öngörülmüştür; buna yürekten ka
tılırız. Kalkınmada öncelikli bölgelere, Hükümet 
bundan önce de getirdiği bir tasarının kanunlaşma
sıyla birtakım ayrıcalıklar, hatırlayacaksınız, vergi 
ayrıcalıkları itanımış bulunuyor. 

Burada üzerinde durmak istediğimiz husus şu
dur: Acaba kalkınmada öncelikli bölge nedir; bunun 
esası, kıstası nedir? Türkiye'de bölge, coğrafî bakım
dan çok büyük bir alanı kapsar. Sanıyorum bu iti
barla, daha sonra çıkarılan kanunlarda bölge yerine 
yöre; yani daha dar bir yer, bir alan göz önünde 
bulundurulmak istenmiştir. 

9 , 5 , 1984 O : 1 

(Komisyon müzakerelerinde, «Kalkınmada önce
likli bölgeler» ifadesinin vilayet anlamına geleceği, 
şehri, bir ili kapsayacağı ifade edilmiş ve hangi ille
rin kalkınmada öncelikli il olduğunun tespitinde de 
bazı kıstasların - sosyal ve ekonomik - ele alındığı 
hususu Devlet Planlama Teşkilatı temsilcileri tara
fından 'belirtilmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, demek ki kalkınma
da öncelikli bölge, il itibariyledir, bölge itibariyle de
ğildir. Şimdi, düşünmek üzere şu soruyu ortaya atı
yorum: 

Batının en (gelişmiş illerinden birisi İzmir; Sayın 
Bakanın seçim bölgesidir. Ben orada öyle bir ilçe 
biliyorum ki, kalkınmadan nasibini alamamıştır. Be
nim bölgem Denizli'de, ben öyle bir ilçe biliyorum 
ki, kalkınmadan nasibini alamamıştır; fakat ben yi
ne bugün «Kalkınmada öncelikli bölge» denilen mef
hum içindeki illerden birinde öyle ilçeler biliyorum 
ki, batıdaki illerin ilçelerinin çoğundan daha geliş
miştir arkadaşlarım. (ANAP sıralarından «adını söy
le» sesleri) Müsaadenizle onu siz bulun değerli kar
deşlerim, 

Değerli arkadaşlarım, bu noktaya lütfen parmak 
basalım ve bundan böyle, bir konuşmamızda da işa
ret ettiğimiz ıgibi, kalkınmada öncelikli il değil ve 
fakat kıstasları ortaya koymak üzere «Kalkınmada 
Öncelikli ilçeler» mefhumunu getirelim. Bundan son
raki uygulamalarımızda il itibariyle değil ve fakat il
çeler itibariyle kalkınmada öncelikli bölgeleri tespit 
©delim, hakkaniyet üzere hareket edelim derim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, süreniz dolmuş
tur, toparlanmasını rica ederim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — (Bitiriyorum. 
Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce de ifade ettiğim 
gibi, prensip olarak mahallî idarelere böyle bir im
kânın tanınması memnuniyet vericidir; fakat her şey
den önce uygulama önemlidir. IBunu da bu vesileyle 
burada belirtir, hepinize en derin saygılarımı suna
rım. (MDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — '1 inci madde üzerine verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 45 Sıra Sayılı Kanun Tasarı

sının 1 inci maddesinin, sözlü olarak açıklayacağı-
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mız gerekçelerle aşağıdaki 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mazhar Haznedar 

Ordu 
Atillâ iSin 

Mu§| 
İsmail Saruhan 

Ankara 
Mustafa Kani Bürke 

Denizli 
İsmail Şerügün 

Denizli ^ 
Saffet Sakarya 

Çankırı 

tarzda değiştirilmesini arz 

tsmail Ülğdül 
Edirne 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Necip Artükoğlu 
Burdur 

Mahmut Akkılıç 
İzmir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Alâeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 

MADDE 1. — Genel bütçe vergi gelirleri tahsi
lat toplamı üzerinden belediyeler yüzde 10, 30, il 
özel idarelerinde yüzde 2, 30 nispetinde pay verilir. 

Bu paylar, gelir saymanları tarafından aylık ola
rak ' hesaplanıp tahsil edilen ayı takip eden ay sonu
na kadar İçişleri Bakanlığı emrinde ayrı ayrı hesapla
ra kaydolunmak üzere İller Bankasına yatırılır. 

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan 
belediyeler payının, Genel Bütçe vergi gelirleri tahsi-
silat toplamının yüzde 8'ine tekabül eden bölümü 
banka tarafından İçişleri Bakanlığınca bildirilecek 
son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre büyük kent 
belediyeleri dışındaki, belediyelere dağıtımı planlanır. 

İller Bankasında toplanan belediyeler payının, 
Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüz
de 2'sine tekabül eden holümü Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı emrinde «Belediyeler Fonu» olarak .İller 
Bankasındaki bir hesapta toplanır. 

Bu Fon'dan nüfusa bakılmaksızın bütün beledi
yelerin, İller Bankasının yıllık yatırım programına gi
ren haritaları, imar planlan, bilcümle tesisleri ve 
bunlara ait projeler için Bayındırlık ve İskân Bakan
lığınca hazırlanıp Resmî Gazetede yayınlanacak yö
netmelikteki esaslara göre tahsiste bulunulur. 

Bu fonun yüzde 6'sı Boğaziçi İmar Müdürlüğü 
payı olarak ayrılır; her yıl sonunda tahsis edilemeyen 
bölümü İller Bankası sermayesine aktarılır; 

(İller Bankası kendisine borçlu belediye ve il özel 
idarelerinin vadesi gelmiş borç taksitlerini Genel 
Bütçeden bu idarelere ayrılan paylardan kesmeye 
yetkilidir. 

'İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan 
il özel idare payının, Genel Bütçe vergi gelirleri tah
silat toplamının yüzde 2'sine tekabül eden bölümü 
yüzde 80'i Banka tarafından, İçişleri Bakanlığınca 
bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre 
il özel idarelerine dağıtılır. Yüzde 20'si ise İller Banka
sında il özel idareleri için İçişleri Bakanlığı emrinde 
toplanır. 

Belediyelere ve il özel idarelerine ait paylardan 
eşit (miktarlarda alınarak teşkil olunacak ve Genel 
Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının yüzde 0, 60' 
ına tekabül eden kısmı İçişleri ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı emrinde «Mahallî İdareler, Fonu» ola
rak İller Bankasında açılacak bir hesapta toplanır. 

Bu Fon'un yarısı Bayındırlık ve İskân Bakanlığın
ca belediyelerin imar uygulamalarında, diğer yarısı 
da İçişleri Bakanlığınca mahallî idareler için kulla
nılır. 

Mahallî İdareler Fon'unun dağıtımı, ilgili bakan
lıklar tarafından hazırlanarak Resmî Gazetede neş
redilecek yönetmelikteki objektif kriterler göz önün
de bulundurularak yapılır. Dağıtım esaslarının tes
pitinde, kalkınmada öncelikli bölgelere ağırlık veri
lir. . 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komis
yon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI İKÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
1 inci maddeyi, kabul edilen önerge ışığında oy

larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1984 Malî Yılı Bütçe Kanununun 

66 ncı maddesinin (e) bendinin birinci fıkrası yürür
lükten kaldırılmıştır-

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

Bu madde ile ilgili olarak verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 45 sıra sayılı İKanun Tasarısı

nın 2 nci maddesinin, mükerrer tediyeye yer verme
mek üzere aşağıdaki tarzda değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ali Mazhar Haznedar Ayhan Fırat 

Ordu Malatya 
Hayrettin Elmas Fahri Şahin 

İstanbul Malatya 
Saffet Sakarya İsmail Dayı 

Çankırı Balıkesir 
N. Oğuzhan Artukoğlu Beraiti Erdoğan 

Burdur Samsun 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

MADDE 2. — 1984 Malî Yılı Bütçe Kanununun 
66 ncı maddesinin (e) bendi ile 18.11.1983 tarih ve 
2960 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (b) bendi yü
rürlükten kaldırılmıştır^ 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet katılıyorlar mı?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜMÜ 
ALAATT1N FIRAT {Muş) — Katılıyoruz efen
dim, 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY ı(Bolu) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Verilen önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılmaktadır, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi, verilen ve kabul edilen önerge ışı
ğında oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorumî 
MADDE 3. — 2&80 sayılı Belediyelere ve 11 özel 

İdarelerine Genel IBütçe Vergi Gelirlerinden Pay Ve
rilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 3 üncü 
madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1 inci maddenin birinci 
fıkrasında; belediyeler için belirtilen nispet 1984 yı
lında % 6, 1985 yılında % 7, 1986 yılında % 8, tt 
özel İdareleri için nispet 1984 yılında % 1, 1985, 
1986 yıllarında % 2 olarak uygulanır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

3 üncü madde üzerinde verilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 45 sıra sayılı Kanun Tasarısı

nın 3 üncü maddesinin, sözlü olarak açıklayacağımız 
gerekçelerle aşağıdaki tarzda değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ali Mazhar Haznedar İsmail Üğdül 

Ordu Edirne 
Atillâ Sin Necip Oğuzhan Artukoğlu 

Muş Burdur 
İsmail Şengün Mustafa Kani Bürke 

Denizli Denizli 
İsmail Saruhan Ayhan Fırat 

Ankara Malatya 
Saffet Sakarya Togay Gemalmaz 

Çankırı Erzurum 
Alâeddin Kısakürek Mahmut Akkılıç 

Kahramanmaraş İzmir 

Madde 3. — 2380 Sayılı Belediyelere ve 11 özel 
İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Ve
rilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki Geçici 3 üncü 
maddesi eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1 inci madde ile Genel 
Bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından ayrılması 
öngörülen payların yüzde 2'lik kısmı İller Bankasın
da Belediyeler Fonu olarak ayrılmak üzere belediye
ler için 1984 yılında yüzde 7,15: 1985 yılında yüzde 
8,15; 1986 yılında yüzde 9,30 ve 11 özel İdareleri için, 
1984 yılında yüzde 1,15; 1985 yılında yüzde 1,15, 
1986 yılında yüzde 1,30 olarak uygulanır. 

«Mahallî İdareler Fonu» Genel Bütçe vergi gelir
leri toplamının, 1984 yılında yüzde 0,30'u; 1985 yı
lında yüzde 0,30'u; 1986 ve müteakip yıllarda yüzde 
0,60'ı olarak oluşturulur. 

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

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendÜm. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmaktadır, önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir, 

3 üncü maddeyi, kabul edilen önerge ışığında oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
3 üncü madde, verilen önerge istikametinde kabul 
edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihini takibe-

den aybaşında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. Yokr 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
Maddeler üzerinde görüşmeler bitmiştir. 
Oyunun rengini belli etmek üzere söz isteyen var 

mı? Yok. 
Tasarı açık oylamaya tabi bulunmaktadır. 
Oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırıl

mak suretiyle yapılmasını oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
2. — Ankara Milletvekili Sururi Bay kal'm; Türk 

Kanunu Medenisine Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/62) (S. Sayısı: 46) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylama devam 
ederken gündemin 2 nci sırasındaki 46 sıra sayılı ka
nun teklifinin müzakeresine geçiyoruz. 

46 sıra sayılı, Ankara Milletvekili Sururi Baykal' 
in, Türk Kanunu Medenisine Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporunu görüşeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza arz 

ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ko
misyon raporunun okunmasına karar verilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
«Ankara Milletvekili Sururi BaykaTın Türk Ka

nunu Medenisine Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi» Adalet Bakanlığı temsilcileri ile 
teklif sahibinin de katılmasıyla Komisyonumuzca in
celenip görüşüldü. 

Türk Kanunu Medenisinin tümüyle gözden ge
çirilmesi ve günün ihtiyaçlarına göre lüzumlu görüle-

(1) 46 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. I 

cek değişikliklerin yapılması amacıyla çıkarılan 
1.6.1981 tarihli ve 2467 sayılı Kanun uyarınca, üni
versite öğretim elemanları, Yargıtay üyeleri, hukuk 
hâkimleri ve Adalet Bakanlığında görevli hâkimlerle 
Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinden oluşturulan 
Komisyon 9.7.1981 tarihinde göreve başlamış olup 
çalışmalarını bitirme aşamasına gelmiştir. 

Komisyona söz konusu Kanunla verilen iki yıllık 
çalışma süresi 28 . 6 . 1983 tarihli ve 2862 sayılı 
Kanunla 31 . 12 . 1984 tarihine kadar uzatılmış ise 
de Komisyonun çalışmalarını bitirmek üzere olduğu 
öğrenilmiştir. 

Komisyon çalışmaları, Kanunun bütünlüğünü boz
mayacak şekilde yürütülmekte olup boşanmayla ilgili 
hükümlerde duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden 
incelenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Tasarının yakın bir gelecekte son şeklîni alarak 
Başbakanlığa sunulacağı Adalet Bakanlığı temsilcilen-
ce de ifade edilmiştir. 

Cemiyetimizin temeli olan Medenî Kanunun bü
tünlüğünün bozulmaması bakımından konunun, tek
nik komisyonca hazırlanmakta olan tasarı içinde hal
ledilmesinde büyük yarar görülmektedir. 

Kanun teklifi yukarıda arz olunan nedenlerle Ko
misyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine 
geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar ve
rilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı 
ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Ali Dizdaroğlu Ahmet Ilhami Kösem 

Antalya Malatya 
Sözcü Coşkun Bayram 

Mustafa Uğur Ener Maddeye geçilmesi 
Kütahya görüşündeyim. 

Adana 
İbrahim Taşdemir Alpaslan Pehlivanlı 

Ağrı Ankara 
Sabahattin Eryurt Akif Kocaman 

Erzurum Gümüşhane 
Mehmet Sait Erol İlhan Dinçel 

Kabulü görüşündeyim. Teklifin maddelerine 
Hakkâri geçilmesi görüşündeyim. 

Malatya 
İhsan Nuri Topkaya Hasan Altay 

Ordu Samsun 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 
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BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde Halkçı 
Parti Grubu adına Sururi Baykal'ın bir konuşma ta
lebi vardır. 

Buyurun Sayın Sururi Baykal. (HP sıralarından 
alkışlar) 

HALKÇI PARTİ GRUBU ADINA SURURİ 
BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; grubumuz adına hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. 

Günün geciken bu saatinde zamanınızı böyle 
çok önemli bir konuda almak ihtiyaç ve durumun
dayız. Günün bu saatine bu çok önemli kanunun 
isabet etmesinin, bu sorunların hep ikinci plana itil
diğinin acı bir tesadüfü olmaması gerektiği inancını 
taşıyorum. 

'Değerli milletvekilleri, Türk Kanunu Medenîsi
nin uygulamada en fazla tartışılan ve ihtiyaca uygun 
bir düzenlemeye kavuşturulması istenen hükümleri 
hiç şüphesiz ki, boşanmaya ilişkin hükümlerdir. Aile 
müessesesi, kuşkusuz kutsaldır ve azamî ihtimamı 
dikkat ve toleransı gerektirir. Ancak, bütün bu ger
çeklere rağmen, yürümesi imkânsız bir hale gelmiş 
bir evlilik ilişkisinin devamında ısrar edilmesinin or
taya koyduğu ve koyabileceği problemlerin genişliği 
ve vahameti de ortadadır. 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamızın bu kıs
mında vekili bulunduğumuz vatandaşlarımızın oriji
nal seslerini, bu mukaddes çatının altında siz değerli 
milletvekillerimize birer pasaj okumak için de olsa, 
getirmek durumundayız. 

iBir vatandaşımız, «38 yıldır kıl kadar birbirimizi 
incitmediğimiz yeni eşimle soyadı değişikliği nede
niyle aynı otel odasında kalamıyoruz; kızımızı ziya
ret edemiyoruz» diyor. 

Bir başka mektup sahibi, «8 ay beraber kaldık; 
10 yıldır boşanamıyoruz» diyor. 

Bir başka mektup sahibi; «'Senelerdir ayrı yaşa
yan, bir araya gelmeleri artık mümkün olmayan mil
yonlarca insanın namusunu, onurunu, hayatını kur
taracaksınız; özgürlüğe kavuşturacaksınız, bizleri ay
dınlığa kavuşturacaksınız. Bu yaşlı kanun, özellikle 
boşanmalar kısmı Türk halkının örf ve gelenekleri
ne, insan hak ve hürriyetlerine tamamen ters düş
mektedir» diyor ve ilave ediyor; «Gidip öldürmek is
tedim, vazgeçip katil olmayı istemedim» diyor. Tam 
orijinalliği ile arz ediyorum size, «Sizlere yalvarıyor, 
senelerce ayrı yaşayan, birleşmesi de mümkün ol
mayan bu cehennem azabı evlilikten milyonlarca in
sanın kurtulmasını siz milletvekillerimizden ümitle J 
bekliyoruz» diyor. I 
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'Bir başka yurttaşımız, «5 senedir ayrı yaşıyoruz, 
şimdi soruyorum boşanmaları kolaylaştırıcı kanuna 
karşı çıkanlara; sizler de böyle cehennem azabı ev
liliklerle karşı karşıya kalsanız, böyle bir zehirli ha
yata duçar olsanız, yine karşı çıkar mıydınız? Allah 
kimseyi cahil, manyak, geçimsiz aile ile karşılaştır
masın. Hiç kimse yuvasını mecbur kalmadıkça boz
mak istemez, hele benim gibi dar gelirli huzuru yu
vasında arayan gibileri» diyor ve devam ediyor; 
«'Sizlere yalvarıyorum, 5 senedir ayrı yaşayıp artık 
bir araya gelmesi mümkün olmayan benim gibi mil
yonlarca insanın onurunu, haysiyetini kurtarın, öz
gürlüğe kakvuşturun, hayatımızı bağışlayın» diyor. 

Bir başka mektup sahibi; «56 yaşındayım, 19 yıl
dır ayrı yaşıyorum, ben nasıl bir suçluyum ki, vatan 
hainleri, caniler, hırsız ve uğursuzlar türlü afların 
içine giriyorlar da, ben hiçbir aftan istifade edemi
yorum? Boşanma hakkım, Sözde bir kusurluluk iddia
sıyla elimden alındıktan sonra, nasıl oluyor da her 
yasada bulunan süre mefhumu Medenî Kanunda yer 
almıyor?» diyor. 

'Bir başka mektup sahibi; «9 senelik evli iken 
tüberküloz geçirdim, kısa tedaviden sonra görevime 
başladım, eşim 1960'tan bu yana yanıma sokulmadı. 
1979'dan 'beri mahkemeler birbirini izledi; ne birle-
şebildim ne de boşanabildim. Eşim, ihtar davetine 
uyup geliyor, 3 gün ayrı odada yatıyor; divanı dü
şürdüm diye terk edip gidiyor; 13 dava açtım» diyor 
bu mektup sahibi. 

Bir emekli vali, bir emekli genel müdür; Siyasal 
Bilgiler mezunu «13 senedir ayrı yaşıyorum, iki de
fa boşanma davası açtım reddedildi, lütfen bu ka
nunu bir ideal olarak alınız» diyor. 

«64 yaşındayım; 30 sene evvel fiilen ayrı yaşa
maya başladım. 1955 yılında evlenerek yeni eşimden 
3 erkek çocuğum oldu. Tahsil ve askerliklerini ikmal 
ettiler. Köyümde, henüz ben 11 yaşımda iken, ben
den 10 yaş büyük, 21 yaşında bir akrabaya, muva
fakatimi dahi almadan vermişler» diyor. 

Bir başka mektup sahibi; «Şimdi eşimin avuka
tıyla pazarlık halindeyim. Eşim, 500 bin lira ve ay
rıca ayda '20 bin lira verirlerse bu iş biter, boşanı
rım diyormuş. Demek ki haklı kere haklı olduğum 
halde, mülkün temeli dediğimiz adalet beni boşamı-
yor, para boşayabiliyor» diyor. 

Bir avukat bir mektup yazıyor; «yeni hazırlan
makta olan Medenî Kanun Tasarısında doyurucu 
hüküm bulunmadığını üzüntüyle öğrenmiştik. Bu ne
denle, sizin girişiminiz ilk ciddi öneridir. Boşanma 
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davalarının yıllarca uzaması ve sürüncemede kalması 
topluma büyük zararlar vermektedir, çoğu kanlı 
olaylara neden olmaktadır. Fiilen yıllardır ayrı olan, 
bir araya gelmesi mümkün olmayan ve sadece kâğıt 
üzerinde kalmış evlilikleri, sırf taraflardan birinin 
şahsî intikam duyguları için sona erdirmemek için 
yapılagelen en büyük yanlıştır. Mahkeme kapıların
da yıllardır beklemenin ezikliği ve ruhsal çöküntüsü 
içinde olanlar teklifin olumlu sonuç vermesini dört 
gözle beklemekte ve dua etmektedirler. Bu insanlar 
3 yıl, hatta 4 yıl beklemeye hazırdırlar. Karşı tara
fın ekonomik sorunlarını çözmeye, yüksek nafaka 
ödemeye de razıdırlar. Bekledikleri, kâğıt üzerinde 
kalan sözde evliliklerin sona erdirilmesiyle yeniden 
yaşama arzusu ve ümidine kavuşmalarıdır» diyor. 

Bir başka mektup sahibi, «Versin bir milyon bo-
şanalım deyip diretiyorlar» diyor. 

Bir başka mektup sahibi, «Ayrılmış eşleri zecri 
tedbirlerle bir araya getirmek mümkün değildir, bu
nun hiçbir örneği yoktur. 58 senedir toplum yapımıza 
uymayan, hele günümüz anlayışıyla bağdaşmayan, 
getirdikleri iyiliklerden çok kötülükleri her sınıfa ya
yılmış bu kanun, değişmesi zorunlu hale gelmiş bu
lunmaktadır. Boşanma kolaylaştırılırsa, aile bağları 
kuvvetlenir, karşılıklı sevgi saygı artar, kanunun ta
raflara verdiği cüret ve cesaret de kırılacağından, 
aileler kendiliğinden bir huzur ortamı içinde olurlar, 
yani aile anarşisi önlenmiş olur, aile faciaları mev
cut Medenî Kanundan kaynaklanmaktadır» diyor. 

Değerli hocamız Sayın Hıfzı Veldet*in, 1941 ta
rihinde istanbul Üniversitesince hazırlanan «Medenî 
Kanunun 15 inci Yıldönümü» adlı eserindeki görüş
lerini bir pasaj halinde size arz etmek istiyorum; çün
kü bu kanunun Yüce Meclise sevk edildiği tarihte 
Sayın Hıfzı Veldet Beyefendinin bir gazetede çıkan 
kanaati bu kanun hakkında olumsuz olmuştur. Bu 
geçen 40 küsur yıl içinde nasıl görüş değiştirebildi
ğini anlamak mümkün olmamakla beraber, takdiri 
yüce heyetinize sunacağım. 

Sayın Hıfzı Veldet, bu bahsettiğim 1941 tarihli 
eserin 628 inci sayfasında Türk Medenî Kanunu
nun aile hukukunu düzenleyen bölümünün topalla
dığını söylüyor; 40 yıl önce söylüyor. Bugün bu ka
nun topallıyor değil, ayakları kesilmiş sürünüyor 
muhterem milletvekilleri. 

(Sayın Hıfzı Veldet hocamız, 659 uncu sayfada 
da; «Medenî Kanunumuzun terke mütedair hükmün
den başka veya bu hükmü tadilen böyle bir boşan
ma sebebinin kanuna konulması ne dereceye kadar 
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doğru olur bilemeyiz; fakat öyle insanlar tanıyoruz 
ki, kan ve kocasıyla 12 yıldır fiilen ayrı yaşıyor ve 
boşanmaya uğraşıyor ve mahkemeler bir türlü bo
şanma kararı vermiyor. Böyle bir aileden artık ce
miyet için ne fayda beklenebilir? Binaenaleyh beş 
seneden fazla bir zaman ve fiilen ayrı yaşayan ve ba
rışmalarına imkân olmayan...» 

BAŞKAN — Sayın milletvekili bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

45 sıra sayılı kanun tasarısı için oyunu kullan
mayan var mı? («Var, var» sesleri») Kullansınlar efen
dim, zira kupaları kaldırtacağım. 

Buyurun Sayın Baykal. 

SURURİ BAYIKAL (Devamla) — «Binaenaleyh 
beş seneden fazla bir zaman fiilen ayrı yaşayan ve ba
rışmalarına imkân olmayan karı kocanın boşanabil-
mesi için böyle bir sebebin düşünülmesi hiç değersiz 
değildir» diyor. 

668 inci sayfada da, «'Boşanmaların önüne kanun, 
kaide, içtihatlarla geçilemez. Kültür, ahlak ve ikti
satla geçilir» diyor. Bunları 40 yıl önce söylüyor. 

Sayın Hocamızın verdiği 12 yıllık misal bizim 
verdiğimiz misallerin yanında çok cüce kalır. 12 yıl 
değil, 22 yıl, 32 yıl, 42 yıldır boşanamayan yurttaş
larımız vardır. 

Değerli milletvekilleri, bu teklifle kangren olma
ya yüz tutmuş sosyal bir yaraya sizlerle birlikte mer
hem olmak amacını taşıyoruz. 

Medenî Kanunun boşanmaya ilişkin hükümleri 
millî yapımıza uygun düşmediği gibi, çağdaş da de
ğildir. Evlilikten beklenen sosyal faydanın kalma
dığı hallerde biraraya fiilen gelemeyen insanların sa
dece kâğıt üzerinde evli kalmaları yanlış ve kötü yö
nelişlere neden olur. Toplumun ahlakî değerleri ge
riler. Zillet içinde başı eğik insanların ve çocukları
nın çoğalmasına neden olur. 

Teklif bir gazetede görülen, «Boşanamayan kadın 
kendini yaktı» haberi üzerine hızlandırıldı, daha bü
yük bir çabuklukla verilme ihtiyacı duyuldu. 

Bu "kanun teklifinde kadın erkek ayrımı yapıl
mamıştır. Medenî Kanunda öngörülen maddî ted-
birler aynen korunmaktadır; gerekirse artırılabilir. 
Kanun teklifinde öngörülen süre az veya çök gö
rülebilir, bu süre azaltılabilir veya çoğaltılabilir; fa
kat, kanun yüksek izin ve katkılarınızla çıkmalıdır. 
Boşanma güçlüğü, mahkemelerdeki sayısız davaların 
sebebi olmaya devam etmektedir. 

Medenî Kanunun getirdiği çok önemli iki ilke 
vardır muhterem milletvekilleri: Biri; taaddüd-i zev-
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câta geçit vermek istemeyişi; biri de, resmî nikâhtan 
yana tavır almasıdır. Ancak, boşanmaya ilişkin Me
denî Kanun hükümleri, boşanma güçlükleri, çok ka
rılı evliliğe, taaddüd-i zevcâta, resmî olmayan nikâ
ha neden ve sebep olmaktadır. Bu amaçlar ise, Me
denî Kanunun ilkelerine aykırı düşer. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, çok affedersiniz, 
sözünüzü kesmek durumundayım. 

45 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde oylama 
muamelesi bitmiştir. Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 
SURURt BAYKAL (Devamla) — Medenî mü

ebbetleri affetmek, onlara yeniden huzur ve mutlu
luk içinde yaşama imkân ve fırsatını vermek gere
kir Aksi takdirde bu müebbetlerin elini kolunu sal-' 
layarak, kötülüklerin kucağında kendilerini yok eder
ken, mikrop saçmalarına, dejenere nesiller yaratma
larına engel olunamaz. Dört duvar arasındaki mah
remiyet nedeniyle boşanma sebeplerini çoğu kez is
pat etmek zordur. Akraba evliliklerinde, müşterek 
evlilikten doğan çocuklar varsa, genellikle gerçek 
boşanma sebebi hâkim huzuruna getirilememektedir. 
Yanlış eş seçimi, bazen de irade dışındaki evlilikler, 
boşanma güçlükleri nedeniyle yapılan hata ve ku
surla kabili telif olmayan ağır sonuçlar getirmekte
dir. oÇğu kez bir ömrün heba olmasına, çocukların 
perişan ve mutsuz olmasına neden olmaktadır. El
bette ki, hata ve kusurların bir müeyyidesi olmak ge
rekir, ama müeyyidenin kusurla mütenasip olması, 
belli bir süreye de bağlanması şarttır. Cumhuriyet 
hükümetlerinin getirdiği aflarla muhtelif suçlular af-
fedilmiştir; iyi de olmuştur. Bir istatistiğe göre, af
fedilenlerin sadece yüzde ikisi yeniden suç işlemiş
lerdir. Bu nedenle aftan yanayız. Bu aflardan müeb
betler bile yararlanmıştır; ama Medenî Kanun mah
kûmları, medenî müebbetler yararlanamamıştır muh
terem milletvekilleri. Çünkü bunlar sürünmeye, ıs
tırap ve sosyal işkence içinde ölüme terk edilmişler
dir. Bunlara müebbetler demek bile mümkün değil
dir, müebbetler zaman zaman aflardan yararlanmış
tır. Bunlar ne biçim müebbetler ki, bu afların kap
samı dışında tutulmuşlardır. 

Boşanmaların kolaylaştırılması meselesi siyaset 
penceresinden bakılmaya müsait olmayan, ciddî sos
yal bir yaradır. Buna rağmen Komisyonda görüşü
lürken, bahse değer bir eleştiriye muhatap olmama
sına, bilakis teşekkürle, övgüyle karşılanmasına rağ
men reddedilmesi isabetsiz olmuştur. 

Teklif Adalet Komisyonunda görüşülürken, Ada
let Bakanlığınca kurulan bir Komisyonda Medenî 
Kanunun tümü üzerinde değişikliği için 1981'den be
ri çalışıldığını, çalışmaların birkaç ayda biteceği, ön
görülen düzenlemelerin tamamen aynı olmasa bile, 
büyük benzerlik taşıdığı ifade edildi. 900 küsur mad
denin bitirilerek Meclise sevk edilmesi, Komisyon
larda görüşülmesi, Meclis Genel Kuruluna inmesi, 
görüşülmesi büyük zaman kaybına sebep olacaktır 
muhterem milletvekilleri. Kaldı ki, teklifte öngörü
len süreler üzerinde değişikliğin yapılabileceğini be
lirttik. Maalesef reddedildi. Sosyal bir yara yazın 
gelmesine, yoncaların bitmesine talik edildi muhte
rem milletvekilleri. 

Değerli milletvekilleri, raporda yer almamasına 
rağmen bir eleştiri de kusur esasını getirmemesine 
ilişkindi. Oysa, zaten bu işin sosyal bir yara haline 
gelmesine neden, kusur esası idi. Kaldı ki, ayrı bir 
öneri de getirilmedi. Demin zikrettiğimiz mahremiyet 
nedeniyle kusurun ispatı her zaman kolay olmuyor. 

Değerli milletvekilleri, bir muhalefet milletveki
line ait olması dışında teklife atfedilebilecek bir ku
sur yoktur. 

'MEHMET TURAN BAYEZtT (Kahramanma
raş) — Estağfurullah. 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Bu nedenle 
reddedildi sanıyoruz. Bu tutumun iyilik getirmeye
ceğini düşünüyoruz. Muhalefet imzalı öneri ve teklif
lere karşı çıkmak alışkanlığı, bu iktidarın en büyük 
zaafı haline geldi. (HP ve MDP sıralarından alkış
lar) 

Bu tutum, bu partizanca yaklaşım, iktidarın sicil 
hanesine yerleşti, kurumlaştı. Yarın kitaplarda nasıl 
yer alacağını şimdiden görür gibiyim. ANAP ikti
darının kusurları sayılırken; «Partizandı; Muhalefe
tin sesine kulaklarını tıkamıştı; Muhalefetin imzasını 
taşıyan tüm öneri ve teklifleri reddediyordu, bu yüz
den demokrasi yara aldı» denecektir. 

Muhterem milletvekilleri, bunların denmesini is
temiyoruz, demokrasinin yara almasını istemiyoruz. 
Demokrasi, fazilet rejimidir, diyalog rejimidir. Di
yalog kurmaya, bu beş seneyi birlikte birbirimizin 
sesine kulak vererek, birbirimize hak vererek geçir
meye mecburuz. 

Grubum ve şahsım adına engin saygılar ve sev
giler sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

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

din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
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Sayın Sururi Baykal Beyefendiyi dinledik, duygulan
dık. Bilseydim ben de bana her gün gelen mektup
ları buraya getirir, okurdum. 

Meseleye duygusallık veya siyasî açıdan değil, 
hukuk tekniği kanun yapma tekniği açısından bak-
saydık, sanırım çok daha sağlam ve salim bir yol 
tutmuş olacaktık. 

Arkadaşımın, «Teklifi sırf muhalefetten geldiği 
için reddedilmiştir» tarzındaki görüşüne şöyle bir ce
vap vereyim: Dün ve bugün Adalet Komisyonunda 
sayın muhalefetten gelen teklifler benimsenmiştir. 
Eğer Anavatan Partisinin böyle bir tutumu olsa idi, 
'bu iki teklif de (demin sözünü ettiğim Adalet Ko
misyonundan geçmiş olan) reddedilirdi. 

'Kaldı ki, aile hukuku ile çok yakın ilgisi olan bir 
konuda siyasetin yeri olmasa gerek. Biz bu görüşte
yiz, bu inançtayız. Mesele arz ettiğim gibi aile hu
kukumuzu, Türk Medenî Kanununu yakından ilgi
lendiren bir sorundur1. 

Arkadaşımızın gerekçelerine katılmamak müm
kün değil; boşanma konusu toplumsal bir sorun ola
rak karşımızda bulunmaktadır. Ancak, hepinizin bil
diği gibi, Medenî Kanunla ilgili bilimsel bir komis
yon 2467 sayılı Yasa ile kurulmuş, bilahara kanunun 
öngördüğü süre içerisinde çalışmalarını bitiremeye
ceği anlaşılınca, yasada değişiklik yapılarak komis
yonun çalışmaları için bir yıl daha müddet tanınmış 
ve komisyonun 31 Aralık 1984 tarihine kadar işle
rini bitirmesi yasada öngörülmüştür. 

Bundan önce yine bir vesile ile arz etmiştim; ko
misyon çalışmalarını hemen hemen bitirmiştir. Ge
çenlerde komisyon üyeleriyle bir toplantı yaptık. Ha
ziran sonuna kadar Türk Medenî Kanununun tü
müyle ilgili ve bu kanunu günümüzün ve toplumu
muzun şartlarına uygun hale getirme yönündeki ça
lışmalarının biteceğini ve raporlarını vereceklerini 
ifade ettiler. Ben de bunu siz muhterem üyelere arz 
etmiştim. 

Bizim ve Komisyonun görüşü; meseleyi bir bü
tünlük içinde alalım, Medenî Kanunun sistematiğini 
bozmayalım, yama tedbirlerle, acil tedbirlerle bu 
çok önemli konuyu deldirmeyelim şeklindedir. Bir 
bütünlük içinde huzurunuza getireceğiz, yakın bir za
manda gelecek. Hiç arkadaşım merak etmesin; yaz 
geldi, yonca tohumu atıldı, yonca yeşerdi, yakında 
hiçeceğiz, yakında biçilecektir. Kabul ediyoruz, Ba
kanlık olarak kabul ediyoruz, önemli bir sorundur; 
ama müsaade buyurun, yıllardan beri uygulanan ve 
gerçekten birçok sakıncalı mı desem veya toplumla 

uyum sağlayamayan hükümlerinin de bulunduğu ar
tık ayan beyan olan Türk Medenî Kanununun bü
tünü içinde bu konuyu ele alalım. Bu kanun buraya 
gelecek, yüce heyetinizin tetkikinden geçecek, ina
nıyorum bu konuda kamuoyunu ve siz muhterem 
heyetinizi tatmin edici bir tasarıyla huzurunuza ge
leceğiz. Aksaklıklar varsa burada düzeltilir, ona da 
bir diyeceğim yok; Yüce Meclisin yetkisi dahilinde
dir. Ricamız, kanun yapma tekniği ve sistemi içinde 
meseleyi ele alalım. Bu kadar beklenmiştir, bir süre 
daha beklensin. Yonca biçilmek üzeredir. 

Saygılarımla arz ediyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde başka söz isteyen 
var mı? Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
çok önemli bir tasarı tartışılıyor, kangren olmuş bir 
yaranın üzerine gidiliyor ve bir arkadaşımız Türki
ye'nin çeşitli yerlerinden (gerçekten «şifa bekleyen 
hastalardan» tabirini kullanmama müsaade ediniz) 
gelen mektupları getiriyor burada okuyor ve Sayın 
Bakanımız; «Ben de bilseydim, bendeki mektupları da 
getirirdim» diye cevap veriyor. Biraz sonra izah ede
ceğim şekilde, tedavisi mümkün olan bir yaranın bir 
an önce tedavisini biraz geciktiriyor. 

O bakımdan, aslında söz alacak değildim, ama 
böylesine bir konuda söz almamak mümkün olmu
yor değerli milletvekilleri. 

Türkiye'de kangren olmuş bir yaradır bu. Sururi 
Baykal Beyefendi arkadaşımız gerçekten çok güzel 
şekilde vurguladı bunu. Medenî Kanunda gerçekten 
büyük bir boşluktur, gerçekten büyük ve ters uygu
lama sonuçları doğuran bir madde, bir bölüm, bir 
hükümdür. Sayın Bakanlık bu konuya yaklaşmış olsa 
idi ve bu şekilde yıllarını ıstırap içerisinde geçirmiş 
olan o vatandaşlarımız rahata kavuşsaydı, «Oh» de
yip bir nefes alsaydı, tekrar dünyaya gelselerdi, aca
ba gelecek olan Medenî Kânun istediği şekilde bu 
kanunu tadil edemeyecek miydi? Neyi değiştirir sa
yın milletvekilleri?1 

Sayın Bakan, 31.12.1984 tarihinde geleceğini ifa
de buyurdular. 31.12.1984 tarihinde komisyonlara 
gelecektir. Birkaç yüz maddeden oluşan bu kanunun 
komisyonlarda görüşülmesi asgari beş-altı ay ala
caktır. Ondan sonra Genel Kurula gelecektir. Genel 
Kurulda bugüne kadar gördüğümüz görüntü nede
niyle çok daha önemli mütalaa edilecek konular onun 
önüne geçecektir ve Genel Kurulda bir türlü bu konu 
tartışılamayacaktır. Yani, bundan en aşağı yine bir 
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veya birbuçuk sene sonraya gün vermekteyiz. Bu 
birbuçuk sene içerisinde bu insanlara rahat nefes al
dırma acaba neden engellenmek istenir? Neden buna 
yaklaşılmak istenmez? Müsaade ederseniz ben şunu 
söylemek istiyorum : Muhalefetten geldiği için, Eğer 
iktidar kanadından gelmiş olsaydı, inanınız bu çı
kardı, kabul edilirdi ve hiç olmazsa bu insanlar bir 
buçuk sene evvel rahat nefes alırlardı. 

Biraz önce çok ilginç bir örneğini yaşadık. De
ğerli milletvekilleri, özellikle iktidar partisi milletve
killeri; bizden gelseydi kesinlikle hayır diyeceğiniz 
birçok önergeleri kabul ettiniz ve biraz önce çıkar
mış olduğumuz kanun o doğrultuda çıktı. İyi görün
tü değil bu, güzel görüntü değil bu. Muhalefetten 
geldiğinde özellikle daha hassasiyetle üzerinde duru
nuz. Sayın BaykaTın biraz önce size vermiş olduğu 
çok güzel bir işaret var, onu çok güzel değerlendiri
niz; zaman, o zaman sizin lehinize çalışacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Komisyon raporu üzerinde başkaca söz isteyen?.. 

Yok. 

Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, Türk Ka
nunu Medenisine Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifinin reddine dair Adalet Komis
yonu Raporunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu kabul edil
miştir, bu itibarla Kanun Tebliği reddedilmiştir. 

/. — 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediyelere 
ye İl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerin
den Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/476) (S. Sayısı : 45) (Devam) 

>BA$KAN — 2:2.1981 Tarihli ve 2380 sayılı Be
lediyelere ve ti özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının açık 
oylama sonucunu açıklıyorum : 

Kabul : 261 
Ret • : 12 
Çekimser : t 

Bu itibarla tasarı kanunlaşmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Fenni Islimyeli'nin bir 

talebi vardır; onu görüşeceğiz. 
Sayın Fenni Islimyeli, gündem dışı konuşmaya 

Sayın Maliye Bakanının cevap vermesi sırasında ken
disine sataşıldığı iddiasında bulunmaktadır. Biz zabıt

ları getirdik. Zabıtlara göre Sayın Bakan; «Böyle bir 
(talihsiz konuşmanın Fenni tslimyeli'den gelmiş olma
sına ben şahsen üzüldüğümü ifade eder, saygılar su
narım» beyanında bulunmaktadır, 

Başkanlığımız bu beyanda Sayın Fenni Islimye-
li'ye bir sataşma olduğu kanaatinde değildir. Bu be
yan, konuşmanın akışı ve üslubu içerisinde, bilhassa 
siyaset edebiyatında konuşulagelmiş sözlerdendir. Ken
dilerini rencide edici, kendilerinin sözlerini naksedici 
bir mahiyet görülmemiştir. 

Şayet kendileri konuşma talebinde ısrarlı iseler, 
İçtüzüğün 70 nci maddesine göre oylarınıza müra
caat edeceğim. 

Israr ediyor musunuz Sayın Fenni Islimyeli? 
FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

tabiî takdir ölçülerinize ancak hürmet duyarım; an
cak ifadenin beni rencide etmesinden ziyade önemli 
olan ifadelerimin tevil edilmiş olmasıdır, önemli olan 
nokta budur. Bu itibarla ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Sataşma olduğu hususunu... 
FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, lütfen, 70| nci. maddenin iki esaslı hükmü vardır. 
Bunlardan bir tanesi sataşma, diğeri tevildir. 

BAŞKAN — Sayın Fenni Islimyeli, siz sataşma 
üzerine söz istediniz, 2 nci fıkra dolayısıyla söz is
temediniz. 

FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — 70 nci mad
deye göre söz istiyorum Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN — Bu itibarla, sizin sözlerinizin tahrif 
edildiği yolunda Sayın Bakanın bir beyanına da rast
lamadık. 

FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — O zaman tas
vip mi buyuruluyor; Sayın Bakan benim ifademi tas
vip mi ediyor Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Onu bilemem, o ikinizin arasında 
olan bir konudur. 

FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Sizin ifadeni
zin mefhumu muhalifinden o çıkar. 

BAŞKAN — Eğer ısrar ediyorsanız oylayayım 
efendim? 

FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Takdir zatı 
ilinize aittin; 

BAŞKAN — Sataşma olduğu hususunu kabul 
edenler... Sataşma olduğunu kabul etmeyenler... Sa
taşma. olmadığı kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 
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Bir açıklamamız var sayın üyeler, Sayın Cahit Tu
tum ve arkadaşlarının, Sayın Maliye Bakanına söz 
verilmesi konusunda Başkanlığımızın beyanının tuta
nakların getirtilmesi suretiyle açıklanmasını istemele
ri üzerine tutanaklar getirtilmiştir; Başkanlığımızın 
beyanını tutanaklardan aynen okuyorum : 

«BAŞKAN — içtüzüğün 60 ncı maddesine göre, 
Sayın Maliye Bakanı, gündem dışı konuşma üzerine 
söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum.» 

Görüleceği üzere, söz verme keyfiyeti 60 inci mad
denin 1 inci fıkrası istikametinde ve konuşma üzeri
ne verilmiştir. Bu itibarla, 60 met maddenin 2 nci fık
rasına göre Maliye Bakanı gündem dışı bir konuşma 
talebinde bulunmamıştır. Hükümetin gündem dışı 
söz talebi, sayın üyelerin talepleri gibi Başkanlığa ön
ceden bildirilir, Başkanlık takdir eder, acele ve fev
kalade bir hadise sebebiyle Genel 'Kurula duyurulması 
zarurî görüldüğü takdirde Hükümete söz verilir. Bu 
itibarla Hükümet daha evvel gündem dışı bir söz 
istememiş ve ancak zabıtlarda görüleceği üzere, gün
dem dışı bir konuşmaya cevap vermek üzere davet 
edilmişlerdir. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Emlak Kredi Bankasının toplu konut yatırımla
rına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
t. Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/73) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve îskân Ba

lkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla.' 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. - Türkiye Emlâık Kredi Bankası tarafın

dan 1973 yılından itibaren (dahil) yıllar itibarı ile 
hangi İllerde ve kaç adet, kaç milyon lira tutarında 
toplu konut yaptırıldığının liste olarak bildirilmesini. 

Soru 2. — Bu uygulama sonuçlarına göre banka
nın toplu konut yatırımlarını yeterli buluyor musu
nuz? 

9 * 5 . 1984 O : 1 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, cevap kelimesini kullanmadınız 
efendim. Bu bir usulî ihmaldir. 

BAŞKAN — Efendim, aynen okuyorum. Lütfen, 
aynen okuyorum. Her üyeye de teker teker teksir edip 
dağıtalım. Bundan başka bir mana çıkaracak arkada
şımız da zannediyorum ki, bulunmaz. «Gündem dışı 
konuşma.üzerine söz istemişlerdir»; yani gündem dışı 
kim konuşuyor; Fenni tslimyeli, Onun üzerine söz is
temişlerdir, ona göre söz veriyorum. Bu itibarla ce
vap mahiyetindedir,- gündem dışı konuşma diye bir şey 
yoktur. Kaldı ki, Bakanın konuşmaları gündem dışı 
mahiyetinde değildir, sayın gündem dışı konuşmacı
ların cevabı mahiyetindedir. Bu konuyu yüksek hu
zurlarınızda açıklamak istedik. 

Şimdi, gündemimizde görüşülecek başka bir konu 
kalmadığından, 8.5.1984 tarihli Gelen Kâğıtlarda ya
yınlanan ve basılıp dağıtılmış bulunan 44 sıra sayılı 
kanun tasarısı ile sözlü soruları sırasıyla görüşmek 
için 10 Mayıs 1984 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.30 

Som 3. - Bankanın toplu konut yatırımlarını 
yeterli düzeye ulaştırmak için bir düzenleme yapma
yı düşünür müsünüz? 

T. C. 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 

Genel Sekreterliği 7 Mayıs 1984 
Ankara 

Sayı : Gen. Sek./A-13/01/2118 

Konu : Erzurum Milletvekili Sn. H, Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük 'Millet MiecM Başkanlığına 

İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının' 20 Nisan 1984 
gün ve 7/73-1082/03329 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 26.4,1984 gün ve K.K.T.D. 
18/106-127/03619 sayılı yazısı. 

îlgi (a) yazı gereğince, ilgi (b) yazı ilişiğinde Ba
kanlığıma intikal eden; Erzurum Milletvekili Sayın 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

— 556 — 



T. B. M. M. B: 63 1984 O: 1 

Hilmi Nalbantoğlu ıtarafından verilen yazılı soru 
önergesi hakkında gerekli inceleme ve işlemler yapıl
mış olup, yöneltilen suallerin cevapları ilişikte sunul
muştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

t. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân Balkanı 

Bilindiği üzere; Erzurum Millötveküi Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu tarafından bundan önce Balkanlığıma 
yöneltilen yazılı soru önergesinde değinilen T. Emlâk 
Kredi Bankası Genel Müdürlüğümüzün konuları hak
kımda, Bakanlığımızın 26 Nisan 1984 gün ve 
A-l 3/0,1/1882 sayılı yazısı üle yapılan açıiklamaların< 
içinde, anılan Genel Müdürlüğümüzün Kuruluşu, 
Statüsü, özetle anagörevleri ve 1983 yılı sonuna ka
dar gerök konuta yönelik kredileri ve gerdkse konut 
yapım çalışmaları, ayrıntılı olarak ve yıllar itibariyle 
belirlenmişti.; 

Bu defa, yazılı soru önergesine paralel olarak ve 
Bankamızın önceden arz olunan çalışmalarının bir 
kesitini oluşturan; 1973 yılından itibaren yapılan ko
nutların ilere göre dağılımı, adetleriyle aşağıda gös
terilmiştir. 

Türkiye Emlak Kredi Banlkası Genel Müdürlüğümüz
ce 1973 - 1983 Döneminde Yapılan Konutlar 

Bitim 
Yılı Y ö r e s i Adedi 

1973 
1974 İstanbul Vaitan Gazetesi 

Malatya 
Mersin 

1975 İskenderun 
Adana 
Ankara - Emek 

1976 Ankara - Olgunlar 
Ankara - Kavaklıdere 
AnJkara - Telsizler 
İstanbul - Levent 
Adana 

Bitim 
Yılı 

1977 

Y ö r e s i 

1978 

1979 

1980 

349 
18 
68 

TOPLAM 435 

11 
50 
12 

TOPLAM 73 

22 
40 
85 
55 
45 

TOPLAM 247 
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1981 

Istanbul-Levent 
İstanbul-Barbaros 
İzmir-Denizbostanlısı 
Kırşehir 
Niğde-Aksaray 
Adana 
Elâzığ 
Siirt 
Konya 
Çankırı 

TOPLAM 

Denizli-Şirinköy 

TOPLAM 

Ankara-Yenimahalle 
İzmir-Denizbostanlısı 
Kars 

TOPLAM 

İstanbul-Ataköy 
Ankara-Telsizler 
Ankara-Büyükesat 
İzmir-Denizbostanlısı 
Çankırı 
Denizli-Şirinköy 
İzmir Denizbostanhsı 
Ankara-Gaziosmanpaşa 
Yozgat-Yerköy 
Gaziantep-Kilis 
Siirt 
Çankırı 
Ankara-Telsizler 
Mersin-Anamur 

TOPLAM 

Urfa 
Bursa-Garajlar 
İskitler 
Kütahya 
Van 
İzmir-Selçuk 
Maltepe 

TOPLAM 

Adedi 

111 
60 

285 
160 
174 
76 
18 
24 
51 
46 

1 005 

100 

100 

20 
458 

486 

292 
734 
45 

138 
56 

140 
198 
11 
48 
18 
56 
69 

499 
10 

2 314 

82 
7 
7 

160 
70 
4 

14 

344 
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Bitim 
Yılı Y ö r e s i Adedi 

Gelibolu 
Malkara 
Yalova 
Gemlik 
Ceyhan 
Osmaniye 
Fethiye 
Denizbosıtanlısı 
Narlıdere 
Karaman 
Merzifon 
Ataköy 
Bornova 
Burdur 
Sarayköy 
Urfa 
Ceyhan 
Göztepe 
Tekirdağ 
Yalvaç 
Suluova 

TOPLAM : 
Çine-Aydın 
Ilgın 
Tavşanlı 
Ataköy-lstanbul 
Kaman 
Denizbostanlısı-îzmir 
Adana 
Bozüyük 
Alibeyköy 
Seydişehir 

9 
6 
9 

10 
6 
9 
8 

200 
4 

100 
8 

28 
14 
14 
4 

155 
87 

100 
5 
9 
9 

794 
4 
2 
6 

' . 2 477 
6 

372 
28 
8 
4 
8 

TOPLAM : 2 915 

Bankanın 1973-1983 döneminde konut yapını ça
lışmalarına ilişkin harcamalarının program ve gerçek
leşme durumları ise aşağıda belirtildiği gibidir. 

Konut vs. İnşaat İşleri 

Program Gerçekleşme 
Yıllar (Bin TL.) (Bin TL.) 

1973. 115 300 62 275 
1974 143 082 74 445 
1975 208 276 151 408 
1976 618 585 241 654 

9 , 5 a 1984 0 : 1 

OProgram Gerçekleşme 
Yıllar (BİN TL.) (BİN TL.) 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

630 165 
1 138 950 
<1 347 050 
2 796 207 
4 305 466 
4 594 000 
5 540 000 

12 365 761 

484 138 
953 682 
962 431 

1 910 029 
3 653 479 
6 605 358 
6 483 419 

994 068 

2. Bilindüği üzere bir İktisadî Devlet Teşekkülü 
'olan Banlka 2929 sayılı Kanun ve diğer yasalara 
göre kârlı ve verimli çalışmalk zorunda olan bir ku
ruluştur. 

Yine bilindiği üzere Banka, kurulduğu yıllardan 
beri çalışmalarını yüksek maliyetli ve toplam kay
naklarının % 90'mı aşan yabancı (kaynaklara dayalı 
olarak yürütegelmektedir. 

Kuruluşu Hakkındaki 109 sayılı KHK'nin «Ban
kanın Amaç ve Faaliyet Konuları» başlıklı 3 üncü 
maddesinde de belirtildiği gibi, Bankanın konut çalış
malarına yönelik işlevlerinin önemli Ikısmını kredi-
lendirme çalışmaları oluşturmaktadır. 

Nitekim kredilendirme çalışmaları içeriğinde Ban
ka kuruluşundan 1983 yılı sonuna kadar giderek ar
tan miktarlarda kaynak tahsis etmek suretiyle, ken
di kaynaklarından kullandırdığı çeşitli ıtürlerdeki uzun 
vadeli ve düşük faizli 22 milyar lira tutarındaki kre
di ile yaklaşık 400 bin aileyi sağlıklı birer konuta 
kavuşturmuştur. 

Banka kaynaklı kredilerimizin yıllar itibariyle sey
ri aşağıdadır. 

TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI A.S.'NOE 
1946 - 1983 DÖNEMİNDE KONUTA YÖNELİK 

OLARAK AÇILAN KREDİLER 

Açılan Krd. Yararlanan 
Yıllar Toplam (TL.) Kişi sayısı 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

4 638 000 
22 519 000 
21 388 000 
26 171 000 
14 456 000 
57 067 000 
94 000 000 
97 673 000 

109 308 000 

1 246 
4 122 
3 759 
2 738 
2 817 

12 110 
16 005 
12 979 
11 525 
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Açılan Krd. Yararlanan 
Yıllar Toplam (TL.) Kişi sayısı 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
(Geçici 

135 738 000 
65 844 000 
116 082 00Q 
98 725 000 
135 167 000 
139 063 Q0Q 
234 845 000 
298 100 000 
228 780 00Q 
300 266 000 
242 593 000 
171 324 000 
161 345 785 
140 444 421 
198 205 470 
249 535 000 
244 858 355 
360 478 145 
491 336 026 
482 972 355 
527 414 330 
524 049 270 
744 386 474 
926 536 971 

1 361 126 128 
1 671 319 853 
2 294 801 392 
3 798 332 000 
5 203 200 479 

rakam) 

10 985 
5 193 
10 183 
6 443 
7 564 
5 927 
10 468 
10 238 
9 263 
8 562 
9 257 
5 706 
5 076 
6 311 
9 006 
9 689 
9 736 
18 314 
17 221 
17 291 
14 116 
15 927 
15 374 
12 873 
12 850 
10 653 
9 756 
11 087 
8 917 

21 994 089 454 371 287 
Diğer yandan Banka 775 sayılı Gecekondu Ya

sası, 7269 sayılı Yasa ile bunun maddelerini değişti
ren 1051 sayılı Afetlerle İlgili Yasa ve özellikle 2985 
sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 2487 sayılı 
Toplu Konut Kanunu ile de çok çeşitli görevler yü-
kümlenrriiştir. Bankanın söz konusu yasalar ve 2487 
sayılı Kanonla oluşturulan Kamu Konut Fonu olmak 
üzere, çeşitli fonlardan aracı olarak açtığı kredile
rin (kalıntısı da 1983 yılı sonunda 41 milyar liraya 
ulaşmıştır. 

Kurulduğu yıldan günümüze kadar konut banka
cılığında önemli aşamalar yapmış bulunan Banka, 
kredilendirme işlemleri yanısıra ve bankacılık sistemi 
içinde oluşturduğu kaynak imkânları ölçüsünde ko

nut yapım çalışmalarına da büyük önem vermiştir, 
Banka, özellikle son yıllarda ülkemizin İçinde bu
lunduğu ekonomük koşullar ve inşaat sektöründeki 
Ikrize rağmen, konut yapım çalışmalarını artan bir 
hızla sürdürmüş ve kuruluşundan 1983 yılı sonuna 
kadar 1973 - 1983 dönemine ilişkin sayısal bilgileri 
yukarıda açıklanmış olan, yurdumuzun çeşitli yöre
lerindeki, çoğu birer örnek site görünümünde yakla
şık 23 ıbin konut üretlmiştir. Ayrıca, yapımı sürdü
rülen ve yapımı programlanmış olan 1 200 adet ko
nut 1984 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Söz 
konusu konutlar, Bankanın büyük şehirlerde sahibi 
bulunduğu değerli arsalar üzerinde yerleşme plan-
larma ve çevrenin konut tipine uygun olarak yapıl
makta, konutların tüm (teknik altyapıları, demiryolu, 
karayolu köprüleri, okul, cami gibi sosyal tesisleri 
ile tüm çevre düzenlemeleri de yine Banka tarafın
dan gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca, Banka kendi konut yapım çalışmaları ya
nı sıra, Devlete ait önemli projelerin yapımını da 
üstlenme dönemline girmiş bulunmaktadır. Bu çalış
malar içeriğinde; 

—• Millî Savunma Bakanlığına ait Ankara/Çan
kaya Yıldız Mahallesinde 2 020 adet lojmanın ihale
leri yapılmış olup, yapımları 1985 yılında tamamla
nacaktır. 

— Ankara-Ataikent 3. Devlet Mahallesi 180 ko
nut, Sincan-Eryaman 4,; Devlet Mahallesi 200 ko
nutun ihaleleri de sonuçlandırılmış olup, konutlar 
1984 yılında tamamlanacaktır. 

— Bakanlığımız 1983 yılı Gecekondu Fonu Prog
ramı Yeni İşler Bölümü çerçevesinde, 31 bölgede 
kiralık konut yapımı uygulamasına başlanılmış ve 13 
ildeki 700 konutun ihalesi de Bankaca gerçekleştiril
miştir. 

Ayrıca 6.4.1984 gün ve 84/7906 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Erzurum ve Kars deprem konut
larının yapımı görevi de Bankamıza verilmiştir. 

Ancak, ülkemizin bugün için büyük boyutlara 
ulaşan konut açığına ve konutsuz yurttaşları konut 
sahi'bi kılmaya yönelik bir görevi yukarıda değinil
diği üzere sınırlı kaynaklarıyla tek başına Bankanın 
başarmasını beklemek mümkün değildir. 

Esasen konu, 29.2.1984 tarihinde kabul edilen 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile de Hükümeti
mizce yeniden ele alınmış olup, Kanunun uygulanma
sı ile ilgili olarak hazırlanacak Tüzükte Bankaya yeni 
görevler verildiğinde, bu görevler de bugüne kadar ol
duğu gibi feragatle yürütülmeye çalışılacaktır. 
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3. Banka kuruluşundan bugüne kadar kullandırdığı 
bütün kredilerini ve ürettiği konutları, bütünüyle ya
bancı kaynaklara dayandırmıştır. Yabancı kaynaklar 
ise, bugün için maliyetleri oldukça yüksek boyutlara 
ulaşan mevduat ve ihraç edilen tahvillerden ibarettir. 
Zira Banka, 1946 yılında ICO Milyon lira sermaye 
ile kurulmuş, 1953-1965 yılları arasında 3'0O Milyon 
lira, 1978 yılına kadar 1 Milyar lira sermaye ile çalış
mış, nihayet nominal sermayesi 1979 yılında 3 Mil
yar, 1981 yılında ise 20 Milyar liraya çıkarılmıştır. 
Ancak halen 10,5 Milyar liralık kesimi ödenmiş du
rumdadır. Bunun da 8,2 Milyar liralık kesimi Devlet 
Tahvilleri ile ödenmiştir. Bu tahvillerin bir kısmı 
itfaya uğramaları nedeniyle zaman içinde nakde dö-
nüştürülebilmişse de, halen 5,8 Milyar liralık kısmı 
«Hazine izni olmadan nakde dönüştürülemez» kaydını 
taşımaktadır. Bankanın konuya yönelik çalışmalarını 
bir ölçüde daha etkinleştirebilmek amacıyla serma
yesinin nakit olarak ve kısa sürede ödenebilmesi için, 
Hükümetimiz programı da gözetilerek Bakanlığımız
ca da gerekli destek sağlanacaktır. 

Ayrıca Banka, önceki 4947 sayılı Kuruluş Kanu
nunun 2518 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesi ile 
ödenmiş sermayesinin dört katına kadar tahvil çı
karma yetkisine sahipken, kuruluşunu yeniden düzen
leyen 109 (10.10.1983) sayılı KHK ile bu yetkisi «öden
miş sermayesini geçmemek üzere tahvil çıkarabilece
ği» şeklinde daraltılmıştır. Yine 4947 sayılı önceki 
Banka Kanununun aynı maddesine göre, Bankanın 
ihraç edeceği tahvillere ait bütün işlemler ile; tahvil
lerin anapara, faiz ve ikramiyeleri kendilerinden önce 
çıkarılmış bulunan en son devlet tahvillerinin sahip 
olduğu bütün muafiyetlerden yararlanma jmkânına sa
hipken, Bankanın kuruluşunu yeniden düzenleyen 109 
sayılı KHK ile bu imkânlar da ortadan kaldırılmış
tır. Böylece bir yandan Bankanın ihraç edebileceği 
tahvil tutarı büyük ölçüde kısıtlanırken, bir yandan da 
satış şansı azaltılmıştır. Bu KHK'nın yasalaşması aşa
masında, konunun bu açıdan ele alınması beklenmek
tedir, 

Diğer yandan bilindiği üzere konu Hükümetimiz
ce de önemle ele alınmış ve 2.3.1984 tarihinde kabul 
edilen 2985 sayılı Toplu Konut Fonu kurulmuştur. 
Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan Tü
züğün yürürlüğe girmesiyle de tüm bankacılık kesi
minin sistemin içine alınmasıyla konut sorununun çö
zümünde önemli adımlar atılmış olacaktır. 

Ayrıca yine bilindiği gibi, 24.2.1984 tarihinde ka
bul edilen 2982 sayılı «Konut İnşaatında ve Kalkın

mada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda 
Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanın
ması Hakkında Kanun» ile de konut inşaatına ve kal
kınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlara ver
gi, resim ve harç istisna ve muaflıkları yoluyla yeni 
teşvikler getirilmiştir. 

Daha önce de değinildiği üzere, önemli boyutla
ra ulaşan ve sistemin kuralları içinde faaliyetlerini 
sürdüren bir Bankanın gücünü aşan konut sorununun 
çözümünde; Banka da, öncelikle bir finans kuruluşu 
olması nedeniyle açacağı konuta yönelik krediler ile 
ve ayrıca, bankacılık sistemi içinde yarattığı kaynak 
imkânları oranında toplu konut üretiminde bulunarak 
•konut sektörüne katkısını arttırarak sürdürecektir. 

Nitekim, önceki yazılı soru önergeleri nedeniyle 
de arz olunduğu üzere, kaynaklardaki gelişme doğ
rultusunda artırılabilrnek kaydıyla Banka, 1984 prog
ramında konuta yönelik kredileri için kendi kaynak
larından ilk etapta 10 Milyar Liralık limit öngörül
müş, konut yapım çalışmaları için de 12.4 Milyar li
ra yatırım yapılması planlanmıştır. 

2. •— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
bakanlıklar bünyesindeki teftiş kurullarının birleştiril
mesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekecinin yazılı cevabı. (7/74) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan • tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hiilmi Naıltbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

1. Tasarruf ve etkinliğin artırılması açısından, her 
bakanlığın bünyesindeki ve bakanlıklara bağlı kuru
luşlardaki denetleme kurullarının, bakanlığın özünde
ki bakanlık denetleme kurulu çatısı altında toplanma
sını uygun bulur musunuz? 

2. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üye
lerinin görevlerini, ilgili kuruluşları gezerek ve göre
rek yerine getirmelerini uygun bulur musunuz?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 4 . 5 . 1984 

Sayı : 06-Y-20/185 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

«Bakanlıklardaki denetim organları ve Yüksek Denet
leme Kurulunun çalışmaları» hakkındaki yazılı soru 
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önergesine, Sayın Başbakan adına verilen cevabımı
zın metninden 2 örnek ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz edenim. 
Abdullah Tenekedi 

Devlet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Naılbantoğlu'nun Yazılı 
Soru önergesine Cevaplarımız 

1. Balkanlılara bağlı kuruluşlardaki denetleme 
kurullarının, Bakanlık denetleme kurulu ile aynı çatı 
altında toplanması, ilk balkışta tasarruf ve etkinliği 
artırıcı bir önlem gibi görülebilirse de, bunun birta
kım teknik sakıncaları vardır. Şöyle ki: 

a) Bilindiği üzere, her kamu kuruluşu bir tüzel
kişiliğe sahiptir. Her tüzelkişiliğin de kendi bünye
sinde bir denetim organına ihtiyacı vardır. 

!b) Denetimin fayda ve etkinliği, denetim ele
manlarının formasyonu ile yakından ilgilidir. Har ku
ruluşun denetim elemanları, kendi (dallarında çeşitli 
deneyimler sonucu ihtisas kazanmaktadırlar. Denetim 
birimlerinin birleştirilmesi bu İhtisaslaşmayı engelle
yecektir. 

c) Bakanlıklarda olsun, bağlı kuruluşlarda olsun, 
denetim birimleri aynı zamanda idareye yetişmiş ele
man sağlayan kaynaklardır. 

Bağlı kuruluşların denetim 'birimleri kaldırıldığı 
takdirde, ileride bu kuruluşlarda kalifiye eleman sı
kıntısı doğabilir. 

• • mı 

9 s 5 . 1984 O : 1 

2. Malum olduğu üzere, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu, denetimine giren kuruluşları eko
nomik, malî, idarî, hukukî ve teknik yönden sürekli 
olarak denetim ve gözetim altında bulundurmakla 
görevlidir. 

Dolayısıyla* kurulun anagörevi klasik teftiş olmayıp, 
denetlenen kuruluşların, kalkınma planları ve yıllık 
programlar açısından durumlarını ele almak ve kâr
lılık ve verimlilik yönünden ekonomik bir değerlen
dirmesini yapmaktır. 

Kurul bu denetimini, yatırımların veya mal ve 
hizmet üretiminin her safhasında yapmaktadır 'Bu 
nedenle, her türlü kayıt ve belgeleri incelemekle be
raber, işyerlerinde de inceleme yapmak durumunda
dır. Zira, denetlenen kurum veya kuruluşların ger
çek durumlarını sıhhatli bir şekilde ancak böyle bir 
incelemeyle tespit «tmefc ve sonucun T.B.M.M. dene
timine sunmak mümkün olabilmektedir. 

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere, 
Yüksek Denetleme Kurulu denetim görevlileri, yıl
lık denetim raporlarını hazırlarken, mahallindeki bel
geleri ve kayıtları da inceledikleri gibi, gerek bilanço
ların kapanma döneminde idarelere yardım amacıyla, 
gerek üretim ve yatırımların değişik safhalarında yi
ne mahallinde inceleme ve denetim yapmak zorun
dadırlar. 

Abdullah Tenekeci 
Devlet Bakanı 

• ^ - M 
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2 . 2 . 1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediyelere ve 11 Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına verilen oylann sonucu : 

_ (Kanunlaşmıştır.) 
400 
278 
26t 

12 
1 
4 

121! 
1 

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

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Haindi Özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
ibrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım îpek 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Ali Bozer, 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neıüman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 

(Kabul 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel • 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Osmıan Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Fenni tslimyeli 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan. 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

Edenler) 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztek'in 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğiu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
Fahir Sabuniiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çeüin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil ibrahim Şahin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilm1! Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 
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HATAY 
fevfik Bilal 
Abdurrahman Demirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

ÎÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Mucip Ataklı 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz; 
Hayrettin Elmas 
Hallil Orhan Ergüder 
îsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz thsan Hasrürk 
R. Ercüment Konufcman 
Tül&y öney 
Turgult özal 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Bilal Şişman 
Saim Büiend Ulusu 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Vural Arıfcan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
özdemdr Pehlivanojlu 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 

Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci • 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş. 
tdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Muhlis Ankan 

Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Enver özcan 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

URFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Rıza öner Çakan 
İsa Vardal 

— 563 — 



ADANA 
Yılmaz- Hocaoğlu 

AĞRI , 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Eşref Akıncı 

T. B. M. M. B : 63 9 . 5 . 1984 
/ 

(Reddedenler) 

AYDİN 
İskender Cenap Ege 

İSTANBUL 
Doğarr'Kasaroğlu 
Namık Kemal Şentürk 
Ahmet Memduh Yaşa 

KARS 

Musa Öğün 

KÜTAHYA 

A. Necati Kara'a 

O : 1 

MANİSA 
Mustafa izci 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

VAN 
Ferit Melen 

(Çekimser) 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ADANA 
Cüntyt Canver 

AÖRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
İsmet Özarslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral (B.) 
Necdet Calp ' 
Hüseyin Barlas Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. ibrahim Karal 
(Bşk. V.) 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

AYDIN 
Halil Nüzhet Gorai 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

(Geçersiz Oylar) 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 

ORDU 
Bahriye Üçok 

(Oya Katılmayanlar) 

BİTLİS 
Raf et İbrahimoğlu 
Kâmran inan 

BOLU 
Seçkin Fırat 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
(B.) 
M. Memduh Gökçen 
İsmet Tavgaç 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Zeki Yavuztürk (B.) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V.) 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş (B.) 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Ti rai i (1. A.) 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
M. Murat -Sökmenoğlu 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Umren Aykut 

SİVAS 
Ruşan Işın 

M. Vehbi Dinçerler (B.) 
Ömer Ferruh llter 
Mehmet Kafkaslıgü 
Aitan Kavak 
Leyla Yeniay Kösıeoğlu 
Feridun Şakir Öğünç 
ibrahim Özdemir 
Ali Tanrıyar (B.) 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
İbrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
ismet Kaya Erdem (B.) 
Rüştü Şardağ 

KARS 
İlhan Aküzüm 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbüen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
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KOCAELİ 
Abdulhaliim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Kemal Or (tz.) 

KÜTAHYA 

Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli (B.) 

MALATYA 
Talat Zengin 

MANİSA 

Mehmet Timur Çınar 
İsmail özdağlar (B.) 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 

Beşir Çelebioglu 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUŞ 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAKARYA. 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

'SAMSUN 
ilyas Aktaş 
Mehmet Aydın (B.) 
Süleyman Yağcioğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naoi Mimaroğlu 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 

Yılmaz Altuğ 
Mahiiııut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaojlu 
M, Mükerrem Taşçıoğlu 
(B.) 

TEKİRDAĞ 

Ali Rıfkı Ataıever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 

TRABZON 
Eyüp Afide 
Necmettin Karadurran 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

URflFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
LurfuHah Kayalar (î. A.) 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy (B.) 
Engin Cansızoğlu 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücd 

(Açık ÜyeUk) 

BİNGÖL (D 

)>*<{ .«.. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

63 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

9 . 5 . 1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, inşasın
dan vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Baka
nın özel müşavirine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

3. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
resmî araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına iliş
kin Başlbakandan sözlü soru önergesi (6/60) 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, tu
tuklanan bir işadamına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/61) 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, bazr 
kurumlara ait gayrimen'kullerin kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/62) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Beledi

yelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Ge
lirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/476) (S. Sayısı : 45) 
(Dağıtma tarihi : 4.5.1984) 

2. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın; Türk 
Kanunu Medenisine Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/62) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7.5.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yın : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 45 

2 . 2 . 1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediyelere ve 11 Özel İdare
lerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /476) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 4 . 1984 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 18/101-1669/03474 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27 . 4 . 1984 ta
rihinde kararlaştırılan «2.2.1981 Tarih ve 2380 Sayılı Belediyelere ve 11 özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Ge
lirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. \ 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

2.2.1981 TARİH VE 2380 SAYİLİ BELEDİYELERE VE fL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE 
VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI ÎLE İLGİLİ GENEL GEREKÇE 

Şehirleşme hareketinin genişlemesi ve şehirlerde yaşayan nüfusun hızla artması, şehirlerle ilgili giderlerin 
de artması sonucunu doğurmuştur. Bu durum mahallî idareleri ve özellikle belediyeleri, finansman zorlukları 
ile karşı karşıya bırakmıştır. 

Her gün 'biraz daha artan mahallî hizmetlerin finansmanını sağlayaihiJmek için 1981 yılında yenıi Bele
diye Gelirleri Kanunu yürürlüğe konulmuş, ayrıca aynı yıl yürürlüğe giren 2380 sayılı Kanunla da Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden belediyelere % 5, il özel idarelerine de '% 1 nisbetinde pay ayrılması sağlanmıştır. 

Ancak aradan geçen 3 yıllık zaman zarfında, Belediye Gelirleri Kanununun arzulanan gelini sağlayama
dığı, artan hizmetler karşısında belediyelerin finansman zorluğu içinde kaldıkları görülmüştür. 

Diğer taraftan, Anayasamızın 127 nci maddesi mahallî idarelere görevleriyle orantılı gelir kaynaklarının 
sağlanmasını amir bulunmaktadır. 

Anayasamızın bahse konu hükmü de dikkate alınarak bu tasarı ile Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden be
lediyelere ayrılan pay <% 5'den % 9% 11 özel İdarelerine ayrılan pay •% l'den !% 3'e çıfcarıimafctadır. 



— a — 
2.2.1981 TARİH VE 2380 SAYİLİ BELBDtYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE 
VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI İLE İLGİLİ MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Genel Vergi Gelirleri tahsilat toplamı üzerinden 'belediyelere j % 9, ti Özel İda
relerine % 3 nispetinde pay ayrılması, belediyeler için ayrılan payların ı% 83'ünün, İl özel İdareleri için ay
rılan paylann '% 90'mın, nüfus esasına göre dağıtılması, belediyeler için kalan % 17'lik bölümün % 80'f 
hin İller Bankası programında bulunan altyapı tesiis ve projelerinin yapılması için Bayındıırlık ve is
kân "Bakanlığı, % 20'toinitı İç"işleri ©aikanlığı emrine verilmesi İl özel 'İdareleri için kalan % lO'luk bölümün 
ise kalkınmada öncelikli bölgelerdeki yatıranlara öncelik vermek şartıyla İçişleri Bakanlığı emrine veril
mesi öngörülmektedir. 

Belediyeler ve Ü özel idareleri "içlin İçişleri Bakanlığı emrindeki fonların dağıtım esasları bu Bakanlıkça 
hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilecektir. 

Madde 2. — Bu Madde ile 1984 Malî Yılı Bütçe Kanununun 66 ncı maddesinin (e) fıkrası yürürlükten kal
dırılmaktadır. 

Madde 3. — Bu Madde ile belediyeler için ayrılan payın 1984 yılında % 6, 1985 yılında (% 7, 1986 yılın
da % 8, İl özel İdareleri için ayrılan paym 1984 yılında % 1, 1985, 1986 yıllarında j % 2 olarak uygulan
ması öngörülmektedir. 

Madde 4. — Bu Madde ile Kanunun yayımını takip eden aybaşından yürürlüğe gireceği hususu hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 5. — Bu 'Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 3.5.1984 

Esas No. : 1/476 
Karar No. : 18 

TÜRKİYE (BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 27.4.1984 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 30.4.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «2.2.1981 Tarihli 
ve 2380 Sayılı Belediyelere ve ti özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 2 Mayıs 1984 tarihinde yapılan 
22 nci birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşüldü. 

Bilindiği gibi, hızlı şehirleşme ve artan nüfus, mahallî idareleri finansman zorluklarıyla karşı karşıya 
bırakmıştır. 1981 yılında gerek 23180 ve gerekse 2464 sayılı kanunlarda geniş kapsamlı değişiklikler yapılma
sına rağmen mahallî idarelerin ihtiyaçlarına cevap verilememiştir. Söz konusu bu kanunlarla, Genel Bütçe. 
Vergi Gelirlerinden, belediyelere >% 5, il özel idarelerine de ı% 1 nispetinde pay ayrılması sağlanmıştı. Ancak 
aradan geçen üç yıllık zaman zarfında, artan hizmetlere karşılık bu payların yetersiz kaldığı anlaşılmak
tadır., 

Diğer yandan, Anayasamızın 127 nci maddesi, mahallî idarelere, görevleriyle orantılı gelir kaynaklarının 
sağlanmasını amir bulunmaktadır. Bu hüküm de dikkate alınarak, bu tasarıyla Genel Bütçe Vergi Gelir
lerinden Belediyelere ayrılan pay ı% 5'ten % 9'a; İl özel İdarelerine ayrılan pay ise % l'den % 3'e çıka
rılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; kanun tasarısının tümü benimsenerek maddelerin görüşülmesine 
geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 İnci maddesine bağlı 1 inci maddenin 3 üncü fıkrasının son satırında yer alan «ku
ruluşlara» kelimesi «belediyelere» olarak değiştirilmiştir. 
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Aynı maddenin beşinci fıkrası, il özel idarelerini de kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 
Aym maddenin yedinci fıkrasında yer alan «artan» kelimesi «artakalan» olarak değiştirilmiştir. 
Yine aynı maddenin sekizinci fıkrası, hazırlanacak yönetmeliğin objektif kriterlere göre yapılması amacına 

yönelik olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi (e) fıkrasının tümüyle yürürlükten kalkması halinde, daha önceki uygulamalar

dan doğacak hataları önlemek amacıyla değiştirilmiş ve (e) bendinin birinci fıkrsınm yürürlükten kaldırıl
masını sağlayacak şekilde madde yeniden düzenlenmiştir. 

Çerçeve 3 üncü maddeye 'bağlı geçici 3 üncü madde ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 4 ve 5 inci 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

'Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Onural Şeref Bozkurt 
1 'inci maddeye karşıyım. 

Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 
İlhan Araş 
Erzurum 

Hasan Gürbüz 
Hatay 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

Haydar Özalp 
Niğde 

BaştaravekiM 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adama 

İV. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdun 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Togay Gemalmaz 
Erzurum! 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

H. Barış Can 
1 inci maddeye karşıyım. 

Sinop 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

M. Fenni İslimyeli 
Birinci maddenin İller Bankasının 

Imkânkrını daraltıcı nitelikteki 
fıkralarına karşıyım. 

Balıkesir 
İlhan Aşkın 

Bursa 
İsmail Şengün 

Birinci maddenin İler Bankası 
imkânlarımı daraltıcı niıteflikDeki 

fıkrasına karşıyım. 
DendzM 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
1 inai maddeye karşıyım. 

İstanbul 
İsmet Ergül 

Kırşehir 
Enver özcan 

Tokat 

Ferit Melen 
Muhalefet şerhlim ekidir. 

Van 

MUHALEFET ŞERHİ 

Mahallî idarelere ayrılan payın bir kısmının İçişleri Bakanlığının takdiri ile tevzi edilmesinde sakıncalar 
olduğu için Kanunun tümüne karşıyım. 

Van Milletvekili 
Ferit Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2.2.19S1 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediyelere ve İl özel 
İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Belediyelere ve İl Özel İdarelerine 
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat 
toplamı üzerinden belediyelere % 9, il özel idarelerine 
% 3 nispetinde pay verilir. 

Bu paylar, gelir saymanları tarafından aylık ola
rak hesaplanıp tahsil edilen ayı taki'beden ay sonuna 
kadar İçişleri Bakanlığı emrinde ayrı ayrı hesaplara 
kaydolunmak üzere İller Bankasına yatırılır. 

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan 
belediye payının % 83 ünün Banka tarafından tçiş
leri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı 
sonuçlarına göre ilgili kuruluşlara dağıtımı planlanır. 

'Belediyeler payından arta kalan % 17 lik pay
lardan meydana gelen miktarın % 20 si İçişleri Ba
kanlığı emrinde toplanır, kalan % 80 nispetindeki bö
lümü ise İller Bankasının programında bulunan be
lediye altyapı tesis ve projeleri için kullanılmak üze
re Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrine verilir. 

İller Bankası kendisine borçlu bulunan belediyele
rin vakti gelmiş borçlarının taksitlerini bu paradan 
kesmeye yetkilidir. 

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan il 
özel idare payının % 90'ı Banka tarafından, İçişleri 
Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı so
nuçlarına göre il özel idarelerine dağıtılır. 

11 Özel İdareleri payından artan % 10 nispetindeki 
miktar İller Bankasında tçişleri Bakanlığı emrindeki 
fonda toplanır. 

Yukarıdaki fonların dağıtımı İçişleri Bakanlığı ta
rafından hazırlanacak bir yönetmeliğe göre yapılır. 
İl Özel İdarelerine ait fonun dağıtımı esaslarının tes
pitinde, kalkınmada öncelikli bölgelere ağırlık verilir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediyelere ve İl özel 
İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Ve
rilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Belediyelere ve 11 Özel İdarelerine 
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat 
toplamı üzerinden belediyelere % 9, il özel idareleri
ne % 3 nispetinde pay verilir. 

Bu paylar, gelir saymanları tarafından aylık ola
rak hesaplanıp tahsil edilen ayı takibeden ay sonuna 
kadar İçişleri Bakanlığı emrinde ayrı ayrı hesaplara 
kaydolunmak üzere İller Bankasına yatırılır. 

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan 
belediye payının % 83'ünün Banka tarafından İçiş
leri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı 
sonuçlarına göre ilgili belediyelere dağıtımı planla
nır. 

Belediyeler payından arta kalan % 17'lik paylar
dan meydana gelen miktarın % 20'si İçişleri Bakan
lığı emrinde toplanır, kalan % 80 nispetindeki bölü
mü ise İller Bankasının programında bulunan bele
diye altyapı tesis ve projeleri için kullanılmak üzere 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrine verilir. 

İller Bankası kendisine borçlu belediye ve il özel 
idarelerinin vadesi gelmiş borç taksitlerini Genel Büt
çeden bu idarelere ayrılan paylardan kesmeye yetkili
dir. 

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan 
il özel idare payının % 90'ı Banka tarafından, İçişleri 
Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı so
nuçlarına göre il özel idarelerine dağıtılır. 

11 Özel İdareleri payından artakalan % 10 nispe
tindeki miktar İller Bankasında İçişleri Bakanlığı em
rindeki fonda toplanır. 

Yukarıdaki fonların dağıtımı İçişleri Bakanlığı 
tarafından hazırlanacak yönetmelikle objektif kriter
ler göz önünde bulundurularak yapılır. İl özel İda
relerine ait fonun dağıtımı esaslarının tespitinde, kal
kınmada öncel'kli bölgelere ağırlık verilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 1984 Malî Yılı Bütçe Kanununun 
66 ncı maddesinin (e) fıkrası yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

'MADDE 3. — 23801 sayılı Belediyelere ve İl Özel 
idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Ve
rilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 3 üncü 
madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 3. — 1 inci maddenin birinci 
fıkrasında; belediyeler için belirtilen nispet 1984 yılın
da % 6, 1985 yılında % 7, 1986 yılında % 8, İl Özel 
İdareleri için nispet 1984 yılında |% 1, 1985, 1986 yıl
larında |% 2 olarak uygulanır.» 

MADDE 4. — Bıı Kanun yayımı tarihini takibe-
den aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 5. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

'Başbakan 
T, özal 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 2. — 1984 Malî Yılı Bütçe Kanununun 
66 ncı maddesinin (e) bendinin birinci fıkrası yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir, 

Tasarının 4 üncü maddesi aynen 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

G7.4.1984 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/, K._ Erdem 

Devlet Bakam 
K._ Oksay 

Devlet Bakam 
A._ Afs. Yılmaz 

Devlet Bakam 
St N._ Türel 

Devlet Bakam 
A.- Tenekeci 

Devlet Bakanı V. 
K.t Oksay 

Devlet Bakam 
A._ Kt Alptemoçin 

İçişleri Bakam 
A._ Tanrıyar 

Adalet Bakam 
M, İV, Eldem 

Dışişleri Bakam 
V, Halefoğlu 

MMÎ Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Bayındırlık ve İskân Bakam 
M,. V._ Dinçerler t. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
V._ Atasoy 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakam 
H._ H, Doğan 

Millî Savunma Bakam 
Z._ Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
Vı Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M._ Aydım 

Çaüışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H._ C, Aral 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşcıoğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 
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Dönem : 17 Yasama Yıh : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 46 
Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, Türk Kanunu Medenisine 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 

Komisyonu Raporu (2 /62 ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Kanunu Medenisine Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tekliflimiz ve gerekçesi ekte su-
nutanuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygı üe arz ederim. 
Ankara Mfiletvekiti 

Sururi Baykal 

G E R E K Ç E 

Türk Kanunu Medenisinin uygulamada en fazla tartışılan ve ihtiyaca uygun bir düzenlemeye kavuştu
rulması istenilen hükümleri 'hiç şüphesiz ki boşanmaya ilişkin hükümleridir. 

Gazetelerde hemen her gün yıllardır süregelen boşanma davası haberlerine tesadüf etmemek mümkün 
değildir, 

Aile müessesesi hiç şüphesiz ki kutsaldır ve azamî ihtimamı dikkati ve toleransı gerektiriri Ancak 'bütün ' 
bu gerçeklere rağmen yürümesi imkânsız bir hale gelmiş bir evlilik ilişkisinin devamında ısrar edilmesinin 
ortaya koyduğu ve koyabileceği problemlerin genişliği ve vahameti de yine 'bir gerçektir. ' 

Sosyal 'bünyemizde bir kangren halini alan ve mahkemelerimizdeki sayısız davanın sebebini teşkil eden bu 
sosyal problemin çözümüne imkân sağlayacak ve Türk Kanunu Medenisini genelde ele alan çalışmaların daha 
uzun bir süre devam edeceği gerçeği karşısında kısa ve ivedi bir yol olarak Türk Kanunu Medenisine bir 
ek madde ilavesi yolu tercih olunmuştun 

Bu ilave ile Türk Kanunu Medenisinin genel sistematiği korunmuş ve belli şartlarda uygulanabilecek 
müstakil bir hüküm öngörülmüştür. 

Türk Kanunu Medenisi hakkında genelde gözetilmekte olan çalışma başarıldığında ve bu hükümler ye
niden düzenlendiğinde işbu Kanun Teklifi ile öngörülen düzenleme de herhalde değerlendirilecektir. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SURURİ BAYKALTN TEKLİFİ 

Türk Kanunu Medenisine Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun TekHfî 
« 

MADDE 1. — Türk Kanunu Medenisine aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
«Ek (Madde — Karı kocadan biri evlenmenin kendisine tahmil ettiği vazifeleri yerine getirmemek mak

sadı ile çocuk olmayan (hallerde 1 yıldan; çocuk bulunduğu hallerde 3 yıldan fazla bir süre evine dönmemiş 
ve ayrı yaşamış ise bu durumun mahkemece tespiti halinde başkaca bir işlem yapılmaksızın ve Türk Ka
nunu Medenisinin diğer hükümleri gözetilmeksizin doğrudan boşanmaya karar verilir.»' 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3£ — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/62 
Karar No. : 14 

4.5. 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın Türk Kanunu Medenisine Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi» Adalet Bakanlığı temsilcileri ile teklif sahibinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip gö
rüşüldü. 

Türk Kanunu Medenisinin tümüyle gözden geçirilmesi ve günün ihtiyaçlarına göre lüzumlu görülecek 
değişikliklerin yapılması amacıyla çıkarılan 1.&1&8İ tarihli ve 2467 sayılı Kanun uyarınca, üniversite öğretim 
elemanları, Yargıtay üyeleri, hukuk hâkimleri ve Adalet Bakanlığında görevli hâkimlerle Türkiye Barolar 
Birliği temsilcilerinden oluşturulan Komisyon 9.7.198i tarihinde göreve başlamış olup çalışmalarını bitirme 
aşamasına gelmiştir. 

Komisyona söz konusu Kanunla verilen iki yıllık çalışma süresi 28.j6.1983 tarihli ve 2862 sayılı Kanunla 
3L12.1984 tarihine kadar uzatılmış ise de Komisyonun çalışmalarını bitirmek üzere olduğu öğrenilmiştir. 

Komisyon çalışmaları, Kanunun bütünlüğünü bozmayacak şekilde yürütülmekte olup boşanmayla ilgili 
hükümlerde duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden incelenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Tasarının yakın bir gelecekte son şeklini alarak Başbakanlığa sunulacağı Adalet Bakanlığı temsilcilerince 
de ifade edilmiştir, 

Cemiyetimizin temeli olan Medenî Kanunun bütünlüğünün bozulmaması bakımından konunun, teknik ko
misyonca hazırlanmakta olan tasarr içinde halledilmesinde büyük yarar görülmektedir. 

Kanun teklifi yukarıda az olunan nedenlerle Komis yonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine ge
çilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Coşkun Bayram 
Maddeye geçilmesi görüşündeyim. 

Adana 

BaşkatnvekiM 
Ahmet tlhami Kösem 

Malatya 

İbrahim Tasdemir 
Ağn 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

İlhan Dinçel 
Teklifin madddferine geçilmesi 

görüşündeyim. 
Malatya 

Akif Kocaman 
Gümüşhalne 

İhsan Nuri Topkaya 
Ondu 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 

Mehmet Sait Erol 
Kabullü görüşündeyim. 

Hakkâri 
Hasan Al tay 

Samsun 
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