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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. YOKLAMA 

Sayfa 
231:232 

233 

234 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 234 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 234 
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 

m, Anayasanın geçici yasaklar getiren geçici 
4 üncü maddesi ve sürekli kısıtlamalar koyan 
diğer bazı maddelerinin birlikte ele alınması
nın, demokrasi ve demokrasinin işlerliği açı
sından faydalarına ilişkin gündem dışı konuş
ması. 234:235 

B) Tezkereler ve Önergeler 235:236 
1. — 3314 Sayılı «13.10.1983 Tarih ve 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
65 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanunun» bir defa daha görüşülmek üze
re iade edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1176) 236 

2. — Fas Temsilciler Meclisi Başkanının 
daveti üzerine Fas'a gidecek olan TBMM 
Başkanına refakat edecek üyeler için siyasî 

parti gruplarının gösterdiği adaylara 
Başkanlık tezkeresi (5/114) 

ilişkin 

C) Gensoru^ Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 

Sayfa 

236 

236 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk ve 21 arkadaşının, pamuk ihraca
tında üreticinin ve tekstil sanayicisinin zararı
na yol açan farklı teşvik primi uygulaması
nın nedenlerini ve varsa sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inoi, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 236:237 

Ç) Öneriler 
a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 

237 
237 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Antalya'da düzenlenen top
lantıda meydana gelen olayların sonucunu 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
sinin (10/29) öngörüşmesinin 11 Kasım 1986 
günkü birleşime ertelenmesine ilişkin ANAP 
Grubu önerisi. 237:241 
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V. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik

lere seçim. 
VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ

ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI 

A) Öngör üşmeler 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu ve 13 arkadaşının, Doğru Yol 
Partisi tarafından Antalya'da düzenlenen top
lantıda meydana gelen olayların sonucunu 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, DPT Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/676) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliş
tirme Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/677) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/681) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'mn, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gi* 
bi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/596) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/598) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 

Sayfa 
241 

241 

242 
242 

242 
242,280 

242 
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242 

242 

242 

242 

242 

Sayfa 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/689) 242:243 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (Î6/I690) 243 

9. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 
Arıiban'ın, Saivunma Sanayii Geliştirme Fo
nu'nun 1985 yılı geliir ve 'giderlerine liılişfcin 
Devlet Bakanı ve iBaşbakıan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/691). 243 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/692) 243 , 

11. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, DPT Uzman Yardımcılığı sınavına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/693) 243 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat istikrar Fonu'na etkisine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/698) 243 

13. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 243 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 243 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoglu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/70Û) 243 

16. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 243 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatı-

— 226 
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na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 243 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 244 

19. — Tokat Milletvekili Enver Özcan' 
in, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/631) 244 

20. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 244 

21. — İzmir 'Milletvekili Hüseyin Ay-
demir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Baş'bafcandan 'sözlü soru önergesi 
(6/669) . 244 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum depremzedelerinOn 
kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin 'Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/758) 244 

23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyon unda gösterilen bir 
filme iliişlkıin Başlbalkandan sözlü soru önerge
si (6/696)' 244 

24. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
ciıgillin, Balıkesir İlindeki zeytin üreticileri
min 'bazı sorunlarına ilişiklim Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 244 

25. — Balıkesir Milletvekili Davut A!ba-
cıgil'in, emeklilere ait çeklerin 'bankalarca ıs
kontoya ıtalbi tutulmasına ilişkin Baş'bakandan 
sözlü soru önergesi 1(6/711) 244 

26. — Muğla MüllelVekiılii İdris Gürpınar' 
in, 'Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerinde
ki fıstık çamları ürünlerimin toplanmasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/716) 244 

27. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
petrol fiyatlarındakii düşüşün enflasyona etki
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/771) 244 

28. — Sinop MilletivefcMıi ©arış Çan'ın, 
Ülkemizde uygulanan kur politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/772) 
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Sayfa 
29. — Adana Milletvekili Nuri Kork-

maz'm, (asgarî döviz varlığı bulundurmadığı 
iddia ©dilen ıbankalara- ilişkin Baş'bakandan 
sözlü soru önergesi (6/773) 245 

30. — İçel 'Milletvekilli Edip Özgenç'in, 
hayalî İhracat olaylarına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başlbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/795) 245 

31. — Isfcanlbui Milletvekili İbraibim Uıral' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bolu 
kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanıma ilişkin Baş'bakandan 
sözlü soru önergesi (6/742) 245 

32. — Balıkesir Milletvekilli DaVut Aiba-
cıgU'in, Balıkesir İlinde yapılması düşünülen 
Merkez (Kültür Sitesine ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakamından sözlü soru önergesi (16/751) 245 

33. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden resmî veya özel kurum 
ve kuruluşlarda görev alanlar bulunup 'bulun
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/819) 245 

34. — İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, üşfcence sonucunda öldüğü iddia edi
len 'bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak ya
pılan işlemlere tilişikin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/826) 245 

35. — Tokat 'Milletvekili Enver Özcan' 
in, davası devam eden bir gazete hakkında
ki 'beyanına ilişlkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/767) 245 

36. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal-
bantoğlu'mun, 1986 yiU Mart, 'Nisan ve Ma-
yııs aylarında yurt dışına (giden üst düzey 
görevlilerine ilişkin 'Enerji ve Talbiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) 245 

37. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 
yıllarında yapılacak yatırımlara ilişlkin Bıaşba-
kandan sözlü soru önergesi (6/834) 245 

38. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, bazı devlet sözcülerinin ülkemiz 
aleyhine verdikleri beyanatlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/775) 245 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir il
leri ıbüyükşehıir ve ilçe belediyelerine bağışta 244 

— 22' 
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(bulunan gerçelk ve tüzelkişilere ve bağıış mik
tarlarına ilişkim içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/849) 245:246 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arılkan'ın, Şekedmnk ve T. C. Ziraat Ban
kasınca Alkfa A. Ş.'ne verildiği iddia edilen -
kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi ("6/850) 246 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arılkan'ın, iitihaiaıtçı ve ihracatçı kuruluş
lar tarafından 1.1J1984 - 30.6.1986 tarlmler'i 
arasında Hazine aleyhime açılan ve vazgeçilen 
davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Barbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/851) 246 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut 'Ankan'ın, hazine tarafından 1.1.1984 -
30.6.1986 tarihleri arasımda ithalatçı ve ihra
catçı kuruluşlar aleyhine açılan ve vaZgeçH 
len davalara ilişkim Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/852) 246 

43. — Edime Milletvekili Türkân Tur
gut Arılkan'ın, Sümerbamk Yönetim' Kurulu 
üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/853) 246 

44. — Edirne Milletvekili Türikân Turgut 
Ankan'ın, Sümerbanka bağılı bazı müessesele
rin yönetim komitesi üyelerine 1984 ve 1985 
yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 246 

45. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, yaşama ve yasal çalışma taklarını! 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarıma ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/778) 246 

46. — Edirne Milletvekili Türikân Tur
gut Ankan'ın, Devlet Yatırım Bankası, T. C, 
Ziraat Bankası? Anadolu Bankası ve Güven 
Sigorta T.A.Ş. yönetim ikurulu üyelerine 1984 
ve 1985 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin 
Devlet Balkanı ve 'Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/855) 246 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Ankan'ın, iSümerbamka bağlı bazı mües
seselerin yönetim ikomitesi üyelerine 1984 ve 
1985 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 246 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Ankan'ın, Sümerbamka bağlı bazı mües-
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Sayfa 
«eşelenin yönetim ikomitesi üyelerine 1984 ve 
1985 yılarında yapılan ödemelere ilişkim Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi ı(6/857) 246 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Ankan'ın, bağlı ortaklık statüsündeki bazı 
şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üye
lerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/85S) 246:247 

50. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avnli 
Güler'im, hayalî ihracat iddialarına karşı ya
pılan işlemlere ve kamu iktisadı teşebbüsleri
nim satışıma ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesii (6/780) 247 

51. — 'Siirt Mlilelivekiii Mehmet Abdur-
rezak Ceylan'ım, Gaziantep Güneydoğu Tarım 
Satış 've Kredi Kooperatifleri Biriliğinim EMAK 
A.S.'ndeki alacağıma ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/7811) 247 

52. — Hatay (Milletvekili Mustafa Murat 
Sökımemoğlu'nun, Hatay - Altınözü Belediye
sine ilişikin Devlet Balkanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi '(6/859) 247 

53. — Konya 'Milletvekili Salim Erei'im, 
bazı bölgelerde alkollü içki tüketimimim ya
saklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/860) 247 

54. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmek 
üzere İskenderun'da depolanan dizel 've fuel -
oilim bir şirket tarafından gemilere yakıt ola
rak verildiği iddiasına ilişikin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru ömer̂  
gesi (6/86(1)1 - 247 

55. — Sinop Miilletvekili ©arış Çan'ım, 
ikısa vadeli dış borçlanma miktarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/862) 247 • 

%. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
1986 yılı Eklim ayında yeni bir istikrar pa-
ıketi uygulanacağı iddiasına ilişkim Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/863) 247 

57. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
ülkemizde gelir dağılımı anketi yapılırmaması-
riiin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/864) 247 

58. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bamtöğlu'nuın, toplu konut kredilerinim dağı-

228 — 
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tımına ve denetimine ilişkin Başbakandan 
sözllü soru önergesi (6/865) 

59. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kırsal kalkınma kredilerinin da
ğıtılmanla ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/18166)1 

'60, — Hatay Milletvekili iMustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına 
ve satışlarına iilişkin Enerji ve Taibiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi ('6/867) 

61. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay 
üreticilerinin AKF1A Firmasından aiacağma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ('6/868) 

'62. — Adana Milletvekilli Metin Üstün-
el'in, Memurlar İle Diğer Kamu Görevlileri
nin ©azı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanunun emniyet mensuplarına uygulanma
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Balkanımdan söz
lü soru önergesi (6/782) 

63. — Denizi MillletJvekili Halil İbrahim 
Şalhln'in, Uşak "Valisi tarafından bir öğretme
nin görevinden alınma nedenline ilişkin içiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi (6/784) 

64. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Tekirdağ ilimde kaçalk ve ruhsata aykırı 
olarak yapılldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/789) 

65. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, Ayvahk - Sarımsaklı Eğitim, Spor, 
ve Turistik Tesislerine ilişkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/796) 

66. — Kayserü Milletvekili Mehmet Üner' 
(in, Yol - İş Sendikası Kayseri Şubesinin ola
ğan genel kuruluna katılan hazı misafirlerin 
kongreden çııkarılmaya davet edildikleri iddi
asına ilişkin Başbakandan sözllü soru öner
gesi (6/797) 

67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fı taraifından düzenlenen ibaloya lilişlkin Baş
bakandan ısöziü soru önergesi (6/798) 

68. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
suçlu bir vatandaşı yafcalaımak için uygulan
dığı iddia edilen yönteme ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/799) 

69. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şaihinliın, yurdumuzdaki okullara ve öğret-

Sayfa 

247 

247 

248 

248 

248 

248 

248 

248 

248 

248 

24S 

Sayfa 

248 
menlere ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

70. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, Doğubayazıt Teiçeker Hudut Tabur 
Komutanlığı <için hudut köylerinden zoraki et 
toplatıldığt iddiasına ülişkün Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 248:249 

71. — • Diyarhalkır Milletvekilli Maihmud 
Altunakar'ın, Suudî Arabistan'da faaliyet 
gösteren Türk inşaat firmalarına iilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/806) 

72. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal' 
in, Ortadoğu üikeleriine yapılan yaş sebze ve 
meyve ihracatında karşılaşılan güçlüklere kar
şı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan söz
llü soru önergesi (6/808) 

73. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, radyasyonun fındık ürünü üzerinde-
kİ etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/809) 

74. — Kırklareli Milletvekili Erol' Ağagil' 
in, YI1B1TAŞ Holding Anonim Şirketine ba
zı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/810) 

75. — İstanbul Miiietvekili Salhit Ba-
tumlu'nun, 1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen 
hayalî ve gerçek ihracat rniktariarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811) 

76. — İstanbul Milletvekilli Günseli Öz-
kaya'nın, Kırkpınar güreşlerindeki kemer tak
ma olayına ilişiktin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/812) 

77̂  — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, sosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi! (6/813) 

78. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gecekondu kiralarına ve asgarî üc
retle çalışanların durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/814) 

79. — Hakkâri Milletvekilli Mehmet Sait 
Erol'un, ara seçimler nedeniyle Bingöl İlin
de yaptığı konuşmaya ilişkin 'Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) 

80. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, gülvenlik soruşturmaları sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/817) 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 

249 
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Sayfa 
81. — Istanlbul Milletvekili Günseli Öz-

kaya'nın,'GAP gezisinde kullandığı bazı söz
cüklere Miskin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (16/821) 249:250 

82. — 'Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, ıbir (milletvekili adayı
nın ara seçim gezilerinde, plaka yenine soya
dının yazılı (olduğu levha taşıyan bir araçla 
dolaştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/822) 250 

183. — ıKahıramıanmaraş Milletvekili /Meh
met Turan Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan 
yangının sebebine ve 'bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/824) 250 

84. —• Kırklareli Milletvekili Erol Ağa-
gü*in, bk mliletvdkiline Anayasanın 82 nci 
maddesine göre Balkanlar Kurulunca geçici 
görev verilmesinle ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/83U) 250 

85. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
ara seçimlerde yapıldığı iddia edilen bir pro
pagandaya diskin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/827) 250 

86. — Denizli Milletvekili Haili İbrahim 
Şahin'in, Marmaris Aktaş mevkiindeki or-
ımanılıfc alanın intifa hakkının Türkiye Ziraat
çılar Derneğine verilmesine dair taahhüt se
nedinin tek taraflı olarak feshedildiği iddiası
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
mından sözlü soru önergesi (6/828) 250 

•87. — Konya Milletvekili Sabra Ir-
mak'ın, Anikara Numune Hastanesi başasis
tanlarından birinin şef muavinliği imtihanı
na sokulmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/829) 250 

88. — Konya Milletvekili Salbri Ir-
mak'ın, kuduz vakalarına karşı alınacak ön
lemlere ilişkin Sağlık, ve Sosyal Yardım Balka
nından sözlü soru önergesi (6/830) 250 

'89. — İstanbul Milletvekili Ömer Neca
ti Oeniğiz'in, Çamlıca - Gebze ekspres yol 
güzergâhındakii gecekonduları yıkılan vatan
daşların durumuna ilişkin Bayın dirlik ve Is
ıkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 250 

90. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cığü'in, Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sa-

Sayfa 
nayi kuruluşlarının çevre sağlığını olumsuz 
yönde etkilediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/835) 250:251 

91. — Kayseri Milletvekilli Mehmet Üner' 
in, Kayseri - Develi İlçesi Kızık Köyünde 
yapılmakta olan afet konutu inşaatlarına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Baikanından sözlü 
soru önergesi (6/836) 251 

92. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Kö
yündeki bir vatandaşın ölüm nedenline iEşkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/837) 251 

93. — Tekirdağ Milletvekili Salih Al-
can'ın, Çerkezköy Endüstri Mesiek Lisesi in
şaatına ilişiklin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Ba'kanından sözlü soru önergesi (6/838) 251 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları ' 280 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nai-

bantoğlu'nun, Erzurum İli kırsal kalkınma iş
lerinde kullanılmak üzere alınan iş mıakinele-
rime ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy
işleri Balkanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı ceva
bı (7/1370) 280:281 

2. — Erzurum Milletvelkili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Bingöl İlinin yol ve su isorun-
larına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı ce
vabı (7/1371) 281:282 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Bingöl İlinde hayvan üreticili
ğini geliştirmek ve işsizliği önlemek iiçin bazı 
tedbirler alınmasına ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'ın yazılı cevabı (7/1373) 282:283 

VIII. — KANUN, TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOIMİİİSYONLARDAN GE
LEN IDİĞER İŞLER 251 

1. — Yozgat Milletvekili Selalhattin Taf-
lıoğlu'nun, Sosyaldemolkrat Haikçı Parti Mil
letvekilleri Halkkında Anayasanın 84 üncü 
Maddesinin Uygulanmasına Dair Önergesi ve 
TBMM Başkanlık Divanının Konuya İlişkin 
Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/929) (S. Sayısı : 472) 251 

2. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
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Sayfa 
Kanun Tasarısı ve iPlan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/800) (S. Sayısı : 492) 251:256,263, 

284:287 
3. — Giresun Milletvekİİ iBurhan Kara 

ve 22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 
Sayılı Sendikalar 'Kanununun 28.8.1983 Ta
rih ve 2882 Sayılı Kanunla Değişik 60 inci 
Maddesinin I üncü Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tekılifü ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/327) (S. 
Sayısı : 459) 256 

4. — İstanbul 'MdletlvekUlli Sabit IBatumlu' 
nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Halklkındıa Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/987) (|S. 
Sayısı : 491) 256 

5. — Şanlıurfa ıMile'tveikili Osman Do-
ğan'ın, 6136 Sayılı Ateşli SülaMar ve Bıçak
lar üle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 
nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Daür 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/362) ı(S. Sayısı : 493) 256:257 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya - Ereğli 

İlçesinde, İlçe Cumhuriyet Savcısının aynı ilçe Bele
diye Başkanına vermiş olduğu şükran belgesi konu
sunda yaptığı gündem dışı konuşmaya, Adalet Baka
nı Mahmut Oltan Sungurlu; 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Hac 
farizası düzenleme işinin Diyanet Vakfı veya Hac 
Dairesinden alınması konusunda yaptığı gündem dışı 
konuşmaya da Devlet Bakam Kâzım Oksay, 

Cevap verdiler. 

Sivas Milletvekili Şevki Taştan da üniversite genç
liğinin bazı sorunları hakkında gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Bangladeş ve Güney Kore'ye gidecek olan: 
Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Başba

kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in ve 

5 . 11 . 1986 O : 1 

Sayfa 
6. — Balıkesir Milletvekilli Davut Aba-

cıgil'ün, 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 
^073 Sayılı Kanunla Değişik 14 üncü Madde-
sünin (A) Bendine Bir Fılkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklüfü ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/360) (!S. Sayısı : 494) 257:258 

7. — 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkımda Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/782) >QS. Sayısı : 
497) 258:263,267,288:291 

8. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tun-
certn, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifli ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/368) (S. Sayısı : 496) 263:264,272,292:295 

9. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların 
Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/796) (S. Sayısı : 498) 265:267,267:272, 

272:280 

•> • •« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZET! JTANAK ÖZETİ 

j Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu'nun dönüşüne kadar Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığına, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın; 

Japonya ve Güney Kore'ye gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaş
tırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın; 

Irak'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Hü
seyin Cahit Aral'ın dönüşüne kadar Sanayi ve Tica
ret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in; 

Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel'in; 

Fransa'ya gidecek olan İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına da 
Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 

. Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
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Gaziantep Milletvekili M. Hayri Osmanlıoğlu'nun 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan çekildiğine dair I 
önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 

13 arkadaşının Doğru Yol Partisi tarafından Antalya' 
da düzenlenen toplantıda meydana gelen olayların I 
sonucunu ve sorumlularını tespit etmek amacıyla bir ı 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 
okundu; gündemde yerini alacağı ve Öngörüşmesinin 
sırası geldiğinde yapılacağı bildirildi. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 
SHP Grubunca aday gösterilen Gaziantep Milletvekili 
M. Hayri Osmanlıoğlu seçildi. 

Niğde Milletvekili Arif Toprak ve 21 arkadaşı
nın, hükümetin zam ve fiyat politikası hakkında bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/47) 
öngörüşmesi yapıldı; genel görüşme açılması redde
dildi. 

(6/676), (6/677), (6/681), (6/682), (6/596), (6/598), I 
(6/689), (6/690), (6/691), (6/692), (6/698), (6/610), I 
(6/699), (6/700), (6/703), (6/704), (6/631), (6/666), 
(6/669), (6/758), (6/709), (6/711), (6/716), (6/771), 
(6/772), (6/795), <6/742), (6/751), (6/767), (6/833), 
(6/834), (6/775), (6/849), (6/850), (6/851), (6/852), 
(6/853), (6/854), (6/778), (6/855), (6/856), (6/857), 
(6/858), (6/781), (6/859), (6/861), (6/862), (6/863), 
(6/864), (6/865), (6/866), (6/867), (6/868), (6/789),' I 
(6/796), (6/797), (6/799), (6/811), (6/812), (6.819), I 
(6/814), (6/816), (6/817), (6/821), (6/829), (6/830), 
(6/832), (6/836), (6/837), (6/838) numaralı sözlü so
rular, iligli bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından; 

(6/693), (6/702), (6/696), (6/773), (6/819), (6/826), 
(6/780), (6/860), (6/782), (6/784), (6/798), (6/800), 
(6/804), (6/808), (6/809), (6/810), (6/827), (6/828), 
(6/835) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili 
bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

(6/806), (6/831) numaralı sözlü sorular, soru sa
hipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, bir 
defaya mahsus olmak üzere, 

(6/822) ve (6/824) numaralı sözlü sorular da soru 
sahibinin mazereti nedeniyle, 
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Ertelendiler. 
Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, Sos-

yaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkında 
Anayasanın 84 üncü maddesinin Uygulanmasına Dair 
Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının Konuya İliş
kin Kararı ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden ıKurulu Karma Komisyonu (3/929) (S. Sayı
sı : 472), 

Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Arkada
şının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar Ka
nununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla De
ğişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık' ve Sosyal işler 
Komisyonu (2/327) (S. Sayısı : 459) ve 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon (3/987) (S. 
Sayısı: 491), 

Raporlarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkili
leri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından erte
lendiler. 

Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili için Süre 
Verilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Kabulüne Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu Raporu (1/785) (S. Sayısı : 495) kabul edildi ve 
kanunlaştı. 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun (1/800) (S. Sayısı : 
492) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak mad
delere geçilmesi kabul edildi. 

Çalışma süresinin dolması nedeniyle, 5 Kasım 
1986 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun Adıyaman 

Süleyman Yağcıoğlu Arif Ağaoğlu 
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n. — GELEN 
5 . 11 . 1986 

- Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1. — 13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları 

Trafik Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında 21.10.1986 Tarih ve 3314 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi gereğince Cumhurbaşkanın
ca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezke
resi (1/805), (3/1176) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.11.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 

ün, İstanbul - Beykoz İlçesinde bulunan bir lisedeki 
öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1439) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.11.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, damacana ile içme suyu satan firmaların vergi 
denetimlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1440) (Başkanlığa geliş tari
hi : 4.11.1986) 

KÂĞITLAR 
Çarşamba 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bazı belediyelerin 1986 yılı asfaltlama çalışma
larına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1441) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.11.1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Millî Eğitim Şûrasının 1980 yılından beri yap
tığı toplantılara ve toplumun gelişen koşullarına karşı 
ne gibi kararlar aldığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1442) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.11.1986) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 21 arkadaşının, pamuk ihracatında üreticinin ve 
tekstil sanayicisinin zararına yol açan farklı teşvik 
primi uygulamasının nedenlerini ve varsa sorumlula
rını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.11.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 ikici Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak -suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

fÇorum Millletivekili Ünal Akıkaya'ya kadar yok
lama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmazın, Ana

yasanın geçici yasaklar getiren geçici 4 üncü mad
desi ve sürekli kısıtlamalar 'koyan diğer bazı mad
delerinin birlikte ele alınmasının, demokrasi ve de
mokrasinin işlerliği açısından faydalarına ilişkin gün
dem dışı konuşması. 

'BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Nuri Kork
maz, Anayasanın geçici 4 üncü maddesiyle ilgili 'bir 
gündem dışı söz talep etmiştir, İken dilenin e söz ve
riyorum. 

Buyurunuz Sayın Korkmaz, süreniz 5 dakika
dır. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; yüksek malumlarınız olduğu 
üzere, Anayasanın geçici maddeleri araısında yer alan 
geçici 4 üncü madde, geçmiş dönemdeki siyasî parti 
yöneticilerinin, milletvekillerinin ve senatörierin ya
saklarını kapsamaktadır. Bu yasak maddesi içerisin
de, yöneticilere 10 yıl, milletvekili ve senatörlere de 
5 yıl yasak konmuştur. 

Yapılan ara seçim sonuçları ve kamuoyundaki bu 
olaya bakış açısı nedenliyle, geçici 4 üncü maddemin 
kaldırılması yönünde iki siyasî partimin girişimleri 
olmuştur. Gerdk Doğru Yol Partisi, gerekse Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti, geçici 4 üncü madden'n 
kaldırılması için 'tekliflerini milletvekillerinin imza
sına sunmuşlardır. 

Buralar, adlarından da anlaşılacağı gibi, geçici 
maddelerdir, belli süreleri kapsamaktadır ve teklif, 

IBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır «görüşmelere 
başlıyoruz. 

elbetteki kamuoyunun 'beklentileri doğrultusunda par
lamentonun demokratikleşme yönünde atacağı önem
li adımlardan biridir. Ancak, bu konu ele alınmışken, 
toplum denizi içinde 'bir damlayı teşkil eden bu ya
saklarla beraber, ömür boyu kalıcı yasaklar da var
dır, Yüce Meclisin, onları da birlikte tezekkür etme
sinin yerinde, doğru, adaletli ve demokratik bir ka
rar alacağı düşüncesi;yle, Demokratik Sol Parti ola
rak, biz de (bu Anayasanın kalıcı yasaklar koyan hü
kümlerimin değiştirilmesi! yönünde bir teklifi, Yüce 
Meclisteki raıilletlvekil arkadıaşlarımızıın imzasına aç
mış ibulunuyarıuz. 

Bu maddeler arasında, özellikle 69 uncu mad
dede yer alan bir hükme göre, bir siyasî partinin 
kapatılması sonucunda, yani teme'Ui kapatılması so
nucunda, o partinin yöneticileri, kurucuları ve denet
çileri hiçbir şekilde 'bir daha parti kurma hakkına 
sahip olamamalktadırlar. Bunun da dışında buraların 
üye çoğunluğunu teşkil edecek bir parti de oluştur
maları mümkün değildir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, elimizi vicdanımıza 
basarak düşünelim; bir partinin merkez karar ve yö
netimi organı yirmi kişiden oluşsun, otuz kişiden oluş
sun veya'elli kişiden oluşsun; onların aldığı hatalı 
bir karardan dolayı, Hakkâri'nin Uıludere'sinde bulu
nan o partinin yöneticilerinin ömür boyu böyle bir 
haktan mahrum bırakılması hiçbir vicdana sığma
maktadır. Öyleyse, böyle bir yasak ele alınınca, o su
çu hangi yöneticiler işlemişse onları kapsamalı; ama 
diğerleri bu yasak kapsamının dışına itilmelidir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Yine, Anayasanın 76 ncı maddesinin ikinci fık
rasını ele alalım. 'Burada ilkokulu . bitirmeyenlerin 
milletvekili olamayacakları hükmü yer almıştır. Oy
sa, bölgelerarası dengesizlik nedeniyle ya da devletin 
o yöreye okul götürememesi sonucunda, 'bazı vatan
daşlarımız. bu 'haktan mahrumdurlar. Ancak, yine 
'burada dikkatle değerlendiırıilmesıi gereken önemli hu
suslardan 'birisi, o vatandaşlıarımız okuyup yazmanın. 
medeniyetin ön koşulu olduğunu algılayarak, kendi 
çabalarıyla belli duvarları aşıp, hatta o konuda ma
kaleler, kitaplar yazaibilmıişse ve (hatta bundan evvel
ki dönemde, bir rahmetli kişi böyle bir yoldan ge
çerek Cumhurbaşkanı olmuşsa, Türkiye'de okur - ya
zarlık oranı tamamlanıncaya kadar böyle bir halktan 
da insanlarımızı mahrum bırakma hakkına sahip ol
mamamız gerekir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; yine Anayasanın 
76 ncı maddesinin bir başka fıkrasında yer alan hük
me göre, gençliğinde şeytana uyarak bir suç işleyen 
•insan - ki, Anayasanın bu maddesinde sınırlara ve 
kapsamı tam olarak belirlenmemiş, ideolojik ve anar
şik suç ıgibi gösterilmiş - duvara iki satır yazı yaz
sa ve bu insan, ömırümün (geri kalan bölümünde top
luma çok yararlı bir insan haline dönüşse ve say
gın bir ikişiiiğe de kavuşsa, o insan da milletvekili 
seçilemeyecek./ 

Değerli arkadaşlarım, yine Anayasanın 8"2 nci 
maddesinde bir başka yasak konusu dalha karşımıza 
gelmektedir; o yasak da şudur: Bir şirketin, bir hol
dingin yöneticieri ve avukatları milletvekili seçilme 
hakkına sahip olurken, kamu kuruluşu .niteliğindeki 
tabip odaları, barolar, eczacılar odası, ziraatçılar bir
liği, ziraat odaları, mühendis odaları gibi odaların 
başkanları, yöneticileri, onların avukatları, hatta 
bağlantılı oldukları 'kooperatiflerin avukat ve yöne
ticileri bu siyasal halktan mahrum bulunmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, bir diğer değişiklik önerisi 
olarak getirdiğimiz madde ise, 84 üncü maddenin 
son fıkrasıdır. Bu fıkra şu hükmü içermektedir: Bir 
milletvekili, söz ve eylemlerinden dolayı, bir suç işle
yip partisinin kapatılmasına neden olsa, örneğin Ana
vatan Partisinin 237 milletvekili varken, bir milletveki
li arkadaşımız partisinin kapatılmasına neden olacak 
söz ve eylemlerde bulunsa, 236 milletvekiliyle birlikte 
milletvekilliği. düşmektedir. 

Böylesine antidemokratik, böylesine adalet ölçüle
rinden yoksun bir mantıkla hazırlanmış olan bu mad
delerin de, geçici 4 üncü maddeyle birlikte ele alınma
sında, hukuk devleti açısından, demokrasi açısından 

ve demokrasinin işlerliğini tehlikeye sokacak engelle
rin kaldırılması açısından çok Önemli yararlar gör
mekteyim. 

Bunu yüce Meclisin takdirlerine sunuyor, teklifi
mizin değerli milletvekilleri tarafından desteklenmesi
ni talep ediyorum. 

Saygılarımla efendim. 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Öyle bir ANAP'lı 

bulunmaz; ama yine de değerlendirelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Korkmaz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 3314 sayılı «13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı 

Karayolları Trafik Kanununun 65 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kânunun» bir defa daha görüşül
mek üzere iade edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1176) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
21.10.1986 tarihli ve 3314 sayılı Kanunun, Anaya

sanın 89 uncu maddesine göre, bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığının 
bir tezkeresi var; okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 Ekim 1986 tarih ve 5954 - 22789 sayılı 

yazınız. 
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye 

Büyük Millet Mecüsince 21.10.1986 tarihinde kabul 
edilen 3314 sayılı «13.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 65 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun» incelendi. 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci 
maddesinde (Araçların Yüklenmesi)'ne ait kurallar ve 
aksine davranışta bulunanlara verilecek cezalar dü
zenlenmiştir. 

Buna göre; 
— Trafik belgelerinde yazılı taşıma sınırını yüzde 

ondan fazla aşacak şekilde yük taşıdıkları tespit edi
len; tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve ted
bir almadan taşıyan; ağırlık ve boyutları bakımından 
taşınması özel izne bağlı olan eşyaları izin almadan 
yükleyen ve taşıyan sürücülere, beşbin liradan onbin 
liraya kadar hafif para cezası ile onbeş günden kırk 
güne kadar hafif hapis cezası, 

— Maddenin diğer fıkralarına uymayanlara ise, 
ikibin lira para cezası verilmektedir. 

Bu defa Yüce Meclis, Kanunun bu maddesini ta
mamen değiştirmiş ve maddeye yeni bir şekil vererek 
yüzde on sınırı kaldırmış, ikibin lira olan para ceza-
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zasını ikibin beşyüz liraya yükseltmiş, hafif para ce
zasının aşağı ve yukarı sınırlarını aynı bırakmakla 
birlikte hafif hapis cezasını bütünü ile kaldırmış ve bu 
arada maddeye eklenen ve aşağıya aynen alınan bir 
fıkra ile de; 

«!Bu madde ile ilgili belirlenen para cezalarının 
tamamını veya bir kısmını beş katına kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir». Hükmü getirilmiştir. 

13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu 138 maddeden ibarettir. Kanunun çeşitli 
maddelerinde, para cezası - hafif para cezası - hafif 
hapis cezası gibi cezaî bükümler bulunmaktadır. 

Hal böyle iken, 3314 sayılı Kanunla, ceza hükmü 
taşıyan maddelerden sadece 65 inci maddesi değiştiri
lirken, bu maddedeki para cezalarının beş katına ka
dar artırılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş
tir. 

Her ne kadar, Yüce Meclis vergi, resim, harç ve 
benzeri yükümlülüklere ilişkin kanunlarda, yukarı ve 
aşağı sınırlarını kanunla belirlemek suretiyle Bakanlar 
Kuruluna yetki vermiş ise de, bu düzenlemelerin kay
nağım Anayasanın 73 üncü maddesi oluşturduğundan, 
Anayasaya aykırı bir durum doğmamıştır. 

Bunun dışında Anayasamızda; 
«Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırla

nabilir». 
«Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri an

cak kanunla konulur». 
«Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasî 

haklar ve ödevler kanun hükmünde kararname ile dü
zenlenemez». 

Hükümleri mevcuttur. 
Görüldüğü üzere, ancak kanunla düzenlenebilecek 

olan ve hatta kanun hükmünde kararname ile dü
zenlenmesi mümkün olmayan bir konuda, Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmesi Anayasaya aykırı bir mahi
yet arz etmektedir. 

Bu nedenlerle, 21.10.1986 tarih ve 3314 sayılı Ka
nun, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa 
daha görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz olunur. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

ıBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
2. — Fas Temsilciler Meclisi Başkanının daveti 

üzerine Fas'a gidecek olan TBMM Başkanına refakat 
edecek üyeler için siyasî parti gruplarının gösterdiği 
adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/114) 

BAŞKAN — Türkiye iBüyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize 
sunaacğım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Fas Temsilciler Meclisi Başkanının, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Başkanını, refaketinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden bir heyetle birlikte Fas'ı zi
yaret etmek üzere davetine icabet edilmesi Genel Ku
rulun 15 Ekim 1986 tarihli 14 üncü Birleşiminde uy
gun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanun ile değişik 
1 ve 5 inci maddeleri gereğince Siyasî Parti Grupları
nın gösterdiği adayların adları Genel Kurulun bilgi
lerine sunlur. 

Özer Gürbüz 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

Özgür Barutçu (ANAP) Diyarbakır, 
Şaban Küçükoğlu (ANAP) Kastamonu, 
Hacı Turan Öztürk (ANAP) Nevşehir, 
Durmuş Fikri Sağlar (SHP) İçel, 
iSüleyman Çelebi (DYP) Mardin. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ. 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 21 arkadaşının, pamuk ihracatında üreticinin ve 
tekstil sanayicisinin zararına yol açan farklı teşvik 
primi uygulamasının nedenlerini ve varsa sorumlula
rını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1030) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi var
dır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin 8 milyar dolarlık bir dışsatımı mevcut

tur. Bu miktarın yaklaşık 2 milyar doları aşkın bö
lümü pamuk ve pamuk ürünleri ihracatından sağ
lanmaktadır. Pamuk üretiminin ve pamuk ürünleri
nin ihracatının devamlılığı üreticinin yeterli ve den
geli bir fiyatla desteklenmesi ile mümkündür. 

9 Ekim 1986 tarih ve 19246 mükerrer sayılı Res
mî Gazetede yayımlanan Para ve Kredi Kurulunun 
86-18 sıra numaralı kararının birinci maddesinde 8 
Ekim 1986 tarihine kadar -akreditifi gelmiş belli bir 
kalitedeki pamuk ihracatında fiilî ihracatın 30 Ka
sım 1986 tarihine kadar gerçekleşmesi halinde Ege, 
Antalya tipi pamuklar için kiloda 100 TL., Çukurova 
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tipi pamuklar için kiloda 170 TL. Destekleme ve is
tikrar Fonundan ödeme yapılacaktır. Aynı kararın 
ikinci maddesinde ise, 8 Ekim 1986 tarihinden sonra 
akreditifi gelen aynı kalitedeki pamuklar için, yine 
30 Kasıma kadar ihracatın gerçekleştirilmesi şartıyla, 
bu teşvik primi Ege, Antalya tipi pamuk için kilo
da 30 TL., Çukurova tipi pamuk için ise 50 TL. dir. 
Bu çelişki karşısında pamuk alıcısı tüccar alım fi
yatlarını düşürmüş, ihracatçı firmalar ise, ne yapa
caklarını şaşırmışlardır. 

17 Ekim 1986 tarihli ve 19254 mükerrer sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan Para Kredi Kurulunun 
86-19 sıra numaralı yeni bir kararı ile % Ekim 1986 
tarihinden sonra akreditifi gelen aynı kalitedeki pa
muklar için fiilî ihracatı bu defa 1986 takvim yılı 
sonuna kadar gerçekleştirmek şartı ile Ege, Antalya 
tipi için 30 TL. yerine 70 TL., Çukurova tipi için de 
50 TL. yerine 95 TL. ödeme yapılması kabul edil
miştir. 

Böylece 8 Ekim 1986 tarihinden sonra akreditifi 
gelen pamuklar için artırılmış olan teşvik primi, bu 
tarihten öncekilere oranla yine de düşük kalmıştır. 

Ancak, bu kısa dönemli değişken fiyat tespitleri 
kararı önceden bilerek akreditif açtıran belirli ihra-
oatçı kuruluşları kollar bir şekilde gelişmiştir. Öte 
yandan, yıllardır pamuk dışsatımında öncelikli ve ak
reditifli işlem yapılmadığına göre, bazı kuruluşları 
özel bir şekilde kollayan bu yaz-boz kararların ar
kasındaki gerçeklerin yüce Meclis tarafından bilin
mesinde ve varsa sorumluları hakkında yasal işlem 
yapılmasında sayısız yararlar vardır. 

Bu anlamsız ve taraflı uygulamalar, üreticinin ve 
tekstil sanayicisinin zararına bilinen iki ihracatçı fir
manın yararına bir yapıda geliştirilmiş, iç ve dış pi
yasanın Devlete güvencini sarsan bir yapı sergilen
miştir. 

Pamuk ve pamuklu ürün üretiminde oynanan bu 
hazin oyunun gün ışığına çıkarılmasını teminen Ana
yasamızın 98 inci maddesi, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açıl
masını arz ve talep ederiz. 

Yılmaz ihsan Hastürk (istanbul), Ahmet Sarp 
(Diyarbakır), Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir), Mu
sa öğün (Kars), (Turgut Yaşar Gülez (Bolu), Arife 
Necla Tekine! (istanbul), Namık Kemal Şentürk (is
tanbul), Sabit Batumlu (istanbul), Turgut Sözer (Sa
karya), Feyzullah Yıldırır (Gaziantep), Hüsamettin 
Cindoruk (Samsun), Osman Esgin Tipi (Aydın), Ce
mal özdemir (Tokat), Ali Mazhar Haznedar (Ordu), 

[ Koksalı Toptan (Zonguldak), Ümit Canuyar (Mani
sa), Fehmi Memişoğlu (Rize), Mahmud Altunakar 
(Diyarbakır), Cafer Tayyar Sadıklar (Çanakkale), Sel
çuk Akıncı (Tekirdağ), Mehmet Abdurrezak Ceylan 
(Siirt), Mustafa Murat Sökmcnoğlu (Hatay). 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sı
rasında yapılacaktır. 

Ç) ÖNERİLER 

a) Siyasî Parti Grubu önerisi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Antalya'da düzenlenen toplantıda meydana 
gelen olayların sonucunu ve sorumlularını tespit et
mek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesinin (10/29) öngörüşmesinin 11 Kasım 1986 
günkü birleşime ertelenmesine ilişkin ANAP Grubu 
önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubunun, içtüzü
ğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına göre verilmiş 
bir önergesi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5.11.1986 Çarşamba günü toplanan Danışma Ku

rulunda siyasî parti grupları arasında oybirliği sağla
namadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin, iç
tüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca Ge
nel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Haydar Özalp 
Anavatan Partisi 

Grup Başkanvekili 

öneri: Gündemin «Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» kıs
mında yer alan 10/29 esas numaralı, Hatay Millet
vekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 13 arkadaşının, 
Doğru Yol Partisi tarafından Antalya'da düzenle
nen toplantıda meydana gelen olayların sonucunu ve 
sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri
nin öngörüşmesinin, ilgili bakanın vazifeli olarak yurt 
dışında bulunması nedeniyle, Genel Kurulun 11 Ka-

I sim 1986 Salı günkü: birleşiminde yapılması öneril
miştir. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Efendim, müsaadenizle, buradan TRT'ye bir ha

tırlatma yapacağım: Türkiye Büyük Millet Meclisi-
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nin Genel Kurulundaki milletvekilleri sadece ön sıra-
dakilerden ibaret değildir; eğer çekim yapacaklarsa, 
bütün sıralar arasında, arkadaşlarımızı gösterecek şe
kilde aksettirsinler. Aksi takdirde, arkadaşlarımızın 
toplantıya gelip gelmediği, bilhassa evlerince merak 
edilmektedir. (Alkışlar) 

Sayın Çorapçıoğlu, lehte mi, aleyhte mi? 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) -

Aleyhte Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın Çorapçıoğlu, konuşma süreniz 10 dakika

dır. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi engin mu
habbet ve saygılarımla selamlarım. 

Gönül isterdi ki: Keşke, Antalya olayları olma
sın, keşke grubumuza mensup milletvekili arkadaş
larımız tarafından bu önerge verilmesin ve keşke, 
Anavatan Partisi Grubu tarafından da bu ertelen
me isteğini ihtiva eden önerge Meclis Riyasetine tak
dim edilmesin; fakat ne yazık ki, olan olmuştur. 

Esasında, önergenin ihtiva ettiği hususlar, Danış
ma Kurulu toplantısında açık ve seçik olarak, daha 
doğrusu, Danışma Kuruluna çağrı davetiyesinde açık 
ve seçik olarak belirtilmemiştir. Müsaade ederseniz, 
evvela onu okuyayım: 

«İlgili bakanın yurt dışında bulunması sebebiyle 
uygun bir tarihe alınması hususunu görüşmek üze
re...» deniyor. Bu uygun tarihin hangi tarih olduğu. 
Danışma Kurulunda şifahen söylenmiş bulunmasına 
rağmen, grubumuzun buna ıttılaı, resmen bugün Ri
yasete verilen bu takrirle olmuştur. 

Takdir buyurursunuz ki, hangi tarihe erteleneceği 
belli olmayan bir araştırma önergesinin, herhangi bir 
tarihe atılması hususunda Danışma Kurulunda peşin 
mutabakat beyan etmeye grubumuzca imkân görü
lememiştir. Yoksa, grubumuza mensup milletvekille
rinin, maalesef ve Allah korusun, yarın hepimizin 
başına gelebileceği gibi, coplanmış olmasına, öner
genin muayyen bir tarihte verilmesine ve burada da 
huzurlarınızda okunup, işin mahiyeti açıklanmasına 
rağmen, ne bu olayları, ne verilmiş olan önergeyi ve 
ne de buradaki müzakereleri grubumuz bir siyasî is
tismar vasıtası yapmak niyetinde ve hevesinde değil
dir. Size bunu evvela temin ederim. 

Eğer önerge dikkatli okunmuş olsa idi, keyfiyet 
açık ve seçik olarak yüksek ıttılalarınıza arz edilmiş 
olacaktı. Müsaade ederseniz, önergenin, talebimizle 
ilgili kısımlarını bir defa daha huzurlarınızda oku-
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mak mecburiyetini hissetmekteyim, önergemizde de
niyor ki: «Antalya'da 26 Ekim 1986 günü meydana 
gelen ve şehrin valisi ile emniyet müdürünün dahli 
olduğu hakkında kuvvetli belirtiler bulunan olaylara 
en doğru teşhisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ko
yabilir». Aramızda, herhalde bunun aksini düşünen 
bir milletvekili arkadaşımızın varlığını tasavvur et
mek istemiyorum. Devam ediyor... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bu şimdi sıkı mu
halefet mi? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, laf atmalara cevap vermem; ama ce
vap verdiğim vakit sert olursa, lütfen laf atan arka? 
daşım beni mazur görsünler. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, siz müsaade 
edin, gereken cevabı veririm. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim efendim. 

Devam ediyorum beyler: «Vatandaşın Anayasa
dan doğan haklarını kullanmak için tedbir almakla 
görevli hükümet, olaylardan habersiz, hükümet par
tisi ise, küfür ve hakaret etmekle olayları saptırmak 
istemektedir.» Devam ediyorum: «Coplanan millet
vekillerine kalkan ellerin millî iradeye indirildiğini 
de görmezlikten gelmek marifet sayılmaktadır.» De
vam ediyorum: «Bütün bunların aydınlığa çıkarıl
ması ve Antalya'da meydana gelen olayların tertip-
çilerinin, milletvekillerini coplayan polislerin, halkı ka
na bulayan saldırı emrinin kimin veya kimlerin ver
diğinin açığa çıkması için, Anayasanın alakalı mad
deleri gereğince bu araştırma önergesi verilmiştir.» 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, ge
çen oturumda okundu bu. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, burada görüleceği üzere, ne içişleri Bakanı, 
ne sayın Anavatan Partisi, ne Anavatan iktidarı doğ
rudan doğruya suçlu gösterilmek - veya «sanık» tabi
rini kullanayım- suretiyle bir araştırma önergesi ve
rilmemiştir. Dikkat buyurursanız, deniliyor ki... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Suç
lu belli. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Siz

lere hitap ediliyor, deniliyor ki: «Bu olayların doğru 
teşhisini ancak sizler yapabilirsiniz; yani Türkiye Bü
yük Millet Meclisi yapabilir.» Binaenaleyh, hariçte, 
şu veya bu kanal dolayısıyla veyahut da rivayetlerle 
veyahut da şayialarla kamu vicdanında uyanan ve 
çoğu da - esefle söylüyorum, üzülerek söylüyorum -
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Anavatan Partisi iktidarı aleyhinde bulunan intiha
ların silinmesine de bu araştırma önergesinin kabulü 
ile sizler ve bizler yardım etmiş olacağız belki. 

ikinci hususa gelince arkadaşlar: Hukuk, ancak 
haklı sebepler dolayısıyla kullanılabilen bir nesnedir. 
Eğer o haklı sebep, hukuka aykırı bir şekilde kulla
nılmak isteniyorsa, haddizatında o sebebin hukuken 
haklı olduğundan bahsetmeye imkân yoktur. 

Şimdi, Sayın içişleri Bakanımızın memleket dışın
da bulunması dolayısıyla, bu önergenin görüşülmesi
nin, bize gelen davetnamede gayri muayyen bir ta
rihte, Riyasete verilen önergede ise, gelecek salı gü
nü temin edilmesi isteniyor. 

Muhterem arkadaşlar, bizim önergemiz, doğrudan 
Sayın İçişleri Bakanının şahsın^ istihdaf eden bir öner
ge değildir; demin, bilhassa önergenin metnini oku
mak lüzumunu hissetmemin sebebi de budur. 

Biz, sorumlu veya sorumluların kimler olduğunu, 
olayların ne şekilde meydana geldiğini, milletvekilini 
coplayan polislere verilmiş bir emir varsa, bu emrin 
kimin tarafından verildiğini ve hükümetin bu işteki 
hareket tarzının ne olduğunu tespit etmek için öner
gemizi veriyoruz, önergemizin birinci sayfasında, eğer 
içişleri Bakanının beyanatından bahsedilmişse, bu 
beyanat gazetede çıktığı içindir. Benim naçiz kanaa
time göre, esasen, bütün milletvekilleri olarak, hepi
miz bu konunun üzerine, hükümet kadar, önemle eğil
mek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla, hasren sadece bir 
bakanın sorumluluğu gibi göstererek, verdiğimiz öner
genin mahiyet ve muhtevasını değiştirmek, takdir bu
yurursunuz ki, insafla kabili telif değildir. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Temcit pi
lavı gibi yaptınız. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Ra
mazanda teşrif ederseniz, temcit pilavını yediririm 
zatı âlinize, merak buyurmayınız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, hususî hukukta, alelıtlak vekâlet
namelerde verilen salahiyetlerin hudutları, şümulü, 
mahiyeti değişik olabilir; ahzü kabza yetki verirsiniz, 
mal satmaya, almaya yetki verirsiniz yahut sadece 
davaya girmeye yetki verirsiniz; ama Anayasanın 113 
üncü maddesine göre, sayın bakanların, bir başka ba
kanın gaybubeti veya hastalığı halinde ona vekâlet 
etmesi durumunda, o bakan, mevcut bulunmayan ve 
vekâlet ettiği bakanın bütün. haklarına sahip olduğu 
gibi, sorumluluklarına da sahip olması lazım gelen 
bir bakan hüviyetindedir. 
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Başta da ifade ettiğim gibi, biz, bu önergemizle 
doğrudan içişleri Bakanını hedef almış değiliz. Bu
rada hükümet sözcüsü de vardır, hükümeti ilgilen
diren bir konuysa, o konu hakkında malumat verir 
veyahut da lüzumlu görülüyorsa, içişleri Bakanına ve
kâlet eden ve mevcut olan sayın bakanımız da bu ko
nu hakkında bilgi verebilir. Binaenaleyh, bir baka
nın yokluğu, yurt dışında bulunması -haklı sebep
lerle gittiğini de kabul ediyoruz; çünkü anarşinin ön
lenmesi için, devletlerarası bir mücadele gücünün ku
rulması bakımından gitmişlerdir, onu da kabul edi
yoruz; ama bütün bunlar- bu önergenin manası ve 
muhtevasını, bilhassa olayın vehameti ve olayın gö
rüşülmesinin gecikmesinden doğacak; gerek Meclis 
bakımından, gerek bu Meclisi teşkil eden siz değerli 
milletvekilleri bakımından, gerekse sayın hükümet ba
kımından doğacak mahzurları ortadan kaldırmaz. 

Bu itibarla, bendeniz yüce heyetinizi fazla işgal 
etmemek bakımından, lütfen, verilmiş olan bu öner
genin kabul edilmemesini rica ediyor, hepinizi saygı
larla selamlıyorum efendim. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN —Teşekkür ederiz Sayın Çorapçıoğlu. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Önerge

nin, lehinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
PERTEV AĞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, o kadar basit ve 
o kadar haklı bir önerge konusunda burada aleyhte 
uzun bir konuşma yapıldığı için, bir iki cümleyle biz 
de önergenin lehinde ifadede bulunmak istiyoruz. 

Arkadaşlar, konu nedir? 26 Ekim günü Antalya' 
da olan bazı olaylar dolayısıyla, Doğru Yol Partisi
ne mensup milletvekili arkadaşlarımız bir Meclis araş
tırması önergesi veriyorlar; bu önerge yüce Mecliste 
dün okunuyor ve dün okunduğu sırada Sayın Başkan, 
«Gündemde yerini alacak ve sırasında görüşülecektir» 
diyor. Aslında, önergenin öngörüşmesinin bugün ya
pılması gerekiyor; fakat grubumuz tarafından, çök 
haklı gördüğümüz bir sebebe binaen. Danışma Kuru
lunda, uygun bir tarihte görüşülmesi - ki bu tarih de 
Danışma Kurulunda belirtilmiştir - önümüzdeki 11 
Kasım Salı günü görüşülmesi şeklinde bir öneri veri
yoruz. Bu tarih de, Danışma Kuruluna iştirak eden 
arkadaşımız tarafından Danışma Kurulunda ayrıca 
açıklanmıştır. 

Şimdi Danışma Kurulunda yapılan müzakereler es
nasında. Danışma Kuruluna dört parti iştirak ediyor, 
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bir partiye mensup üye itiraz ediyor ve Danışma Ku
rulunda mutabakat sağlanamıyor. 

Gönlümüz isterdi ki, bu kadar haklı ve basit bir 
konuda şu öneri, Damşma Kurulu önerisi olarak, bir 
mutabakat sağlanmış olarak Yüce Meclise gelseydi 
de, biz ayrıca bir öneri vermek mecburiyetinde kalma-
saydık ve burada şu müzakerenin açılması zarureti hâ
sıl olmasaydı. 

Ne var ki, hikmeti vücudunu, varlık sebebini, böy
le münakaşalarda, müzakerelerde, kavgalı, gürültülü 
oturumlarda, Meclis içinde ve Meclis dışında bu tip 
olaylarda bulan bir parti tarafından hadise buraya ka
dar getirilmiş; bunu üzüntüyle ifade ediyorum. (DYP 
sıralarından «O, size ait» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, lütfen konuşmaları
nıza dikkat ediniz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sözünü geri alsın. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın Ço-

rapçıoğlu'nun bir ifadesi doğrudur... (DYP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — ...vekâlet 

müessesesi hakkındaki sözleri doğrudur. Evet, önerge 
doğrudan doğruya Sayın Yıldırım Akbulut'un şahsına 
verilmemiştir, tçişleri Bakanlığı makamına verilmiştir. 
Elbette ki, Sayın Yıldırım Akbulut, yurt içinde de bu
lunsa, yurt dışında da bulunsa, tçişleri Bakanlığı mev
cuttur ve görevi devam etmektedir: içişleri Bakanlığı
na vekâlet eden bir bakan da mevcuttur. Bu doğrudur, 
buna hiç kimsenin itiraz etmeye hakkı yoktur; fakat 
önergede, «polislerin halkı coplaması, kana bulayan 
saldırı...» 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Ya
lan mı? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Yalan veya. 
değil efendim, onu burada münakaşa etmiyoruz. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Niye 
saldırıyorsunuz o halde? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — İddia var; 

yalan veya doğru demiyorum, ben iddiayı söylüyo
rum. «Polislerin halkı kana bulaması, saldırılar, cop
lanan halk, emniyet amirleri, sorumlular...» deniyor. 

Burada, itham edilen bir emniyet teşkilatı var, An
talya Valisi var. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hükümetiniz var, hükümetiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 

lütfen madahale etmeyin. 
Muhatap İçişleri Bakanıdır ve bu hadiseleri ba

şından itibaren takip eden, basında beyanat veren, hat
ta itham edilen İçişleri Bakam da Sayın Yıldırım Ak-
bulut'tur. 

Şimdi, gayet halisane bir şekilde - burada hiçbir 
art niyet yok - Meclis araştırması önergesi burada gö
rüşülecek, bunun görüşülmesine hiç kimse mam ola
maz. Biz diyoruz ki, Sayın Bakan yurt dışındadır, bu
rada esas muhatap olan, hadiseleri başından itibaren 
bilen, takip eden Sayın Yıldırım Akbulut'tur. Amaç, 
hadisenin en iyi şekilde görüşülmesi değil mi? O halde, 
Sayın 'Bakam 'bekleyelim ve onun geldiği gün 'bunu 
görüşelim ki, yüce Meclis 'daha iyi aydınlansın, olay 
burada daha iyi fteşh'ir ve teşhis edildin. Gayemiz bu
dur, hedefimiz budur ve gayet ha'lisanedir. Bu kadar 
halisane bir (istek üzerinde dahi, Danışma Kurulun
da ittifak sağlanamaması üzünltü kaynağımızdır. 

Kaldık!, 'Sayın İçişleri Balkanı Yıldırım Akbulut'a 
vekâlet eden 'balkan arkadaşımız Sayın Oltan Sun
gurlu dıa, 'bugün şurada cevap verecek durumda de
ğildi. Çünkü, Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün 
Adalet Bakanlığının bütçesi görüşülüyor ve içişleri 
Bakanlığına vekâlet eden Sayın Adalet Balkanı Olton 
Sungurlu da şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda 
Adalet Balkanlığuun 'bütçesin'in görüşmelerinde ha
zır bulunuyor. Bir şahsın aynı anda diki yerde bulun
ması mümkün olmadığına ıgöre, içişleri Bakanlığına 
vekâlet eden 'bakanın da 'burada 'bulunması müm
kün değildir. 

SALIM EREL (Konya) — Genel Kuruldan daha 
mı önemli? 

BAŞKAN — Lütfen efendim,.. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, 

bütün bu sebeplerden dolayı, tekrar tekrar ifade 
ediyorum, fevkalade halisane bür istekle getirilmiş 'bir 
öneridir; bu önerinin yüce Meclisçe kabul edilme
sini arz ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Aşçıoğlu. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Başkan... (ANAP sıralarından gürültüler) 
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IBAŞKAN — Efendim?.. 
• MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın tabip biraz önceki konuşmasunda, «Hikmeti 
vücudunu kavga ve bu kabil gürültülerde bulan par-
ti...» dediler... (Gürültüler) 

BAŞKAN — 'Bir dalkiıka efendim, zatı âl/iniz ver
meyecekler ikaraırı, ben vereceğim. Yani, bağırmakla 
bir yere varamayız; bizi herkes seyrediyor, ıgörüyo-, 
basın var, hareketlerimizde daha ölçülü odalım. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkanım, Sayın Pertev Aşçıoğlu tarafından, 
Genel Kurulda, «Hikmeti vücudunu bu kabil kav
galarda ve gürültüler çıkarılmakta bulan parti» diye 
bahısetımek suretiyle grubumuza 'sataşmada bulun
muşlardır. Grubumuz namına, yapılan bu sataşmayı 
cevaplandırmak 'üzere, lütfen usul gereğince söz ve
riniz efendim. 

'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çorapçıoğlu. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Çorapçıoğlu, lütfen sizin konuşmanız da 
'bir sataşmaya sebebiyet vermesin efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU i(Balıkesir) — İka
zınıza ıteşekkür ederliim 'Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; demin sözlerime. 
başlarken, ne Antalya olaylarını, ne o olay dolayısıy
la verilen önergeyi ve ne de Anavatan Partisi ta
rafından. verilen bu önergenin ertelenmesi için,.. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Konuşma-, 
laria itham ediyor efendim. 

BAŞKAN — Kimse 'itham edilmedi, 'ben burada 
dinliyorum efendim; lütfen müsaade ediniz. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — ... 
verilmiş bulunan bu yemi önergeyi, siyasî bor istlisnrar 
metaı yapmak 'istemediğimizi açıkça ve samimiyetle 
beyan etmiştim. Ondan sonraki izahatım da, mün
hasıran, bildiğim kadarıyla, hukukî esaslara dayan-

/. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçiyo
ruz efendim. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
'bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen yki üye
likten birine, Van Bağımsız Milletvekili Sayın Fevzi 
Necdet 'Erdinç aday olmuştur. 

malktaydı. Hal böyleyken, Sayın Aşçıoglu'nun, aynı 
zamanda grup başkanvekii olarak yapmış olduğu 
konuşmasında, grubumuzu - kendi sözleriyle ifade 
ediyorum - «Hikmeti vücudunu bu kabil kavga ve 
gürüîjüler çıkarmakta bulan bir grup ve parti» ola
rak nitelendirmesini esefle karşılıyorum. (ANAP sı
ralarından «Doğrudur» sesleri) 

Eğor siz, hâlâ «Doğrudur» diye bağırmakta de
vam ederseniz, o takdirde benim sözlerime lüzum 
yok; bunu tarihe ve millete karşı tescil etmiş bulun
maktasınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Şim

di, bendeniz bu lif adede bulunduktan sonra, hiç lü
zumu yok ilken ve havayı sertleştirmeye hiç gerek 
yokken, münhasıran hukukî vakıalara dayandırmak 
istediğiniz bir hadiseyi bahane ederek, grubumuzu bu 
şekilde iıtham ©tanenin manasını anlayamıyorum ve 
bu sözlerin, elbette iki, Sayın Pertev Aşçıoğlu arka
daşımız da, zamanı gelecek, hazin olduğunu' anla
yacaktır; ama o zaman da ıiş işten geçecektir arka
daşlar. 

'Hepinizi saygılarımla selamlryoruım; teşekkür ede
rim. (DYP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ÜĞDÜL »(Edirne) — Türkiye'yi ikarış-
'tırmaya kimsenin hakkı yok arkadaşım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçı
oğlu. 

Oylamaya geçiyoruz efendim. 
Erıtelieme önergesini ka'bul edenler... Kabul etme

yenler... önerge kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Lütfen efendim, nümayişe lüzum yok. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Âdet

leridir Sayın Başkan. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundaki açık bu
lunan üyelıik üçıln Sosyal demokrat Halkçı Parti Gru
bunca Erzincan Milletvekilli Sayım Veysel Varol aday 
gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun efendim. 

V. — SEÇİMLER 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜSMELER 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu ve 13 arkadaşının, Doğru Yol Partisi tarafından 
Antalya'da düzenlenen toplantıda meydana gelen olay
ların sonucunu ve sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/29) 

BAŞKAN — Gündemlin, «Genel görüşme ve Mec
lis araştırması» yapılmasına dair öngörüşmder kıs

mındaki, Hatay Milletvekilli' Mustafa Murat Sökmen-
•oğlu ve 13 .arkadaşının, Doğru Yol Partisi tarafın
dan Antalya'da düzenlenen toplantıda meydana ge
len olayların sonucunu ve sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca biır Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin önıgörüşmesi, 'biraz evvel 
allman karar gereğince, 11 Kasım 1986 Salı günkü 
bir leşimde yapılacaktır. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısınma 
geçiyoruz. 

Sayın Türkân Arıkan'ın, Başbakan Yardımcısın
dan sorusu vardır. 

Sayın Türikân Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Balkan?.. Yoklar. 
Soıru ertelenmiştir. 
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) 

BAŞKAN — Yine Sayın Arıkan'ın, Başbalkan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Nail'bantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — Sayın Günseli özkaya'nın, Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Günseli Özikaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbalkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Sayın Kadir 
Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
ISayın İçişleri Balkanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 
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BAŞKAN — Sayın Türtkân Arikan'ın, Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arııkan?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yoklar. 
Soru • ertelenmiştir. 
8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın, Başbakan Yardım
cısından diğer bir sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonunun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın, Başbakan Yardım
cısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan'ın, Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başr 

bakan Yardımcısından sorusu vardır. 
Sayın Fikri Sağlar?.. Yok. 
Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve demir -
çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fo
nuna etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan'ın, Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — Sayın Kadir Narin'in, içişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şir
ketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu'nun, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortakla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu'nun, Sayın Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 

bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — Sayın Osman Bahadır'ın, İçişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Bahadır?.. Yok. 
İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın, Başbakan Yardım
cısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın, Başbakan Yardım
cısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/631) 

BAŞKAN — Sayın Enver Özcan'ın, Sanayi ve Ti
caret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Özcan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutumun, Ay

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum'un, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Cahit Tutum?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Sayın Hüseyin Ay
demirin, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu'nun, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada." 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Reşit Ülker?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — Sayın Davut Abacıgil'in, Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Saym Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
25. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — Yine, Sayın Davut Abacıgil'in, Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ

la İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

BAŞKAN — Sayın İdris Gürpınar'ın, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fi

yatlarındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/771) 

BAŞKAN — Sayın Barış Çan'ın, Başbakandan 
sözlü sorusu vardır. 

Sayın Barış Can?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemizde 

uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/772) 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Sayın Barış Can' 
m, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Yok. 
Saym Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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29. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga- 1 
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen bankala- I 
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) I 

BAŞKAN — Sayın Nuri Korkmaz'ın, Başbakan
dan sorusu vardır. I 

Sayın Korkmaz?.. Yok. I 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih- I 

racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan I 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) I 

BAŞKAN — Sayın Edip Özgenç'in, Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. I 

Sayın Özgenç?.. Yok. I 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Av

rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce- I 
rey an eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına I 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) I 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Ural'ın, Başbakan
dan sorusu vardır. I 

Sayın İbrahim Ural?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. I 
32. — Balıkesir - Milletvekili Davut Abacıgil'in, I 

Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür I 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü I 
soru önergesi (6/751) I 

BAŞKAN — Sayın Davut Abacıgil'in, Kültür ye 
Turizm Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. I 
33. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava- I 

tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyele- I 
rinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda görev I 
alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan J 
sözlü soru önergesi (6/819) I 

BAŞKAN — Sayın Ererin, Başbakandan sorusu 
vardır. I 

Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. I 
34. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, I 

işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın j 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişle- \ 
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) \ 

t BAŞKAN — Sayın Fikri Sağlar'ın, İçişleri Baka-

I nından sorusu vardır. 
Sayın Fikri Sağlar?.. Yok. 

I Sayın Bakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 35. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
I devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

I BAŞKAN — Sayın Enver Özcan'ın, Başbakandan 
I sorusu vardır. 
I Sayın Özcan?.. Yok. 

Sayın Başbakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 

I 36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 

dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
I Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
I (6/833) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Say-ın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

I 37. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İline 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 

I yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Yıldırım'ın, Başba-
I kandan sorusu vardır. 

Sayın Muzaffer Yıldırım?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

38. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
I bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 

beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
J ya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 

} Soru ertelenmiştir. 

I 39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
I in, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir ve ilçe 
i belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzelkişilere 
\ ve bağış miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
J soru önergesi (6/849) 
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BAŞKAN — Sayın Ankan'ın, içişleri Bakanın- | 
dan sorusu vardır. I 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
İçişleri Bakanı?.. Yok I 
Soru ertelenmiştir. I 
40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Şekerbank ve T. C. Ziraat Bankasınca Akfa A.Ş.' I 
ne verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Devlet Baka- I 
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi I 
(6/850) 

BAŞKAN — Sayın Ankan'ın, Başbakan Yardım- I 
cısından sorusu vardır. I 

Sayın Arıkan?.. Burada. I 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. I 
41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan I 

in, ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar tarafından 1.1.1984 I 
- 30.6.1986 tarihleri arasında Hazine aleyhine açılan 
ve vazgeçilen davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Baş- I 
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/851) I 

BAŞKAN — Sayın Ankan'ın, Başbakan Yardım
cısından sorusu vardır. I 

Sayın Arıkan?.. Burada. I 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. I 
42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Hazine tarafından 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri 
arasında ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar aleyhine açı- I 
lan ve vazgeçilen, davalara ilişkin Devlet Bakanı ve I 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/852) I 

BAŞKAN — Sayın Ankan'ın, Barbakan Yardım
cısından diğer bir sorusu vardır. I 

Sayın Arıkan?.. Burada. I 
Başbakan Yardımcısı?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. I 
43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' I 

m, Sümerbank Yönetim Kurulu üyelerine 1984 ve I 
1985 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Ba- I 
kanından sözlü soru önergesi (6/853) I 

BAŞKAN — Sayın Ankan'ın, Devlet Bakanından I 
sorusu vardır. I 

Sayın Arıkan?.. Burada. I 
İlgili Devlet Bakanı?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. I 
44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' I 

in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko- I 
mit esi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde- I 
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/854) I 

BAŞKAN — Sayın Ankan'ın, ilgili Devlet Baka-
nından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

.45. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

BAŞKAN — Sayın Özkaya'nın, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelerfmiştir. 
46. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Devlet Yatırım Bankası, T. C. Ziraat Bankası, 
Anadolu Bankası ve Güven Sigorta T.A.Ş. yönetim 
kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/855) 

BAŞKAN — Sayıtı Ankan'ın, Başbakan Yardım
cısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/856) 

BAŞKAN — Sayın Ankan'ın, Devlet Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Devlet Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sümerbank'a bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/857) 

BAŞKAN — Sayın Ankan'ın, ilgili Devlet Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Devlet Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şirketlerin yöne
tim ve denetim kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yılla
rında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/858) 
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BAŞKAN — Sayın Arıkan'ın, Devlet Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Ankan?.. Burada. 
Sayın Devlet Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
50. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 

in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Avni Güler'in, Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Hüseyin Avni Güler?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
51. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-

lan'm, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Abdurrezak Ceylan' 
in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ceylan?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Som ertelenmiştir. 
52. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen

oğlu'nun, Hatay - Altınözü Belediyesine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/859) 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu'nun, Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yok. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
53. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl

gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

' "BAŞKAN — Sayın Salim Erel'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen

oğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmek üzere İskenderun' 
da depolanan dizel ve fuel - oil'in bir şirket tarafından 
gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

BAŞKAN — Murat Sökmenoğlu'nun, Başbakan 
Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Murat Sökmenoğlu?.. Yok. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vade

li dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/862) 

BAŞKAN — Sayın Barış Çan'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Barış Can?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

56. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) 

BAŞKAN — Sayın Barış Çan'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Barış Can?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 

gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 

BAŞKAN — Sayın Barış Çan'ın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Barış Can?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) 

BAŞKAN — Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kırsal kalkınma kredilerinin dağıtımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

BAŞKAN — Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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60. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına ve satışlarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) 

BAŞKAN — Murat Sökmenoğlu'nun, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
61. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üretici

lerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/868) 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Barış Can?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me

murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet mensup
larına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/782) 

BAŞKAN — Metin Üstünel'in, içişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Metin Üstünel?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
63. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

BAŞKAN — Halil ibrahim Şahin'in, içişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Halil İbrahim Şahin?.. Yok.. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Tekir

dağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldığı 
iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — Salih Alcan'ın, İçişleri Bakanından 
sorusu "vardır. 

Sayın Salih Alcan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
65. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin,, 

Ayvalık - Sarmısaklı Eğitim, Spor ve Turistik Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

BAŞKAN — Abdullah Çakırefe'nin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Abdullah Çakırefe?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
66. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol -

İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — Mehmet üner'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Mehmet Üner?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk Ka

dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

BAŞKAN — Salim Erel'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
68. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 

vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

BAŞKAN — Musa Ateş'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Musa Ateş?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
69. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Halil İbrahim Şahin?.. Yok. 
Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 
70. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Do-

ğubayazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 
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BAŞKAN — İbrahim Taşdemir'in, Millî Savunma 
Bakanından sorusu vardır. 

' Sayın İbrahim Taşdemir?.. Yok. 
Sayın ilgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
71. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar 

m, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806) 

BAŞKAN — Diyarbakır. Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Mahmud Altunakar?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Ben cevap arz edeceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Başbakan adına zatı âliniz cevap 
vereceksiniz. 

Sayın Mahmud Altunakar ikinci defa bulunmadı
ğından; soru düşmüştür. 

72. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'in, Ortado
ğu ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında 
karşılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'in, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tevfik Bilâl?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
73. — Adana Milletvekili Coşkun Bayramın, rad

yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

BAŞKAN — Coşkun Bayram'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Coşkun Bayram?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
74. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-

TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 74 üncü sıradaki, Kırklareli Millet
vekili Erol Ağagil'in sorusunu, kendisinin mazeretli 
bulunması sebebiyle işleme koymuyorum. 

75. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen hayali ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
76., — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Kırkpınar güreşlerinde ki kemer takma olayına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — Günseli Özkaya'nın, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Günseli Özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
77. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
78. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/814) 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Sait Erol'un, 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
79. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuşma
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

BAŞKAN — Sayın Sait Erol'un, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Sait Erol?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
80. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — Sait Erol'un, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Sait Erol?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
81. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
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BAŞKAN — istanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Günseli Özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok.' 
Soru ertelenmiştir. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ).— Sayın Başkanım, 74 üncü veya 78 inci sıra 
ise, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz içeride yoktu
nuz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Burası keyfî idare değil. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, size ait bir konu 
değil, lütfedin canım, karşılıklı konuşuyorsunuz, son
ra yatıştıramıyoruz. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Sayın Başkanım, ben burada 74 üncü so
ruya cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Bakan; sı
ranız geçmiş, hiç olmazsa sorular bitsin de, ondan 
sonra konuşalım. 

82. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in bir milletvekili adayının ara seçim ge
zilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu levha 
taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/822) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebi
ne ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

84. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, bir 
milletvekiline Anayasanın 82 nci maddesine göre Bar 
kanlar Kurulunca geçici görev-verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 

BAŞKAN — 82, 83 ve 84 üncü sıralardaki soru
ları, soru sahibi mazeretli olduğu için işleme koymu
yorum. 

85. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

BAŞKAN — Sayın Salim Erel'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

86. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın intifa 
hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilmesine 
dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshedildiği 
iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/828) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Halil ibrahim Şahin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
87. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'in, Ankara 

Numune Hastanesi başasistanlarından birinin şef mu
avinliği imtihanına sokulmamasının nedenine ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/829) 

BAŞKAN — Sayın Sabri Irmak'ın, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Irmak?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
88. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, kuduz 

vakalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/830) 

BAŞKAN — Sayın Sabri Irmak'ın, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Irmak?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
89. — İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz' 

in, Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki gece
konduları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/832) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Necati Cengiz'in, Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Cengiz?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
90. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşları
nın çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 
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BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gü'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
91. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay

seri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan 
afet konutu inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
92. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, Di

yarbakır - Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83*7) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

93. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

BAŞKAN — Sayın Salih Alcan'ın, Millî Eğitim 
Gençlik-ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Salih Alcan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

s 

Böylece, sözlü soruların okunması ve üzerinde ya
pılan işlem sona ermiştir. 

VIII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu' 
nun, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri 
Hakkında Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygu
lanmasına Dair Önergesi ve TBMM Başkanlık Diva
nının Konuya İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/929) (S. Sayısı: 472) 

IBAŞKIAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hak
kında Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanma
sına Dair Önergesi ve TBMM Başkanlık Divanının 
Konuya İlişkin Kararı ile Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporunun görüşülmesine, kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/800) (S. Sayısı: 492) (1) 

(1) 492 S. Sayılı Basmayazı 4.11.1986 tarihli 20 
nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — 3065 Sayılı Katma. Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının görüşülmesine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Sayın Alaattin 
Fırat, burada. 

IBir evvelki birleşimde tasarının tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmış ve maddelere geçilmesi 
kabul edilmişti. 

il inci maddeyi ıdkultuyorum : 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunumda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

İMADDE 1. — 3065 sayılı Kaıtma Değer Vergisi 
Kanununun 3297 ısayıüı Kamunla değişik 28 inci maid-

i desıi aşağıdaki sekide değiştimllmiilştir. 
«Madde 28. — Katma Değer Vergisinin nispeti 

vergiye tabi her işlem için % 10'dur. Bakanlar Ku
rulu bu nispeti, 

1. % 15'e kadar artırmaya, % 5'e kadar indir
meye, bu nispetler dahilinde muhtelif mal ve hiz
metler için farklı vergi nispetleri tespit etmeye, 

2. Temel gıda maddeleri, tarım ürünleri ve 
10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama 
Kanununa göre finansal kiralamaya konu olan mal
ların teslimi ile bu malların kiralanması işlemleri için 
ayrı ayrı veya bir arada «0» (sıfır)'a kadar indir
meye veya kanunî haddine çıkarmaya, 

Yetkilidir. 
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esas-
'lar Bakanlar (Kurulunca tespit edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan, madde üze
rinde söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Arıkan, süreniz 5 dakikadır efen
dim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN ((Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; nispet farklılaştı-
rılmasma genelde toplumun geniş bir kesimini ilgi
lendiren kısımlara avantaj sağlamak bakımından ta
raftar olduğumu belirtmiştim. Ancak, bu konuda bir 
'hususu tekrar vurgulamadan geçmek istemiyorum; 
çünkü daha önodki konuşmalarda sayın bakan, lüks 
tüketim maddelerinin tanımının çok zor. olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Yüzde 15 vergiye, lüks tüketim maddelerine uy
gulanmak şartıyla 'taraiftar iolduğumu bir kez daha 
belirtımek istiyorum. Toplumun geniş bir kesimini, 
özellikle dar gelirlileri ilgilendiren bütün maddeler
de düşlük oran uygulanmasını - temel gıda madde
lerinde olduğu gibi - eğitim ve sağlık konularını 
ilgilendiren maddelerde de sıfır oranının uygulan
masını uygun görüyorum. 

Maddenin ikinci (fıkrasında, temel gıda madde
leri ile tarım ürünlerinde sıfıra kadar indirmeye yet
ki veriyoruz. Oysa, temel gıda maddelerinin dı
şında, özellikle çocuklarımızı ilgilendiren eğitim mal
zemeleri ve sağlığı ilgilendiren kısımlarda da sıfıra 
kadar indirmeyi yararlı görüyorum. Sanıyorum bu 
konuda Anavatan Grubu bir önerge verebilir ve bu 
geniş halk kütlelerine büyük bir imkân sağlayabilir. 
Yoksa, farklılaştırmaya taraftar olduğumu belirt
mek istiyorum. 

İkinci olarak diğer bir konuyu daha gündeme 
getirmek istiyorum. Daha önceki İstihsal Vergisi ile 
ilgili uygulamalarda, yüzde 20, yüzde 30 İstihsal 
Vergisi ödeyen işletmelerin, Katma Değer Vergisi 
çıkarıldıktan sonra, fiyatlarını düşürmeleri gerekirdi. 
Çünkü, daha önce yüzde 30 ödüyorlardı; Katma 
Değer Vergisinin çıkarılmasıyla yüzde 10 ödemeye 
başladılar; ama fiyatları düşürmediler. Bu konuya, 
özellikle hükümetin dikkatini çekmek istiyorum. Da
ha önce 'fazla ödenmekte olan ve (Katma. Değer 
Vergisiyle düşürülmüş olan vergi ile bu yergi ara
sındaki farkın fiyatlara yansıtılması için gerekli ted
birler almasını öneriyorum. Bir örnek olarak cam 
sanayini gösterebiliriz. Cam sanayiinde, eskiden is
tihsal Vergisi, Katma Değer Vergisinden daha yük
sek ödeniyordu. Katma Değer Vergisi çıkarıldıktan 

sonra, cam sanayiinde hiçbir indirim yapılmadı; bi
lakis zam yaptılar. Cam sanayii de, büyük ölçüde 
Paşabalhçe ve Türkiye İş Bankasının ortaklığı olan bir 
kuruluşun elindedir ve bu kuruluş adeta fiilî bir tekel 
uygulamaktadır. Tekellerle mücadele konusunda hü
kümetin tedbir alması gerektiğini vurguluyor, yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz (Sayın Arıkan. 
Efendim, iki önerge var; geliş sırasına göre oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
492 sıra sayılı Tasarının 1 inci maddesinin 2 nolu 

paragrafına; 
«Sağlık ve eğitim hizmetleriyle ilaç ve kitaplar» 

için de, ayrı ayrı veya bir arada «0» i(sıfır)'a kadar 
indirmeye, (Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması hu
susunun eklenmesini saygıyla öneririz. 

Ferit Melen 
Van 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

Eşref Akıncı 
Ankara 

İsmail Şengün 
Denizli 

Kadri Altay 
Antalya 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Vecihi Akın 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 492 sıra sayılı Tasarının, 1 

inci maddesinin ikinci paragrafından sonra üçüncü 
bir paragraf ile aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«3. Gazete, dergi, ve kitap ve benzeri yayınla
rın ı(6.3.19&6 gün ve 3266 sayılı Kanun hükümlerine 
ayikırı hareket ettiği tespit edilenler hariç) her biri 
için ayrı ayrı veya (bir arada olmak üzere, yüzde 
10 olan kanunî vergi nispetini yarısına kadar in
dirmeye ve indirilen bu oranlan kanunî seviyesine 
kadar yükseltmeye yetkilidir. 

Erol Ağagil 
'Kırklareli 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Edip Özigenç 
İçel 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Şevki Taştan 
Sivas 

BAŞKAN — Şimdi efendim, önergeleri aykırılık 
sırasına göre okutup, işleme koyacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
492 sıra sayılı Tasarının 1 inci maddesinin 2 no. 

lu paragrafına ; 
«Sağlık ve eğitim hizmetleriyle ilaç ve kitaplar» 

için de ayrı ayrı veya bir arada «0» (Sıfır)'a kadar 
indirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili kılınması hu
susunun eklenmesini saygıyla öneririz. 

Van Milletvekili 
Ferit Melen ve arkadaşları 

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

ALAATTİN FIRAT.ı(MUŞ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

B AŞK AN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMJOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. 
İSMAİL ŞENGÜN .(Denizli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim; söz süreniz 5 

dakikadır. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

getirilen kanun tasarısı ile hükümetimize, muhtelif 
mal ve hizmetler için, yüzde 5'e kadar Katma De
ğer Vergisini indirme yetkisi tanınmaktadır. 

Biliyorsunuz, bu verginin Meclisteki muhtelif 
müzakereleri sırasında, özellikle eğitim ve sağlık hiz
metleriyle, kitap ve benzeri ile ilaç fiyatların Katma 
Değer Vergisine tabi olmaması gerektiğini, Katma 
Değer Vergisi uygulanan ülkelerin hemen hepsinde 
bu hizmet ve malların Katma Değer Vergisi kapsa
mı dışında tutulduğunu ifade etmiş ve o yönde de 
önergeler vermiştik. Katma Değer Vergisinin bu ye
ni müzakeresi sırasında da, görüşlerimizi tekrar 
tbir önerge halinde yüce Meclise arz ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızda yerini bulan 
sosyal devlet ilkesinin en açık icaplarından birisi, 
eğitim hizmetleri ile kitap bedellerinin, sağlık hiz
metleri ile ilaç bedellerinin Katma Değer Vergisine 
tabi tutulmamasıdır. Biz bununla beraber, hükü
mete bu konuda, şu anda yürürlükte olan yüzde 10 
vergiyi sıfıra kadar indirebilmesi yetkisinin tanın
masını İstiyoruz. Bugün verilmekte olan yetki, bu 
nispeti yüzde 5'e kadar indirme yetkisidir; fakat 
buradaki temel gıda maddeleri için öngörülen sıfıra 
kadar indirme yetkisinin, biraz önce ifade etmeye 
çalıştığım hizmet ve mal grupları için de gerekli ol
duğunu, Anayasamızin biraz önce ifade ettiğim sos
yal devlet ilkesinin icabı saymaktayız. 

Bu nedenle önergemizi yüce takdirlerinize sunduk. 
Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... (SHP sıralarından «Son
radan gelenleri saymayın, sesleri) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hiç haktan yana 
olmayacak mıyız? 

BAŞKAN — Önerge reddedilmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı hatırlatmak 

istiyorum; oylamadan önce zile basıyoruz ve ondan 
sonra oylamaya geçiyoruz. Görüntü güzel olmuyor; 
lütfen usullere riayet edelim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 492 sıra sayılı tasarının 1 inci 

maddesine, ikinci paragrafından sonra, üçüncü bir 
paragraf ile aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«3. — Gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınların 
(6.3.1986 gün ve 3266 sayılı Kanun hükümlerine 
aykırı hareket ettiği tespit edilenler hariç), her biri 
için ayrı ayrı veya bir arada olmak Üzere, yüzde 10 
olan kanunî vergi nispetini yarısına kadar indirmeye 
ve indirilen bu oranlan kanunî seviyesine kadar yük
seltmeye yetkilidir.» 

Kırklareli Milletvekili 
Erol Ağagil ve arkadaşları 

(BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTBMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılmıyor. 

önerge sahibi Sayın Ağagil söz istiyorlar. 
Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL ((Kırklareli) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 in
ci maddesi, ilk olarak 1984 yılı 10 uncu ayında 
huzurlarınıza gelmiş ve bir tek cümleden ibaret ol
mak üzere, Bakanlar Kuruluna, temel gıda madde
lerini yüzde sıfıra kadar indirmeye ve diğer işlem
leri de yüzde lO'da tutmaya yetki alınmıştır. 
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Daha bundan beş ay önce, 20 Haziran 1986 gün
lü ve 19140 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 
3 Haziran 1986 kabul tarihli aynı maddede ise, 
daha evvel alınan yetki muhafaza edilmiş; ancak 
buna ilaveten, Bakanlar Kuruluna, gazete, dergi, ki-
'tap ve benzeri yayınların her biri için ayrı ayrı ve bir 
arada olmak üzere, kanunî vergi nispetini yarı ya
rıya indirmeye ve bu indirimin sınırlarını da istediği 
nispette - usul ve esaslarını belirleyerek - tespit et
meye yetkili kılınmıştır. Aynı tarihte alınan yetkide, 
balen devam ©den bir madde vardır ve şu anda 
verdiğim önergenin kapsamı dışındadır. 

Şimdi, şu anda görüştüğümüz, hükümetin getirdiği 
tasarının genel gerekçesinde, balkın aynen şöyle diyor: 
«Lüks nitelikteki bir kısım mal ve hizmetlerin daha 
yüksek oranda vergilendirilmesi, devlete gelir sağlan
ması yanında, vergi adaletine de yardımcı olacak
tır.» 

Şimdi sayın hükümetin, bahsettiği lüks tüketim 
malları içerisinde gazete, dergi ve kitap benzeri basılı 
yayınları kabul ettiğini düşünemiyorum ve kendileri
nin de bunu lüks tüketim malı kabul etmediklerini bi
liyorum; belki zuhulen olmuş bir olaydır. 

Hükümetin elinde, yüzde 10'dan başlayarak yüzde 
5'e kadar bu malların, yani kitap, dergi, yazılı evrak 
üzerindeki vergiyi indirme yetkisi zaten mevcut. Şim
di, lüks tüketim malları için yüzde 15'e kadar çıkarma 
yetkisi istenen bu madde ile eğer benim önergem ka
bul edilmez, metin geldiği şekliyle aynen kalırsa - ga
zete, dergi, kitap ve benzeri yayınlar üzerindeki KDV 
yi de yüzde 15'e kadar çıkarma yetkisi hükümetin 
elinde olacaktır. Halbuki genel gerekçede, demin söy
lediğim gibi, bunlar lüks tüketim malı olmadığına gö
re ve hükümetin elinde de temel gıda maddelerini yüz
de sıfıra kadar indirme yetkisi varken, toplumun bilinç
lendirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve Türk Mil
letinin bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu yayınla
rın, bir millî ve fakat manevî, fikrî temel gıda mad
desi olduğu varsayımından, hükümetin de aynı düşün
cede ana fikriyle olduğuna inandığımdan, aynen dört 
beş ay önceki kanunda olduğu gibi, kitap, dergi ve 
benzeri yaymlardaiki katma değer nispetinin yüzde 
10 azamî hududunda tutulması ve bunun yüzde 15'e 
çıkarılması hususunda hükümete yetki verilmemesi
ne matuftur benim önergem. 

Takdir yüce kurulundur. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunun 10 uncu maddesinin (h) bendi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımını takibeden ay

başında yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, oyunun rengini belli etmek üzere, aleyhte 

Sayın Mustafa Çorapçıoğlu söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Çorapçıoğlu. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; daha evvel 1984 
senesinde huzurlarınıza getirilen yetki kanunu müna
sebetiyle ifade etmiş olduğum bazı hususları hatırlat
makta fayda görmekteyim. 

Yüce Meclisimizin en bariz vasfı, millet iradesiy
le seçilmiş ve o şekilde teşekkül etmiş olmasına rağ
men, Anayasa ve kanunlar gereğince ve demokratik ha
yatın icabı olarak yalnız kendisine mevdu bulunan 
hususları, özel heyet mahiyetinde bulunan hükümet
lere devretmek hususundaki cömertliğidir; bu cömert
liği her konuda göstermiştir. Buna burada muhalefet 
etmiş olsanız dahi, kamuoyunda, «Meclis, yetkilerini 
devamlı olarak hükümete devrediyor» kanaati doğ
muştur ve bu kanaat, böyle kanunlar geldikçe gide
rek kuvvetlenmektedir. 

Evvelemirde bu kanuna, her ne kadar, Anayasa, 
istisnaî olarak imkân vermiş olsa dahi, alt ve üst had
lerini tayin etmek suretiyle, hükümete, bazı vergi ka
nunlarındaki nispetleri değiştirmek yetkisini vermiş 
bulunsa dahi, buraya bu şekilde gelen malî kanunların 
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ekserisinde, harçlarda olsun, resimlerde olsun, vergi
lerde olsun, daima Meclis, yetkilerini hükümete dev
retmektedir. Bir gün, korkarım öyle bir hale gelece
ğiz ki, malî kanunlar hakkında Yüce Meclisin yetki
sinin kalmamış olduğunu göreceğiz. Evvelemirde, bu 
bakımdan, bu kanuna menfi oy kullanacağım. 

İkincisi muhterem arkadaşlarım, getirilen kanun 
tasarısında, hükümetin, temel gıda maddelerinden alı
nacak vergi nispetini sıfırlama yetkisi bulunduğu ka
bul edilmektedir. Bir taraftan hoş görünen bu mad
denin, uygulamada birçok mahzurlarının ortaya çıktı
ğı, bizzat müşahede ettiğimiz hadiseler cümlesindendir. 
Kısa bir misal vermek üzere arz ediyorum: Türkiye'
nin her tarafını bilemem; ancak Ege Bölgesinde, köy
lümüzün, bilhassa tarlada çalışan köylümüzün, inşaat
ta çalışan işçimizin öğle yemeği helvadan ibarettir. 
Siz ana gıda maddesi olarak şekeri alıyor ve onu sı
fırlama yetkisini veriyorsunuz; ama helvadan, o' fakir 
işçinin, o sıcakta kavrulup da sırf sıcağı gidermek için 
su içmek maksadıyla helva yiyen köylüden KDV al
mak suretiyle, bir nevî, haksızlığı yaygın hale getiri
yorsunuz. Halbuki, grubumuz sözcüsü Sayın Sümer 
Oral'm ifade ettiği gibi, vergilerin devlet tarafından 
toplanmasında, sadece malî gayeler mevcut olmayıp, 
sosyal hayatı tanzim edici birtakım gayelerin tahak
kuku için bir vasıta olarak kullanılması da vardır. Bu 
vasıf unutulduğu sürece, bu vasıf nazarı dikkate alın
madığı sürece, bu kanunların uygulanmasında muhak
kak ki, aksaklıklar doğacaktır; vergiyle temin edil
mesi öngörüldüğü iddia edilen adalet, adaletsizliğe 
dönüşecektir ve halen de dönüşmüş bulunmaktadır. 

Türkiye'min neresine giderseniz gidin, hangi kesi
mi, esnafı, çiftçiyi, köylüyü dinlerseniz dinleyin, KDV 
den şikâyet etmeyen kimseyi bulamazsınız. Yollarda, 
«KDV kontrolü» diye, geeeyarısı 40 - 50 yolcusu ile 
Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e yahut Erzurum'a git
mekte olan otobüs durdurulmakta ve polis refaka
tinde, sırf o firmanın veya şoförün kontrolünü yap
mak için 40 - 50 vatandaşın bazen yarım saat bazen 
1,5 saat, hürriyeti tahdit edilmektedir arkadaşlar. Bu 
kanun da, bunu temin etmekten uzak kalmaktadır. 

Diğer yandan, memleketimizde, Sayın Cumhurbaş
kanının da önderlik ettiği bir husus.var ve biz ona 
«Millî eğitim seferberliği» diyoruz. Bir taraftan millî 
eğitim seferberliği diyoruz; ama öbür taraftan da, da
ha geçen ay açılan okullarımızda, halkımız çocuğuna 
aldığı kitabın, önlüğün, ayakkabının bedelini ödemek

te güçlük çekerken, alakasız kalan ortadirek, ayrıca 
bu KDV ile de çocuğunu okuttuğu için cezalandırıl
maktadır. Biraz evvel, muhtelif gruplara mensup ar
kadaşlarımızın vermiş oldukları takrirler yerindedir. 
Sağlık meselesi olduğu için, ilaçtan alınmaması lazım 
gelir; tahsil meselesidir, millî eğitim seferberliğidir, 
okuma ve okumaya taallûk eden araç ve gereçlerden 
alınmaması lazım gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de çıkan gazete
lerin üzerinde «KDV'si alınmıştır» damgası vardır. 
İnsan bunu gördükçe herhalde şeref duymamaktadır. 
O itibarla, getirilen tedbirlerin palyatüf veyahut me
seleyi üç günlüğüne halleder tarzda değil; bu temel 
ihtiyaçları giderecek mahiyette getirilmesi ve bunun 
hepimizce kaibul edilmesinden sonra, millete karşı an
cak hesabımızı tam olarak vermiş duruma geçebili
riz. Bu böyle olmadıkça, vergilerin sosyal gayeleri 
tahakkuk etmeyecektir. 

Hafızalarınızı lütfen yoklayınız, bu Meclis açıldı
ğından beri, iki kanun vardır ki daha uygulamaya ge
çilmeden, bizzat o kanun teklif veya tasarısını getiren 
iktidar partisi grubunca, meriyete girmesinden önce, 
yeni bir teklif getirilmek suretiyle tadilata uğratılmış
tır. Bunlardan bir tanesi*Mahallî İdareler Seçimi Ka
nunudur ve muhtar adaylarına ilkokul mezunu olma 
mecburiyeti, sair meclislere de tam liste aday göste
rilmek mecburiyeti getirilmişti. Kanun teklifi kaibul 
edildiği ve yürürlüğe girdiği halde, seçimin yapılacağı 
25 Mart 1984 tarihinden evvel, yeni bir kanun teklifi 
getirilmek suretiyle, muhtarlardan ilkokul mezunu ol
mak ve diğer meclislere de, noksan adayla partilere 
seçime girmek imkânı tanınmıştır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Çorapçıoğ-
İu. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Yi
ne KDV, 1984 sonlarında kabul edilmesine rağmen, 
herhalde bir yerlerden ilham ya da irşat almış ola
caklar ki, sayın hükümetimiz ve iktidar partisi, uy
gulanmasına henüz 1 Ocak 1985*de başlanacak KDV 
ye ait kanunu tadil etmek lüzumunu hissetmiştir. 

Malî kanunlar muayyen bir sistem içerisinde dev
lete gelir temin ettiği kadar, sosyal adaleti temin edici 
ve geniş halk kitlelerini de, adaletsizlik dolayısıyla 
mağdur edici bir duruma düşürmeyecek şekilde geti 
rilmelidir. Onun içindir ki, grup sözcümüzün zikret
tiği sebeplere ilaveten, belirttiğim sebeplerden ötürü de, 
bu kanun tasarısına kırmızı oy vereceğimi huzurları-

— 255 — 



T. B. M. M. B: 21 5 . 11 . 1986 0 : 1 

nızda açıklıyor ve saygılarımı sunuyorum efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çorapçıoğlu. 

Tasarının tümü açik oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında do

laştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılıp, oylar atı
lacaktır. Yanında oy pusulası bulunmayan arkadaşla
rımız beyaz bir kâğıda isimlerini, seçim bölgelerini 
«lka!bül,.ret veya çekinser» diye yazmak suretiyle im
zalayarak kupaya atabilirler. 

Arkadaşlarımız lütfen oy kullandıkları kâğıtları 
imzalamayı unutmasınlar; bu takdirde oylar geçersiz 
sayılmak tadır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kanım, oylama sonuçlanınca, oylamayla ilgili olarak 
söz alıp konuşabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Tabiî, bir teşekkür konuşması ya
parsınız. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

3. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, «Giresun Mil
letvekili Burhan Kara ve 22 Arkadaşının- 5.5.1983 
Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 28.8.1983 
Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla Değişik 60 inci Madde
sinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tekli
fi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporunun 
müzakerelerine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Raporun görüşülmesi bu nedenle ertelenmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/987) (S. Sayısı : 491) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, «İstanbul Mil
letvekili Sabit Batumlu'nun Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu»nun müzakerelerine geçi
yoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Raporun görüşülmesi bu nedenle ertelenmiştir. 
5. — Şanlıurfa Milletvekili Orman Doğan'ın 6136 

Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/362) (S. Sayısı : 493) (1) 

BAŞKAN — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan' 
in 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporunun müzakerelerine geçiyoruz, 

İçişleri Komisyonu?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Efendim, komisyon raporunun okunmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Raporun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 23.6.1981 
tarih ve 2478 sayılı Kanun ile değişik 7 nci madde
sinin 1 inci fıkrasının 1 No. lu bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«1. Devlet Başkanı, Hükümet Başkan ve üyeleri, 
Yasama Organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş 
olanlar,» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 2'yi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanım yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

(7) 493 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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" BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3'ü okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar-

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklif Ikanunlaşmışitıır, hayırlı olsun. 
6. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgU'in, 

5682 Sayılı Pasaport Kanununun 3073 Sayılı Kanun
la Değişik 14 üncü Maddesinin (A) Bendine Bir Fık
ra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/360) {S. Sayısı : 494) (1) 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gjl'in, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 3073 ısayıilı 
Kanunla Değişik 14 üncü Maddesinin (A) Bendine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İç
işleri Komisyonu Raporunun 'müzakeresine geçiyo
ruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunımasını kabul edenler... Etmeyenler... 

Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tümü üzeninde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere ıgeçlilmesinii oylarınıza arz ediyorum : 

Ka!bull ©deriler... 
Pardon efendim, komisyon raporu «ret» şeklinde 

olduğu için, raporun okunımaısınn. 
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Madde

lere geçilmesi kabul edildi efendim. 

BAŞKAN — Madde yok efendim, 
HİLMİ. NALBANTOĞLU (Erzurum) — Oylan

dıktan sonra olur mu Sayın Başkan? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKlLt 

ATİLLA.SIN (Muş) — Sayın Başkan, okunmaması 
kabul edildi efendim; okunmamasına el kaldırdık. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — Hükü-
mist de maddelere geçilmesi hakkında oy kullandı. 

'PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Madde yok 
ki, hangi maddeye geçsin? (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Müsaadenizle efendim; koımisyon 
oburdu, kalktı, işler karıştı. 

(1) 494 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Rapor komisyon tarafından reddediıknıiş, okun
ması da reddedildi. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — Ne ola
cak. şimdi? 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı?.. Yok. 
Komisyon raporunu oylarınıza arz ediyorum ; 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

'Böylece, teklif ıreddedi'imiş oluyor. (ANAP sıra
larından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, nerede kabul ©dildi? Oylamaya tiıtiraz edi
yoruz efendim, kabul edilmedi. (SHP sıralarımdan beş 
milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKA N— Efendim?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Oy

lamayı lütfen tekrar edin. 
BAŞKAN — Peki efendim; beş arkadaş kabul 

ediyor, öyle mi? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Evet efendim, beş kişi. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Mecli

simiz içlin çirkindir bu vaziyet, olmaz. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — He

men geçin oylamaya efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hemen geçmedik. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni

çin?.. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, tekrar arz ©diyo

rum; tekrar oylama yapacağım. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Ama olmaz ki efendim; oylamaya hemen geçin. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Öyle ise, bir dakika... 
Efendim!, komisyon reddetmiş raporu... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Tamam... 
BAŞKAN — Raporun okunmasını kabul etme

diler; Komisyon, 'raporu reddetmiş. Bu «ret» üzerin
de, rapor üzerinde söz isteyen var mı diyorum; söz 
isteyen yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Olmadı... 

BAŞKAN — Ne olacak şimdi?. 
Komisyonun ret raporunu oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Niye M kere oy-

luyorsunuz Sayın Başkan, oylandı, bitti. 
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BAŞKAN — Allah, Allah!.. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

ATİLLA SIN (Mu.s) — Oyladık ama efendim, 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Bir .dakika, 
bîr dakika Sayın Başkan, lütfen efendim, bir an
laşmazlık... 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Sayın Başkan, ni

ye yeniden oylandı, bunu anlayamadık? 

(BAŞKAN — Efendim, 5 arkadaş oylamaya itiraz 
etti. 

Kabul etmeyenler... (Gürültüler) 
Kabul edenler... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, önce kabul edenleri oyladınız efen
dim. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. (SHP sıra
larından gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Zabıt
ları getirtin efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önce kabul edenleni oylattınız efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, saydım cfendiım. 
Komisyon raporu reddedilmiştir. 
Rapor komisyona iade edilecektir. (ANAP sıra

larından gürültüler) 

'PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, demin tefhim ettiniz, kararınızı değiştirdi
niz. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Başkan, ne yapı
yorsunuz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir nok
tayı çok rica edeceğim : Oylamada lütfen salanda 
'bulununuz. (ANAP sıralarından gürültüler) Oylama 
yapılırken, !birinc'i oylamada 'buradasınız; iıkincii defa, 
usulsüz olarak tekrar size oy kullandırma imkânını 
sağlıyorum, yine çoğunluğu 'bulamıyorsunuz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bu sözünüz zabıtlara geçti mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.., 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, ikinci yaptığınız oylama usulsüz efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
7. — 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

Br Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/782) (S. Sayısı : 497) (1) 

BAŞKAN — 5422 Sayılı Kurumilar Vergisi Ka
nununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Biitçe Komisyonu 
Raporu üzerindeki 'görüşmelere 'başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını

za sunuyorum : Raporun okunmasını kabul edenller... 
Kaibul etmeyenler... Raporun cJkunrnaıması kabul ediil-
miştıiır. 

Tasarının tümü üzeninde, Anavatan Paritıisi Gru
bu adına Sayın Ünal Akkaya söz istemişlerdir; bu
yurun Sayın Akkaya. 

ANAP GRUBU ADINA ÜNAL AKKAYA (Ço
rum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce he
yetinizde görüşülmekte olan kanun tasarısı ile ya
bancı ulaştırma kurumlarının karşılıklılık ilkesine gö
re vergilendirilmesi esası getirilmektedir. 

Yabancı ulaştırma kurumlarının Türkiye'de yap
tıkları yük ve yolcu taşımacılığı, işlerinden elde et
tikleri kazançlar, Kurumlar Vergisi Kanununun 18 
ve 19 uncu maddelerine göre tespit edilmektedir. Bu 
maddelere göre, yabancı deniz, hava ve kara ulaş
tırma kurumlarının Türkiye'deki yük ve yolcu taşı
macılığından elde ettikleri hâsılat, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca tespit ve ilan olunan ortalama emsal nis-
petleriyle çarpılmak suretiyle, vergiye tabi kazançları 
bulunmaktadır. Bulunan bu kazançlar ise, Kurumlar 
Vergisi Kanununun 25 inci maddesi uyarınca vergi
lendirilmektedir. Oysa, Türk taşımacılık kurumları, ta
şımacılık kazancı elde ettikleri bazı devletlerde, bu 
oranda veya daha yüksek bir oranda vergilendirile-
bildiği gibi, bazı devletlerde - tamamen tersine - ya 
hiç vergilendirilmemekte veya çok düşük oranda ver
giye tabi tutulmaktadır. Türk taşımacılık kuruluşları
na, Türkiye'ye kıyasla daha düşük vergi uygulayan 
devletlerde iki tip reaksiyon gözlenmektedir. 

Bazı devletler, mukabele bi'1-misl kuralına başvu
rarak, Türk taşımacılık kuruluşlarına çok yüksek ver
giler salmakta; diğer bazı devletler ise, Türk taşıma
cılık kuruluşlarının yük ve yolcu almasını engellemek

ti) 497 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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tedirler. Bunun yanı sıra, Türk kuruluşlarına çok ağır 
vergiler salan devletlerin Türkiye'den elde ettiği taşı
macılık kazançlarının vergilendirilmesinde, Türkiye 
Cumhuriyetinin elinde herhangi bir önleyici tedbir 
bulunmamaktadır. Çünkü, ülke ayrımı yapılmaksı
zın, her nevi taşımacılık kurumunun kazancı, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen emsaller 
uygulanmak suretiyle hesaplanmakta ve yüzde 46 
oranında vergilendirilmektedir. Bu nedenle, ülkeler 
itibariyle karşılıklılık ilkesi esas alınarak vergileme 
imkânı sağlamak amacıyla, Kurumlar Vergisi Ka
nununun 25 inci maddesine, ikinci fıkradan sonra 
gelmek üzere, bir hüküm eklenmektedir. Eklenen bu 
hükümle, yabancı Ulaştırma kurumlarında vergi nis
petini karşılıklı olmak şartıyla sıfıra kadar indirme 
ve maddede yazılı oranın bir katını geçmemek üzere, 
yeniden tespit etme konusunda Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmektedir. Bu yetki, Bakanlar Kurulunca 
istenildiği takdirde, kara, deniz ve hava ulaştırma ku
rumları için ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, topluca 
da kullanılabilecektir. 

Bu tasarının kanunlaşması halinde, yabancı ulaş
tırma kurumlarının, ait oldukları ülkede Türk ulaş
tırma kurumlarının muhatap tutuldukları vergi yü
küne eşit oranda vergilendirilmeleri mümkün olabile
cek ve uluslararası taşımacılıkta, Türk ulaştırma ku
rumlarının uğradığı kayıplar telafi edilebilecektir. 

Yüce Meclise saygılarımızla arz ederim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akkaya. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Grup 

âdına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısına oyunu kullanmayan var mı? . Yok. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın; oylar sayılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Hüseyin Avni 
Sağesen, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AVNİ SAĞ
ESEN (Ordu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
54122 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Madde 
Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ile, yabancı 
ulaştırma kurumlarında vergi nispetlerinin karşılık
lılık esasına göre kaldırıp indirilmesi getiriliyor. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — ifadeyi an
layamadık. 
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RIZA ÖNER ÇAKAN {Zonguldak) — O son 
cümleyi anlayamadık efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Din
lerseniz anlarsınız. Zaten siz bunları anlayamazsınız 
ki, peşin peşin okeyliyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Sağesen, 
lütfen Başkanlığa hitap ediniz efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, rahat bırakmıyorlar ki, konuşalım. 

Arkadaşlar, ulaştırmada 1976, 1977, 1978, 1979 
yıllarında bakanlar kurulunun, «Türkiye Üzerinden 
Yapılan Karayolu Taşımalarında Geçiş Ücreti» adı 
altında bir kararnamesi çıktı. Kararname, 1975 yılı 
Aralık ayının son günlerinde çıktı ve hemen yürür
lüğe girdi. Buna karşılık olarak, diğer Avrupa ülkele
rinden, başta Bulgaristan olmak üzere, Yugoslavya, 
Avusturya, Almanya, isviçre, Romanya ve Macaris
tan bir dizi karşı tedbirler getirdiler ve sonuçta, bak
tık ki, Türkiye Hazinesine giren para - o zamanki ra
kamlara göre söylüyorum - 440 milyon lira civarım 
da; çıkan paraya baktık ki, 400 küsur milyon lira. 

Bu kanunun yürürlüğe konulması sonucunda, ba
kanlar kurulunun, yine buna benzer bir ters karar 
alacağından endişe duyarım. Bizler bu tür kararları 
alırız; ama uygulamaya gelince, her ne hikmetse, 
uygulayamayız, bu paraları tahsil edemeyiz. Sebep
leri malum: Siz 40 bin liraya, 50 bin liraya gümrük 
kapılarında insanlarımızı çalıştıracaksınız; ondan son
ra da, «O kapıyı tutun» diyeceksiniz! Bunun sonu
cunda, tıpkı 1976, 1979 -hatta bunlar 1981 -1982 yıl
larına kadar devam etti, ikili anlaşmalarla da bir kıs
mı kaldırıldı- kararlarını getireceksiniz, «uygula» di-, 
yeceksiniz bu memura; bu memur da belirli bedel 
karşılığında bunları görmezlikten gelecektir. 

Bendeniz o kararnamenin yürürlüğü sırasında Ulaş
tırma Bakanlığında Uluslararası Taşımalar Dairesi 
Başkanıydım ve bütün kapılarda 24 saat, 48 saat hiç 
uyumadan bu işin kontrolünü yapmaya çalıştım ve 
başarılı olamadım, başa çıkamadım: ulaştırma temsil-
cisiydim. 

Zannetmiyorum ki, hükümet bu kanunu uygula
maya koyduğu gün, mutlaka, özellikle Avrupa ülke
lerinden çok sert reaksiyonları almasın. Doğumuzda 
kalan ülkelerde buna benzer tatbikatlar konulmuştur, 
halen onların izleri devam etmektedir. 

O nedenle, istirham ediyorum, bu yanlış gelmiş 
bir kanun maddesidir, yanlış bir tekliftir; hükümet lüt
fetsin, bunu geri alsın efendim. Sonuçlarını yaşamış -
bir insan olarak konuşuyorum. 

Saygılar sunarım. 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
Buyurun Sayın Türkân Arıkan. 
Süreniz 10 dakikadır. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk ulaştırma 
kurumlarına imkânlar getireceği için, bu tasarıyı 
olumlu bulduğumu belirtmek istiyorum. 

Halen, yabancı ulaştırma kurumları, Türkiye'de 
yüzde 46 nispetinde Kurumlar Vergisi ödemektedir
ler. Bu ulaştırma kurumları, iş merkezlerinin bulun
duğu diğer ülkelerde, bazen ya hiç vergiye tabi ol
mamakta, bazen yüksek nispette vergiye tabi olmak
ta veya götürü emsallere göre vergiye tabi olmakta
dır. Böyle durumlarda da, Türk ulaştırma kurum
ları, bu ülkelerin mallarını taşıma imkânını elde ede
memekte, başka ülkelerin taşıma kurumları elde ede
bilmektedirler. O nedenle, karşılıklılık esası olduğu 
için, tasarıyı olumlu bulduğumu belirtmek istiyorum. 

Ancak, bir nokta var; bu konuda hükümetin ve 
ilgililerin dikkatini çekmek istiyorum: 1 inci mad
dede - ayrıca belki açıklamak gerekebilir - «Kara, de
niz ve hava ulaştırma kurumları için ayrı ayrı veya 
topluca sıfıra indirmeye» şekli var. Eğer, diğer ülke
ler, kara için, hava için, deniz için ayrı ayrı nispet
ler tespit etmişlerse, o zaman belki bizim de, ayrı 
ayrı tespit etmemiz gerekebilecek; topluca tespit et
mişlerse, o zaman biz de topluca tespit edeceğiz. 
«Toplucadan» böyle anlıyoruz; eğer böyleyse tasa
rıyı uygun bulduğumu belirtmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Türkân Arı
kan. 

Sayın Salim Erel; buyurunuz efendim. 
Sayın Erel, süreniz 10 dakikadır. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, üzerinde müzakere yapmak

ta bulunduğumuz, 497 sıra sayılı ve 5422 sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı ile, şu an
da hükümetin yine bir aceleciliğini, yine bir çelişkisini 
görmekteyiz. Şöyle ki, hükümet, yasa yapmada ace
leciliğin bir marifet olduğuna inanmıştır, öyle ki, 
günlerce ve haftalarca boş tutulan ya da önemsiz ko
nularla işgal edilen Meclis ve komisyon gündemleri, 
hükümetin bir işareti üzerine yıldırım hızıyla hare
kete geçirilmiş, içtüzük ve teamüller zorlanarak, is
tenilen tasarı, milletvekillerinin incelemesine fırsat 
verilmeden, yasalaştırılmıştır; bu arada, bundan ön
ceki bir teklif de, bu şekilde müzakere edilmiş oldu. 

Sayın milletvekilleri, yasa tasarıları, iktidarın et
rafında kümelenmiş, yarı politikacı, yarı bürokrat ki
şilerce alelacele hazırlanmakta ve Meclise sunulmak
tadır. Tasarılar genellikle bürokratik süzgeçlerden ge-
çirilmemektedir. Tasarıların çok büyük çoğunluğu 
ciddî gerekçelerden yoksundur; tasarı gerekçelerin
den bir sonuç çıkarmak olanaksızdır; bu da, hü
kümetin, yasama tekniğini ciddiye almadığını göste
rir. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Okuyup an-
lamıyorsan biz ne yapalım kardeşim? 

S ALÎM EREL (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, 
şimdi gerekçeyi okuyorum : «Yabancı ulaştırma ku
rumlarının Türkiye'den yaptıkları yük ve yolcu taşı
macılığı işlerinden elde ettikleri kazançlar Türkiye'de 
yüzde 46 nispetinde Kurumlar Vergisine tabi tutul
maktadır. Öte yandan, sözkonusu kurumların, kanu
nî veya iş merkezlerinin bulunduğu devletlerde ise, 
yabancı ulaştırma kurumlarının bu tür faaliyetleri ver-
gilenmemekte - dikkatlerinizi arz ederim - veya çok 
yüksek nispetlerde veya götürü emsallere göre vergi
lendirilmektedir...» 

Buradaki bu, «çok yüksek» kelimesinin, «çok dü
şük» olması icap ederdi. Zira, Plan ve Bütçe Komis
yonunda yapılan müzakerelerde bu ifade, «Vergilen-
memekte veya çok düşük nispetlerde veya götürü em
sallere göre vergilendirilmektedir» şeklinde idi. Gerek 
hükümet ve gerekse Plan ve Bütçe Komisyonunun bu 
konudaki gerekçesi okunsa bu yanlışlık dikkat çe
ker ve konuya açıklık getirilirdi. Bu bakımdan da, bi
raz evvel arz ettiğim gibi, gündeme gelen tasarılar, 
geçiştirilerek hazırlanmaktadır. Ben bunun, kanun tek
liflerinde olmas-ını da istemem; fakat tasarının yüce 
Meclise böyle zayıf gerekçelerle gelmesini hiç kabul 
edemiyorum. 

Sayın arkadaşlar, üzerinde durduğumuz konu, ta
şıma sektörüyle ilgilidir. Bu sektörün içinde bulun
duğu kriz ve darboğazlar sonucu yaşanan yıkım, he
pimizce bilinmektedir. Ayrıca, sorunlar daha da bi
lenmiş ve üstüne yenileri de eklenmektedir. Ulus
lararası taşımacılığın öldüğü ve dünya ekonomisinin 
bütünlüğünden, Türkiye ekonomisinin, arzu edilen şe
kilde yararlanmadığı da bilinen bir gerçektir. 

Türkiye'de, nüfusumuzun 2,5 milyonunu teşkil 
eden taşımacıların ve bunun yanında yüzbinlerce in
sanın (tamircinin, yedek parçacının, şoförünün ve 
diğer hizmet elemanlarının) ekmek yediği bu sektö
rün gündeme getirilmesi, sağlıklı bir şekilde istikrara 
kavuşturulması hepimizin özlemidir. 
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HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sadede gel, sa
dede. 

SALIM EREL (Devamla) — Sadede geliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efendim. 
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — insaf yani... 
SALIM EREL (Devamla) — Bugün toplam ihra

cat girdisi 8 milyar dolar olan Türkiye ekonomisinin 
700 milyon doları, bu taşımacılık sektörü vasıtasıyla 
kazanılmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, ben şunu dile getirmek isti
yorum : Bu vergi mütekabiliyeti iyi bir şeydir. Yal
nız, bizim bildiğimiz, gördüğümüz ve taşıma sektörü 
ve ilgili kurum ve kuruluşlardan edindiğimiz bilgilere 
göre, taşıma sektörünün sorunu, yalnızca vergi düşü
rülmesiyle halledilebilecek bir şey değildir. Zira, Tür
kiye'de taşımacılık konusunda bir Arap hâkimiyeti, 
bir Bulgar hâkimiyeti ve diğer devletlerin hâkimiyeti 
vardır. 

Verginin yüzde 46 olduğu bugünkü dönemde ya
bancı taşıma sektörleri, Türkiye'de, bildikleri gibi at 
oynatmaktadırlar. Diğer tarafta ise, çeşitli işkence ve 
ıstıraplar, şoförlerimizin alışmış olduğu günlük olay
lardandır. Vize sorunları ve buna benzer olaylar gün
deme gelecek midir?.. Sayın Hükümet acaba bu ko
nularda ne düşünüyor? Yoksa, sadece bir vergi mü
tekabiliyeti ile bu sorunun hallolacağını mı zannedi
yor? 18 bin tanesi TIR kamyonu, 70 bini de normal 
kamyondan ibaret bulunan ve bunların sahipleri ile 
birlikte 2,5 milyon... 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen bağlayınız efen
dim. 

SALİM EREL (Devamla) — ... kişinin ekmek 
yediği bu taşıma sektörü acaba sağlıklı bir duru
ma kavuşturulacak mıdır? Sayın hükümetten bu nok
talarda da açıklama yapmasını bekliyor, yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygı ile 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tasarının gerekçesinde, bu 
kanun tasarısının niçin getirildiği gayet açık bir şe
kilde anlatılmıştır. Taşımacılık sektöründe, mütekabi
liyet esasına göre, dar mükellefiyetlerde farklı vergi 

| uygulamaları konusunda bakanlar kurulu yetki talep 
etmektedir. 

Tasarı gerekçesinde, «Başka ülkelerde bazen hiç 
vergi alınmıyor; bazen çok yüksek vergi alınıyor, 
bazen de götürü usulde vergi alınıyor» diye yazılmış; 
ama Sayın Salim Erel Milletvekili kardeşimiz, «Yan
lış efendim» diyor; fakat, bu bir gerçek ve yanlışlık
la da bir alakası yok: Bazı ülkeler almıyor, bazı ül
keler çok alıyor... 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Bakan... 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı olarak konuşmaya

lım efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — ...bazı 
ülkeler de, götürü usulde alıyor. 

Bir gerçeği, kalkıp da, «Efendim, gerekçede bu 
I yanlış yazılmıştır» diye şu yüce Meclisin kürsüsünde 

söylemek bilemiyorum ne kadar doğrudur. 

I Biz de diyoruz ki, mademki bu böyledir, o halde 
biz mütekabiliyet usulüne göre, bazı ülkelerden al
mamak, bazı ülkelerden çok fazla almak ve bazı ül
kelerden de, o ülkeler nasıl bizden alıyorlarsa, o usu
le göre vergi almak istiyoruz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sakin olun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — O halde lüt
fen gerekçeyi okuyunuz ve iyice okuyup anlayınız ki, 

I şu yüce Meclisin kürsüsünden, yüce Meclisi fazla ve 
lüzumsuz yere işgal etmeyelim. 

SALIM EREL (Konya) — Kürsüyü hangimiz iş-
I gal ediyor, göstereceğim şimdi. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Sağesen, bura
da kanunla ilgili, transit taşımacılık konusunda ufak 

I bir beyanda bulundular. 
Bu tasarı transit taşımacılıkla ilgili bir konuyu 

anlatmıyor. 
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Misal 

olarak verdim Sayın Bakanım. 

MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Bu ta
sarı, Türkiye'ye mal getiren, gemi, kara taşıma va
sıtaları ve uçakla ilgili olarak, alınması gereken Ku
rumlar Vergisinden bahsediyor. Transit taşımacılıkla 
ilgili düzenlemeler; Katma Değer Vergisi konusu, 
Katma Değer Vergisi Kanununda zaten «müstesna-

I dır» diye anılmıştır; taşımacılık istisnası konusu, mad-
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de 14'te vardır. Transit taşımacılıkla ilgili diğer kö-, 
nular, bakanlar kurulunun yetkileri çerçevesinde, ayrı 
olarak tanzim edilmektedir; bu ise, bize farklı yüzde
ler, farklı sistemler uygulayan ülkelere, biz de anın
da, derhal farklı bir uygulama yapabilelim diye ge
tirilmiştir. 

HÜSEYIN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Yolu bu 
değil Sayın Bakanım. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Devamla) — Sayın 
Arıkan'ın ifade ettiği gibi, bu konu, gerektiğinde sek
törler itibariyle farklı farklı; ama gerekiyorsa, uygu
lama öyleyse, bir ülke için topluca uygulama esasını 
getirmektedir. 

Sayın milletvekilimizin teşhisi doğrudur, zaten öy
le ifade edilmektedir. Zannediyorum, zabıtlara geç
mesi bakımından ifade ettiler. Ben de zabıtlara geç
mesi bakımından, bu hususun böylece düşünülüp, ta
sarının kaleme alınmış olduğunu arz ediyor, saygıla
rımı sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sataş-

jrıa vardır; söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
SALIM EREL (Konya) — Sataşma var efendim. 
BAŞKAN — Yok efendim, sataşma yok. 
SALIM EREL (Konya) — Beni bilgisizlikle suç

ladı ve «Gerekçeyi doğru okusun» dedi. 
BAŞKAN — Efendim, müsaadenizle... 
SALİM EREL (Konya) — Efendim, «Sayın Erel, 

bilgisiz bir şekilde böyle Meclisi işgal etmesin» de
diler. 

BAŞKAN — Sayın Erel... 
SALİM EREL (Konya) — «Sayın Erel bilgisiz 

bir şekilde kürsüyü işgal etmesin» dediler. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Bilgisiz de
medim efendim, bilgisiz demedim. 

BAŞKAN — Bilgisiz denmedi efendim. 
SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, karşılıklı mü
nakaşayı lütfen bırakalım. 

Efendim, zatı âlinizin konuşmasında sadet dışı 
vardı, ben müsamahayla karşıladım. Bakan ona do
kundu, yani fazla bir şey değil, başka bir şey değil. 

SALİM EREL (Konya) — Burada arz edeceğim 
başka gerekçeler var Sayın Başkanım, hükümet ge
rekçesinde yanlışlık vardır. 

5 . 11 . 1986 O: 1 

BAŞKAN — Sayın grup sözcünüz de anlattı. Ta
mam efendim, tamam. 

Efendim, kanun tasarısının tümü üzerindeki mü
zakereler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka

nununun 3239 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle de
ğişen 25 inci maddesine 2 nci fıkrasından sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«Bu Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerine göre ver
gilendirilen yabancı ulaştırma kurumlarında vergi nis
petini karşılıklı olmak şartıyla ülkeler itibariyle kara, 
deniz ve hava ulaştırma kurumları için ayrı ayrı veya 
topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu maddede ya
zılı oranın bir katını geçmemek üzere yeni bir oran 
tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu maddeye göre, Bakanlar Kurulunca farklı oran
da Kurumlar Vergisine tabi tutulan kurumlarla ilgili 
vergilemenin usul ve esaslarını belirlemeye de Ba
kanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Erel. 
SALIM EREL (Konya) — Efendim, madde oku

nurken, bir iki hata oldu; zabıtlara doğru geçmesi 
için onu arz ediyorum. 

Burada «kanunun» diye yazıyor; halbuki «Ka
nun» diye okudular; diğeri ise, «nispetine» diye oku
dular. O da «nispete» olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; düzelti
riz. 

Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Tü

mü üzerinde açıkladım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde başîka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bakanlar Kurulu bu Kanu

nun 1 inci maddesinde belirtilen yetkilerini bu Kamı 
nun yayımı tarihinden itibaren elde edilecek kazanç
lar için yürürlüğe girecek şekilde kullanabilir. 

— 262 — 



T. B. M. M. B: 21 5 . 11 . 1986 0 : 1 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul' eden
ler... Etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 

ve Gümrük Bakanı yürütür. 

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

Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 
Tasarının ıtümü açık oya ıtabMir. 
Açık oylamanın oy kupasının sıralar arasında do-

laştırıiîmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : "Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Oy kupaları sıralar arasında ddfeıştırılaoaktır. 

Yanında basılı oy pusufllaısı bulunmayanlar beyaz 
kâğıt üzerine adlarını, 'seçim bölgelerini, «JKaJbu<l -
ret - çekimser» yazmak suretiyle imzalayarak ku
tuya atabilirler. 

(Oyların toplamasına başlandı) 
2. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanu

nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/800) 
(S. Sayısı: 492) (Devam) 

BAŞKAN — 492 sıra sayılı ve 3065 sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının açı'k oylama sonuçla
rını açıklıyorum : 

Oy Sayısı : 259 
Kabull : 142 
Ret: 114 
Çekinser : 2 
Geçersiz : 1 
Böylece tasarı kabul edilmiştir; hayırlı uğuröu ol

sun. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş 
ikan, teşekkür konuşması yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Teşekkür konuşması yapmak üzere, 
buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; fevkalade önem-

lli bir kanun olan, Katma Değer Vergisinin daha da 
ıtekamül ederek memleketimizde uygulanmasına im-
!kân verecek olan bu kanun değişiklliğini, oylarınızila 
kabul ettiğinizden ddlayı, şaıhsım ve hükümetlim adı
na teşekkür ediyorum; bu vesile ile bir hususu açık
lığa Ikavuşiturmak istiyorum . 

Bazı arkadaşlarımız önerge vermişler ve bazı hiz
met ve mallarda da, tıpkı temel gıda maddelerinde 
olduğu gibi, sıfıra kadar indirme yetkisinin bakan-
llar kuruluna verilmesini istemişlerdir. 

Bu tekliflerini saygı ille karşılıyoruz; ancak, ko
nuda bir teknik zorunduk vardır. Bıiz uygulamaya 
başladığımız günden bu yana, temel gıda maddele
rinde vergi iadesi konusunda fevkalade büyük mü
racaatlar olmuştur; Katma Değer Vergisinin ruhun
da bulunan mahsup işlemi maalesef yapılamamak
tadır ve vergi idaresi büyük bir sıkıntıya düşmekte
dir. Vergi iadesi Italeplerini karşılayabilmek için, he
men hemen bütün işlemler bloke oıîmaktadıır. Bu 
bakımdan, mahsup sisteminin yapılabilmesi, büyük 
ölçülerde vergi iadesi italebinde bulunulmaması; ama 
diğer taraftan, v&ltandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarını 
karşılayacak hizmet ve mal gruplarında oranın yüz
de 5'e kadar indiırill'ebilme yetkisinin bakanlar ku
ruluna verilmesi fevkalade hayırlı bir hadisedir. Ba
zı mal ve hizmetler için yüzde 15'e kadar yukarıya 
çılkarılalbi'lme yetkisinin yanında, sağlık hizmetleri, 
ilaç, gazete, kitap, dergi gibi, kültür yayınları ve 
diğer bazı mal ve' hizmetlerde Katma Değer Vergisi 
yüzde 5'e kadar indirilecektir. Bu husus da vatan
daşlarımız için bir denge unsuru olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; tekrar şükranları
mı arz ediyor, hepinizi) saygı ile selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
8. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 193 

Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/368) (S. Sayısı : 496) (1) 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekilli Cengiz Tun
cer'in, 193 Sayilı Gelir Vergisi Kanununda Değişik-/ 
lik Yapıllması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu üzerindeki müzakerelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını kabul edenler.... Okun-

(1) 496 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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mamasını kabul edenler... Raporun okunmaması ka
bul edillmişjtiır. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok, 
Maddelere geçilmesini oylllarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenden.. Kabul edilmliiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 31.12:1960 tarih ve 193 sayılı Ge-

Öliır Veırlgiisi Kaıtıumuınun 3239 ısaiyıh Kamoni'la değişik 
94 üncü mıaiddes'iinıiın (A) fılkırialsınm sonumla gdümdk 
(üzere aışağııdlalki Ibleınıt elkllenırnıiışıtir. 

«IBdkaırtlıaır Kurulu Ibu ım'aidtdıedle yar alan feviküfat 
nii'speıciını'iı, toara, denıiiz ve hlava uilıaışjbırmıası ikiyle i'şitıl-
glall eden dar ımlülkıelöslfiileır için, ülkeler 'iftteriVle ve 
IklaırşıdıılMı otaak şaıritııyilı, iaıyrı ayrı vteyia topluca sıfıra 
klaıdaır inıdıinmıeye vieya Ibiır kalfcına kadar artırımak su-
mefcjtyilie yeniden ifiespjıt ©tmieıye yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz Ssteyen var 
mı? Yök. 

Maddeyi oylarınıza sunuyoırum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişik 
103 ündü maddesinin sonuna gelmek üzere aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulu, karta, deniz ve hava ulaştır
ması işiyle iştigal eden ve 45 inci maddeye göre 
vergilendirilen dar mükellefler için, ülkeler İtibariy
le ve karşılıklı olmak şartıyla, bu maddede yer alan 
gelir dilimlerinin hizasındaki' vergi 'nispetlerini ayrı 
ayrı veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu 
maddede yer alan vergi nispetlerinin bir katını geç
memek üzere yeni bir tarife tespit etmeye ve vergi
lendirmenin usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.» 

IBAIŞKAN — (Madde üBeritıide söz iM'ayen?!. Ybfc. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilrnişltir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEOİCÎ MADDE — Bakanlar Kurulu bu Ka

nunun 1 ve 2 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren elde edifle-
cdk kazançlar için yürürlüğe girecek şekilde kulla-
nabülir. 

BAŞKAN — Geçici Madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Geçici Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddesini okultuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyli oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul! edilmiştir. 

Madde 4'ü okultuyorum : 
Yürütme 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 
ve Gümrük Bakanı yürütür. 

BIA'ŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza, aırz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kalbuffl edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya sunulacaktır. 
Açık oylamanın, oy kupasının sıralar arasında do

laştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo- " 
rum : Kabul! edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş-
Ititr. 

Açık oylamada, yanında basılı oy pusulası bulun-
mayanılar, biraz önce Sfade ettiğim gibi, beyaz bir 
kâğıt üzerine, adlarını, seçim bölgelerini ve «Ka
bul, ret, çekimser» şeklinde yazmak ve imza etmek 
suretiyle oylarını aitalbiflürler. 

Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN — Efendim, 5422 sayılı, Kurumlar 
Vergisi ile İlgili olan Kanun (tasarısı için oylarını kul-
(lanmayan var mı? («Var, vaır» sesleri) Varsa çabuk 
kullanın efehdiım. 

Oy kullanma işlemi son buDmuştur, kupalar kal
dırılsın. («Sayın Başkanım, daha bitmedi» sesleri) 

Tamam efendim kupaları kaldırın, saatlerce bek
leyemeyiz, süresini söyledim, 3 defa İhtar ettim, lüt
fen kullanınız. («Oy kullanmayan var Sayın Başkan» 
sesleri) Yok efendim, kupaları dışarıda gezdireme-
yiz, salonda gezdireceğiz. 

(5422 sayılı tasarı ile ilgili oylama işlemi tamam
landı) 

BAŞKAN — Diğer kupaları gezdiıriln efendim. 
ABDULHALİM ARAŞ (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, «Kaldırın» dedikten sonra, tekrar oy kurtlandır
dınız. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen birbirimize yardım
cı olalım. Kupalar bir saalt dolaştırılıyor, hâlâ oy kul
lanılmıyor; ondan sonra, ihtar üstüne ihtar... 
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9. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklile
rine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/796) (S. Sayısı : 
498) (1) 

BAŞKAN — Memurlar ve İşçiler ile Bunların 
Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Filan ve Bütçe komisyonları iraporilarının görüşülme
sine başliyo<ruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun • okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım : 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyen

ler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyenle

rin adlarını okuyorum : Anavatan Partisi Grubu 
adına Saffet Sert, Sosyaldemokralt Halkçı Parti Gru
bu adına Erol Ağagil, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Cafer Tayyar Sadıklar. 

Şahısiları adına söz alarillar : Türkân Arıkan, Ba
rış Can. 

Anavatan Paırtisi Grulbu adına Sayın Saffet. Sert, 
buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SAFFET SERT 

(Konya) — Saıyın Başkan yüce Meclisin değerli üye 
leri; bugün burada, Anavatan Partisinin en önemli 
icraatından biri ollan konut fonuna ilave ioflara'k bliır 
kamunun çılkiaırıllmalsanı ıdalhta görüşıedeğiiız. 

SUİRURİ BAYKAL (Artara) — Daha öncekilere 
(benaerse ha'Hilmiz niıoe olur! 

IBAŞtKAN — LtÜtifen effenldilm, müidbhaîie etlmıeyie-
im. 

SAF'FBT SİERT l(!Devıaımflai) — Hüküımetirni'z, gö
reve geldiği günden bugüne kadar, ülkemizin, yıllar
dan beri ihmal edilmiş, kaıîıcı bir çözüm bulunama
mış dllan konut meselesine ayrı bir önem vermiş; ko
nunun bütün yönleriyle gerçekçi ve süratli bir sis
tem içinde çözümlenmesini hedeflemiştir. 

Konuyu, Genel Kurulda biraz daha açarak, ne
ler pfflanlladık, neler yaptık; bu yönüyle izaih etmekte 
fayda görmekteyim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Grupta 
aynen okumamış miydin? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müsaade 
ediniz. 

(1) 498 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

SAFFET SERT (Devamla) — Yüce Meclisin 
tasvibine mazhar olan hükümet programında konut 
meselesi ciddi bir şekilde ele alınarak, yapılması 
planilanan konular tespit edilmiştir. Bu hususları ana 
başlıklar halinde belirtmek gerekirse : 

Birincisi : Finansman, konut yapımında temed 
problemdir; bütçe dışı kaynaklara dayalı bir konut 
fonu kurulacaktır, 

İkincisi : Konut yapımıyla ilgili formaliteler ba-
sMeşitirıiılecek, mahallî birimlerin yetkileri artırı'la-
cakltır, 

Üçüncüsü : Konuıt alımı, satımı ve kira gelirle-
ıriyle ilgili vergi sayıları ve nispeti azaütılacak ve ver
gi muafiyeti de getirilecektir, 

Dördüncüsü : Konult arsaisı ile, kendi evini ko
laylıkla yapması hususunda vatandaşa. devlet deste
ği sağlanacaktır, 

Beşincisi : Konut yapımı ile birlikte, altyapı in
şaat programları teşvik edilecektir, 

Altıncısı : Memur, işçi ve emeklilerinin konut 
sahibi olmaları Iteşvik edilecektir, 

Yedincisi : îmar affı getirilecektir. 
Bunlar, hükümet programında hedeflenen konu

lardı. Hükümet programında açık bir şekilde ifade 
edilen, Türkiye'nin konut meselesiyle ilgili hususlar, 
üç yıllla yakın hükümdtlilmiz icraaltı içinde ve yüce 
Meclilsin yakın desiteği ile çıkarılan reformist kanun
larla, büyük ölçüde çözüme kavuşturulmuştur. 

Yılardan beri bu konuda yapılması planlanan 
çalışmaların en büyük engeli, finansman yetersizliği 
olmuştur. Vatandaşlarımızın, (konut konusunda mev
cut olan tasarruf potansiyelini de harekete geçire
rek, ülkemizde millî konut politikasının tespit edile
rek uygulamaya konulmasında, Toplu Konut Ka
nunu büyük bir rol oynamıştır. 

Değerli üyeller, toplu konut fonunun ana kayna
ğını, daha önce kaçakçılara ve karaborsacılara giden 
paralarla, lüks tüketim mallarından elde edilen gelir
ler teşkil etmektedir. Kamu finansman kaynağı dışın
da yaratılan bu finansman kaynağı ile, konut mesele
sindeki en büyük engel, hükümetimiz icraatıyla aşıl
mıştır. 

Konut meselesindeki diğer bir önemli unsur da, 
salbit gelirli olarak nitelendirildbilecek olan memur, 
işçi ve emeklilerin kendilerine ait bir rrîeskenlerinin ol
masını teşvik edecek sistemin uygulanmaya konulma
sıdır. 

Nüfusumuzun süratle artışı, ikonut açığını körük
leyen bir faktör olarak önümüzdedir. Şehirleşme hı-
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zmın yüzde 4.6'ya varması, kira meselesini de büyük 
'boyutlara vardırmaktadır. Nitekim, Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planında bu husus, konut ihtiyacının 
her yıl ortalama yüzde 3,17 oranında artacağı ve 1989 
yılında 318 bin birim seviyesine çıkacağı şeklinde tes
pit edilmiştir. 

Bu esaslar çerçevesinde, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girdiği ikiibuçuk yıllık uygulama dönemin
de, toplu konut fonunda 500 milyar Türk liralık bir 
finansman kaynağı yaratılmıştır. Bu kaynakla, 358 
hin konut için, 825 milyar Türk Liralık kredi açılmış 
ve fiilen 420 milyar Türk Liralık ödemede bulunul
muştur. Kredi açılan konutlardan 120 hin adedi ta-
'marnlanarak, hak sahibi vatandaşların iskânına veril
miştir. 

Bu çalışmalar içinde, 120 hin ailenin konut ihti
yaçları giderilerek, ev sahibi olmaları gerçekleştiril
miştir. Ayrıca, büyük şehirlerde yeni yerleşim alanları 
açmak üzere, süratle arsa kamulaştırılmasına geçil
miş ve halen en az 250 bin konuta yetecek 4 bin hek
tarlık alan kamulaştırılmıştır. 

Yapılan bu çalışmalara ek olarak, özellikle sabit 
gelirli memur ile, sigortalı vatandaşlarımıza yeni bir 
hak olmak üzere, bu yıl aldığımız bir kararla, toplu 
(konut fonu kredisine ek olarak, faizsiz ve 15 yıl vadeli 
olarak 750 'bin 'Türk Liralık ek kredi imkânı yara
tılmıştır. 

Toplu konut kredisi ile, faizsiz kredi; buna ilave 
olarak, toplu konut edinmek isteyip de toplu parası 
olmayan vatandaşa, ayrıca bir yardım daha huzurları
nızda bugün görüşülüp kanunlaşacaktır. 

Toplu konut fonundan faydalanan vatandaşları
mızın çoğunluğu, sabit gelirli memur, işçi ve emekli-
lerimizdir. Bunlar, toplu konut kredisinin ana parasını 
ve faizini ödemede zorluk çekmektedirler. Bu aşama
da, kendilerinin şikâyetlerini gidermek, ödemelerinde 
yardımcı olmak ve yeni konut sahibi olmak isteyenleri 
de teşvik etmek amacıyla, (konut edindirme yardımı 
kanunu tasarısı 'hükümetçe hazırlanıp, yüce Meclise 
sunulmuştur. 

Kanun tasarısı hakkında hilgi sunmak istemekte
yim. öncelikle konut edindirme yardımından kimler 
yararlanacak : Aylıklarını, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa göre alan devlet memurları, 926 sayılı 
Kanuna göre alan Türk Silahlı Kuvvetleri subay ve 
astsubayları, 2914 sayılı Kanuna göre alan Yüksek
öğretim Kurumları personeli, 10 veya lO'dan fazla 
işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçiler, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti 'Emekli Sandığı Kanununa göre 

I emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alan 
memur emeklileri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna göre yaşlılık ve maluliyet aylığı alan sigorta 
emeklileridir. 

Değerli üyeler, kanun tasarısına 'bir istisna hükmü 
konulmuştur. Buna göre, 10 işçiden az işçi çalıştıran 
işverenler, istekleri halinde, yanlarında çalıştırdıkları 
işçilerini bu kanuna göre konut edindirme yardımın
dan faydalandırabileceklerdir. 

Kanun tasarısında konut edindirme yardımının 
süresi 180 ay olarak tespit edilmiştir; yardım mikta
rında ise, kademeli bir sistem öngörülmüştür. Yardım 
miktarının zaman içinde ekonomik şartların elverdiği 
ölçüde etkinliğini artırmak için bakanlar kuruluna da 
bu miktarı 5 katına kadar artırma yetkisi tanınmış-
tü\ 

Konut edindirme yardımından faydalananlar için 
ek bir malî yük getirilmemektedir; şöyle ki : Memur
lar adına yatırılacak konut edindirme yardımı, kurum
ları; işçileri adına yatırılacak konut edindirme yar
dımı, işverenler tarafından ödenecektir; emekliler adı
na yatırılacak konut edindirme yardımını ise, ilgili sos-

I yal güvenlik kurumu karşılayacaktır. 

Kanun tasarısında ödeme sistemi tespit edilmiştir. 
Kanun tasarısında, konut edindirme yardımından, kul
lanım alanı 60 metrekareyi geçmeyen konutlar için 

I faydalanılması 'öngörülmüştür. Ayrıca, faydalanma 
için, ilgili adına 18 ila 36 ay yardım birikim barajı 
tayin edilmiştir. Bu hükümlerden kasıt, kullanışlı ve 
ekonomik konut yapımını özendirmek ve kaynak bi
rikimine imkân sağlamaktır. 

Konut edindirme yardımının kullanım şekli İle, 
önceliklerinin tespit yetkisinin günün şartlarına göre 
belirlenmesi, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu
na verilmiştir. 

Yardım, kooperatif kanalı ile kullanılabilir, ferdî 
kredi olarak kullanılabilir, toplu konut taksitlerine 
mahsup edilebilir, hazır ev veya 5 sene evveline ka
dar yapılmış evlere teşmil edilebilir. Bunun gibi, bir
çok alternatifler zamanla değerlendirilerek, kurulca 
uygulamaya konulacaktır. 

'Kanun tasarısında tatbikata ait esasları /belirlemek 
üzere bu kanundan sonra bir de yönetmelik çıkarı
lacaktır. 

Yüce Meclis, ana hatlarıyla izah ettiğimiz Konut 
'Edindirme Yardımı Kanun Tasarısının 1 Ocak 1987 
tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi ve memur işçi ve 
emeklilerimizin kendilerine ait bir mesken sahibi ol-

I malarına imkân sağlamış olacaktır. 
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Kanunun, yüce Meclisin de desteği İle çıkacağından 
ve [bu kanun çıktığı takdirde, dar gelirlimize Anavatan' 
in .büyük bir hediyesi olacağından hiç endişemiz yok
tur. 

Takdirlerinize arz eder, yüce Meclise saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sert. 
Efendim, Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Ya

pılması Hakkındaki Kanun Teklifi için yapılan oyla
mada oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oylama işlemi son bulmuştur; kupalar kaldırıl
sın. 

(Oylar toplandı; ayrımına başlandı) 
7. __. 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/782) (S. Sayısı : 497) (Devam) 

BAŞKAN — 497 sıra sayılı ve 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların 
sonucunu açıklıyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 256 
Kabul : 224 
Ret : 26 
Çekimser : 6 
Böylelikle, kanun tasarısı kabul edilerek kanunlaş

mıştır. Hayırlı olsun. 

9. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklile
rine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/796) (S. Sayısı : 498) 
(Devam) 

'BAŞKAN — Sosyaldemakrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Erol Ağagil, buyurun efendim. 

Süreniz'20 dakika Sayın Ağagil. 
SHP GRUBU ADINA EROL AĞAGİL (Kırk

lareli) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
İMemurlar ve İşçiler ile İBunların Emeklilerine Konut 
Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı üzerinde, Sosyaldemdkrat Halkçı Parti Grubu
nun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. 
iBu vesileyle grubum adına yüce heyeti saygıyla selam
larım. 

Alit ve ofta gelir grupları hasta olmak üzere, tüm 
insanlarımızın, her türlü sosyal haklarında, yaşamla
rını daha iyi hale getirmede yapılacak her türlü iyileş
tirme teklifleri, bizim için her zaman hüsnü kabul gö
recek tekliflerdir. 

«Dünyada mekân, ahirette iman» slözünün de ga
yet veciz şekilde 'belirttiği üzere bütün insanlarımızın 
kira vermeden, kendilerine ait 'bir konut sahibi olma
ları, mutlalka hepimizi, en az diğer arkadaşlarım ka
dar bizleri de mutlu ve memnun edecektir. Bu bakım
dan, toplu konut fonuna bir katkı sağlaması ümidiyle 
getirilen bu tasarı, aslında bizimi tarafımızdan tasvip 
gören bir girişimdir. Ancak, kanunun içeriğini ele al
dığımız zaman, birtakım tereddütlerimiz var. Bu te
reddütlerimizi ve iyileştirilmesi maksadıyla yaptığımız 
önerileri bir kere de yüksek huzurlarınızda dikkatleri
nize sunmak istiyorum. 

Maaşının, gelirinin büyük kısmını kiraya vermek
te olan ve nüfusumuzun büyük bir bölümünü teşkil 
eden bu vatandaşlarımızı bir toplu konuta kavuştura
rak, çektiği sıkıntıyı hiç olmazsa biraz hafifletebilmek 
için, toplu konut fonuna ek bir gelir getirmeyi amaç
layan bu tasarıyı daha da iyi hale getirmek için, öne
rilerimizi sizlere arz edeceğim. 

Her şeyden evvel, hükümet tarafından sunulan ta
sarının gerekçesinin bazı bölümleri üzerinde bir miktar 
durmak istiyorum. Gerekçede deniyor ki : «Bugüne 
kadar toplu konut fonundan 120 bin adedi bitirilerek 
hak sahiplerine dağıtılmıştır ve böylece de 1 milyon 
700 bin vatandaşımızın evlerine yerleşmeleri sağlan
mıştır.» 

Muhterem arkadaşlar, 120 bin eve 1 milyon 700 
bin insan yerleştirilmiş. Bu 120 bin ev bitmiş mi? Ta
biî bu rakamı hükümet verdiğine göre, inanmak duru
mundayız; ama benim yaptığım hesaba göre, 60, 70, 
80, 90, 95 metrekarelik evlere, hane başına 14,5 kişi 
düşmektedir. Herhalde bu insanlar tek ayak üzerinde 
duruyorlar ki, 14,5 kişiyi 80 - 90'ar metrekarelik ev
lere yerleştirmek mümkün oluyor! Dolayısıyla, gerek
çede yer alan bu iki rakam arasındaki çelişkiyi anla
makta güçlük çekiyorum. Bu çelişkiyi Plan ve Bütçe 
Komisyonunda da sormuş ve bir yanıt alamamıştım. 

SALİM EREL (Konya) — Vardiya halinde yaşı
yorlar! 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
Kendi sözcünüz konuşuyor, müsaade edin de anlat
sın. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Muhterem üyeler, 
ikinci çelişkiye gelince; yine gerekçede, «Toplu konut 
fonu kaynaklarının büyük bir kısmı, daha önce ka
çakçılara ve karaborsacılara giden paralardan ve lüks 
tüketim -mallarından sağlanmaktadır. Sağlanan bu kay
nak, büyük ölçüde, dar ve orta gelirlilerin konut edin
meleri için kullamlmaktadır» deniyor. 
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Ben bundan şunu anlıyorum. Kaçakçılarla ve ka
raborsacılarla mücadele etmiş olmak ve bu mücadele 
sonunda, kaçakçılığın önlenmesiyle temin edilen gelir
ler, bir hükümet için, burada iövünç (vesilesi görülü
yor. Halbuki, bu görev, her hükümetin aslî görevle
rinden bir tanesidir ve böyle olması gerekir. Adil ve 
herkesin kazancına göre vergi toplamak ve haksız ka
zanca mani olmak her hükümetin ve devletin bütün 
organlarının görevidir; bunu bütçenin içerisine kata
rak yine hakça dağıtmak da hükümetlerin görevidir. 
«Daha evvel1 haksız ikazanç temin ediliyordu; ben bu 
haksız kazançları önledim» diye bundan övünç payı 
çıkartmak ve bunu bütçeye katmayııp birtakım fonlara 
çıkararak, bundan herhangi bir başarı unsuruymuş gi
bi bahsetmek yanlıştır. Söylediğimi gilbi, herkesten ka
zancına göre vergi toplamak, vergi kaçağına engel 
olmak ve toplanan bu paraları yine herkese hakça da
ğıtmak, hükümetlerin görevidir; nasıl ki, Anayasamız 
gereği, herkesi konut sahibi kılmak hükümetlerin bir 
görevi ise... Dolayısıyla, anayasal bir görevi, diğer bir 
anayasal görevi yerine getirmek suretiyle yapmaya ça
lışmak, takdir edilebilecek bir husustur; ancak, bir 
övünç vesilesi olmamalıdır. Gerekçemin bu kısmına 
da katılmadığımı belirtmek istiyorum. 

iŞim'di geliyorum genel gerekçenin son cümlesine : 
«Bu Kanun ile daha geniş taban teşkil eden ve daha 
düşük gelirleri olanların konut edinmeleri için yeni bir 
imkân tanınarak, ücreti belli olan (sabit gelirli memur, 
işçi ve bunların emeklilerinin geçim sıkıntısının en 
önemli nedenini teşkil eden kiradan kurtulmaları sağ
lanarak, vatandaşlarımızın kendilerine ait bir meskene 
kavuşmaları temin edilmiş olacaktır.» 

fSön derece takdire şayan, saygıdeğer bir temenni; 
cidden bu temennimin gerçekleşmesini dileriz; ama açı
yoruz bakıyoruz ki, kanunun 3 üncü maddesinde, 
yapılacak yardımdan bahsediliyor. Genel gerekçedeki 
temenniyi okudum, şimdi de yardıma bakınız; Hükü
metin teklif ettiği, memurlar, işçiler ve bunların emek
lileri ile özel sektörde işçi çalıştıranların iş mükellefle
rinden, iş sahiplerinden dik altı aylik dönem için ayda 
5 bin lira. Bu, komisyonda yine iktidar partisi millet
vekillerinin teklifi ile -biz, nasıl olur, yeter mi bu mik
tar diye biraz sonra açıklayacağım sebeplerle feryat 
ederken- 3 500 liraya indirildi. Hükümet 5 bin lira 
getirdi, komisyon tekrar 3 500 liraya indirdi ve buna 
paralel olarak diğer dilimleri de geriletti. 

Şimdi bakınız, hükümetin ilik getirdiği orijinal me
tinde, ilk 6 ay dçin 5 bin liradan 30 bin lira, ikinci 6 
ayda 10 bin liradan 60 bin lira, üçüncü 6 ayda 15 bin 

liradan 90 bin lira olmak üzere, toplam 18 ayda 180 
bin lira fertlerin kendileri namına toplanacak. Bu pa
ra, en az 18 ay Toplu Konut Fonu tarafından, Ziraat 
Bankası vasıtasıyla Hazine bonosu ve tahvil almak su
retiyle kullanılacak ve 18 ay sonra da bu para yine 
aynı miktarda, bugün 5'er bin, 10'ar bin, 15'er bin 
lira olarak alınan 180 bin lira, 18 ay sonra, yine 180 
bin lira olarak verilecek idi. Biz dedik ki, bugün 180 
bin lira olan bir para, hükümetin gördüğü enflasyon 
oranlarında bile olsa, bundan 18 ay sonra 95 - 100 
bin lira civarına iner. Konut maliyetlerinin bugün için 
resmen ilan edilmiş fiyatı 90 ila 100 'hin lira olduğuna 

. göre, siz bu dar gelirli insanlara zar zor bir metrekare 
konut yapımı için, konut almaları için yardım etmeyi 
öngörüyorsunuz, bunun da adına yardım diyorsunuz. 

IBize, «Efendim, biz kendilerine toplu konut kre
disi veriyoruz; ilaveten bir kanun çıkarttık, 750 bin 
lira da ilave veriyoruz, bu onların bir Ikonut sahibi ol
maları için yetmeyebiliyor, yetmiyor yapılan hesaplara 
göre, işte arada kalan açığı bir miktarla kapatabilmek 
için, ilave olarak bugünkü olanaklarla bunu getirebi
liyoruz» dendi. 

Bunu da kabul ettik, dedik iki : Efendim haklısı
nız; ama 60 metrekare öngörüyorsunuz bu kanunda, 
bir metrekare verebiliyorsunuz ve bu verdiğinize yar
dım diyorsunuz, bunu biraz artırın. 

Gelin görün ki, Plan vs Bütçe Komisyonunda, ik
tidar partisine mensup arkadaşlarımızın önergeleriyle 
ve hükümetin katılmasıyla bu miktar 5 bin liradan 
3 500 liraya, 10 bin liradan 7 500 liraya, 15 bin lira
dan 10 hin liraya, 20 bin liradan 13 bin liraya ve 25 
bin liradan 1*6 bin liraya indi. Bu söylediğim rakamlar, 
altışar aylık periyotlar içindir. Neticede, hükümetin 
getirdiği tasarıya göre ilk 18 ay sonra, en evvela para
nın kullanılabileceği tarihte 180 Ibin lira veri'lecek iken, 
bu rakam 126 bin liraya indi. Hükümetin öngördüğü 
enflasyon oranında hesap ettiğimiz takdirde, 18 ay 
sonra bu 126 bin liranın 70 bin lira etttiğini görüyo
ruz. Bugün için konutların bir (metrekarenin maliyeti 
90 bin - 100 bin lira civarında ise, 18 ay sonraki enf
lasyona göre, 18 ay sonra hükümetin öngördüğü oran
da enflasyonun yüzde 40 artacağını ömgörsek, 140 bin 
lira edecek. Verilecek para 70 bin lira olacak o günkü 
seviyede ve dolayısıyla yarım metrekare yardım yapa
rak, bu kanunu buraya getirip iktidar partisine men
sup milletvekilleri olarak övünçle bahsediyorsunuz. 
iBu övüncün bütün şerefi sizlerin olsun arkadaşlarım; 
ama bu tasarıyla hiçbir şey getirmediğinizi, hiçbir şey 
vermediğimizi kabul buyurunuz. 
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Hükümete, neden 5 bin lira getirdiniz de, şimdi 
3 500 liraya ve diğer dilimleri de buna göre aşağıya 
çekiyorsunuz, diye sorduk. Gerekçesinde açıkça be
lirtmiş : işverenler, ıgerek devlet, (gerekse özel sektör 
ve özellikte' özel sektördeki işverenler bu primi yük
sek 'bulmuşlar, «Biz veremeyiz» «Bize fazla gelir bu» 
demişler; herhalde bir pazarlık mevzuu olmuş veya
hut da hükümet kabul etmiş diyelim, daha hafif bir 
tabirle, 'böyle öngörmüş. 

Efendim, hu para neye yarar, dediğimiz zaman, 
başka bir şey söylüyor sayın hükümet : «Bizim bu 
parayı heş katına kadar artırma yetkimiz var, kanuna 
koyduk» dli'yor. Haklıdırlar, ey sayın hükümetim be
nim, sen 5 hin lirayı 3 500 liraya indirirken, işverenin 
ibunu ödeyemediğini hana söyleyeceksin, ondan son
ra da 'bunu heş misline kadar artırma yetkini kullana
bileceğini söyleyeceksin. Bunun ya 'biri yanlıştır ya 
öbürü yanlıştır. Eğer, 3 500 lira yanlışsa, bunu, gelin 
artıralım. Neden siz hunun bir katını, iki katını al
maya kalkıp bu yetkiyi kullanıyorsunuz? Rakamı baş
tan 'buraya koyun; koyamıyorsunuz, çünkü işveren, 
«vermem» diyor. Zira, bunu da işverenden alıp ala
mayacağınız belki hukuksal tartışma, özellikle özel 
sektör için. O halde, «Bunu b'en, gerekirse beş katı
na kadar artırma yetkim var» derken, belki devletin 
bir kesiminden alıp, .öbür kesimine kullanacaksınız; 
ama özel sektörden hiçbir zaman alamayacaksınız. 

Kaldı ki, bu para tümüyle işverenin celbinden çık
mıyor arkadaşlarım; hem vergi matrahından, hem de 
Gelir Vergisinden indiriyor bunu; dolayısıyla bu yi
ne, eninde sonunda vergiden, yani vatandaştan çıkı
yor; ama vatandaşa mı gidiyor? Hayır, vatandaşa da 
gitmiyor. Vatandaştan alınıyor, 18 ay süreyle devlet 
tarafından fonlarda kullanılıyor yine Toplu Konut Fo
nunda ve 1987 yılında çıkarılacak büyük miktardaki 
Hazine bonosu ve tahvillerin alımında mecburî bir alı
cı olarak kullanılacak, 18 ay sonra da bugün aldığın 
parayı aynı miktarda verecekler. 

Bir 10 uncu madde getirdiler ve, «Bir miktar nernıa-
landırma yapacağız, nemalandırmadan da istifade et
tireceğiz» diyecekler. Bu arada Sosyal Sigortalar Ku
rumu -orijinal metinde- yüzde 1 nispetinde, işverenin 
verdiği primler SSIK'ya devrolunca, kesecek idi. Bu, 
Komisyonda değiştirildi, itirazlarımız üzerine, ikazla
rımız üzerine uygun görüldü, iktidar partisine mensup 
larkadaşlarımız da katıldı ve SSK'nın buradan alaca
ğı para kaldırıldı; ama beni bağışlasınlar, bu öyle 
bir aldatmaca ki, 10 uncu maddenin arkasına yeni 
ihiir fıkra getirildi ve aynen şöyle diyor: «Toplanan 

i paranın nemasının, konut edindirme yardımına 
j müstehak kişiler ile (yani namına para yatan, konu

ta müstahak vatandaş'!ar) bu Kanun uygulamasında 
görevlendirilecek kuruluşlara...» Bu durumda, örne
ğin, ıSİSK'ya, hatta belki de Emekli Sandığına ve 
belki de Toplu Konut Fonuna verilecek. Toplu Ko
nut Fonu da, «Burada biriken paradan bir miktar 

i da bana masraf karşılığı verin» diyecek. Kimin pa-
j rasını kümden alıp, nerede nemalandırıp, kime veri

yoruz; arkasından kıime yardım ediyoruz? Muhte
rem arkadaşlarım, buna üzüm yemek değil, bağcı 
dövmek derler. 

' 'Özetlersek, dar gelirlilere, sabit gelirli: ter e ve ko
nutu olmayan, Türkiye'de yaşayan bütün insanlara, 
konut sahibi olmaları için, yapılması düşünülen her 
türlü iyileştirmenin yanındayız. Bunu cidden büyük 
bir iiŞ'tiiyakta har zaman, her konuda desteklemeye 
hazırız. Toplu Konut Kanunu çıkarken de grup ola
rak bunu aynı şekilde arz etmiştik; ancak, hiçlbür 
şey getirmeyen, gerçek olarak .rakamlarla hesap 
ettiğiniz azaman, arz ettiğim şekiildie gösteren bir 

| konuda da kalkıp vatandaşlar, «Size biz toplu ko
nut için yeni 'bir yaddım yapıyoruz, ilave bir şey ge
tiriyoruz» demeyiniz; hiçbir ışey getirmiyorsunuz. 
Bu getirmeye çatıştığınız yardım, bana göre, sadece sa
dece hükümetin 1987 yılı için borç bulma kaynak
larından bir tanesi olacaktır. Bir diğeri de, 36 ayda 
başlayacak olan tasarıyı .18 aya indirmekle, önümüz
de o tarihlerde muhtemel bir genel seçimde, kendi
nize yeni bir propaganda aracı olarak kullanacak
sınız. 

Halkın bu kadar mübrem ihtiyaçlarımı, - gerçek
ten müşkül durumda yaşadığı bu şartları düzeltmek 
için - istismar etmeyi ve kullanmayı düşünmeyi, en 
azından yazık ve o insanları aldatmak diye tavsif 
edebiliyorum. 

Hükümete önerıim: Ya bu tasarıyı çekip yar-
I dıma layık bir hale getirsinler ya burada vereceği

miz birtakım önergelerle, bunu hiç olmazsa fM ımet-
J rekare kendilerine yardım edecek seviyeye getirsin

ler veyahut da bu kanun tasarısının adını değiştir
sinler; örmeğin, «Kira yardımı desinler» ve orada 
toplanan parayı, seyyanen, bütıün memurlara ver-
ısiinler.: Zaten, burada da evi olsun, olmasın herkese 
bu yardımı yaptığınıza göre, adına «kira yardımı» 
deyin, «konut fonuna yardım» demeyin. 1988 yılı 
ortalarında vereceğiniz 126 bin lira ıpara ile «Ben sa
na konut alman için yeni bir yardım ediyorum» der-

J seniz, buna insanlar değil, kargalar bile güler. 
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Yüce Kurula saygılar sunarını. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Oosfer -alışve
rişte görsün kanunu olabilir mesela. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ağaıgül. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Sadıklar, 

buyurun, efendim. 
Sayın Sadıklar süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA

DIKLAR '(Çanakkale) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin çok değerli üyeleri; Memurlar ve işçiler ile Bun
ların 'Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapıl
ması Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde, Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım; -hepinizi saygılarımla selamlıyo
rum. 

Memurlara, işçilere ve emeklilere konut edin
dirmek ıgilbi, mukaddes bir amaç, hemen hemen -bir
çok amaçtan daiha üstündür. Böyle 'bir fikre karşı 
gelmek mümkün değil; ancak, sayın ANAP Hükü
meti birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da, yap
mıyor, yapıyor gözüküyor. Öyle ki, hatırlayacaksı
nız, muhtaçlara yardım yapmak için çıkarılan ka
nun da 'bu nitelikteydi. Tamamen 'bir şeyler yapıyor 
gözükmek ve 'toplumu bar şeyler yapıldığı hakkında 
ikna etmek için çıkarılan kanunlardan biri de bu. 
Niçin 'böyle? Üç sene içinde yapılan yardımın 'top
lamı 396 'bin ira. Enflasyon .farkını düşünürsek, et
kisini indiriirsek, hemen hemen hiçbir sonuç elde 
edilememiş gibi bir durum çıkacak ortaya, bir rakam 
kalmayacak; ama amaç büyük; «İşçiye, memura, 
emekliye konut edindiriyoruz» diyarlar Asıl dedik-
ileri bu değil efendim; asıl yapmak istedikleri, me
mura 'bu ıbütçe île o kadar az şey veriyorlar ki, bu
nu güya telafi edecekler; «'Bakın, biz orada az şey 
verdik; ama senin konut 'yapımına, sana konut yap
tırma konusunda yardım ediyoruz» diyecekler. Evet, 
bu tasarıyla 'böyle 'bir bahane icat ediliyor şimdi; 
ama hiçbir şey verilmediğini, aksine, verilen şeyin 
bir cepten alıp bir cebe konma şeklinde oüdüğunu, 
müsaade edin de 10 uncu maddedeki cümlelerle si
ze açıklayayım. 

10 unca madde, «Bu maksatla gerek kamudan, 
gerek özel sektörden toplanan fonlar, Türkiye Em
lak (Kredi 'Bankasındaki Toplu Konut Fonuna yatırı
lır ve Toplu Konut Fonu İdaresinin emrine verilir» 
diyor. O da ne yaparmış? Elindeki bu imkânları 
güya nemalandırmak için devlet tahvili ve Hazine 
(bonolarına yatırırmış. 
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Elbette, bu konuda devletin ihtiyaçları var. Dev
let, 1987 yılı içinde ikiıbuçuk trilyon borcu ödeye
cek, üzerine de ib'ir trilyonluk borç daha bulacak, ya
ni üçbuçuk trilyon civarında borç bulmak duru
munda. Hazine 'bonosu satacak, taihvil satacak... 
Nereye satsın? İşte bu gibi fonları kullanıyor. Nasıl, 
bir cepten alıp, bir celbe götürmek olduğunu görü
yorsunuz sayın 'milletvekilileri. Bir de çıkıyoruz, ko
nuşuyoruz; güya memura, işçiye yardım ediyormu
şuz!... Lütfen, bu aldatmacalara kimsenin kanmaya
cağını kabul edelim. 

Memura, işçiye, emekliye konut edindirmenin 
yanındayız; ama elle tutulur bir kanun getirin veya 
elle tutulur bir karar alın. Lütfen 1970'leri hatırla
yın. Aramızda, o donemde emekli olanlarımız var. 
Emekli ikraımıiyesi veya kıdem tazminatıyla 'rahatlık
la bir konut edinebilirdik o zaman. İşte politika bu
dur; ıflDYP sıralarından alkışlar) ama sizin bugün 
emekliye verdiğiniz maaş, o evlerin kirayla tutulma
sına dahi yetmemektedir. Enflasyonu bu hale getiire-
cdksiniz, ıgerekli katsayı artışını yapmayacaksınız ve 
ondan sonra da, «Sana bir şey veriyorum ey memur» 
diyeceksiniz. Olmaz böyle ,şey. 

Bir hesaba göre, bu yolla konut edindirmenin -
tabiî herkes kendine göre bir hesap yapacaktır - ga
liba yüz sene alacağı ortaya çıkmış; hayrını görün. 

Gelin, memurumuzu, işçimizi 'başka yolla koru
yalım. Gelin, onların hayat tarzını, hayat standar
dını başka şekilde yükseltelim. Gelin, enflasyonla 
ciddî şekilde uğraşalıım. Bütçeleriniz açık verecek, 
belediyeleriniz kaldırım döşeyecek, fonlardan giden 
paranın nereye harcandığı bilinmeyecek... 

MALİYE VIE GÜMRÜK BAKANI AH
MET KURTCEBE ALPTBMOÇİN (Bursa) — 
Biliyorsunuz, biniyorsunuz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) ... 
Enflasyon her gün 'biraz daha artacak, ondan sonra 
da 4 500 liralık yardımdan bahsedeceksiniz? Bunlar 
yardım değil. 

Bu münasebetle şu konut konusuna çok kısa de
ğinmek istiyorum. Konut fonu, konut yapımı konu
sunda geçmiş hükümetler değişik uygulamalara gir
diler. Konut fonunun mucidi bu 'hükümet değil, on
dan önceki hükümet zamanında da Konut Fonu Ka
nunu çıktı. Değişik sebeplerle yürümedi, yürüyebi
lirdi; ama asıl önemli olan, konut fikrine nasıl yak
laşıldığıdır. 

Sayın Başbakanımızın, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarı olduğu dönemlerde, hatırlayacaklardır, 
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Devlet Planlama Teşkilatımız konut fikrine bir tür
lü yanaşmamıştur^ <4Bu verimsiz yatırımdır, buna 
yatırım yaipılmaması lazımdır» diye. Bugün, Sayın 
Turgut Özal'ın Başbakanlığındaki hükümetin bu ko
nuya, konut konusuna yaklaşmış olması önemli b.'r 
mesafedir; bunu takdir etmek lazım. Ameak, öyle 
karışıklıklar oluyor ki, arkadaşlarım, ıgeçende bir 
TRT programı vardı, çoğumuz zannederim dikkatle 
izledik; konut kooperatifleriyle ilgili idi. iBu konu
da TRT'ye gerçekten teşekkür etmek gerekir; değişik 
'kesimlerin fikirlerini aldı. On kişiden belki .altısı, 
mevcut konut kooperatiflerinden şikâyet ettiler; çoğu 
naylon kooperatiften bahsetti, bir kısmı, «Paramızı 
aldılar, kaçtılar» dedi ve sonunda da Sayın Başbakan 
Yardımcımıza sorulaın sual şu idi: «Bu durumda ne 
yaparsınız Sayın Başbakan Yardımcısı; bakın, ko
nut kooperatiflerinden şikâyetler var?» Sayın Başba
kan Yardımcısının cevabı çok, çok ilginçtir: «O ka
dar çok kooperatif var ki, devlet bunları nasıl kontrol 
etsin? Vatandaş dikkat etsin» dedi. Bu, bana bir şey 
hatırlattı': İBu banker olayları sırasında gene aynı 
balkana - o zaman Maliye Bakanı idi - bankerlerle 
illgili bir sual sormuşlardı; aynı cevap: «Devlet ne 
yapsın? Vatandaş kumar oynadı.» 

Vatandaş bâlâ kumar oynuyor, devlet hâlâ bakı
yor? 'Böyle şey olmaz arkadaşlarım. Devle fcsen, dev-
leâiğini bil, bunları kontrol et. Vatandaşın birkaç 
kuruş tasarrufunu çarçur ettiremezsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, memura, işçiye, emekliye 
konut edindirmek için daha ciddî bir 'tasan getirin, 
bütün gücüırraüzle sizi destekleyeceğiz; ama bu ta
sarıyla hiçbir şey vermeyeceksiniz ve vermiş görüne
ceksiniz. Böyle şey olmaz. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür- ederiz Sayın Sadıklar. 
Efendim, şahısları adına söz aılan arkadaşlara ge

çiliyoruz. 
Sayın Türkân Arikan, buyurunuz. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; sanıyorum, 
bu Kanunla bir tür «Baş Vergisi» ile karşı karşıyayız. 

Bu tasarıyı çok dikkatle okudum ve birtakım hesap
lar da yapmaya çalıştım, karşıma bazı sonuçlar çıktı; 
bunları sırasıyla kısa kısa, altlarını çizerek vurgulama
ya çalışacağım. 

Birincisi: Bu, enflasyona neden olacaktır. Az ve
ya çok, siz, işletmelerden bu paraları, topladığınız za
man, fiyatlara yansıtacaklardır; birincisi bu. Türkiye' 

deki tekeller, oligopoller bunları hiç vakit geçirmeden 
yansıtacaklardır; çünkü, nakit ihtiyaçları, bunları yap
maya onları zorlayacaktır. 

ikincisi: Bir yandan para alacaksınız, öteki taraftan 
bunu masraftan düşme imkânını sağlayacaksınız; pa
rayı alacaksınız, vergi ziyama neden olacaksınız. Aslın
da burada yapılan bütçe gelirlerinden bir kısmını giz
lice görünmeyen bir şekilde Toplu Konut Fonuna ak
tarmış olacaksınız. Benden önce konuşan bir sayın üye 
de başka cümlelerle bunu ifade etmeye çalıştılar. 

Kaldı ki, nakit sıkıntısı çeken işletmelere büyük bir 
yük getirecek; bakın bu konudaki hesaplamalarımı, 
ne kadar yük getireceğini sizlere açıklayayım. Fazla 
ayrıntılarına girmeden, global olarak bir hesap yaptım; 
3 bin işçi çalıştıran bir işletme birinci yıl 195 milyon 
lira, ikinci yıl 414 milyon lira ödeyecektir. 50 bin işçi 
çalıştırılan bir işletme varsa - özellikle holdingler bakı
mından baktığımız zaman - bu işletmenin birinci yıl 
ödeyeceği para 3 milyar 210 milyon lira, ikinci yıl 
ödeyecekleri para 6 milyar 900 milyon liradır. Geli
yorum küçük esnafa, imalatçıya vesaireye; 10 işçi ça
lıştıran bir kişiyi alıyorum, bu kişi birinci yıl 650 bin 
lira, ikinci yıl 1 milyon 380 bin lira ödeyecek; masraf
tan düşecek; ama bunun vergisini 1 yıl ertelemiş ola
cak, bir yerde peşin parayı ödeyecek. Bir de, hesapla
ra global olarak baktım. Devlet Planlama Teşkilatının 
rakamlarına göre, Emekli Sandığına tabi aktif eleman 
sayısı 1 milyon 400 bindir. Emekli Sandığı birinci yıl 
91 milyar lira aktif olan kişiler için ödeyecek, emek
liler için 44 milyar lira, yani toplam olarak 135 milyar 
lira; ikinci yıl ödeyeceği para 287 milyar liraya çıka
cak. 

Geliyorum, meseleye, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
bağlı Türkiye çapında bütün işletmeler açısından ba
kıyorum: SSK'dan birinci yıl 237 milyar lira, ikinci 
yıl 504 milyar lira, üçüncü yıl 701 milyar lira topla
nacak. 

Şimdi, Bağ - Kur hariç - onların durumunu pek 
anlayamadım - Emekli Sandığıyla SSK'yı bir arada 
değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir rakam ortaya çı
kıyor: Birinci yıl 372 milyar lira, ikinci yıl 791 milyar 
lira, üçüncü yıl 1 trilyon 119 milyar lira Türkiye Emlak 
Kredi Bankasındaki Toplu Konut hecabına yatırıla
caktır. Üstelik, demin söylediğim SSK ile ilgili ra
kamlar vergiden de düşülecek; böylelikle, bütçeden, 
vergi kaynaklarından da o kadar azalma olacak, bun
lar götürülüp Türkiye Emlak Kredi Bankasına yatırı
lacak. Bu, bence, nakit sıkıntısı çeken işletmelere ve 
ekonomiye büyük bir yük getirir. Üstelik, benden ön-
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ce konuşan sayın milletvekilinin söylediği gibi, bir 
çözüm de getirmez. 

Bakınız, ben bir başka hesap daha yaptım: Şimdi 
bu paraları topladığımızı, 36 ay sonra da bunları işçi
lere yardım olarak vermeye çalıştığımızı varsaydım. 
Bir kişi için birinci yıl 65 bin lira topladık. Bu 65 
bin lirayı üçüncü yıl aynen ödediğimiz takdirde, yüzde 
40 faiz oranlarıyla bunun bugünkü değeri 23 bin lira 
yapıyor; yani siz, bugün topladığınız 65 bin lirayı 
- finans kitaplarının sonunda tablolar vardır, bugünkü 
değeri hesaplayabilirsiniz- hesaplayınız, 3 yıl sonraki 
değeri 23 bin liradır. Bunu hesaplarken faiz oranını 
yüzde 40 koydum, ki enflasyon oranını da yaklaşık 
böyle kabul edebilirsiniz. 

Buna karşı başka bir hesap daha yaptım: Toplu 
Konut Fonu nemalandıracak ya, bugün alınan 65 bin 
lira, Toplu Konut Fonunda üç yıl sonra biriktiği za
man 100 bin liranın çok üstünde bir değere ulaşıyor. 
Kendinize gelince 100 bin liranın üstünde alacaksınız, 
işçiye gelince 23 bin lira değeri olan bir parayı vere
ceksiniz. 

Sanıyorum, hükümet, bu tasarıyı getirirken bu tür 
hesaplamaları pek yapmamış; yapsaydı, belki konuya 
biraz daha başka bakmak gereğini duyarlardı. 

Maddeler üzerinde ayrıca konuşacağım için şimdi
lik bu kadarla yetiniyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
8. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 193 

Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/368) (S. Sayısı: 496) (Devam) 

BAŞKAN — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (S. 
Sayısı: 496) oylama neticesini açıklıyorum. 

Oy sayısı .• 233 
Ka'bul : 205 
Ret : 25 
Çekİnser : 3 
Böylece, teklif kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 

9. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklile
rine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/796) (S. Sayısı: 498) 
(Devam) 

BAŞKAN — 498 sıra sayılı Kanun tasarısının gö
rüşmelerine devam ediyoruz. 

Şahsı adına Sayın Barış Can, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika Sayın Can. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başikan, sayın 

milletvekilleri; Memurlar ve işçiler ile Bunların Emek
lilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkın
da Yasa Tasarısı ve bu tasarı ile konut üretiminin ar
tırılmasına ek bir imkân yaratılacağı ve bu imkânın, 
özellikle orta ve dar gelir grubunda yer alan insan
larımızın konut sorununa, kısmî de olsa, bir çözüm ge
tirebileceğinle inanmak istiyoruz. Yalnız, bu konuda, 
bir iki noktadaki endişelerimizi belirtmek işitiyorum. 
Bu belirteceğim konular, toplu konut uygulamasının 
ilerideki hayatiyeti için de aynı zamanda önem arz 
etmektedir. 

Hükümetin 1987 yılı programında yer alan değer
lendirmelere göre, 385 inci sayfasında, «Yerleşme ve 
Şehirleşme» bölümüne baktığımızda, 1987 yılında Tür
kiye nüfusunun 52,1 milyon kişiye ulaşacağı ve cum* 
huTiyet tarihinde bir dönüm noktasına gelineceği vur
gulanmaktadır. Bu değerlendirmeye göre, 1987'de ilk 
'kez Türkiye'nin kent ve kır nüfusu yüzde 50 oranında 
alacak, yani birbirlerine eşitlenecektir; kentlerde ve 
kırsal alanda yaşayan nüfusumuz yüzde 50 oranında" 
yaygınlaşmış olacaktır. Türkiye'de şehirli nüfusun ar
tışı ve şehirde yaşamanın yaygınlaşması, şehirlerin her 
türlü fizikî yapısında büyük açıkların ortaya çıkması
na neden olmakta ve bu açık süratle büyümektedir. 

1986 yılı verilerine göre, yine 1987 programının 403 
üncü sayfasında, «Konut» bölümüne baktığımızda, 
hızlı artış gösteren kentli nüfusa bağlı olarak, beledi
ye sınırları dahilinde ek konut ihtiyacı yıllık 290 bin 
adet olarak tahmin edilmektedir. Toplu konut dahil, 
üretim ise ancak 155 bin adet seviyeslindedir. Yani, 
kıyaslamayı yaptığımızda, açık yüzde 47 oranındadır. 
Bu alanda toplu konutun sağladığı gelişme ilk bakışta 
olumlu sayılabilir. Yalnız, üç yıllık işleyiş sonunda, 
toplu konut fonlarının gelişmesinde bir tıkanıklığın 
başladığı da çok açık ve seçik olarak gözlenmektedir. 
Nitekim, bu tıkanma nedeniyle, hükümet bugün getir
diği bu yasa tasarısı ile, Toplu Konut Fonuna resmen 
^bütçeden ödenek ayırma yoluna gitmektedir. Kaynak 
olarak 1985 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 65 
oranında bir kaynak artışı sağlayan fon idaresi, 1986 
yılında fonları ancak yüzde 50,5 oranında artırabilmiş-
tir. Kaynaklardaki bu azalma - görülebildiği kadarıy
la - hükümeti Toplu Konut Fonuna bütçeden ödenek 
koyma yoluna itmiştir; başka da pek çare kalmadı 
zaten. 

Sayın milletvekilleri, önümüzdeki yasa tasarısı açık
ça Toplu Konut Fonuna bütçeden ödenek ayırmakta 
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ve ödeneği Toplu Konut Fonu İdaresine, Emlak Kre
di Bankası aracılığı ile tahsis etmektedir. Burada açık
ça görüldüğü, gibi, fon kaynaklarında bir tıkanma var
dır. Diğer sözcüler de 10 uncu maddedeki nemalan
dırma ile ilgili olarak söylediler; Emlak Kredi Ban
kasına yatan bu paralar, diğer bir kanatla, gelir ortak
lığı diye halka yutturulan. iç borçlara kanalize edile
cektir. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Dolayısıyla, iç istik
raz, iç borçlanma.., 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Tahviller alınacak-
tır ve ertesi gün halkımıza, halkımızın gösterdiği te
veccühle 100 milyar liralık büyük kupürler bir gün
de satılmıştır hikâyesi ve teranesi anlatılacak. Yani, 
nemalandırmadan anladığımız da budur. 

Hükümet, büyük bir gelir tılkanıklığı içindedir, eko
nominin iflasının adım adım göstergeleridir; ilk dik
kat çekmek istediğimiz konu budur, ikincisi ise, büt
çeden memur maaşlarına ek yapılarak konulan öde
neklerin kullanımının, geçmişte MEYAK ödemelerine 
ve onun uygulamasına benzer bir uygulamanın akıbe
tine dönmesinden olan endişemizdir. Bu iki noktanın, 
bu tasarı görüşülürken özelikle göz ardı edilmemesi 
gerekir. 

1987 programının gösterdiği gibi, konut açığı gi
derek daha fazla büyüme eğilimindedir; biraz önce bu
nu oransal ve rakamsal olarak söylemeye çalıştım. Bu 
nedenle, geçmiş on yıllık dönemin uğraşı ile gelişti
rilmiş toplu konut uygulamasının son derece kritik 
bir noktasına bugün gelinmiş bulunmaktadır. Bu nok
ta, finansman sorununda karşılaşılan darboğazdır. 
Bu darboğazın bütçe ödenekleriyle aşüabileceğini san
mıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, öte yandan, işçi kesiminde 
de sigorta primlerinin dahi işverenden zamanında alı
namadığı bir yapıda, bu kesintilerin daha sağlam esas
lara bağlanmadan nasıl tahsil edileceği de, uygulama 
açısından, ayrı bir merak kaynağımızdır. 

Sayın milletvekilleri, mevduat düştü, hatta yok de
necek kadar azaldı; bankalara vatandaş para yatıra-
mıyor. Biliyorsunuz, tasarruf - yatırım. Bu ilke, eko
nominin ana kuralıdır. 

Diğer yandan, borç alma imkânları tıkandı; iç 
borçlanmaya gidemiyorlar. Dış borçlanmanın miktarı
nı da hâlâ bilemiyoruz. Gerçi Maliye Bakanının büt
çeyi sunuş konuşmalarında bu miktar vardı; ama açık
layıcı ve yeterli değildi. Bu miktarı bir seneden beri 
sorarız, bilmiyoruz, unuttuk, bütçe içinde bahsede
lim. 

Diğer yandan, yeni vergi almaya hükümetin yüzü 
kalmadı; bunu dün de başka bir vesileyle belirtmiş
tim. Bugün, yüzde 10 oranı yüzde 15'e çıkartılarak, 
Katma Değer Vergisi delinmiştir. Kim ne derse de
sin, yarın göreceğiz, yine bu kürsüden bunu anlata
cağız. Geldi geçti; bu vergiye, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda biz olumlu olarak baktık, buraya gel
diğinde de olumlu karşıladık; tartışmalarımızla yar
dımcı olduik. Bu, Türk vergicilik yapısında kırk yıl
lık bir çalışmanın ürünüydü. Sayın hükümet, oranı 
artırdı, yetkiler aldı; yarın buna muafiyet ve istisnalar 
ilave edilecek; böylece vergi delindi, gitti... Yani, hü
kümet için ciddî bir kaynak sorunu var, yeni vergi 
de konulamıyor; hâlâ «Lüks maddelere uygulayaca
ğız» denerek, Katma Değer Vergisi oranı yüzde 101dan 
15'e çıkarılıyor. Ekonominin iflasının göstergelerini 
yaşıyoruz. Yoksa, adı güzel olan, Memurlar ve İşçi
ler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yar
dımı Yapılması Hakkındaki Yasa Tasarısına karşı çık
mak şu Meclisin de hakkı değildir; hakkaniyete de 
sığmaz ama biz bundan önce daha başka şeyler de 
gördük. Örneğin, Tasarrufların Teşvikli ve Kamu Ya
tırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanunu gör
dük. Tasarrufların artırıldığını görüyoruz, yatırımlara 
da bakıyoruz!.. Yine, Bürokrasinin Önlenmesi ve Kır
tasiyeciliğin Giderilmesi Hakkındaki Kanunu gördük. 
Sonra bunlar derleniyor toparlanıyor, ilk «İcraatın 
İçinden» programında, süsleniyor, püsleniyor, hiçbir 
sonucu alınmadan, büyük bir aldatmaca olarak halka 
sunuluyor. Kendimizi aldatmayalım... 

Toplu konut politikası, Toplu Konut Fonuyla 
başlamamıştır. Son hükümeti devraldığınız zaman, 
bütçede ayrılan ödenek yetersizdi; ama o gün, karşı
lıyordu. Bütçedeki ödeneği 23 milyar olarak devral
dınız. Fon iflas etti, bitti, fonda para yok; ihtiyaçlar 
da 1987 programına göre ayan beyan belli. Bu para
ları alacaksınız. «Memura 3'ardım yaptık, işçiye birta
kım yeni destekler koyduk» diye, Emlak Kredi Ban
kasına atacaksınız, oradan nemalandırma yoluyla iç 
borçlanmaya kanalize edeceksiniz. Olay budur. Sene
ye, kısmet olursa, bu uygulamayı gördüğümüzde, so
nuçlarıyla birlikte tartışırız. Bu anlamda da, kıyas
lamak sonuçları buraya getirmek... Dün de Sayın Ma
liye Bakanını dinledik, kendisi de inanmadan birta
kım sunuşlar yaptılar... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Lütfen, siz 
benim adıma beyanda bulunmayın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın Başkan, dün 
de Maliye Bakanını dinledik, buradan birtakım konuş
malar yaptılar, şu anda zabıtları da okuyorum, yani 
gülünecek: bir kandırmaca içindeyiz... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALİPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, kandırmaca yoktur; bu tarzda konuşmasına lüt
fen mani olun. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Efendim, ben bu

rada bir tahlil yaptım... 
BAŞKAN — Sayın Barış Can, lütfen adınıza uy

gun konuşun. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sataşma değil efen

dim, teknik konuşuyoruz. Sayın Başkanım, bakınız, 
zaJbıtlarda vardır; dış borçları sormuşuzdur; «Elimde 
tapaj halindedir, biraz sonra takdim edeceğim» diyen 
Sayın Maliye Bakanına, nasıl ben bu anlamda güven 
duyabilirim? Daha elimize gelmemiştir. 16.12.1985 
tarihli zabıtları açın «tapaj halinde» diyor. Amma 
uzun tapajrnış; bir sene oldu, gelmedi! 

Gerekçeniz de şu : Sayın Başkanım, yani artık eko
nomik dengelere güvenmemiz mümkün değildir; onları 
arz ediyorum. Bugün de yaptığım kıyaslama, bundan 
öte bir şey değil; bir yıldır diş borçlarımızı öğrene
miyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Bütün do
kümanlar, vardır efendim. Arkadaşımız bütçe gerekçe
sini okusa, bütçeyi okusa, bu sözleri söylemezdi. 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen konuyla ilgili ko
nuşun efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — «İcraatın içinden» 
programında, «parlamentonun içinden» nedense gös
terilmiyor; neler söyleniyor, onları bilmiyor vatandaş. 
tik «İcraatın İçinden» programında, adı güzel böyle 
bir yasayla, Başbakanın, o spottaki müziği ile birlik
te karşılaşmak dileğiyle hepinize saygılar sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın İsmail 

Şengün; buyurun efendim. 
HDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De

nizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın 
Başkanım, lütfettiniz, grup konuşmaları bittikten son
ra bana bu imkânı tanıdınız, bu nedenle ben dfe çok 
kısa bir konuşma yapacağım. 

5 . 11 . 1986 O : 1 

Buraya çıkan ve bu konuda konuşan arkadaşla
rımın görüşlerine tamamen katılıyorum. Ben bir ko
nuyu kısaca dile getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türk aile tipinde, normal 
olarak anne, baba ve iki üç çocuk mevcuttur. Yani, 
Türk ailesi, son nüfus sayımının da gösterdiği üzere, 
yüzde 2,5 artış gösteren bir toplumun en küçük üni
tesidir. Bu toplumun en küçük ünitesi için, hüküme
tin getirdiği tasarıda öngörülen ev ya da apartman 
dairesinin kullanım alanı 60 metrekareden ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, sanıyorum 60 metrekare içi
ne, olsa olsa, iki oda, küçük bir salon sığabilir. Böyle 
bir yapılaşma, bir Amerika Birleşik Devletleri aile 
yapısına fevkalade uygun düşebilir; çünkü, çoğumu
zun bildiği gibi, ailelerde çocuklar, belli bir yaştan 
sonra aileyi terk ederler. Onun için, tasarruf da göz 
önüne alındığında, bu tip bir ülkede - ve çoğu Av
rupa ülkelerinde bu böyledir - evlerin ve apartman 
dairelerinin büyük kullanım alanları içinde inşa edil
melerine lüzum yoktur; fakat şimdi getirilen bu ta
sarıda, iki ya da üç çocuklu bir Türk ailesi için iki 
oda düşünülmektedir zannediyorum. Düşününüz ki, 
kız çocuğu ve erkek çocuğu olan bir işçi ailesi, bir 
memur ailesi bu tasarıdan yararlanacak; 60 metre
karelik bir alana - tabirimi mazur görün - hapsedil
mek istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bendeniz bu nedenle aile 
yapısını ve artacak inşaat masrafını da göz önüne 
almak kaydıyla, bunun yaklaşık 80 metrekare ola
rak ele alınmasının bizim örf, âdet ve geleneklerimiz 
ile davranışlarımıza, islam akidelerine de uygun dü
şeceği kanısındayım. 

Bu vesileyle hepinize derin saygılarımı sunuyo
rum. (HDP, SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet söz istemişlerdir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üze

redir. Sayın Bakanın konuşmasının sonuna kadar, ge
rekirse, sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben tasarının 
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tümü üzerinde konuşacak değilim; bunu, biraz evvel 
grubumuz adına konuşan arkadaşımız da miktarı kâfi 
olarak ifade ettiler. Eğer müsaade ederseniz ve zaten 
oylarınızla uzatılan süreyi de fazla istismar etmemek 
için, sadece konuşan arkadaşlarımın konuşmalarında 
not etmiş olduğum ve cevaplandırmayı arzu ettiğim 
noktalar üzerinde duracağım. 

Sayın Ağagil, bu tasarıyla temelde memurumuz, 
işçimiz ve bunların emeklilerine mesken edinme im
kânı verdiği için, hüsnü kabul göstereceğini ifadeyle, 
artık bir darbımesel haline gelmiş olan «Dünyada 
mekân, ahrette iman» dediler. Müsaade ederlerse, bu 
sözlerine bir ilavede bulunmak istiyorum; konuşan 
bazı arkadaşlarımı kastederek söylüyorum : Evet, 
dünyada mekân, ahrette imandır; ama Meclisteki bazı 
konuşmalarda da izan diyeceğim. Bilirsiniz, nesirde 
kafiyeye «seci» derler. Ben sadece bir benzetme yap
mak istedim. Aslında izansızlik falan gibi sert kelime 
de kullanmak istemedim; ama izahatımızda da göre
ceksiniz ki, sizin, bize, «yanlış» diye izafe ettikleriniz 
aslında, yanlış. Şimdi bu noktalara kısa kısa temas et
mek istiyorum. 

Bir kere, bakınız, «Nasıl oluyor da 120 bin inşa
atta 1 milyon 700 bin kişiyi barındırabiliyorsunuz? 
Acaba bunları tek ayak üstünde mi tutuyorsunuz?» 
diye buyurdunuz. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, lütfen Başkanlığa hitap 
ediniz efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Peki Sayın Başkanım. 

Halbuki, bizim devam eden ve krediye bağladığı
mız toplu konutta, daha bu kanun çıkmadan 358 bin 
konut vardı. Bunlar, krediye bağlanmış, yani gerçek
leşme safhasında, kimi proje, kimi de inşaat safhasın
da. Bu binalar, bu kanunun emrettiği şekilde 60 met
rekare olmak mecburiyetinde de değil, konut sahibi
nin isteğine bağlı olarak 150 metrekareye kadar ko
nut yapabilirler. Bu evlerde vasati olarak beş kişi ra
hatça barınır. 358 bin konut sayısını beş kişiyle çarpa
cak olursanız 1 milyon 700 bin eder. Bu rakamda hiç
bir abartma yoktur ve tek ayağınızın üstünde de dur
mak mecburiyetinde de değilsiniz, rahat rahat oturabi
lirsiniz. 
. EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Konutlar bitme
miş ki, temelleri atılmış, henüz bitmemiş. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen
dim. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Efendim, tahsise bağlanmış, her türlü incelemesi 
yapılmış, kredisi temin edilmiş, taahhütnameleri imza
lanmış; artık bu kadar şüpheci olmaya lüzum yok. 
Neden yok? Bu şekilde yapılanlardan, şu kısa müd
det içerisinde 120 bin tane konut bitti ve teslim edil
di. Yani, bırakalım biraz politik gayretlerimizi, ben
ce, şu hükümetin başarıları içerisinde en tartışılmaz 
olanı toplu konut meselesidir; bunu dost da, düşman 
da itiraf ediyor. 

Bakınız sizlere rakamlar vereyim.. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Bakan, 

«yerleştirilmiştir» diyorsunuz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Efendim, bakınız, biz geçmişe ait hiçbir tenkide 
girmeyi doğru bulmayan bir iktidarız; bunu daima 
söyledik. Evet, On seneden beri toplu konut fikri 
oluşturulmaktadır; ama on seneden beri ne yapıl
mıştır? 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu yürürlüğe ko
nulmuş, taahhütte bulunulmuş; ancak, kaynak bulu
namadığından, ödeme yapılamamış, uzun bir müddet 
böyle geçmiş. Biz gelmişiz, 2985 sayılı Toplu Konut 
Kanunuyla, onların taahhütte bulunup da bitiremediği 
65 924 konutu biz bitirmişiz + bunun 120 bine kadar 
olan kısmını bitirmişiz, + 358 bine kadar olan kıs
mını kredilerle, taahhütlerle, projelerle gerçekleşebi
lir 'hale getirmişiz. Bu, alkışlanır, başka bir şey yapıl
maz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) Ay
rıca, şunu da ifade edeyim, bunu katiyen, politik bir 
davranış olarak kabul etmeyin. Şu bakanlığa gelip de, 
bu kadar memurun, işçinin ve emeklinin hayrına bir 
kanunun ilk ödev olarak omuzlarıma yüklenmiş ol
masından fevkalade bahtiyarım. 

İkinci nokta: Kaçakçılığın önlenmesi, elbette ki, sa
yın milletvekilinin ifadesinde belirtildiği üzere, hü
kümetlerin aslî görevidir; biz zaten aksini söylemedik; 
ama bir gerçek daha var: Hiçbir hükümet, bize ge
linceye kadar bu formülü bulamadı, bu kaçakçılığı 
önleyemedi; biz önledik ve bunun parasını toplu ko
nuta yatırdık, hayır işine yatırdık ve eser verdik. Yani 
bundan övünç duymak niçin ayıp oluyor? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Göreviniz efen
dim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Efendim, görevim; ama başardığım zaman ni
çin övünç duymayayım? 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen karşılıklı ko- j 
nuşmayalım. I 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Çünkü, başaramadığım zaman - siz de haklı I 
olarak vazifenizi yapıyorsunuz- bizi tenkit ediyorsu- I 
nuz, o zaman da hakikaten başaramadıksa, övünç ye- I 
rine, utanç duymak hak oluyor da, başardığımız za- I 
man övünç duymak niye hakkımız olmuyor; bunu I 
niye tenkit ediyorsunuz? ı(ANAP sıralarından alkışlar) I 

EROL AĞAGlL (Kırklareli) — Başardığınız bir I 
şey yok ki, ortada. I 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — İyi olanı, faydalı olanı yapmaya devam ede- I 
ceğiz. "Rakamlarla da ifade ediyoruz ki, biz bu işi I 
iyi beceriyoruz, bunun artık münakaşa edilecek tarafı I 
yok. (ANAP sıralarından alkışlar) I 

Şimdi bakınız, gene arkadaşımız gerekçenin ikinci I 
sayfasının en son satırındaki «Vatandaşlarımızın ken- I 
dilerine ait bir meskene kavuşmaları temin edilmiş I 
olacaktır» cümlesini alarak, «Aman bu çok iyi» di- I 
yor. «Fakat 3 üncü maddede yazılı bu rakamlarla bu I 
sağlanabilir mi?» diye soruyor. I 

Şimdi, içtenlikle ifade ediyorum, öyle zannediyo- I 
rum ki - aleyhte konuşan arkadaşlarımızın hepsini kas- I 
tediyorum - eline kâğıdı kalemi alıp da şu programa 
göre, bu Kanun tasarısına göre, hangi sürelerde, hangi I 
paralarla bu eser nasıl meydana gelecek, hesaplaya- I 
rnamışlar. 

EROL AĞAGlL (Kırklareli) — tşte efendim.... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Şimdi ben size vereceğim hesabını. Şimdi sizin I 
ifadenize göre, güya birinci 6 ayda 3 500 lira, ikinci 
6 ayda 7 500, diğer 6 aylık dönemlerde 10 bin, 13 bin 
lira; tabi; hiç evi olmayanlar 18 ay sonra bu Kanun
dan istifade hakkına sahip olduklarına göre, ilk üç 
satırın yekûnunu topluyorsunuz 180 bin lira çıkıyor; I 
oradan inşaat maliyetlerine giderek «Bu bir metreka
re bir inşaatın dahi cevabı değil» diyorsunuz. 

Hiç, bu soruyla, bu tasarıyla alakası olmayan bir 
isnat. Bakınız niçin: Şimdi, biz burada birtakım hesap
lar yaptık; ama bunlardan bir tanesini, meseleyi iyi 
anlayalım diye rakamsal olarak ortaya koymak mec
buriyetindeyiz ki, bu şekilde işin - kusura bakmayın -
karikatürize edilme imkânını vermemiş olalım. Mü
him olan, bu yardımlarla kaç metrekare inşaat yapı
lacağı değildir. Bakınız bu yardım nasıl yapılıyor: J 
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Şimdi, bu Kanun çıkmamış olsaydı, zaten elimizde 
bir Toplu Konut Kanunu var, bu Kanun mesken 
ihtiyacını gidermek maksadıyla bir yardım sağlıyor. 
Evvela rakamları söylemeden, şunu arz edeyim: Toplu 
Konut Kanunundan istifade eden kimselerin, parayı 
geri ödemede - şu kadar sene sonra - bir sıkıntısı ol
duğu muhakkak. Hele hele bunu ödeyecek kimseler, 
bu Kanunun amaçladığı memur, işçi ve emeklisi ise, 
daha başlangıçta bir imkânsızlık ortadadır; bu da bir 
gerçek. Yani, memurun, işçinin ve emeklisinin ileride 
dahi olsa, 10 sene sonra, 15 sene sonra da olsa, bu 
parayı faizleriyle birlikte ödeyebilmesi her zaman 
mümkün değildir, ödeyebilecek bir kesim var; o ke
sim kimlerdir? Demin toplu konuttan istifade eden
lerin sayısını verdiğim zaman meydana çıktı; ama bu 
Kanunun hedef aldığı memur, işçi ve emeklisi, çr,k 
az ihtimalle Toplu Konut Kanunundan istifade ede 
bilir. Günün birinde bu parayı ne ile ödeyecek? tşte, 
bu tasarı, bunu ödemesini temin için getirilmiştir. Na
sıl ödeyeceğini anlatmak için biraz rakamlara inmek 
istiyorum. 

Şimdi bakınız, farz edin ki, bu memur, bu işçi ve
ya emeklisi bir kooperatife üyedir. Kooperatifçe te
min edilen - icabında yardımla da bu açığı kapatılmak 
şartıyla - arsa Jbedeli olarak 400 bin lira, sübvansman 
(su basman) seviyesine kadar olan imal, bedeli için 
450 bin lira. Çünkü, Toplu Konut Kanununda bir 
madde var, sübvansman (su basman) seviyesine gel-
mezseniz, müracaat edemiyorsunuz. İnşaat için de ge
rekli bedel 3 milyon 550 bin lira. 60 metrekare bir 
evin peşin para rayici bugün toplam 4 milyon 400 bin 
liradır. Bu 4 milyon 400 bin lirayı nasıl bulacağız? 
Şimdi, sadece Toplu Konut Fonuna müracaat eder
seniz, bu fon, kendi şartlarına uymak kaydıyla size 

"kredi olarak 60 metrekare için 2 milyon 250 bin lira 
para veriyor, bu bir. Yine, bizim hükümetimizin yap
tığı hayırlı bir iş; 750 bin lira faizsiz kredi veriyor; bu
nu da 2 milyon 250 bin liraya ilave edin. Yetmediği 
takdirde - yine Toplu Konutun hayırlı bir demarşı, bir 
gayreti var - 500 bin lira ek tamamlama kredisi veri
yor. Bu duruma göre, 3 milyon 500 bin lira elde et
tiniz. Peki, bu kanun ne getiriyor? Bakınız, 36 ayda 
istifade edilen, yani bir evi olduğu halde - en namü-
saitini seçiyorum - müracaat eden bir kimse, eğer özel 
sektörde çalışıyorsa kendi işvereni, yoksa Sosyal Sigor
talar veya Emekli Sandığına dahil bir kurumda çalı
şıyorsa, madde 3'te gösterilen listeye uygun şekilde 
(3 500'ler, 7 500'ler, vesairelerle) 36 ayda 396 bin li
rası birikiyor. Net nema değeri de yüzde 50 koyarsa
nız, 180 bin; bu rakam 576 bin liraya yükseliyor. 
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İşte, Toplu Konuttan 2 milyon 250 bin lira, faizsiz I 
kredi 750 bin lira, tamamlama kredisi 500 bin lira ol
mak üzere, ceman 3 milyon 500 bin liraya, bu 576 
bin lirayı da ilave ederseniz rakam 4 milyon 76 bin li
raya yükseliyor. I 

EROL AĞAGlL (Kırklareli) — Peki, üç sene son- I 
rasının fiyatları?.. I 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ağagil... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Efendim, ona da geleceğim. I 

Şimdi, 4 milyon 400 bin liradan eksik olan para I 
325 bin liradır. Bu 325 bin lirayı kendisi temin ede- I 
cek; etmezse onun da yolları var. I 

Şimdi, bakınız ne oluyor buradaki esas: Şu Toplu I 
Konuttan aldığı 2 milyon 250 bin lira + 750 bin lira 
4- 500 bin lira vesaireyi, artık şu kanundan istifade I 
eden memur, işçi ve emeklisi bu borcu ödemekle ka- I 
tiyen ilgilenmeyecektir. Bu borç 15 sene müddetle onu I 
çalıştıranın sırtına yükleniyor. Bundan daha güzel I 
formül olur mu? Kristof Kolomb'un buluşundan daha I 
güzel bir formüldür. (SHP milletvekili H. Barış Can' 
in alkışları) Adamın cebinden beş kuruş çıkmadan onu I 
ev sahibi yapıyoruz; bunun nesine itiraz edersiniz! -I 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bravo Bay Kolomb, 
sizi alkışlıyorum. I 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Teşekkür ederim alkışlarınıza; ciddî olarak ah- I 
yorum bu alkışları. I 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ben de ciddî olarak 
alkışlıyorum. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Efendim, evi olmayanlar, 18 ay sonra, gerek 
kooperatifler vasıtasıyla, gerekse kendisi ferdî krediden 
yararlanarak «Şu evi istiyorum..» - ama, 60 metrekare, 
onun da müdafaasını yapacağım - diye müracaat et- I 
tiğinden itibaren bu formül işleyecektir. I 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — O zaman 126 bin 
lira olur. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşmak- I 
tan vazgeçelim. I 

Sayın Bakan, lütfen Başkanlığa hitap ediniz efen
dim. Şahıslara hitap ediyorsunuz, onlar da sizi mu- I 
hatap alıyorlar. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam- | 
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la) — Onları saydığımdan, sevdiğimden, cevap verme 
lüzumunu vazife olarak hissettiğimden oluyor efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bunu Başkanlık yo
luyla yapınız. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Hay hay efendim. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bakınız, tabiî bu
radaki 5 bin rakamı büyük bulundu da 3 500'e indi 
filan, şu anlattığım izahlar karşısında artık pek ehem
miyetli değil; çünkü bu para, bir başka kanaldan -asıl 
borçlanan, işveren veya Emekli Sandığı veya Sosyal 
Sigortalar Kurumu olduğuna göre - onlara giden bir 
paradır; ama biz burada -hakikaten dediğiniz nokta 
doğrudur- böyle birdenbire, işverene de bir yük tah
mil etmeyi -çalışma hayatında işçi kadar işvereni de 
gözetmekle mükellef bir bakanlık olarak- pek adil, 
pek ölçülü bulmamış olabiliriz; rakamları biraz yu
muşattık; ama netice itibariyle, varmamız icap eden 
rakamı, 10 senede değil, 15 senede yine alıyoruz; ne
ticede, değişmiş bir şey yok. 

O itibarla, «Yarım metrekare inşaata yeter, bir 
metrekare inşaata yeter» konusu doğru değildir. Zan
nediyorum ki, bugüne kadar yardımsız işleyen bu for
mül, bundan sonra da işleyecektir; tereddüt edilecek 
hiçbir tarafı yok. 

«1987 yılı için, hükümet çaresizlik içinde çırpını
yor; ekonomisi iflas halinde, ne yapsın; işte şu sizin 
öne sürdüğünüz, güya 3 500'ler, 7 500'lerle bütçesini 
doğrultacak!..» deniyor. 

Bu, mümkün mü efendim? Hükümet bu paraları, 
Emlak Kredi Bankası vasıtasıyla toplayıp, gelir senedi 
satışlarına yatırmış olsa dahi, görüyorsunuz ki, yekûn 
içerisinde -demin verdiğim rakama şöyle bir bakar
sanız - toplanan para 36 ayda 396 bin lira, buna mu
kabil Toplu Konut Fonundan verdiğimiz para 3,5 mil
yon lira. Onda bir miktarında bir parayı kullanmak 
için, on misli para vereceğim; akıl kârı mıdır bu?.. 

EROL AĞAGlL (Kırklareli) — Onu zaten ve
riyorsunuz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Efendim, «Hükümet bununla dirilecek» derken, 
onda bir miktarı bir parayı alıp, onunla dirilme gay
reti içerisinde olacak, on mislini de bu cebinden ve
recek!.. Bu parayı vermez, biter gider. Yani, böyle 
küçük rakamlara tenezzül edip de, - size göre tabiî -
iflas halinde olan ekonomiyi kurtarmak mümkün mü? 
Batacaksa veya iflas edecekse, asıl on mislini vermek
le batar ve^a iflas eder. 
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MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sizi İsmet Paşa I 
bile kurtaramaz. I 

ÇALIŞIMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — İnşallah, İsmet Paşa'nın oğlu kurtarır sizi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Sonra, «Bunu getireceğinize, kira yardımı ge
tirseydiniz» denildi. 

Bu konuyu komisyonda da konuştuk; kira yardı
mıyla bu işin hiçbir alakası yok. Nereden, nasıl, han- I 
gi parayı vereceksiniz; kira yardımıyla ne yapacak
sınız? I 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız var efen- I 
dim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Bizim maksadımız, vatandaşı konut sahibi yap
maktadır. Yoksa, o kira meselesiyle elli seneden beri 
uğraşılıyor... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
bakana soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, müzakereler bitmiş değil. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Sayın Sadıklar'ın, «Bu hükümet bir şey yapmı
yor; yapıyor gözüküyor» şeklindeki mütalaasına kati
yen katılmıyorum; zaten, konuşmamın başında, «Dün
yada mekân, ahrette iman, biraz da izan» sözü bunun 
içindi Sayın Sadıklar. I 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Hep izanı siz ölçüyorsunuz zaten. I 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam- | 
la) — Ne yapalım, o hakkı millet bize vermiş; tabiî j 
biz ölçeceğiz. I 

Bakın, 358 bin konut, krediye bağlanmış, 120 bin I 
konut bitmiş; hâlâ, «Yapıyor gözüküyor» diyorsunuz. I 
Bunun neresinde sahtekârlık, onu anlayamıyorum ben; 
yani şu 120 bin konut var mı, yok mu; varsa neresi 
yanlış, neresi, yapıyor gözükülüyor?.. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
60 bini eskiden gelmiş. ı 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Efendim, eskiden gelenleri de saydim; eskiden | 
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| gelenlerin 65 binini bitirmeik bize nasip oldu. Rica 
I ederim... 

«Memura o kadar az veriyorlar ki, bir nevi yut
turma kanunu olarak getirdiler» diye tenkit yapıldı. 

İşte, rakamsal olarak açıkladım; ne alacağız, ne-
I reye varacağız, nasıl yapacağız, gayet güzel ifade edi

yoruz. Nedir bunun yutturmacası?.. Yani illa, mu-
j halefet olunca, kara gözlüklerle yanlış mı söylemek' 

lazım, bu kadar hayırlı bir iş için? 
Bakarsınız, eğer sizce aydınlanmayan noktalar var-

I sa, sorarsınız; ama biraz da teşvik edin, biraz da sır
tımızı sıvazlayın; lazım bu. Yarın sizin de başınıza ge
lir -Allah geçinden versin- o zaman da vazife bize 

I düşer. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Allah te-

I zinden versin Sayın Bakan. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yakın, yakın... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Tabiî, «Bankerlik, kontrol, vesaire» gibi artık 
demode olmuş lafları tarihe bırakalım; biz o zaman 
yoktuk, siz vardınız. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sizin Başbakanınızın marifeti. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM (TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Onları açmayalım, o eski bohçaları kapatmak
ta... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam-
I la) — Cevap veriyorum efendim. 
I BAŞKAN — Ama siz onlara hitap ettikçe, bu böy

le olur. Lütfen efendim... 
I ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
| MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam

la) — Sayın Başkanım, aldığım notlara göre konuşu
yorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Cevap 
veriyor Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade edin de 
Başkanlık takdir etsin. Ben kaç defa Sayın Bakana 
rica ettim, «Başkanlığa hitap buyurun» diye. Şahsa 
hitap edilmez. Lütfen efendim... (ANAP sıralarından 

| gürültüler) 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Peki efendim, peki Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Oradan çıkıyor meseleler. (ANAP 
sıralarından «Dışarıdakileri de susturun» sesleri) Lüt
fen efendim, lütfen... Bağırmakla bir yere varamaz
sınız. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Salona 
arkanızı dönün,. Sayın Başkana konuşun; istediği o. 
Bu kadar sabotaj olmaz ki; Allah Allah... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz yerinize oturu
nuz, siz yerinize oturun. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Haklısınız Sayın Başkan, özür dilerim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Doğ

ru Yol'a çatma Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, bu kadar 

basit olmayalım. (ANAP sıralarından gürültüler) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Efendim, bir sayın konuşmacı arkadaşım, se
nede 290 bin - nüfus artışları da nazarı itibara alına
rak ve tabiî ki, bugüne kadarki eksiklikler de göz önü
ne alınarak mesken ihtiyacımız olmakla beraber, bunun 
155 bin dolayında gerçekleşmesinin aslında iyi bir ne
tice olduğuna işaret ederek, lafı getirdi, sonunda dedi 
ki «Toplu Konut Fonu zorlanıyor». 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Laf değü. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, çok rica ediyorum... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Sözü efendim, sözü, peki, kelamı, efendim. 
Kasıt olmadığını biliyorsunuz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Peki; ama çok da 
hafifsiniz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Peki, «laf» bir hakaret kelimesi mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Türkçede «laf» ke
limesi de vardır; müsaade edin, artık konuşmayı... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — «Lafı güzaf» desem hakaret olurdu, ama «laf» 
demek hakaret olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen tartışmayı bı
rakınız efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Kıyısından kenarından Kültür Bakanlığı da 
yaptık; biraz biliyorum bu işleri. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen, devam edin. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam-
tıkanıklıklar olur. Yani bu, Allah vergisi değil ki, illi-
la) — Efendim, Toplu Konut gibi, bazen her konuda 
mite değil ki; eğer talepler birdenbire çok hızlanırsa, 
tıkanıklıklar olur; ama tıkanıklığın, demin söylediğim 
şu cılız rakamlarla karşılanması mümkün değil. Ver
diğimiz on misli, topladığımız bunun onda biri... Bu
nunla biz nasıl kaynak yaratıyoruz; ben onu anlaya
mıyorum! 

Demin Sayın Ağagil'e de söyledim, komisyonda da 
aynı şekilde, arkadaşımız, her söyleyişimde böyle yap
tı; yani «Ben anlatamıyorum, sen anlayamıyorsun» 
demek istiyor. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — O doğru. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Ama, eviriyorum, çeviriyorum, başka bir mana 
veremiyorum; bilmiyorum, arkadaşlarım başka türlü 
anladırlar mı? Aynı ithama arkadaşımızda da rastla
dığım için geliyorum. 

Yine bir takılma var; ama ben tabım itibariyle 
bunların üstünde durmak istemem; «Artık gelir senet
lerini alacak halkta da mecal kalmamış, bizde de yüz 
kalmamış», dediler. 

Biz, bugüne kadar çıkarttığımız bu senet satışla
rında bir tek gün sıkıntıya uğradığımızı hatırlamı
yorum. 

H. BARIŞ CAN ı(Sinop) — Bankalara verdiniz... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Bize geldiler; bankaları bırak efendim, bize ge
lip iltimas istediler. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
Sayın Bakan, lütfen bağlayın efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Bağlayayım efendim. 

Efendim, ben bu Kanun tasarısının, Toplu Konut 
Kanunu gibi çok başarılı yürümekte olan bir kanuna, 
o kanundan istifade edemeyen; fakat sıkıntı içerisin-
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de olduğunu bildiğimiz, itiraf ettiğimiz - gerçekçi bir 
gözle- memuruna, işçisine ve emeklilerine ferahlık 
sağlayacağına ve Toplu Konut Kanunundan istifa
deyi imkân dahiline sokacağına inanıyorum. 

Yüksek takdirlerinize saygılarımla arz ederim efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Görüşmelere, kaldığımız yerden devam etmek ve 

gündemde bulunan konuları görüşmek için 6 Kasım 
1986 Perşembe günü saat 15.OO'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

h — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İli kırsal kalkınma işlerinde kullanıl
mak üzere alınan iş makinelerine ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in yazılı cevabı,, (7/1370) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma: 
Aşağıdaki sorulanımın Tarım Orman ve Köyişle-

d Bakanı tarafından yazılı olarak yanıitlammasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hillımıi Nalıbanitoğkı 

Erzurum 

iSoru 1. Kırsal Kalkınma Projesi kredisi ile Er
zurum ili kırsal kalkınma işlerimde kullanılmak üze
re alınan iş makinelerinin (dozer, greyder, kamping, 
su tankları, su pompası, otobüs, rninübüs, binek oto 
ve pik-up v.iS.) adetlerini bildirir misiniz? 

Soru 2. Bu makinalardan Erzurum İli kırsal kal
kınma işlerinde çalıştırıilaniarın cins ve aldetüeri ne 
kadardır? 

ISoru 3. Bu makinalardan TürMyemizin 'diğer han
gi illerinde hangi makimalar ve kaç adedi çalıştırıl-
makıfcadır? 

Soru 4. IBu şekil çalıştırılan makinalar var ise 
'bunların maliyet ve masraflarının, Erzurum İli kır
sal kalkınma hesabına fatura edilmesi hakkaniyete 
dayamıyor mu?: 

Soru 5. Bu makinalardan Kuzey Kıbrıs'ta bile 
çalıştırılanlar olduğu söylenmektedir, doğru mudur? 

Soru 6. Kırsal kalkınma hayvancılık geliştirü-
mesıi için gönderilen veterinerlik laboratuvar malze
meleri meden Erzurum'a gömderilmeyip Ankara'da 
tutulmaktadır? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

• Özel Kalem Müdürlüğü 4 . 11 . 1986 
Sayı : ÖKM - 2 - 858 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıına 
İlgi : Gen. (Sek. Ka. ve Kar. Müdürlüğünün 9 

Ekim 1986 tarih ve 7/1370-6903/27415 sayılı yazısı, 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbanıtoğlu' 

mun, «Erzurum İli Kırsal Kalkınma işlerinde kulla
nılmak üzere alınan iş makinaları» hakkımdaki yazılı 
soru önergesinin oevabı 'ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
tH. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi iNalbantoğîu' 
nun Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır, 

Cevap 1. Erzurum Kırsal Kalkınma Projesin
den temin edilen çeşitli cinsteki mafcina sayısı top
lam 422 dir. 

Cevap 2. Erzurum Kırsal Kalkınma Projesin
den Itemin edilmiş olan makinalardan 357 adedi ha
len Erzurum ilinde bulunmaktadır. 

Cevap 3. Bu makinalardan toplam olarak 65'i 
IKonya, Adana, Elâzığ, Van,' Malatya, Diyarbakır, 
Trabzon, Samsun, Antalya ve İstanbul ilerinde bu-
lunmalk'tadır. 

IBu makimalari'n Erzurum İline gönderilmesi için 
yukarıda adı geçen illerdeki Köy Hizmetleri Bölge 
Müdürlüklerime gerekli talimat verilmiş olup, bu ma-
kinalarda en kısa zamanda Erzurum İlme intikal et
miş (Olacaktır. 

Cevap 4. Erzurum ili dışında çalışan makina-
îarıtı 'tamirat ve akaryakıt masrafları, çalıştığı Köy 
Hizmetleri Bölge MüdüriüMerinee karşılanmaktadır. 
IBu masrafların Erzurum Mime fatura edimesi söz 
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konusu değildir. Teşkilatlımızda böyle bir uygulamıa 
da yoktur. 

Cevap 5. Erzurum Kırsal Kalkınma Projesin
den Demlin edilen makinalardan 1 adet dozer ile 1 adet 
greyder, Kuzey (Kıbrıs Türk Federe CiMiıhıuriyet'inde 
görevlendirilmiştir. Ancak bu makinaâ'arın görev sü
resi 30 . 6 , 1985 tarihlinde sona ermiş olup, makina-
3!ar Erzurum Mine intikal etmiş bulunmaktadır. 

Cevap 6. Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi 
çerçevesinde hayvancılığın gelişttirilmesd için Erzu
rum İline gönderilmeyen Veterinerlik Laboratuvar 
malzemesıi bulunmamaktadır. 

Arz edenim. 
H. Hüsnü (Doğan 

Tarıım Orman ve Köyişleri Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğtu' 
nun, Bingöl İlinin yol ve su sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın yazılı cevabı. (7/1371) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Tarım Orman ve Köyişle

ri Bakanı tarafından yazıllı olarak yanıitlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim., 

Saygılarımla. 
Himıi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Bingöl İli ve ilçelerinde aşağıdaki dşler 1987 prog
ramında konulup yapılamaz mı? 

1. di ve ilçe köylerinde sulama tesisi olmayan
ların etüt ve inşaatlarının yaptırılması. 

2. ftl ve İçe köylerinde : 
a) Yolu olmayan köylerin yol yapımları. 
b) Yol bakımı noksan köy yolu onarım ve ba

kımı. 
c) (Köy yollarında gerekli sanat yapıları. 

d) Grup köy ve köy yollarındaki eksik köprü
ler. 

e) Köylerin içmesuyu olmayanlarının içmesu-
yu tesisleri. 

3; Bingöl Merkez ve Genç İlçesinin içmesuyu 
kifayetsiz. Yeni ilave içmesuyu çaresi. 

4. İBingöl İli içinden geçen Bingöl Deresinin 
Simsor'a kadar.taşkın koruma tesisi. 

5. Karakoçan-lKığı (Seüenk Köprüsü) yolunun 
devam ettirerek Yedisu-Çat (Erzurum) bağlantısının 
(trafiğinin) behemehal sağlanması.. 

6. Ayrıca yemi başlanmış olan Bingöl-Kığı (Se-
lenfc Köprüsü) yolunun durdurulmadan inşa ve biti
rilmesi. 

T. Karakoçan-Kığı (Selenk Köprüsü) yolunun 
1987 yılında asfaltlanması. 

T. a 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 4 .11 ,1986 
Sayı: ÖKM - 2 - S56 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma' 

ttigi : Gen. Sek. Ka. ve Kar. Müdürlüğünün 9 
Ekim 1986 tarih ve 7/1371-6904/27416 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hftîmi Nalbantoğhı' 
nun, «iBingöl illinin Yol ve Su Problemleri» hakkında
ki yazılı soru.. önergesinin cevabı ekte takdim edil
mektedir. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 

Erzurum Mıiletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğhı' 
nun Yazıllı Soru önergesinin Cevabıdır-

Cevap 1. Bingöl İli ilçe ve köylerinde sulama 
suyu teminine matuf etüt, planlama, projelendirme 
ve inşaat çalışmaları Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğüne bağlı mahallî teşkilât tarafından yüj-ütüimek-
tedir. 

Önceki yıllarda yapılan etüt, planlama ve proje
lendirme faaliyetleri sonucunda Bingöl ilinde 37 adet 
sulama suyu projesi 1987 yılı yatırım program teklif
leri arasına dahil edilmiştir. Kalkınmada birinci de
recede öncelikli il olan Bingöl'de bütçe imkânları öl
çüsünde daha fazla sayıda projeye 1987 yılı yatırım 
programında yer verilmesine çalışılacaktır. 

Cevap 2. a) Bingöl İlinde yolu olmayan köy
ler için 1987 yılı köyyölları yatıırım programında; 90 
IKm. tesviye, 270 Km. onarım ve 80 Km. stabilize, ol
mak üzere toplam 440 Km. yolun yapımı planlan
mış ölüp, Bütçe imkânları ölçüsünde değedendirile-
cektir, 
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b) Yol hatam çalışmaları her yıl periyodik ola
rak yapılmaktadır. 

c) Köyyollarının gerekli sanat yapıları için 1987 
yılı programına 615 milyon TL. ödenek konulması 
Bingöl İM Müdürlüğümüzce ıteklif edilmiş olup, Büt
çe durumuna göre gerekli ödenek verilecektir. 

d) Eksik köprülerin yapımı ödenek ve aoiliyet 
sıralamasına göre yapım programına alınarak ik
maline çalışılacaktır. 

e) Suyu olmayan köyler bütçe imkanları dahi
linde 1987 yılı yapıım programına alınarak yeterli ve 
sıhhî içmesuyuna kavuşturulmasına çalışılacaktır. 

Cevap 3. Bingöl - Merkez ve Genç İlçesinin 
içmesuıyu konusu İller Bankası ile ilgili bulunmakta
dır, 

Cevap 4. — Bingöl İli İçerisinden geçen Bingöl 
deresinin Simsoır'a kadar taşkın kamıma teslisti inşası 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ile ilgili bulun-
muakitadır.. 

Cevap 5-6-7. Bu sorularla İlgili konular Kara
yolları Genel Müdürlüğü yol ağı içinde bulunmak
tadır. * 

lAırz ederim, 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlur' 
nun Bingöl İlinde hayvan üreticiliğini geliştirmek 
ve işsizliği önlemek için bazı tedbirler alınmasına 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğariın yazılı cevabı (7/1373) 

Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişle-

ri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim-

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbanltoğlu 

Erzurunt 

Soru .L 'Bingöl'de yapılmış olan Et Kombinası 
ne zaman tam kapasite ile çalıştırılacaktır'?! 

Soru 2< Bu Et Kombinasına bağlı 'olarak Et En
tegre Tesirleri de yapılamaz mı? 

Soru 3. Bingöl'de hayvan üreticiliğini geliştir
mek için köklü bir kredileme ve pilot bölge uygula
ması yapılamaz mı? '(kredi alınıp yapilan kırsaldaki 
besi ahırları neden boş duruyorlar? Bir inceleme ya
pılabilir imi?) 

Soru 4i Muş JŞeker Fabrikası pancar küspesin
den Bingöl İli besici-üreticilerine yetesiye miktarda 
küspe kontenjanı ayrılamaz mı? 

Soru 5. İlkbaharda kuzey yaylalarından (Erzu
rum'dan) gelip ,günıeye (Diyarbakır, Uirfa, Mardin) 
geçen sürülerin konakladıkları yerlerde, birer sürü 
konaklama sundurması yapılamaz mı? 

Soru 6. Bingöl'de işsizliği önlemek için ayrı bir 
uğraş konusu alarak halıcılık radikal bir şekilde ge
liştirilemez mi? (Belediye-özel İdare, Halk Eğitim 
ve Sümerbank aracılığı ve halkın katılımı ile kurula
cak koopera'tif birliği eliyle). 

T. C, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 4 . 11 . 1986 
Sayı : ÖKjM - 2 - 857 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. flga. ve Kar. Müdürlüğünün 9 

Ekim 1986 tarih ve 7/1373-6906/27418 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nallbanıtoğlu' 
nun ^Bingöl İlinde hayvan üreticiliğini değiştirmek 
ve işsizliği önlemek için bazı tedbirler alınması» hak
kındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim 
edilmektedir, 

İAırz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Erzurum Milletvekilli Sayın Hilmi Naibantoğlu" 
nun Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır. 

Cevap 1. 28.8.1986 tarihinde deneme üreti
mine başlamış olan -Bingöl Et Kombinası önümüzde
ki günlerde kesin olarak işletmeye açılacaktır. 

Cevap «£. Halkın sağlığı yönünden, hayvan
ların hijyenik şartlarda kesilmesi, kesim öncesi ve 
sonrası sağlık kontrollerinin titizlikle yapılması, mo
dern teknoloji ile işlenmesi, etin muhafazası, taşın
ması ve dağıtılması, Et ve Balık Kurumu'nun bütün 
kombinalarında olduğu gibi, Bingöl Et Kombinasın
da da yapılmaktadır. 

Her kombinada et parçalama ve şarküteri üretim: 
bölümleri yoktur. Kalite, standart ve maliyet bakı
mından, ihtisas isteyen bu bölümler yalnız 6 kombi-' 
nada mevcuttum 

Bölge ihtiyacı Et ve Balık Kurumu'nun diğer iş* 
yerlerindeki birimlerden karşıflanacafctıır., 
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Et parçalama ve şarküteri imalat ünitesi pazar 
durumuna göre iterde düşünülöbileaefctiir. 

Cevap 3. Bingöl İli ve çevresinde uygulanmak 
üzere bir entegre kırsal kalkınma projesi hazırlanma
sı ve bu proje dçin gerekli olan finansmanın temini 
tiusıusunda DPT tarafından çalışmalar sürdürül
mektedir. Bunun yanısıra, Bingöl Mi ve çevresinde 
hayvancılık yapmak isteyenlere iç ve dış kaynaklı 
projelerden kredi yenilmektedir, 

Cevap 4. Mevcut imkânlar muvacehesinde be
si hayvancılığı yapan üreticilere şeker pancarı küs
pesi verilmektedir. 

Cevap 5. Hayvan hareketlerinin güzergâhları 
ve konaklama yerleri ile kontrol ve muayene nokta
larının tespitiyle 'ilgli hususlara 3285 Sayılı Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereği hazırlanmakta 
olan yönetmelikte' yer vemilecektir. 

Cevap 6. Bakanlığımızca Bingöl İlinde 3'er ay 
süreli 34 adet ıgezici köy kursları açılmak suretiyle 
halı ve kilim dokuyucusu yetiştirilmişitıir. Bu konu
da Bakanlak olarak daha ileri seviyede hizmet arz 
©fimenin gayreti içinde bulunacağız. 

Arz ederim-
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve KJöyişleri Bakanı 
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3065 Sayıh Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına Verilen 
Oyların Sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Aibayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AFYON 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 
M* Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Vahit Halefoğlu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Sudi Neş/e Türel 

AYDIN 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 

Üye tayuı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 
Oya katılmayanlar 
Açık Üyelik 

400 
259 
142 
114 

2 
1 

140 
.1 

(Kabul Edenler) 

Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BÎNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 

BIURDOR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunliş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 

GİRESUN 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
İhsan Gürbüz 
Kanaran Karaman 
Hamiıt Melek 

İSPARTA 
Fa/tma Mihrîban Erden 

İSTANBUL 
Behfiç Sadi Abbasoğlu 

Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Akyürek 
Imıreo Aykut 
Sabit Baıtumlu 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
îsmail Safa Giray 
Mehmet Kafkaslıgil 
Alıan Kavak 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Bilâl Şişman 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayruiah Olca 
özdemir Pehlivanoğlu < 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
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KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 

[ Mehmet Aydın 
Süleyman Yağcıoğlu 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ahmet Turan Sogancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğhı 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 

[ Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

VAN 
| Hüseyin Aydın Arvasi 

Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
LutfulMı Kayalar . 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 

(Reddedenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
H. İbrahim Kural 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayulken 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Engin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Kadir Nailin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
SaibahaMn Eryurt 
Hilırii Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAM 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
M, Murat Söîfcmenoğlu 

İÇEU 
Ali ühlsan Elgin 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 

Doğan Kasaroğlu 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 

İZMİR! 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emitfbaıyer 
Fikret Ertan 
Yılmaz önen 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KAR3 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

(KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Uner 
Muzaffer Yıldırım 
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KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

(KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

'MANİSA1 

Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefe 

Sümer Oral 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

(ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RltZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Hüsamettin Cindoruk 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kam 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 

BALIKESİR 
Fenni Islıimyeli 

(Çekimserler) 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arı'kan 

(Geçersiz Oy) 

BOLU 
Fuat öztekün 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçii 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliiceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet özarslan 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Nejat Abdullah Rdsufoğlu 
İsmail Saruhan 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
1. Cenap Ege (Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 
Nabi Sabuncu 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarıımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülcz 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
ilhan Aşkın 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Ana 
Halil-İbrahim Şahin 

m-
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DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakasp 
Şeyhmus Bahçeci 
Cevdet Karakurt 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Oemalmaz 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİA1MTEP 
Hasan Celâl Güzel (B.) 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 

İSPARTA 
Metin Ataman 
MusitaJfa Kemal Togay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçentütfk 

Mehmet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yüceleri 

İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
Halil Orhan Ergüdter 
Ömer Ferruh llter 
R. Ercüment Konuikman 
Leyla Yeniay Kösieoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tütay öney 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arı'kan 
Erdal İnönü 
Işday Saygın 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçın kaya 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KONYA 
Kadir Demir 
Altınok Esen 
Sabri Irmak 

| Kemal Or 

I Saffet Sert 
KÜTAHYA 

[ Ahmet Büyükuğur 
| Ahmet Ekici 
[ Mustafa Uğur Ener 
| MALATYAl 
Î Ahmet llhami Kösem 

MANİSA1 

i Mehmet Timur Çınar 
[ Gürbüz Şakranlı 
|| MARDİN 

Süleyman Çelebi 
I Beşir Çelebioğlu 
; Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 

l Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
A. Şevket Bilgim (Bşk. V.) 

SAKARYA 
Nihat Akpak 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Berati Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci MimarofUı 
Rıza Tekin 

SİNOP 
özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçlili 
Aziz Bülent öncel 

TOKAT 
Metin Gürdere 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım (1. A.) 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

ZONGULDAK] 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelik) 

KAHRAMANMARAŞ 

• > • • • « 

— 287 — 



T. B. M. M. B : 21 5 . 11 . 1986 0 : 1 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kamımmun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına 
Verilen Oyların Sonucu ' 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Hamda özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
HüseySn Cahit Aral 
Ali Bozer 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahdnkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserîer 
Geçersiz Oylar 
Oya Katıilrnayanlar 
Açuk Üyelikler 

400 
256 
224 
26 
8 

1 

(Kabul Edenler) 

Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Sudi (Neş'e Türel 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M, Ali Doğuştu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın -
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunİş 
tsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

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

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmli Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

(HATAY 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Fatma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hükmet Biçenüürk 
Edip Özgenç 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Alkyürek 
Yaşar Albayrak 
limıren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
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Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh îlter 
Doğan Kasaroğkı 
Alttan Kavak 
R. Ercüment Konufcman 
Turgut özal 
ibrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz , 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
özdemiir Pelhlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

jj Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin Özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA! 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Talat Zengin 

. MANİSA! 
Abdullah Çakırefe 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem t 
Abdülkerim Yılmaz Erdemi 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Idris Gürpınar 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Na'bi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 

I Nihat Akpak 
„ Mustafa Kılıçaslan 
\ Turgut Sözer 
I SAMSUN 
I Hasan Altay 
1 Muhlis Arıkan 
ı Mehmet Aydın 
i Fahrettin Uluç 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
M. M ük er rem Taşçııoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Ataseve» 
Ahmet KaraevlJ 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Cakan 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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ADANA 
Nuri Korkmaz 

ANKARA 
Sururi Baykal 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

(Reddedenler) 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

HATA^ 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Ali ihsan Elgin 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yıllmıaz Ihisan Hastürk 
Günseli özkaya 

İZMİR 
Fikret Ertan 
Ahmet Süter 

KARS} 
Ömer Kuşhan 

KONYA 
Salim Erel 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
İsmet Turhangil 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİVAS 
J Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 

TOKAT 
Cemali Özdiemiır 

TRABZON 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

(Çekimserler) 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 

Ahmet Sarp 

SAMSUN 
Hüsamettin Cindorulk 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet özarslan 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 

Neriman Elgin 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
I. Cenap Ege (Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hafcan Celal Güzel (B. 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GÎRESUN 
Burhan Kara 
Turgut Sera Tirdi 
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GÜMÜŞHANE 
ibrahim Turan 

HAKKÂRt 
Lezgin Önal 

HATAYİ 
Abdurrahman Derdirtaş 

İSPARTA 
Metin Ataman 
ibrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Mehımeit Kocabaş 
Rüşttü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Halil Orhan Ergüdar 
Mehmet Kafkaslıgil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay öney 
Kemal özer 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Erdal İnönü 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KAR$ 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim Özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA! 
Altınok Esen 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioglu 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA! 
Mehmet Umur Akarca 
Muzaffer İlhan 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

ORDU 
ihsan Nuri Topkaya 

RİZE 
A. Şevket Bilgin (Bşk. V.) 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

StNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

StVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Ahmet Turan Soğancıoğlrı 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım (I. A.) 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

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

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Isa Vardal 

(Açık üyelik) 

KAHRAMANMARAŞ : l1 

»•«:« 
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193 Sayılı Gellir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine Verilen Oyların 
Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
M,. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Vahit Haleföğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. ibrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail' Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

Üye Sayısı : 400 
Oy Verenler : \ 133 
Kabul Edenler : 205 
Reddedenler : 
Çekinserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : ] 
Açık Üyelikler : 

25 
3 

— 

m 
1 

(Kabul edenler) 

1 ANTALYA 
j Kadri Altay 
i Ümit Halûk Bayülken 

Mustafa Çakaloğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVTN A l i J. V I l ı 

Hüseyin Şen 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğhı 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekiin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukpğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal tğrek 
Fahir Sabuniiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

! ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narın 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkân Turgut Ankan 
S, Hüsamettin Konuksever 

ELAZIĞ 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

. Veysel Varol 
ERZURUM 

Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilm/i Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Feyzullah Yıldırır 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Fatma Mihribaın Erden 
Musitafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 

«STANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğhı 
B, Doğancan Aıkyürefk 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengte 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan; 
HayreCtin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruıh llter 
Doğan Kasaroğlu 
Altan Kavak 
R. Ercümenıt Konufkman 
Turgult özalN 

İbrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tmaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
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İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

ÎZMÎR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
özdemir Pehlivanoğlu 
Turgut Sunalp 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı . 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

T. B. M. M. B: 21 

I KOCAELÎ 
I Osman Nuri Akyoî . 
I Abdulhalim Araş 
I Mustafa Batgün 
I Salih Güngörmez 
I Orhan Otağ 
I KONYA 
I Vecihi Akın 
I Abdurrahman Bozkıf 
I Kadir Demir 
I Ziya Ercan 

Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

| Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakıref e 
M ekin Sarıoğhı 
Gürbüz Şakranlı 

| MARDİN 
I Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 

5 . 11 . 1986 O : 

I . MUŞ 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
| Ali Babaoğlu 
fi Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
| Akın Gönen. 
I Mustafa Sabri Güvenç 
| Haydar Özalp 
[ Birsel Sönmez 
I Arif Toprak 
I ORDU 
[ Ali Mazhar Haznedar 
l Nabi Poyraz 
[ Bahriye Üçok 
I Şükrü Yürür 
| RİZE 
| Turgut Halit Kunter 
f Fehmi Memişoğlu 
f Ahmet Mesut Yılmaz 
j SAKARYA 
I Nihat Akpak 
[ Turgut Sözer 

SAMSUN 
I Muhlis Arıkan 
i Fahrettin Uluç 
E Süleyman Yağcıoğlu 
j SİNOP 
j Hilmi Biçer 
I Halit Barış Can 

SİVAS 
I Mahmut Karabulut 
j Mustafa Kemal PalaoğUu 
I M. Mükerrem Tascıoğlu 

1 ŞANLIURFA 
I Vecihi Ataklı 
I Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 
j Salih Alcan 
I Ali Rıfkı Atasever 
I Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Mehmet Karo, 

I Fahrettin Kur* 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

MANİSA! 
Ümit Gamuyar 
İsmet TurhangU 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

TOKAT 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Yuıuf Ziya Kazancıoğîu 

ADANA 
Nuri Korkmaz 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Yılmaz Deı^r 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BURSA 
İsmet Tavgaç 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DİYARBAKIR 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 

(Reddedenler) 

P İSTANBUL I 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Kemali Özer 

İZMİR 
Fikret Ertan 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KlONYİA 
M. Hayri Osmanlıoğlu \ Salim Ere! 
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(Çekinserler) 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

SAMSUN 
Hüsamettin Cindoruk 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Mehmet Deüceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet öz&rslan 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coskunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Hazım Kutay 
Neriman Eliğin 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Fatma Rezan Şahdnkaya 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
1 Cenap Ege (Bşk. V.) 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrui Gökgün 
Mehmet Özalp 

Nabi Sabuncu 
Oıman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sâ it Ekinci 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZU 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşed 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş , 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celal Güzel <(1B.) 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Turgut Sera Tirai 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATALI 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demürtaş 

İSPARTA 
Metin Ataman 

İÇEL 
Ali thisan Elgin 
Mehmet Kocabaş 

Edip özgenç 
Dunmıuş Flkni Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yaşar Aîbayrak 
Halil Orhan Ergüder 
Mehmet Kafikaslıgü 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Günseli özkaya 
Ali Tanrıyar 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Erdal İnönü 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Rüşttü Şardağ 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Saibri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınikaya 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
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KONYA 
Altınok Esen 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
A. Nbcati Kara'a 

MALATYA 
Ahmet tlhami Kötem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Ataottin Fırat 
Naızmi Önder 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 

ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
(Bşk. V.) 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
Ayhan Reylhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 

Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 

SÎÎRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım <1A.) 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (I. A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK! 
Engin Cansızoğlu 
İsa Vardal 

(Açık Üyelik) 

KAHRAMANMARAŞ 

)>G<İ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

21 İNCİ BİRLEŞİM 

5 . 11 . 1986 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi (10/30) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu ve 13 arkadaşının, Doğru Yol Partisi tarafından 
Antalya'da düzenlenen toplantıda meydana gelen olay
ların sonucunu ve sorumlulıarını tespit etmeik ama

cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/29) • 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan» 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nım, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan İhracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

13. — Diyarbakır. Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 



15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

16. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleştiri
len canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ye nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
mi (6/704) (1) 

19. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek ilçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

20. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

21. — İzmir 'Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

24. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (5/709) 

25. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

26. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla 
ili Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

- 27. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba- j 
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

29. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga
ri döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

30. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayalî ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

31. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür, ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

33. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve (kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

34. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

35. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu'1 

nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevllerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklaır Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

37. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri Mne 1986, 1987 ve 1988 yıllarında yapılacak 
yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/834) (1) 

38. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşe'hir 
ve ilçe belediyelerine bağışta bulunan gerçek ve tüzel
kişilere ve 'bağış miktarlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/849) (1) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'm, Şekerbank ve T. C. Ziraat Bankasınca Akfa 
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50. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

51. — Siirt MilletvekilbMehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin BMAK A.§.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

52. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Hatay - Altınözü Belediyesine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/859) ı(l) 

53. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, bazı böl
gelerde alkollü içki tüketiminin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önefgesi (6/860) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmen-
oğlu'nun, dış ülkelere sevkedilmek üzere iskenderun' 
da depolanan dizel ve fuel - oil'in bir şirket tarafından 
gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/861) (1) 

55. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, kısa vadeli 
dış borçlanma miktarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/862) (1) 

A. Ş.'ne verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/850) (1) 
• 41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-

kan'ın, İthalatçı ve ihracatçı kuruluşlar tarafından 
1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri arasında Hazine aley
hine açılan ve vazgeçilen davalara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/851) fi) 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, hazine tarafından 1.1.1984 - 30.6.1986 tarihleri ara
sında ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlar aleyhine açılan 
ve vazgeçilen davalara ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/852) (1) 

43. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümefbank Yönetim Kurulu üyelerine 1984 ve 
1985 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/853) (1) 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümefbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/854) (1) 

45. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'mn, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

46. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Devlet Yatırım Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Ana
dolu Bankası ve Güven Sigorta T.A.Ş. yönetim ku
rulu üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere iliş/kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önefgesi (6/855) (1) 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/856) (1) 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sümerbanka bağlı bazı müesseselerin yönetim ko
mitesi üyelerine 1984 ve 1985 yıllarında yapılan öde
melere ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/857) (1) 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bağlı ortaklık statüsündeki bazı şirketlerin yöne-, 
tim ve denetim kurulu üyelerine 1984 ve 1985 yılla
rında yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önefgesi (6/858) (1) 

56. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, 1986 yılı 
Ekim ayında yeni bir istikrar paketi uygulanacağı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/863) (1) 

57. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, ülkemizde 
gelir dağılımı anketi yapılmamasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) Cl) 

58. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin dağıtımına ve denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/865) (1) 

59. •— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kırsal kalkınma kredilerinin dağıtımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) (1) 

60. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, transit yakıt taşımacılığına ve satışla
rına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/867) (1) 

61. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 
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63. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin' I 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmemin görevinden 
alınma nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

64. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ ilinde kaçak ve ruhsaita aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

65. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, i 
Ayvafhk - Sarımsaklı Eğitüm, Spor ve Turistik Tesis
lerine lişklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) 

66. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ünerln, Yol-tş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlterin kongreden çıkarılmaya davet 
edİdiıkleri iddiasına ilişkim Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

67. — Konya Milletvekili Salim Brelin, Türk Ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözllü soru öner
gesi (6/798) 

68. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak liç1 m uygulandığı iddia edilen ı 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

69. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahinin, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/800) 

70. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Do
ğubeyazıt Telçeker Hudut Tabur Komutanlığı için 
hudut köylerinden zoraki ot toplatıldığı iddiasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/804) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Suudî Arabistan'da faaliyet gösteren Türk inşaat 
firmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/806> 

72. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Ortadoğu 
ülkelerine yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere karşı alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/808) 

73. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, rad- I 
yasyonun fındık ürünü üzerindeki etkisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/809) 

74. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1BÎ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) * | 

75. — istanbul Milletvekili Sa'bit Batumlu'nun^ 
1983 -1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) 

76. — Istaribul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

77. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

78. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

79. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl ilinde yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 

80. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

81. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

82. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, bir milletvekili adayının ara seçim 
gezilerinde, plaka yerine soyadının yazılı olduğu lev
ha taşıyan bir araçla dolaştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

83. — Kahramanmaraş 'Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

84. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagilln, bir 
milletvekiiine Anayasanın 82 nci maddesine göre Ba
kanlar Kurulunca geçici görev verilmesine ilişkin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/831) 

85. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

86. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Marmaris Aktaş mevkiindeki ormanlık alanın in
tifa hakkının Türkiye Ziraatçılar Derneğine verilme
sine dair taahhüt senedinin tek taraflı olarak feshe
dildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 

87. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Ankara 
Numune Hastanesi başasistanlarından birinin şef mu-



avlnliği -imtihanına sokulmamalının nedenine ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/829) 

38. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, kuduz 
vakalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/830) 

89. — istanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz'in, 
Çamlıca - Gebze ekspres yol güzergâhındaki gecekon
duları yıkılan vatandaşların durumuna ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

90. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin, Ba
lıkesir ili ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

91. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Develi İlçesi Kızık Köyünde yapılmakta olan 
afet konutu inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) 

92. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır <• Lice İlçesi Ecemiş Köyündeki bir vatanda
şın ölüm nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/837) 

93. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

7, 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1 — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 

22 Arkadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı 
Sendikalar Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 
Sayılı Kanunla Değişik 60 inci Maddesinin 
I inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu {Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkmda Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma 
tarihi: 28.5.1986) 

2. — Yozgat Milletvekilli Selahattin Tafhoğlu'nun, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkın
da Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına 
Dair önergesi ve TBMM Başkanlık Divanımın Ko

nuya Miskin Kaıran lîe Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/929) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 
21.10.1986) 

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/987) (S, Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 
30,10.1986) 

X 4. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta-> 
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/800) 
0. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 30.10.1986) 

5. — Şanlıurfa (Milletvekili Osman Doğan'ın 0136 
Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/362) (S, Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 
30,10.1986) 

6. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
5682 Sayılı Pasaport Kanununun 3073 Sayılı Ka« 
nunla Değişik 14 üncü Maddesinin (A) Bendine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkmda Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/360) (S. Sayısı : 494) (Dağıt
ma tarihi : 30.10,1986) 

X 7. — 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkmda Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/782) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 30.10.1986) 

X 8. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Ya« 
pılması Hakkmda Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/368) (S. Sayısı : 496) (Dağıtma 
tarihi : 30.10.1986) 

X 9. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emek
lilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkm
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/796) (JŞ. Sayısı 3 
498) Pağıtma tarihi: 30.10.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterire 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 493 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 6136 Sayılı Ateşli Silah
lar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri 

Komisyonu Raporu (2 /362) 

T. B. M. M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 7.10,1986 
Sayı : 11 - 86/17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 23.6.1981 tarih ve 2478 sayılı 
Kanun ile değişik 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasuun 1 No. lu bendinin değiştirilmesine ilişkin Kanun teklifim 
gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

-Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

, Osman Doğan 
Şanlıurfa Milletvekili 

G E R E K Ç E 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi ateşli silâhların 
kimler tarafından taşınabileceğini belirlemektedir. Milletvekillerinin silah taşıyabilmeleri ise, söz konusu mad
denin 3 üncü bendine göre Bakanlar Kurulunca 5.1.1984 tarih, 84/7595 sayılı karar sayısı ile; «Milletvekilleri 
görevlerinin devamı süresince zati silahlarını taşıyabilirler» şeklinde ifade edilmek suretiyle kararlaştırılmıştır. 
Devlet Başkanı, Hükümet Başkan ve üyelerini gerek görevleri süresince, gerekse görevleri bittikten sonra silah 
taşıma yetkisi kanun hükmü gereği verilirken, milletvekillerinin bu yetkiyi kullanmaları yalnızca görevlerinin 
devamı süresince ve Bakanlar Kurulunun kararına bağlanmış olması madde kapsamını yetersiz kılmaktadır. 

Milletvekillerinin silah taşıyabilmelerini öngören bu karar, yasama organı üyelerinin milletvekilliği dönemi 
bittikten sonra zatî silahlarım taşımalarını güçleştirmektedir. Diğer taraftan aktif olarak çalıştıkları sırada ifa 
ettikleri görevin gereği olarak maruz kalabilecekleri düşmanlıklar ve husumetler taşıdıkları siyasî sorumluluk 
sebebiyle milletvekilliği dönemi bittikten sonra da devam edeceği pek tabiîdir. 

Bu itibarla, yukarıda açıklanan sakıncaları gidermek için milletvekilliği dönemi bittikten sonra da yasama 
organı üyelerinin ruhsatlı silahlarım taşımalarına imkân verilmek üzere söz konusu maddenin 1 inci fıkrasının 
1 No. lu bendinin değiştirilmesi gerekli görülmüştür. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/362 

Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunun 7 nci maddesinde değişiklik yapılmasma dair Kanun teklifi İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin de ka
tılmalarıyla Komisyonumuzun 22.10.1986 günlü 1 inci birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Yasama organı üyelerine gerek görevleri süresinde ve gerekse bu görevlerinin bitiminden sonra da silah 
taşıma yetkisi verilmesini öngören teklif, Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve maddelerinin görüşülmesine 
geçilmiştir. 

Söz konusu teklifin .1. inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

2 nci madde; uygulamada çelişkili bir durum yaratmamak için metinden çıkarılmıştır. 

Teklifin 3 üncü maddesi 2 nci madde; 4 üncü maddesi 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Oenel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Kâtip 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 

Başkanvdkilü 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Üye 
Salim Erel 

Konya 

Sözcü 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mustafa Rıfki Yaylalı 

Erzurum 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 493) 



3 — 
ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ 
OSMAN DOĞANIN TEKLİFİ 

6136 Sayüı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanumm 7 nci Maddesinde DeğİşHdik 

Yapılmasın^ Dair Kanun Teklif! 

MADDE 1. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 
23.6.1981 tarih ve 2478 sayüı Kanun ile değişik 7 
nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 No. lu bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«1. Devlet-Başkanı, Hükümet Başkaı? ve üyeleri, 
Yasama Organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş 
olanlar,» 

MADDE 2. — Bu Kanuna aykırı hükümler yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

MADDE 4. 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

İÇtSLERt KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

6136 Sayın Ateşli Süafalar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kananını 7 nd Maddesinde Defeişnctik 

Yapılmasına! Dabi Kanon Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca 3 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük M'Met Mechsi {S. Sayısı : 493) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 494 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 5682 Sayılı Pasaport Ka
nununun 3073 Sayılı Kanunla Değişik 14 üncü Maddesinin (A) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 

Komisyonu Raporu (2 /360) 

T.B.M.M. 
Sosyaidemokrat Halkçı Parti 8 . 9 . 1986 

Grup Başkanlığı 
Sayı : 164 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

T.C. Emekli Sandığınca mevcut yasalara göre 1 inci 2 nci 3 üncü derecelere intibak ettirilen emekli 
astsubaylara da emsalleri gibi hususî pasaport verilmesi hakkında hazırlanan yasa teklifi eklice sunulmuştur. 

Gereğine emirlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Davut Abacıgil 

Balıkesir Milletvekili 

G E R E K Ç E 

lj il inoi 2 nci 3 üncü dereceli kadrolarda fiilen çalışmadıkları (için durumları 5682 ve bu Kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 3073 sayılı Pasaport Yasasının 14 üncü maddesinin (A) 'bendine ve mevcut Da
nıştay kararlarına uymadığından bahisle emsallerine verilmekte olan hususî pasaport verilmemektedir. 

2. 1 inci 2 nci 3 üncü dereceli kadrolarda fiilen çalışmaya yetecek kadar hizmetlerimin ıbu'lunması ne
deniyle T.C. Emekli Sandığınca emekli astsubayların intibakları yapılmıştır ve maaşları da ödenmektedir. 

3. Emeklilik hukuku ile memur 'bareminin ayrı ayrı şeyler olduğunu ileri süren Danıştay ve kanun ko
yucu bu kadroların mevcut olup olmadığını, varsa fiilen çalışmalarının lazım geldiğini kanıtlaması gerekir
ken, mevcut olmayan ve personelinde elinde bulunmayan bir nedenden dolayı hususî pasaport verilen emsali 
astsubaylar arasında italik yarattığı gibi mağduriyetlerine de sebep olmaktadır. 

4. Emeklilik hukuku 'ile memur baremleri yekdiğerlerini tamamlayıcı unsurlardır. Hiç bir zaman yek-
diiğerlerinden ayrı mütalaa olunamaz. Biır taraftan intibakları yapılarak hak verilirken, diğer taraftan hakla
rı da kısıtlanamaz, bu tutum ve davranış hukukî yönden bir çok sorunları beraberinde getireceği gibi Ana
yasamızın lafzına ve ruhuna da aykırı olup eşitliği zedelemektedir. 

Bu itibarla aynı rütbe, kıdem ve ehliyeti haiz 1 inci 2 nci 3 üncü derecelere intibakları yapılan ve bu de
recelere gelmeye yetecek kadar hizmetleri bulunan emekli astsubaylarla emsalleri arasındaki eşitsizliği kaldır
mak maksadıyla işbu teklif hazırlanmıştır. 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ DAVUT ABACIGİL'İN TEKLİFİ 

5682 Sayılı Pasaport Kanununun 3073 Sayılı Kanunla Değişik 14 üncü Maddesinin (A) Bendime Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 3073 Sayılı Kanunla Değişik 14 üncü Maddesinin (A) 
Bendine aşağıdaki fıkra ekilenmiştir. 

«Kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılmış bulunan subay ve astsubayların emekli oldukları tarihlerdeki 
maaş ve kadro derecelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığınca yapılan intibaklar dikkate 'alınarak emek
li cüzdanlarına göre pasaport işlemleri yütürülerek 1, 2, ve 3 üncü derecede olanlara hususî pasaport verilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/360 

Karar No. : 2 

22 . 1Q . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in 5682 sayılı Pasaport Kanununun 3073 sayılı Kanunla değişik 14 
üncü maddesinin (A) bendine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve gerekçesi Komisyonumuzun 
22.10.1986 tarihli 1 inci birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Teklif, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılmış bulunan astösu'bayların emekli oMuikları tarihlerdeki maaş 
ve kadro derecelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca yapılan intibaklar dikkate alı
narak emekli cüzdanlarına göre pasaport işlemleri yürütülerek 1, 2 ve 3 üncü derecede olanlara da hususî pa
saport verilmesini öngörmektedir. 

Emeklilikte yapılan intibaklarla ilk üç dereceye yükseltilmiş bulunan astsubaylara hususî pasaport verilme
sini mümkün kılacak bu düzenleme, sivil kesimde değişik kanun ve kararnamelerle tahsil durumlarına bakıl
maksızın ilk üç dereceye getirilmiş personel için de emsal teşkil edecektir. 

Zira 5682 sayılı Pasaport Kanununun kabul tarihi olan 15 Temmuz 1950'de hususî pasaportların Devlet 
Bareminin 1, 2 ve 3 üncü derecesinde bulunanlara verilmesini öngörmesi, bu pasaportlara özel bir önem at
fetmesinden doğmaktadır. 

Ayrıca bugün kadroların yükseltilmiş olmasıyla hususî pasaport alabilir duruma gelenler arasında sadece 
astsubaylar olmayıp, binbaşı ve yüzbaşı rütbesindeki subaylar ile rütbeli meslek olan Emniyet Teşkilatındaki 
Emniyet mensupları da bulunmaktadır. 

Diğer taraftan sadece emekli astsubaylar için kanun teklifi getirilmesi, «Kanunların genelliği» prensibine de 
aykırı olacağı düşünüldüğünden söz konusu teklif Komisyonumuzca olumlu bulunmamış ve maddelerine ge
çilmeden reddedilmiştir. 

Başikan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Kâtip 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 

Başjkanveklilli 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizi 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

istanbul 

Burhan Cahit Gündüz -
izmir 

Üye 
Salim Erel 

Konya 

Sözcü 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mustafa Rıfki Yaylalı 

Erzurum 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 494) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 497 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko

misyonu Raporu (1/782) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 5.6. 1986 

Sayı : K. K. Gn. Md, 
18/101 - 2016/04334 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.6.1986 tarihinde 
kararlaştırılan «5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Yabancı ulaştırma kurumlarının Türkiye'den yaptıkları yük ve yolcu taşımacılığı işlerinden elde ettikleri ka
zançlar Türkiye'de % 46 nispetinde kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Öte yandan söz konusu kurumla
rın kanunî veya iş merkezlerinin bulunduğu devletlerde ise yabancı ulaştırma kurumlarının bu tür faaliyetleri 
vergilenmemekte veya çok yüksek nispetlerde veya götürü emsallere göre vergilendirilmektedir. Bu durumda, 
anılan ülkeler mallarının taşıma işini Türk kurum ve kuruluşlarına vermeyip, başka ülkelerin kuruluşlarına ta
şıtmaktadırlar. Bu ise ülkemizin önemli ölçüde döviz kaybına yol açmaktadır. Getirilen değişiklikle söz konu
su taşımacılık işlerinde ülkemiz kuruluşlarının tercih edilmesi ve ülkemizin bu yolla döviz gelirlerinin artırıl
ması amaçlanmıştır. 

Böylece ülkelerarası vergilemede dengeli ve eşit bir yol izlenmesi sağlanmaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 24 ._ 10 . 1986 

Esas No. : 1/782 
Karar No. : 45 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 4.6.1986 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Başkanlıkça 6.6.1986 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komis
yonumuzun 16.10.1986 tarihinde yaptığı 60 inci birleşiminde ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla gö
rüşülüp karara bağlanmış ve Başkanlığa sunulmuştu. Ancak, Tasarıya 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili 



Komisyonda eklenen iki yeni madde nedeniyle yapılan düzenleme Başkanlıkça İçtüzüğün 36 ncı maddesine ay
kırı bulunarak 17.10.1986 tarih ve 7026 sayılı yazısıyla geri gönderilmiştir. 

Başkanlığın uyarısı dikkate alınarak Komisyonumuzun, 23.10.1986 tarihinde yaptığı 62 nci birleşiminde ye
niden görüşülen tasarı ile yabancı ulaştırma kurumlarının ülkemizden yaptıkları yük ve yolcu taşımacılığı iş
lerinden elde ettikleri kazançların vergilendirilmesinde mütekabiliyet esnasına dayalı olarak Kurumlar Vergisi 
nispetlerinin yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi, söz konusu taşımacılık işlerinden elde edilen kazançlar ülkemizde % 46 nispetinde Kurumlar 
Vergisine tabi tutulmaktadır. Halbuki, bazı devletlerde yabancı taşımacılık şirketlerinin bu tür faaliyetleri ver-
gilenmemekte veya çok düşük vergilenmekte, bazı devletlerde ise çok yüksek nispetlerde vergiye tabi tutulmak
tadır. 

Ülkemiz kuruluşlarına taşımacılık kazançları üzerinden herhangi bir vergi ödettirmeyen ülkelerin nakliyeci
lerine ülkemizin de aynı şekilde işlem yapabilmesini sağlayarak iki ülke arasındaki taşımacılık faaliyetlerini 
teşvik etmeyi amaçlayan, aynı zamanda Türk kuruluşlarına ağır vergiler ödettiren ülkelerin kuruluşlarına em
sali ağır vergiler ödetme imkânı sağlayacak tasarı Komisyonumuzca uygun bulunarak maddelerin görüşülme
sine geçilmiştir. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle değişen 25 inci maddesi
ne 2 nci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar ekleyen çerçeve 1 inci maddenin ikinci fıkrası, konuya açık
lık getirmek amacıyla yeniden düzenlenmiş; Kanunun yürürlüğe gireceği tarih ile Bakanlar Kurulu Kararının 
yayımı tarihi arasındaki sürenin herhangi bir ihtilafa sebebiyet vermemesi amacıyla, yayımlanacak Bakanlar 
Kurulu Kararının, kanunun yayımı tarihinden itibaren geçerli olacağı şeklinde bir Geçici Madde eklenmiş, yü
rürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Reşit Ülker 
İstanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

O. Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Metin Yaman 
Erzincan 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Özdemir Pehlivanoğlu 
îzmıir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Saffet Sert 
Konya 

Kâtiip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Tülay Öney 
tstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Fehmi Memişoğlu İsa Vardal 
Rize Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 497) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 3239 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle de
ğişen 25 inci maddesine 2 nci fıkrasından sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«Bu Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerine göre ver
gilendirilen yabancı ulaştırma kurumlarında vergi nis
petini karşılıklı olmak şartıyla ülkeler itibariyle ka
ra, deniz ve hava ulaştırma kurumları için ayrı ayrı 
veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu maddede 
yazılı oranın bir katını geçmemek üzere yeni bir oran 
tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu maddeye göre, Bakanlar Kurulu'nca farklı oran
da kurumlar vergisine tabi tutulan kurumlarla ilgili 
usul ve esasları belirlemeye de Bakanlar Kurulu yet
kilidir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 
Gümrük Bakanı yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 3239 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle de
ğişen 25 inci maddesine 2 nci fıkrasından sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«Bu Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerine göre ver
gilendirilen yabancı ulaştırma kurumlarında vergi nis
petini karşılıklı olmak şartıyla ülkeler itibariyle kara, 
deniz ve hava ulaştırma kurumları için ayrı ayrı veya 
topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu maddede ya
zılı oranın bir katını geçmemek üzere yeni bir oran 
tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu maddeye göre, Bakanlar Kurulu'nca farklı oran
da kurumlar vergisine tabi tutulan kurumlarla ilgili 
vergilemenin usul ve esaslarım belirlemeye de Bakan
lar Kurulu yetkilidir.» 

GEÇİCİ MADDE — Bakanlar Kurulu bu Kanu
nun 1 inci maddesinde belirtilen yetkilerini bu Kanu
nun yayımı tarihinden itibaren elde edilecek kazanç
lar için yürürlüğe girecek şekilde kullanabilir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

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

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı' 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. A t as oy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı . 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
t. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

4.6.1986 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

• ı — » 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 496 

Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (2 /368) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Gerekçesi» ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini arz öderim. 
Saygılarımla' 

Cengiz Tuncer 
Kayseri Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Hazırlanan kanun »teklifi ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin <1A) fıkrasına ibir bent ve 103 
üncü maddesinin sonuna (bir fıkra eklenmekte ve bu suretle kara, deniz ve hava taşımacılığı işi ile işifcigal 
eden dar mükelleflerin vergilendirilmesindıe Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi ve tevkiıfatt nispetlerinde 
farklı vergi nispetleri tespit etime yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmektedir. 

Uluslararası taşımacılık faaliyeti günlümüzde, her Devlette birbirinden farklı nispetlerde ve değişik usul 
ve esaslar altında vergilendirilmektedir. Türk taşımacı lık kuruluşlarının, kendilerine navlun hâsılatı sağlayan 
Devlete karşılaştıkları vergilemenin benzerinin, karşılıklı olmak suretiyle, o Devlet menşeli taşımacılara da uy
gulanmasıyla, Türkiye'nin esnek bir vergileme sistemine sahip olması sağlanabilecektir. Böylece, Türk kuruluş
larına navlun hâsılatı üzerinden herhangi bir vergi ödettirmeyen Devletlerin nakliyecilerine Türkiye'de de 
sıfır nispet üzerinden vergi uygulaması yapılabilecek ve iki ülke arasındaki taşımacılık faaliyetleri teşvik 
edilecektir. Tersine, Türk kuruluşlarına çok ağır vergi Ödettiren Devletlerin nakliyecileri için de Türkiye'de 
emsali ağır vergileme istendiğinde uygulanabilecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. —• Kanunun 94 üncü maddesinin (A) fıkrası mükelleflere ödenecek muhtelif gelir unsurları için 
tevkifat öngörmektedir. Bunlardan özellikle 7 numaralı benlt, yabancı ulaştırma kurumlarının, kurumlar ver
gisine matrah olan kurum kazancından kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden tevkifat 
yapılmasını öngörmektedir. Yabancı ulaştırma kurumlarının, karşılıklı olarak ülkeler itibariyle farklı nispet
lerde verıgilendlirilmesi öngörüldüğünklen, bu bent hükmüyle Bakanlar Kuruluna tevkifat nispetlerinde deği
şiklik yapma yetkisi tanınmış olmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile vergi tarifesine ilişkin 193 saydı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi
ne bir fıkra eklenmektedir. 

Eklenen fıkra ile kara, deniz ve hava ulaştırma işiyle uğraşan dar mükelleflerin bu faaliyetlerinden elde 
ettikleri gelirlerin ülkeler itibariyle ve karşılıklı olmak şartıyla farklı oranda vengilendiriiebilmesini sağlamak 



amacıyla, 103 ündü malddede yer alan gelir bilimlerinin hizasındaki vergi nispetlerini ayn ayrı veya topluca 
sıfıra kadar indirme veya (bu maddede yer alan vergi nispetlerinin «bir katını geçmemek suretiyle yeniden tes
pit dme (hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Geçici Makide — Kanun teklifinin 1 ve 2 nci maddesi ile kara, deniz ve ıhava ulaştırma işi yapan 
dar mükelleflerin vergilendirilmesinde uygulanacak vergi nispetinin değiştirilmesi konusunda Bakanlar Ku
ruluna tanınan ydlMerin, ibu kanunun yayımı tarihinden itibaren elde edilecek kazançlar için yürürlüğe girecek 
şekilde kullanılması amacıyla ibu daizenleme yapılmaktadır. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 24 < 10 , 1986 

Esas No. : 2/368 
. Karar No. : 44 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

21.1Q.1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve aynı tarihte Başkanlıkça Ko
misyonumuza havale edilen Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in «193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi», Komisyonumuzun 23.10.1986 tarihinde yaptığı -62 nci birleşiminde 
teklif sahibi ve ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Teklif ile kara, deniz ve hava taşımacılığı işi üe uğraşan dar mükelleflerin vergilendirilmesinde Gelir Ver
gisi Kanununda yer alan vergi ve tevkifat nispetlerinden farklı vergi nispetleri tespit etme yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilmektedir. 

Günümüzde Uluslararası taşımacılık faaliyetleri, her ülkede birbirinden farklı nispetlerde ve değişik usul ve 
esaslar altında vergilendirilmektedir. Teklif ile, Türkiye'nin mütekabiliyet esasına dayalı esnek bir vergileme 
sistemine sahip olması sağlanabilecektir. Bu da ülkeler arasındaki taşımacılık faaliyetlerini teşvik edici bir un
sur teşkil edecektir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca olumlu bulunarak maddelerin görüşül
mesine geçilmiştir. • 

Teklifin Çerçeve 1 ve 2 nci maddesi ile Geçici madde ve yürürlüğü düzenleyen 3 üncü maddesi aynen, 
yürütmeyi düzenleyen 4 üncü maddesindeki «Bakanlar Kurulu» ibaresi «Maliye ve Gümrük Bakanı» olarak 
değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 496) 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Reşit Ülker 
İstanbul 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adiıyaman 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

O. Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Metin Yaman 
Erzincan 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Saffet Sert 
Konya. 

KâtÜp Üye 
Kadir Demir 

Konya 

M. Fenni Islimyeli 
BaMcesir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
"Kahramanmaraş 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Fehmi Memişoğlu İsa Vardal 
Rize Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 496) 
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KAYSERİ MİLLETVEKİLİ CENGİZ TUNCER'İN 
TEKLİFİ 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişik 94 
üncü maddesinin (A) fıkrasının sonuna gelmek üzere 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan tevkifat 
nispetini, kara, deniz ve hava ulaştırması işiyle işti
gal eden dar mükellefler için, ülkeler itibariyle ve kar
şılıklı olmak şartıyla, ayrı ayrı veya topluca sıfıra ka
dar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiy
le yeniden tespit etmeye yetkilidir.» 

MADDE 2. — 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişik 103 
üncü maddesinin sonuna gelmek üzere aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulu, kara, deniz ve hava ulaştırma
sı işiyle iştigal eden ve 45'inci maddeye göre vergilen
dirilen dar mükellefler için, ülkeler itibariyle ve kar
şılıklı olmak şartıyla, bu maddede yer alan gelir dilim
lerinin hizasındaki vergi nispetlerini ayrı ayrı veya 
topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu maddede yer 
alan vergi nispetlerinin bir katım geçmemek üzere 
yeni foir tarife tespit etmeye ve vergilendirmenin usul 
ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.» 

GEÇİCİ MADDE — Bakanlar Kurulu bu Ka
nunun 1 ye 2 ne i maddelerinde belirtilen yetkilerini bu 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren elde edilecek ka
zançlar için yürürlüğe girecek şekilde kullanabilir. 

Yürürlük 

MADDE 3. 
lüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 4. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi aynen ka-

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

— Teklifin 2 nci maddesi aynen ka-

GEÇİCt MADDE 
aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin Geçici Maddesi 

Yürürlük 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve 
Gümrük Bakanı yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 496) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 498 

Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme 
Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ,ve Sağlık ve Sos

yal İşlerj Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /796) 

T.C. 
Başbakanlık ' 8 . 10 . 1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 
18/101 -2035/05670 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.10.1986 
tarihinde kararlaştırılan «Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılma" 
sı Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Anayasa'mızın 57 nci maddesinde «Konut hakkı» . tarif edilerek, Devlete konut ihtiyacını karşılayacak 
tedbirlerin alınması, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekleme görevi verilmiştir. 

Yüce Meclisin tasvibine mazhar olan Hükümet Programında da «Konut meselesi» en önemli meselelerin ba
şında tadat edilmiş ve bu meseleye, belirli-bir süre içinde tatminkâr çözümlerin getirileceği belirtilmiştir. 

> Hükümet Programında, Hükümetin konut meselesine bakış şekli açık bir şekilde belirtilerek, önemli bir 
unsur olarak, «Yurt sathında memur, işçi ve emeklilerin konut sahibi olmalarının teşvik edileceği» açıklan
mıştır. 

Nüfusumuzun süratle artışı, konut açığını körüklemiş ve özellikle şehirlerde demografik gelişmelerden ve 
yenileme ihtiyacından doğan toplam yeni konut ihtiyacının Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde her 
yıl ortalama % 3,17 oranında artarak 1989 yılında 319 000 birim seviyesine. çıkacağı tahmin edilmiştir. Konut 
açığına bağlı olarak, arsa, altyapı, konut inşaat maliyetleri ve kiralanndaki artış bilhassa alt ve orta gelir 
gruplrının mülk sahibi olmalarım giderek zorlaştırmıştır. 

Konuya zamanında önem verilmemiş olması ve zamanla, arsa ve altyapı ile inşaat maliyetlerinin yüksel
mesi konut açığının artmasının diğer bir veçhesini teşkil etmektedir. 

Bu faktörler, özellikle alt ve orta gelir gruplarının ev sahibi olmalarını ve kiracı olarak barınmalarını çok 
güçleştirmiştir. 

Mevcut kamu kaynaklarının yetersizliği sebebiyle, bu sektörde faaliyette bulunan özel teşebbüsleri kredi ve 
benzeri malî kaynaklarla destekleyip, vatandaşlarda konut konusunda mevcut olan tasarruf potansiyelini ha
rekete geçirerek, «Millî bir konut politikasını» uygulamaya koymak, 1984 yılında yürürlüğe giren Toplu Ko
nut Kanununun ana hedefi olmuştur. Bu Kanunla; 
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— Alt ve orta gelir grubunda, konut sahibi olmayanların bu ihtiyaçlarının giderilmesi, 
— Sağlam kaynaklı, giderek güçlenecek, konut finansmanında kaynak meselesini çözecek bir fon oluşturul

ması, 
— Arsa temininden başlayarak, alt yapı, sosyal tesisler ve konut inşaatları için kredi desteği sağlayarak, 

planlı ve sağlıklı bir şehirleşmenin sağlanması, 
— Lüzumsuz formalitelerden uzak, çabuk ve hızlı işleyen bir kredi sisteminin Bankalarda devreye soku

larak uygulanması, 
— Konut sanayii ve teknolojisini geliştirmek amacıyla, konut ve malzeme sanayiinin teşvik edilmesi, 
öngörülmüştür. 
Toplu Konut Kanununun yürürlüğe girdiği yaklaşık, ikibüçuk yıllık uygulama döneminde Fon'da 500 

Milyar TL. bir kaynak yaratılmıştır. 
Bu kaynak ile 358 000 konut için 825 Milyar TL. kredi açılmış ve fiilen 420 Milyar TL. ödemede bulu

nulmuştur. Kredi açılan konutlardan 120 000 adedi bitirilerek hak sahiplerine dağıtılmıştır. 
Toplu Konut Fonu uygulamasından, bu dönem için de, aile yapısı dahilinde 1 700 000 vatandaşımızın ken

dilerine ait bir ev sahibi olmaları sağlanmıştır. Buna ek olarak büyük şehirlerde yeni yerleşim alanı açılmak 
üzere, süratle arsa kamulaştırılmasına geçilmiş ve halen en az 250 000 konuta yetecek 4 000 hektarlık alan ka
mulaştırılmıştır. 

Toplu Konut Fonu kaynaklarının büyük bir kısmı, daha önce kaçakçılara ve karaborsacılara giden para
lardan ve lüks tüketim mallarından sağlanmaktadır. Sağlanan, bu kaynak büyük ölçüde dar ve orta gelirlilerin 
konut edinmeleri için kullanılmaktadır. 

İkibüçuk yıldır uygulanmakta olan yeni konut politikasının uygulama sonuçları artık bu meselenin belirli 
bir sistem içinde çözüm yoluna girdiğini göstermektedir. 

Toplu Konut Kanununun uygulanmasının sabit gelirli, memur ve sigortalı vatandaşlarımıza yaygınlaştırıl
masının temini bakımından 1986 yılında bazı ek düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede kamu finansman kay
naklarından memur statüsünde çalışanlar ile sigortalılara Toplu Konut Fonundan aldığı krediye ek olarak 
faizsiz, 15 yıl vadeli 750 000.— TL. ek kredi imkânı sağlanmıştır. 

Hükümetimiz, bu çalışma döneminde, vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesine imkân sağlamak üzere, 
halen uygulanmakta olan sistemi, daha ucuz ve daha standart konut üretim programları ile desteklemek ve 
daha geniş bir tabana yaymak suretiyle sabit gelirli vatandaşlarımızın, bu şekilde konut ihtiyaçlarının karşı
lanması için «Konut Edindirme Yardımı» sistemini kurmayı bu Kanun ile amaçlamıştır. 

Konut edindirme yardımından, memur statüsünde çalışan kamu görevlileri, silahlı kuvvetler mensupları, 
işçiler ile memur ve sigorta emeklilerinin yararlanması öngörülerek, sabit gelirli vatandaşlarımızın konut sahi
bi olmalarına ön imkân, sağlanması gerçekleştirilmiş olmaktadır. 

Kanun Tasarısında kademeli bir yardım sistemi öngörülerek, bu miktarı günün şartlarına cevap verecek 
şekilde- (5 katına kadar) artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Ayrıca, bu yardımın, malî kaynağı me
mur statüsünde çalışanlar için, işveren niteliğinde olan Devlet, işçi statüsünde çalışanlar için işverenler, emekli
ler için ilgili sosyal güvenlik kuruluşları olarak tespit edilerek, memur, işçi ve emekli grubunun konut sahibi 
olması için bu kaynaklarla desteklenmesi ve kira yükünden kurtularak daha rahat yaşam şartına kavuşmaları 
amaçlanmıştır. 

Biriken Konut Edindirme Yardımı içinde hak sahiplerinin, konut sahibi olmalarına imkân sağlama ve bu 
amacı gerçekleştirme görevi Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine verilmiştir. Kuruluşundan bu yana ba
şarılı bir çalışma tablosu ortaya koyan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi, bu yardımın da desteği ile 
sabit gelirli vatandaşlarımızın belirli bir süre için konut sahibi olmalarını gerçekleştirecek yapıya sahip bu
lunmaktadır. 

Bu Kanun ile daha geniş taban teşkil eden ve daha düşük gelirleri olanların konut edinmeleri için yeni bir 
imkân tanınarak, ücreti belli olan sabit gelirli memur, işçi ve bunların emeklilerinin geçim sıkıntısının en 
önemli nedenini teşkil eden kiradan kurtulmaları sağlanarak, vatandaşlarımızın kendilerine ait bir meskene 
kavuşmaları temin edilmiş olacaktır. 
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MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu maddede, Kanunun kapsamı belirlenmiştir. 
Madde hükmüne göre; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 saydı 

Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanununa göre aylık alan Devlet Me
murları ile diğer Kamu personeli ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre, emekli, adi malullük 
ve vazlif e malullüğü aylığı almakta olanlara, 

b) Toplu iş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçiler ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olmamakla bir
likte en az 25 işçi çalışan işyerlerinde çalışan işçilerin kendilerine, 

c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 991 sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen 
Sandıklar mevzuatına göre yaşlılık veya malûllük aylığı bağlanmış bulunanlara, 

Konut Edindirme Yardımı yapılacaktır. 
'Maddede üç benlt taaülkıldle ZOTIIHİLI konut ©dindirme yardımının kapsamı belirtilmekle birlikte ayrıca bir 

de isteğe bağlı sistem öngörülmüştür. 25 işçiden az işçi çalıştıran işverenler, talep etmeleri halinde, işçilerini 
konut edindirme yardımından faydalandırabilecektir. 

Eşlerden her ikisi de yardıma müstehak iseler bu yardımdan yalnız aile reisi faydalanacaktır. Ancak bu 
madde hükmüne göre bir kişi örnek olarak hem çalışması, hemde emekli olması durumunda (506 sayılı Ka
nunun 3/II. C ile 63 üncü maddesi) iki cihetle yardım almaya hak kazanabilecektir. Bir kişi hakkında örnek
te olduğu gibi iki ayrı statüden yardım yapılmasını önlemek üzere konulan hüküm gereği bu kişi aslî statüsü 
ne ise o statü üzerinden yardım almaya hak kazanacaktır. Yani emekli ise, emeklilik statüsü içinde yardım ala
caktır. 

Kapsam maddesi içinde bu yardımdan yararlanamayacaklar belirlenmiştir. 
Buna göre; 
— Hizmet tahsisli konutlar dışında kalan ve işveren tarafından kendisine ne şekilde olursa olsun konut tah-

ıstSs edUfflmdiş olanlar Ibu yardımdan yararianamayacaMardır. Hizmet tahsisli konutların tanımı 2946 sayılı Kamu 
Konutları Kanununun 3 ncü maddesinin (d) fıkrasında belirlenmiştir. 

— Kanunları gereğince sözleşmeli olarak çalışanlar Iburaıda kanumlaridaini tmıalklsat 657 sayılı Kamumun 4/B 
maddesi, 2333 sayılı Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanun ile 233 
sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre sözleşmeli sta
tüsünde çalışan personeldir. Bazı kuruluş kanunlarında yer alan, asli görevi içinde özlük haklan devam eden 
ve kadro karşılığı sözleşmeli çalışan personel de yararlanabilecektir. 

— Yurtdışı kadrolarında sürekli görevle atananlar (bu yarıdıımldan yararftanamayacıaktıır. 
— Memur ve işçi emeklilerden kendi adına konut sahibi olanlar, bu yardımdan yararlanamıyacaklardır. 
Kanun hükmünde yer alan kendi adına konuttan ma'klsalt, Mşinlin mieslkletn niteliğini haiz flapurfiu mlüllk olarak 

öngörülmüştür. Miras yolu ile intikal eden müşterek tapulu mesken niteliğini haiz mülk istisna kapsamında de
ğildir. Bu şekilde mülkü olan bir sigorta emeklisi konut edindirme yardımından faydalanacaktır. 

Eşi veya çocuğu adına tapulu meskeni bulunan bir sigorta emeklisinin, kendi adına tapulu bir meskeni 
bulunmaması halinde, bu kişi, konut edindirme yardımından faydalanacaktır. 

Madde 2. — Bu maddede yardımdan yararlanma süresi belirlenmiştir. 
Madde hükmünde yardımdan yararlanma süresi 120 ay olarak belirlenmiştir. Bu Kanun hükümlerine gö

re yardımdan yararlanma şartlarını kaybedenlerin, yardımları durdurulacaktır. Ancak bunlardan gerekli şart
ları yeniden kazananların kalan süre için yardımdan yararlanma haklarına devam edilebilecektir. 

ölüm halinde, yardıma müstehak eşi bulunmayanın, ölüm tarihine kadar tahakkuk eden yardımın kullanıl
mayan kısmı neması ile birlikte, Medeni Kanunun hükümlerine göre belirlenecek kanunî mirasçılarına öde
necektir. 

Madde 3. — Bu maddede konut edindirme yardım miktarı belirlenmiştir. Konut edindirme yardımı mik
tarını Bakanlar Kurulu beş katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır. 
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Konut edindirme yardımı her türlü vergi ve resimden müstesna olacaktır. Ayrıca işverenler, bu Kanun 
gereğince ödeyeceği konut edindirme yardımını gelir veya kurumlar vergileri matrahından indirme hakkına 
sahip olacaklardır. Bu yardım Kıdem Tazminatı hesabına dahil edilmeyecektir. 

Madde 4. — Bu maddede memur ve. emeklileri ile işçiler ve emeklileri için yapılacak yardımın ödeme şek
li tespit edilmiştir. 

Memur ve emeklileri için yapılacak yardımlar aylıklara ilişkin usul içinde tahakkuk ettirilerek Türkiye Em
lak Kredi Bankası nezdinde açılacak özel hesaba yatırılacaktır. 5434 sayılı Kanuna göre emeklilik vazife ma
lullüğü ve adi malûllük aylığı alanlar adına T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce yapılan ödemeler, sos
yal yardım zammını ödeyen kurumlardan faturası karşılığı tahsil edilebilecektir. 

Yardıma müstehak işçilerin konut edindirme yardımları çalıştıkları işverenlerce ödenecektir. İşverenler istih
dam ettikleri işçilerinden, konut edindirme yardımına müstehak olanların, yardımlarını sigorta primi ile bir
likte Sosyal Sigortalar Kurumuna ödeyerek mükellefiyetini yerine getirmiş olacaklardır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu tahsil ettiği konut edindirme yardımını, tahsil ayını takip eden bir ay içinde 
bu amaçla Türkiye Emlak Kredi Bankasında açılan hesaba yatıracaktır. Kurum bu hizmetine karşılık % 1 
masraf karşılığını tahsil edecektir. 

Yardıma müstehak aylık ve gelir alanların konut ddinıdiınme yıaridıimn ilse Steyaf Slgoıntailıar Kuruûmmca 
ödenecektir. Sosyal Sigortalar Kurumu aylık ödeme sistemi içinde ilgili aylık ödemeyi takip eden bir ay için
de, bu amaçla Türkiye Emlak Kredi Bankasında açılacak hesaba yatıracaktır. 

Madde 5. — Bu maddede konut edindirme yardımından yararlanma şartları ve takip edilecek usuller tespit 
edilmiştir. 

Konut edindirme yardımı kullanım alanı 60 m2'yi geçmeyen konutların edinilmesinde kullanılabilecektir. 
Konut edindirme yardımından faydalanabilmek için ilgilinin adına, Türkiye Emlak Kredi Bankasında en 

az 36 ay yardım toplanmış olması gerekli şart olarak tespit edilmiştir. 
Konut edindirme yardımından 120 aylık sürenin tamamlanmasından önce yararlanmak üzere başvuranla

rın kalan sürelerine ait yardım miktarları ancak kişinin Tdplu Korauit Ftanutnıdian sıaiğllaiyacağı krödierlikı geri 
ötdlemmıeslinldle Ikulaınuıllalbideddüiir. 

Konut edindirme yardımının kullanılması şekli ve önceliklerinin tespiti Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ku
rulunun belirleyeceği usullere göre yapılacaktır. 

Madde 6. — Bu maddede', işçi emeklilerine Sosyal Sigortalar Kurumunca, ödenecek konut edindirme yar-
' dimi ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince yapılacak masrafların finansman karşılığı tespit edilmiş-

Madde hükmüne göre Gelir ve Kurumlar Vergisini yıllık beyanname ile veren mükellefler % 3 oranında 
ek olarak bir ödemede bulunacaklardır. Bu miktarın % 2'si Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılan ödemeleri 
karşılamak üzere Kuruma % 1 Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine ödenecektir. 

% 3 ek ödemenin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümlerde gelir ve kurumlar vergisinin tarh, tahak
kuk ve tahsiline ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

% 3'lük ek ödemenin ödenmesine ait esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecektir. 

Madde 7. — Bu maddede, konut edindirme yardımına ait esaslar hakkında kanun hükümlerine aykırı 
olarak, toplu iş sözleşmelerine hükümler konulamayacağı belirtilmiştir. 

Madde 8. — Bu maddede yardımı kanunî süresinde ödemeyen işverenler hakkında, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun prim tahsiline ilişkin hükümler uygulanacağı yer alınıştır. 

Bu hükme göre ödenmeyen yardımlar ile ilgili olarak gecikme zammı tahakkuk ettirileceği gibi prim tah
sili gibi icra, iflas işlemleri de uygulanabilecektir. 

Madde 9. — Bu maddede 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi sandıkla
rının da bu Kanuna göre yardıma müstehak emeklilerine konut edindirme yardımı yapmaları hükmü geti
rilmiştir. 
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Madde 10. — Bu maddede fonun nemalandırılması hususu belirlenmiştir. Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresi Başkanlığı, Türkiye Emlak Kredi Bankasında toplanan paraları Devlet tahvili, Hazine bonosu ve
ya gelir ortaklığı senetlerine yatırmak suretiyle nemalandırabilecektir. T. Emlak Kredi Bankası, belirtilen he
sapta bakiye nakit mevduata 6 ay vadeli hesaplara uygulanan faizi tahakkuk ettirecektir. 

Madde 11. — Bu maddede harcama yetkisi tespit edilerek, bu yetki Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resi Başkamna verilmiştir. 

Madde 12. — Bu maddede Kanunun uygulanmasına ait diğer esas ve usullerin çıkarılacak bir yönetme
likle tespit edileceği belirlenmiştir. 

Geçici Madde — 6 ncı madde hükümlerinin 1986 kazançlarına uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 13. — Yürürlük maddesi. 

Madde 14. — Yürütme maddesi. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu 13 . 10 \ 1986 
Esas No. : 1/796 

Karar No. : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça, 9.10,1986 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Memurlar ve İşçiler ile Bunların 
Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 13.10.1986 
tarihli, I inci Birleşiminde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Doç. Dr. Mustafa Kalemli; Çalışma ve Sos
yal Güvenlik, Maliye ve Gümrük bakanlıkları, Sosyal SigorUlar Kurumu, T.C. Emekli Sandığı, Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin de iştiraki ile incelenip, görüşüldü. 

Komisyonumuzca da benimsenen kanun tasarısının maddelerine geçilerek, maddelerde yapılan değişiklik
ler aşağıda sırası ile gösterilmiştir. 

Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesinin (b) bendi toplu iş sözleşmesine tabi bütün işyerlerinde çalışan işçi
leri kapsam içine almıştı. Ancak 5'den az işçi çalıştıran bu gibi işyerlerinde, işverenlerin elde ettikleri yıllık gelir
lerin 1 milyon TL. civarında olacağı, bu Kanun ile getirilen ek mükellefiyetin, anılan işletmeleri güç durum
da bırakacağı mülahazası ile (5)'den az işçi çalıştıran toplu iş sözleşmesine tabi işyerleri kapsam dışı bırakıl
mış ve (b) bendi buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Her ne kadar tasarımn 9 uncu maddesinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci mad
desine tabi sandıklar mevzuatına tabi kimselerin de Kanun kapsamında olduğu belirtilmiş ise de, bu hu
susun «Kapsam» maddesinde de yer alması gerektiği mülahazası ile maddenin (c) bendinde gerekli değişik
lik yapılmıştır. 

Kanun tasarısının 1 inci maddesinin yardımdan yararlanamayanlarla ilgili gerekçesinde kanunları gereği 
sözleşmeli statüde çalışan personelin yardımdan yararlanamayacağı belirtilmiştir. Sözleşmeli personelin yük
sek ücret özelliği dikkate alınarak, bu personelin yardım kapsamı dışında tutulması hususuna Komisyonu
muzca da katılınmakla birlikte, kamu düzeninde bir sözleşmeli personelin, Devlet memurluğuna atanması
nın her zaman mümkün olabileceği düşünülerek, bu personele, kendilerince talep edilmesi ve yardım mik
tarlarını kendilerince ödenmesi şartı ile isteğe bağlı bir yardım sisteminin getirilmesinin uygun olacağı düşün
cesi ile fıkrada gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi |(S. Sayısı : 498) 



_ 6 — 

Kanun tasarısında evli çiftlerin her ikisinin de yardmıa müstehak olması durumunda, yardımın aile reisi
ne yapılması öngörülmüştür. Ancak çalışan çiftlerin her ikisine de yardım yapılması bu Kanunun genel amacı
na uygun olacağı düşüncesi ile, maddede yapılan değişiklik ile evli çiftlerin her ikisi de yardıma müstehak 
ise yardımdan yararlanması öngörülmüştür. Diğer taraftan bu değişikliğin malî yükünün Komisyonumuzca 
hesaplanması mümkün olamadığından bu yetki Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Eşlerden her ikisi de yar
dımdan faydalanması durumunda, bu yardım yalnız bir konut için kullanılabilecektir. Fıkra bu amacı sağlaya
cak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

1 inci madde, Komisyonumuzca yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 
Tasarının 2, 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 5 inci maddesinin (b) bendinde, yardımdan yararlanmak için 36 ay yardım birikimi öngörül

müştür. Ancak hiç konut sahibi olmayanlara bir öncelik tanınmak üzere, bu kritere sahip olanlar için bu süre 
18 aya indirilmiştir. 

(d) bendi ise, Yönetmelik ile düzenlenmesi gereken hususlar olduğundan, madde metninden çıkarılmış ve 
5 inci madde Komisyonumuzca yapılan bu değişik şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 ve 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklar, söz konusu ge

çici 20 nci maddede tadat edildiğinden, mükerrerliği önleme açısından Sandık isimleri maddeden çıkarılmış 
ve madde, Komisyonumuzca bu değişiklik ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — T. Emlak Kredi Bankasında toplanan paraların kullanma yetkisinin Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Başkanı tarafından değil söz konusu idare Başkanlığı tarafından kullanılması gerektiği mülahazası 
ile maddede gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 12 nci, Geçici Madde, 13 ve 14 üncü madieleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tümü yapılan bu değişikliklerle kabul edilen tasarı, havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderil

mek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 
Talat Sargı 

Tokat 

Kâtip 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
N. Mehmet Kaşıkçı 

Kayser1! 
Madde 4/b'ye muhalifim. 

Üye 
n Mahmut Orhon 

Yozgat 

Üye 
A. Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

Üye 
Mustafa Kılıçaslan 

Sakarya 
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MUHALEFET ŞERHİM 

Tasarının 4/b maddesinde işverenden toplanan konut edindirme yardımından Sosyal Sigortalar Kurumu 
na masraf karşılığı olarak % 1 pay ayrılmasına muhalifim. 

İV, Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 24.10.1986 

Esas No. : 1/796 
Karar No. : 46 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 6.10.1986 tarihinde Bakanlar Kurulunca Tür
kiye 'Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına sevkedilen ve Başkanlıkça önhavalesi uyarınca «Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu»nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «Memurlar ve İşçiler ile Bunların 
Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 16, 22 ve 23 
Ekim 1986 tarihlerinde yaptığı 60, 61 ve 62 nci birleşimlerinde ilgili hükümet temsilcilerinin de iştiraki ile in
celenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi; nüfusumuzdaki hızlı gelişme' başta büyük yerleşim bölgeleri olmak üzere, bütün yerleşim böl
gelerinde büyük konut açığını da beraberinde getirmiştir. Aynca, geçmiş dönemlerde konuya gerekli önemin 
verilmemiş olması yanında arsa ve alt yapı ile inşaat maliyetlerindeki artışlar gibi faktörler, bu açığın daha 
da artmasına yol açmıştır. Söz konusu bu faktörler, bilhassa orta ve alt gelir düzeyindeki vatandaşlarımızın 
mülk sahibi olmalarını büyük ölçüde engellemiştir. 

Tasarı gerekçesinden de anlaşılacağı üzere; Hükümet, Anayasamızın 57 nci maddesinde yer alan «Devlet, şe
hirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbir
leri alır. Ayrıca, toplu konut teşebbüslerini destekler» hükmü ve 5 inoi Beş Yıllık Kalkınma Planında da yer 
alan konut konusunu, icraat programına dahil ederek gereken ağırlığı vermiş ve bu konuya ilişkin bir takım dü
zenlemelere de gitmişti. Bu düzenlemeler neticesinde; Toplu Konut Kanunu çıkartılarak bir de fon kurul
muş, bununla da yetinilmeyerek, yeni bir ek düzenlemeye gidilmiş ve sabit gelirli memur ve sigortalı vatan
daşlarımıza, bağlı oldukları sosyal sigorta kurumlarından faizsiz ve uzun vadede geri ödemeli ek bir kaynak 
temin edilmişti. Şimdi ise getirilen bu tasarı ile sabit gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyacının karşılanması ve 
halen uygulanmakta olan sistemin daha ucuz ve standart konut üretimi programları ile desteklenmesinin 
amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuz, tasarının genel olarak yerinde olduğu hususunda fikir birliğinde olmakla birlikte, bazı 
üyeler getirilen hükümlerin yarayı tedavi edici, nitelikte olmadığım, zira inşaat maliyetlerindeki artışlar karşısın
da yapılacak yardımın tatmin edici olamayacağını, ayrıca işverenlere getirilen malî yükün küçük işletmeleri 
zor duruma düşürebileceğini ve işverenlerce ödenmesi gereken paraların tahsilatında güçlüklerin ortaya çıka
bileceğini ifade etmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 498) 
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'Hükümet yetkilileri ise, tasarıda öngörülen yardımın hesaplanmasında, mevcut inşaat maliyetlerinin dikkate 
alındığını, işveren tarafından yapılacak ödemelerin tahsilatının mevcut yasalar çerçevesinde olacağım, bu ne
denle bir zorluğun söz konusu olamayacağını, ayrıca bu ödemenin işvereni zor duruma sokmayacağı inancında 
olduklarını, zira işverenin ödeyeceği paraları masraf olarak gösterebileceğini, konut için yapılacak ödemenin bir 
yardım niteliğinde olduğunu, bu nedenle geri ödenmesinin söz konusu olmadığını ve bu suretle günümüze ka
dar başını sokacak bir konuta sahip olamayan dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın bir konut sahibi olma 
imkânına kavuşabileceklerini belirtmişlerdir. Daha sonra tasarı komisyonumuz tarafından olumlu bulunarak, 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu metni esas alınmak üzere maddelere geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metninin, 1 inci maddesinin «a» bendinde yer alan «.. diğer kamu gö
revlilerine..» ifadesinden sonra gelmek üzere, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ku
ruluşların personelini de dahil etmek amacı ile «kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, kurulan 
kuruluşlarda çalışanlara» ibaresi eklenmiş; «b» bendi ile getirilen toplu iş sözleşmesinden faydalanma kıstası uy
gulamada ortaya çıkabilecek güçlükleri kaldırmak amacıyla metinden çıkartılarak bent yeniden düzenlenmiş 
ayrıca yapüan bu değişiklik ile paralellik arz etmek üzere «c» bendinin 3 üncü fıkrasında yer alan «(25) işçiden» 
ibaresi «(10) işçiden» şeklinde değiştirilmiş; 

2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan «konut edindirme yardımı toplam 120 ay» ibaresi yeterli bu
lunmamış ve «konut edindirme yardımı toplam 180 ay» olarak değiştirilmiş ayrıca tasarıda yer alan emekliler 
için yardımdan yararlanma şartı olarak bir eve sahip olmaması hükmü bağımsız konutu bulunan bir çalışanın 
kanunun yürürlükte olduğu süre içinde emekli olması halinde bu haktan mahrum kalmasına yol açabileceği dü
şüncesiyle bu gibi şahısların 36 ay yardım miktarım biriktirmiş olmaları halinde haklarının kaybolmamasını 
içeren yeni bir fıkra 1 inci fıkradan sonra gelmek üzere ilave edilmiştir. 

«Yardım miktarı» başlıklı 3 üncü maddesi, kanunun uygulanmasının ilk yıllarında işverenlere getirilen yü
kümlülüğü belirli ölçüde asgarî seviyeye indirmek ve kanunun uygulanmasına kolaylık sağlamak bakımından me
tinde yer alan miktarlar yeniden tespit edilmiş, ayrıca üçüncü fıkrası, konut edinme yardımı uygulamasında 
düzenlenen belge ve işlemler için vergiden müstesna olduğuna ilişkin hükme açıklık getirmek amacıyla yeniden 
düzenlenmiştir. 

4 üncü maddesinin «b» bendinin 1 inci fıkrasında yer alan «.. tahsil edilen miktarın % Ti masraf karşılığı 
olarak kesildikten sonra kalanı» ibaresi, Sosyal Sigortalar Kurumunca masraf karşılığı olarak kesilecek % l'lik 
oran yardım miktarım azaltıcı nitelikte bulunmuş ve ibare «.. tahsil edilen miktar» şeklinde değiştirilmiş, 

5 inci maddesinin «c» bendinde yer alan «120 ay»lık süre 2 nci maddede yapılan düzenleme ile paralellik 
sağlamak amacıyla «180 ay» şeklinde değiştirilmiş, 

6 nci maddesi, öngörülen % 3 oranındaki ek vergi tahsilatının, beyannameli vergi mükelleflerine yeni 
malî yük getireceği gerekçesi ile memur ve emeklilerinde olduğu gibi, sigorta emeklilerine de hazinece yardım 
yapılmasını öngörecek şekilde yeniden düzenlenmiş, 

7 ve 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiş, 

10 uncu maddesine, toplanacak paranın nemasımn bu yardıma müstehak kişiler ile bu Kanunun uygulanma» 
sında görevlendirilecek kuruluşlara tahsisin usul, esas ve oranlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilmesine 
ilişkin yeni bir fıkra ilave edilmiş, 

11 ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiş, 

Geçici Madde, 6 nci maddede yapılan düzenleme nedeniyle, ihtiyaç duyulmayarak metinden çıkartılmış, ay
rıca tasarı metninde mevcut olan ancak «Sağlık ve.Sosyal İşler Komisyonu» metninde yer almayan 5, 6, 9 ve 
11 inci maddelerin başlıkları Komisyonumuzca yeniden metne ilave edilmiş, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 498) 
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Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 13 ve 14 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İmzada bulunamadı. 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

O. Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

ismail Şengün 
Denizli 

İmzada bulunamadı 

İlhan Araş 
Erzurum 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

İmzada bulunamadı. 

İlhan Aşkın 
Bursa 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı. 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı. 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Tülay öney 
İstanbul 

Amaca hizmet edemeyeceği 
için karşıyım. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Hazım Kutay 
Ankara 

İmzada bulunamadı. 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Regit Ülker 
İstanbul 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

(Bu tasarı maksada cevap 
vermediği için karşıyım. 

Saffet Sert 
Konya 

Hedeflenen amacı gerçekleştirecek 
nitelik taşımadığından 

muhalifim. 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

(Etkin bir fayda olmayacağı 
için muhalifim. 

^sssa» 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

İmzada bulunamadı. 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Amacına katılıyorum 
ancak maddelerin içeriğine 

muhalifim. 

İsa Var dal 
Zonguldak 

öngörülen yardımlarla 
amaca ulaşmak mümkün 
olmadığından karşıyım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 498) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞÎ METİN 

Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı 

Kapsam 

MADDE 1. a) Aylılarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu l e 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretliim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hâıkim ve Savcılar Kanu
nuna /göre alimalkba bulunan Devlet memurları ite diğer kamu personelline ve T.C. Emekli Sandığından 
emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı almak'ta olanların kendilerine, 

b) Toplu İş Sözleşmesine tabi işyerlerinde çalışan işçiler ile Toplu :İş Sözleşmesi kapsamında olmayan 
ancak en az yirmibeş (25) işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilere, 

c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 991 sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumuna devre
dilen Sandıklar mevzuatına göre yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış bulunanlara, 

Bu Kanunda belirtilen esas ye usuller dahilinde «Konut Edindirme Yardımı» yapılır. 
(25) işçiden az işçi çalıştıran işverenlerden ise isteyenler, işçilerini Konut Edindirme Yardımından fayda-

ilandırabil'Mer. 
Ancak konut edindirme yardımından hizmet tahsisü konutlar dışında, her ne şekilde olursa olsun konut 

tahsıis edilmiş bulunanlar, Kurumların yurt dışı kadrolarına sürekli görevle atananlar, memur ve işçi emek
lilerinden bağımsız Ikonut sahibi bulunanlar, yararlanamazlar. 

Eşlerden her ikisi de yardıma müstehak iseler bu yardım yalnız aile reisine yapılır. Ancak ıkonut edin
dirme yardımından bir defa yararlanılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 498) 
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SAÖLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine 
Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 

Kanun Tasama 

Kapsam 

MADDE 1. — a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet 
Memurları Kamumu İe 926 sayılı Türk Silahla Kuv
vetleri personel Kanunu, '2914 sayılı Yükseköğretim 
Personel Kamumu ve 2802 sayılı Hâküm ve Savcılar 
Kalnıumuma göre almakta bulunan Devlet memurları 
ile diğer kamu personellime ve T.C. Emeklü Sandığın
dan emekli, adli malullük ve vazife malullüğü aylığı 
almakta olanlarım kemdlilerime, 

b) Beş (5) den fazla, işçi çalıştıran toplu iş söz
leşmesi yapılllam işyerleriinde çalışan işçiler ile toplu 
iş sözleşmesi kapsamında dllmayan aınicak en az yir
mi beş (25) işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçi
lere,! 

c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kamumu ile aynı 
Konunun Geçici 20 nci maddesine tabi ve 991 sa
yılı Kamun ile Sosyal Sigortalar Kurumuma devredi
len; Sandıklar mevzuatıma göre yaşlılık veya malullük 
aylığı bağfllamımış bufllunıainlara, 

IBu Kamumda ibdlirtöiDem esas ve usuller dahilinde 
«Konut Edindirme Yardımı» yapılır. 

1(25) işçiden aız işçi çalıştıran lişiverenlerden ise 
isteyenler, 'işçilerini Konult Eldlirndirrne Yardümından 
faydalankiiıralbiiliidier. 

Komut edindirme yardımıtndan, hizmet tahsisli 
konutlar dışında her me şekilde -olursa olsun konuit 
taıhısıis edilmiş (bulunanlar, kurumlarım yurt dışı kad
rolarıma sürekli görevle atamanlar, kanunları gereği 
sözleşrnıeli sltaltlülde çailişamiar, memur ve işçi emiek-
ilÜlerinden bağımsız klonuit salhJilbi 'bulunanlar, yarar-
lanaimazflaır. Ancak bunlaırdam kanunları gereği sözleş
meli sltatütfe çalışanlar, kuruluşlarıma başvurmak ve 
bu Kamumun 3 üncü maddesinde tespit edilen yardım 
miktarımın kendilerince ödeneceğini ibeliritmek kaydıy
la bu yardım hakkından yaralanabilirler. Sözleşmeli 
personelin yardımı Ödeme şekli Yönettmelıikle tespit 
edilir. 

Eşlerden her ikisi de yardıma müstehak iseler bu 
yardım aile reisine yapılır. Ancak yardıma müste
hak eşlerden her ikisine yardımı yapılıp, yapılmama
lıma karar vermeyle Bakanlar. Kurulu yetkilidir. Eş-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut 
Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Kapsam, 

MADDE 1. — a) Aylıklarımı 657 sayılı Devlet 
Memurları Kamumu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kamunu, 2914 sayılı Yükseköğretimi 
Personel Kamumu ve 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar 
Kaınunuma göre almakta bufiuınan Devlet memurlan 
ile diğer kamu görevlilerime, kanunla veya kanunlarım 
verdiği yetkiye dayamıllaralk, kurdllan kuruluşlarda ça
lışanlara <ve T. C. Emekli Sandığından emekli, adî 
malullük ve vazife malullüğü aylığı almakta olanla
rım kend!i(l!eı1îinie.j 

b) On ve ondam (10) fazla işçi çalıştıran işyer
lerimde çalışan işçilere, 

c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kamunu ile aynı 
Kamumum Geçici 20 noi maddesine tabi ve 991 .sayılı 
Kamun lüle Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen 
sandıklar mevzuatıma göre yaşlılık veya malullük 
aylığı, bağilamımış bulumamlaıra, 

Bu Kanunda belirtilen esas ve usuller dahilinde 
«Konut Edindirme Yardımı» yapılır. 

(10) işçiden az işçi çalhşttıran işveremljerdeitı ise is
teyenler, işçilerimi Konut Edindirme Yardımımdan 
faydallamdiirabiiirier., 

Konut edindirme yaırdımımdam, hizmet tahsisli ko
nutlar dışımda her me şekilde olursa olsum komut tah
sis edilmiş bulumamflar, kurumların yurt dışı kadro
larına sürekli görevle atananlar, kamunilkrı gereği 
sözleşmeli sltatüde çalışanlar; memur ve işçi emekli
lerimden bağımsız konut sahibi bulunanlar, -yarar-
laınamrazlar. Ancak bunlardan kanunları gereği sözleş
meli statüde çalışanlar, kuruluşlarına başvurmak ve 
bu Kamumum 3 üncü maddesimde tespit edilen yardım 
miktarımın kendilerince ödeneceğkii belirtmek kay
dıyla bu yardım hakkımdian yararlainaıbiider. Sözleş
meli personelin yardımı ödeme şekli Yönetmelikle 
tespit edilir.' 

Eşlerden her ikfei de yardıma müstehak iseler bu 
yardım aile reisime yapılır. Ancak yardıma müstehak 
eşlerden her ikisıime yardım yapılıp, yapılmarnasıma 
karar vermeye Bakamlar Kurulu yetkilidir.. Eşlerden 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yardımdan yararlanma süresi 

MADDE 2. — Konut edindirme yardımı toplam 120 ay süre lile yapılır. Yardımdan yararlanma şart
larını kaybedenlere yardım yapılması durdurulur. Bunlardan gerekli şartları yeniden kazananlara veya yardı
ma ımüstehak eşine, kalan süre için yardım yapılmasına devam olunur. 

ölüm hallinde, yardıma müstehak eşi bulunmayanlara, ölüm tarihine kadar tahakkuk eden yardımın fcul-
lanılknayan kısmı nemasıyla fairîıifcte kanunî mirasçılarına ödenir. 

Yardım miktarı 

MADDE 3. — İlgililere yardımdan yararlanacakları sürenim : 

İlk 6 aylık dönemi için ayda 5 000 TL. 

İkinci 6 aylık dönemi için ayda 10 000 TL. 

Üçüncü 6 aylık dönemi liçin ayda 15 000 TL. 

Dördüncü 6 aylık dönemıi için ayda 20 000 TL. 

Kalan süreler için ayda 25 000 TL. 

Yardımda bulunulur. 
Balkanlar Kurulu yukarıdaki miktarları foes, katına kadar artırmaya yetkillidıir. 
Konut edindirme yardımı, her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. îşverenlerce ödenen konut 

edindirme yardımları, Gelir ve Kurumlar vergileri matrahından dndıirilıir ve kıdem tazminatı hesabında nazara 
alınmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 498) 
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(Sağlık ve 'Sosyal îşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ferden her tÜkilsine yardta yapılması halinde, 'bu yar
dım 'bir (ktomuit için kufanılır. 

Ancak Konut Edindirme YardımHidan bir defa 
yararlanılır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nd maddesi Komis
yonumuzca aynen Ikalbul edimii^tir. 

MAIDDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca ayen Ikalbuâ ediimi^r. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

her ilcisine yardım yapılması hainde, bu yardım bir 
konut için kullanılır. 

Ancak Komut Edindirme Yardımından bir defa 
yaıariJanıikr* 

Yardımdan yararlanma süresi 

MADDE 2, — Konut edindirme yardımı toplam 
180 ay süre ile yaplhır. Yardımdan yararlanma şart
larını kaybedenlere yardım yapılması durdurulur. 
Bunlardan gerekSÜ santiarı yeniden kazananlara veya 
yardıma müisttehâık eşine, kalan süre için yardım ya
pılmasına dlevam olunur. 

Konut edülnddrme yardımına rnüstehak olan Dev
let memuru, düğer kamu görevlleri ve çalışanlar ile 
işçilerden bağımsız konut sahibi bulunanların çalışır 
'ilken', bu'Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendine göre 
yardımdan yaralanmaya hak kazandıkları süre içe
risinde emeklilik, yaşlilık veya malullük aylığı alma
ları halimde, illlgM sosyal güvenlik kuruluşunca, bakliye 
süreler üçjiin yardım ödenmesine devam olunur. 

Ölüm hainde ise, yardıma rnüstehak eşi bulun
mayanlara ölüm tarihine kadar tahakkuk eden yar
dımın kuffianjıHmayan kısmı neması ille binlikte kanu
nî mirasçılarına ödenir.; 

Yardım miktarı 

MADDE 3. — 
caMan süremin •> 

e yardımdan yararlana-

Ülik 6 aylık dönemi için ayda 3 500 TL. 

İkindi 6 aylık dönemli için ayda 7 500 TL. 

Üçüncü 6 aylık dönemi için ayda 10 000 TL. 

Dördüncü 6 aylık dölnıerrü için ayda 13 000 TL. 

Kalan süreler üçün ayda 16 000 TL. 
yardımda bulunulur. 

Bakanlar Kurulu yukarıdaki miktarları beş katı
na kadar artırmaya yetkilidir. 

Konut edindirme yardımı ve bu yardımla ilgili 
işlemler ve düzenlenen kâğıtlar Katma Değer Vergisi 
hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna
dır. Bu yardım, ödeyenlerin gelir ve kurumlar vergisi 
matrahından indıirlir ve kıdem tazminatı hesabında 
nazara alınmaz. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yardımın ödenme şekli 

MADDE 4. a) Yardıma 'müstehak Devlet Memur lan ile diğer kamu personelimin konut ©dindirme yar
dımı' kunımlaonca aylıklara (ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk ettirilerek, yardımın ait bulunduğu ayın 
sonuna kadar Tüntoiye Emlak Kredi Bantkasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 'Başkanlığı adına 
açılacak «Devlet Memurları ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabı» na ödenir. 

Yardıma müstehak emekli, adî mamul ve vazife malullerinin konut edindirme yardımı, T.C. Emekli San
dığınca 'aylıklara ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk ettirilerek yukarıda belirtilen hesaba o ayın sonuna 
kadar ödenir, T.C. Emekli Sandığı 'bu şekilde ödenen konut edindirme yardımlarını ilgililere sosyal yardım 
zamlarını ödeyen kurumlardan 'bir ay içinde yazı İlle istemek suretiyle tahsili eder. 

t>) Yardıma (müstehak işçilerin, konut edindi'rıme yardımı, işverenlerce tahakkuk ettirilerek, Sosyal Sigor
talar Kurumunca yatırılır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun primlerin ödenmesine ilişkin hükümleri 
dairesinde Kurumca tahsil edilen miktarın % l'i masraf karşılığı olarak kesildikten sonra kalanı tahsilatın 
yapıldığı ayı takip eden 'bir ay zarfında topluca Türkiye.Emlak Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı idaresi Başkanlığı adına açılacak «İşçiler ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabı» na ya
tırılır. 

Yaşlılık veya malûllük aylığı alanlardan yardıma müstehak bulunanların konut edindirme yardımı, Sos
yal Sigortalar Kurumunca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk ettirilerek, yardımın ait olduğu 
ayı takip eden bir ay içinde yukarıda belirtilen hesaba yatırılır., 

Konut edindirme yardımından yararlanma şekli 

MADDE 5. — a) Konut edindirme yardımı, kullanım alanı 60 m2'yi geçmeyen konutlar için kullan
dırılır., 

b) (Konut Edindirme Yardımından yararlanabilmek için bu Kanunun 4 üncü maddesinde adı geçen he
saplara; ilgili adına en az 36 ay süre ile para yatırılmış olması gerekir. 

c) Konut edindirme yardımından 120 aylık sürenin tamamlanmasından, önce yararlanmak üzere baş
vuranların kalan sürelere ait yardım miktarları ancak ilgilinin Toplu Konut Fonundan sağladığı kredilerin 
geri ödenmelerinde kullanılabilir. 

d) Konut edindirme yardımının kullandırılma şekli ile önceliklerin tespiti ve diğer hususlar Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı Kurulunun belirleyeceği usullere 'göre yapılır., 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kat>ul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarınım 4 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edıimigtıir.ı 

MADDE 5. — a) Konut edindirme yardımı, 
kullanımı alanı 60 M2'yi geçmeyen konutlar için (kul
landırılır. 

Ib) Konut Eldiindirme Yardımından yararlanalbil-
mek için Ibu Kanunun 4 üncü maddesinde aldı geçen 
hesaplara; bağımsız ıkiomıttu ibuluiMnayanliar adına 
en az 1'8 ay diğerleri adına en az 3*6 ay süre ile pa
ra yaıtırılimış olması gerekir.. 

(Plan ve IBütçe Komisyonunun Ka'bul Ettiği Metin) 

Yardımın ödenme şekli 

MADDE 4, — a) Yardıma müstehak Devlet 
memurları ile diğer kamu personellinin konut edin
dirme yardımı kurumlarınca aylıklara ilişkin hüküm
ler daiiresinde tahakkuk ettıMlerefc, yardımın ait bu
lunduğu ayın sonuma kadar Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkanlığı adına açılacak «Devlet Memurları ve 
Emekfllierd Konut Edtadliırme Yardımı HesaJbı»na öde
nip 

Yardıma müMehak emekli, adî malul ive vazife 
maluleranlin konut edinidiirme yardımı, T, C. Emekli 
Sandığılnica aylıklara ilişkin hükümler daiiresinde 
tahakkuk etıtirüslerek yukarıda belirUMen hesaba o ayın 
sonuna kadar ödienlir. T. C. Emekli Sandığı bu şekil
de ödenen konut edünldliırme yardımlarını ilgililere sos
yal yardım zamlarını ödeyen kurumlardan bir ay 
içinde yazı lifle İstemek suretiyle tahsil eder. 

>b) Yardıma müstehak işçilerin, konut edindirme 
yardımı, işyerenlerce tahakkuk ettirilerek Sosyal Si
gortalar Kurumuna yatırılır. 506 sayılı Sosyal 'Sigor
talar Kanununun primlerin 'ödenmesine ilişkin hüküm
leri daiiresinde Kurumca tahsil edilen miktar, tahsi
latın yapıldığı ayı talkip eden 'bir ay zarfında toplu
ca Türkiye Emlak Kredi Bankasında Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılacak 
«İşçiler ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı He
sabı» na yatırılır, 

Yaşlılık veya malullük aylığı alanlardan yardıma 
müstehak 'bulunanların konut edindirme yardımı, Sos
yal Sigortalar Kurumunca aylıklara ilişkin hükümler 
dairesinde tahakkuk ettirilerek, yardımın ait olduğu 
ayı talkip eden 'bir ay içinde yukarıda belirtilen he
saba yatırılır. 

Konut edindirme yardımından yararlanma şekli 

MADDE 5. a) Konut edindirme yardımı, kul
lanım alanı 60 m2'yli ıgeçmeyen konutlar için kul
landırılır. 

b) Konut_ 'edindirme yardımından yararlanalbi-
mek için bu Kanunun 4 üncü maddesinde adı geçen 
hesaplara; ibağımsız konutu bulunmayanlar adına en 
az 18 ay diğerleri adına en az 36 ay süre ile para 
yatırılmış olması gerekir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Sağlanacak ek finansman 
MADDE 6. — Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlardan konut edindirme 

yardımına ımistehafc olanlara 'bu Kurumca yapılacak yardım ödemeleri «ile Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresince yapılacak masraflara karşılık olarak; ;% 2*si Sosyal Sigortalar Kurumuna, '% l'i Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı İdaresine ödenmek üzere yıllık beyanname veren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerin
den hesaplanan 'gelir veya kurumlar vergisine dlaVe olarak % 3 oranında ek tahsilatta bulunulur. 

Yıllık beyanname veren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ödemeleri gereken miktar kendileri ta
rafından hesaplanır; 'bu suretle yapılacak ilave ödemelerin tarh, tahakkuk ve tahsiline aıit usul ve esaslar' 
hakkında Gelir ve Kurumlar Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümleri uygulanır, 

Bu madde uyarınca Vergi Daireleri ve saymanlıklarca tahsil edilen paralar, tahsilatın yapıldığı ayın so
nuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenen esaslara göre Sosyal Sigortalar Kurumu ile Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı İdaresine ödenir* 

Toplu iş sözleşmelerine konulamayacak hükümler 
MADDE 7. — Konut edindirme yardımının miktarı ile ödeme usul ve esasları hakkında bu Kanunda yer 

alan hükümler Toplu İş Sözleşmeleri ile değiştirilemez. 

Yardımın zamanında ödenmemesi 
MADDE 8. — İşveren tarafından Sosyal Sigortalar Kurumuna zamanında ödenmeyen konut edindirme 

yardımları, resen veya ilgililerin 'başvurusu üzerine Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Sosyal Sigortialar 
Kanununun primlerin tahsiline ilişkin hükümleri dairesinde tahsil olunur, 

Sosyal sigorta sandıkları 
MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci maddesine tabi Banka, Sigorta ve 

Reasürans- Şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Borsalar ve 'bunların teşkil ettikleri birlik personeli 
Sosyal Sigorta Sandıkları da kendi statüleri gereği aylık ve gelir bağladıkları yardıma müstehak sigortalılarına 
bu Kanun esaslarına göre konut yardımı yaparlar, 

Sandıklarca ödenen konut edindirme yardımı 4 üncü madde hükmüne göre ilgili işveren kuruluştan tahsil 
edilir. İlgili işvereni 'bulunmayan Sandığın ödemeleri .ise, işverenin tasfiyesini üslenen kuruluşça yapılın 

Konut edindirme yardımının nemalandırılması 
MADDE 10. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, 'bu Kanun uyarınca T. Emlak Kredi 

Bankasında açılan hesaplarda toplanan paraları Devlet Tahvili, Hazine Bonosu veya Gelir Ortaklığı Senedine 
yatırmak sureti ile nemalandıra'bilir,. Türkiye Emlak Kredi Bankası, söz konusu hesaplarda toplanan parala
rın 'bakiyesine altı ay vadeli mevduata uygulanan oranda faiz tahakkuk ettirir. 
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c) Komut edindirme yaHdmmından 1E20 aylık sü
renin tamamlanmasından önce yararîanmak üzere 
(başvuranlarım (kalan surelere ait yardıtm miktarları 
ancak ilgillimiirı Toplu Konut Fonum'dan sağladığı kre
dilerin geri ödenmelerinde kıulanıjlalbi'lr^ 

MADDE 6. — Tasarımın 6 nci maddesi Komis-
yomuımuzica a/ynten (kâlbuit edilmiştir., 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Körnis-
yoouımuzjca aynen kabul ê iıfoniıştir. 

İM ADİDE 8. — Tasarınım 8 inci maddesi Komus-
yomumııuzea aynen kabul ediikriişlüir, 

MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun Geçidi 20 nci maddesine tabi Sosyal Si
gorta Sandıkları Iklendli sitamülerı gereği aylık bağla
dıkları! yardıma mlülstieihatk sigortalılarına bu Kanun 
esasll'arına göre konut yardumı yaparlar. 

Sandıklarca Ödenen konut edindirme yardıımı 4 
üncü madde ıhülkirMîne (göre iligili işveren kuruluştan 
tahsil edillir. tllgili 'işvereni bulunmayan Sandığın öde
meleri ilse, işverenin tasfiyesini üslenen kuruluşça ya
pılır. 

MADDE 10. — Tasarının 10 unou maddesi Kd-
miisyomımuzica aynen kalbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet 
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I (Plan ve 'Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 'Metin) 

c) Konut edindirme yardımından 180 aylık süre
nin tamamlanmasından önce yararîanmaık üzere baş
vuranların kalan sürelere aıit yardım miktarları an
cak ilgimin Toplu Konut Fonundan sağladığı kre
dilerin geri ödenmelerinde kullamlabilir. 

Sigorta emeklilerine yapılacak yardımın finansma
nı 

MADDE 6. — Sosyal Sigortalar Kurumundan 
yaşlılık veya malullük aylığı alanlardan konut edin
dirme yardımına müstehak olanlara 'bu Kurumca ya
pılacak yardım ödemeleri aylık olarak Hazinece kar
şılanır. 

Toplu iş sözleşmelerine konulamayacak hükümler 
MADDE 7. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yardımın zamanında ödenmemesi 
MADDE 8. — 'Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

metninin 8 inci maddesi aynen kabul edıillm'işüir. 

Sosyal Sigorta sandıkları 
MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun Geçici 20 nci maddesine tabi Sosyal Si
gorta Sandıkları kendi statüleri gereği aylık bağladık
ları yardıma müstehak sigortalılarına bu Kanun esas
larına göre konut yardımı yaparlar. 

Sandıklarca ödenen konut edindirme yardımı 4 
üncü madde hükmüne göre ilgili İşveren kuruluştan 
ıtaihs! edilir. İlgili tişvereni bulunmayan Sandığın öde
meleri ise, işverenin tasfiiyesönli üstlenen kuruluşça ya
pılır. 

Konut edindirme yardımının nemalandırılması 
MADDE 10. — Toplu Konut ve Kamu Ortak

lımı İdaresi Başkanlığı, bu Kanun uyarınca Türkiye 
Emlak Kredi Bankasında açılan hesaplarda topla
nan paralan Devlet Tahvili, Hazine Bonosu veya Ge
lir Ortaklığı Senedine yatırmak sureti ile nemakndı-! 
rabilir, Türkiye Emlak Kredi Bankası, söz konusu 
hesaplarda toplanan paraların bakiyesine altı ay va
deli mevduata uygulanan oranda faiz tahakkuk ettirir, 
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{Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Kullanma yetkisi 

M ADİDE 11. — T. Emlak Kredi Bankasındaki hesaplarda toplanan paralar bu Kanun hükümleri çerçeve-f 
sinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkianı tarafından kuttandın. 

Yönetmelik 

MADDE 12. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar 'bir Yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE — 6 ncı madde hükümleri 1986 yılı kazançlarına da uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13. — Bu Kanun 1.1.1987 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Ba^balkan 
T. Özal 

DevM 'Balk, - Başbakan Yrd. Devlet Balkanı 
/. K, Erdem K. Oksay 

'Devlet Baikaım Devlet Baklanı 
M. V., Dinçerler A. Tenekeci 

ıDevldl İBalkanı Adaîöt Balkanı 
A. Karaevli M, N% Eldem 

İçişleri Balkanı Dışişleri Bakanı V, 
Y. Akbulut A. M, Yılmaz 

6.10.15 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Balkanı 
M, T. Titiz 

Millî Savunma 'Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
H. C. Aral 

M İ EğJtlim Gençlik ve Spor Baklanı 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma 'Balkanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret »Balkanı 
H. C. Aral 

Bayındırlılk ve İskân Balkanı 
1. S, Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Balkanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabfiî Klaiy. Bakanı 
S. N. Türel 

Sağhik ve Sosyal Yrd, Bakanı 
M., Aydın 

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Balkanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turfam Balkaoıı 
M. M., Taşçtoğlu 
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v(Sağlıîfi ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MIADDE 11. — T. Emflalk Krekü Bankasındaki ne-
saplaırda (toplanan paralar Ibu Kamun hükümleri çer-
•çevesinde Topîu Konut ve Kattnu Ortalklüğt tdaresi 
Başkanlığı taralından kuflianjlir. 

MADDE 12. — Tasarının 112 ncd maddesi Ko-
rrtîsyonuirauzjca ayiDen kalbul «dimiştlir^ 

GEÇtat ,MİADDE — Tasarının Geçioi Maddesi 
Kx)tmiB ôm]!rnuz)ca ayoen kalbul «idimüşfttr. 

IMiAODE 13. — Tasarının 13 Üncü mıalddesi Ko-
misyonuimuizıca aynen kalbul editoiŞttiTj 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edimişHir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Meitin) 

Toplanan paranın nemasının, konut edündıirme yar* 
dununa (müstahak İtiştiler ile ıbu Kanun uygulamasın
da ^evlendirilecek kuruluşlara tahsiisfindn usul, esas 
ve oranları Bakanlar Kurulunca tespit edilir, 

Kullanma yetkisi 

MADDE 11. — Türkiye Emlak Kredi Bankasın
daki hesaplarda toplanan paraflar ıbu Kanun hüküm
leri çerçevesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılır. 

Yönetmelik 

MADDE 12. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metnimin 12 noi maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Yürürlük 

MADDE 13. — Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 
metninin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 14. — Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 
metninin 14 üncü maddesi aynen kabul ed'ümiştirj 

» • - « 
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