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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

•III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan' 

in, Doğu Anadolu Bölgesindeki hayvancı
lığın durumu, et ve süt üretimindeki darbo
ğazlar ve yetkililerce alınması gereken tedbir
ler konusunda gündem dışı konuşması' 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
bazı üniversite öğrencilerinin giysileri ve di
renişleri ile Başbakanın bu duruma ilişkin bir 
beyanı hakkında gündem dışı konuşması 

3. — Ankara Milletvekili Kâmil T. 
Coşkunoğlu'nun, bazı milletvekillerinin şah
sıyla ilgili davranışları hakkında gündem dışı 
konuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 
•1. — Fransa'ya gidecek-olan Devlet Ba

lkanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakam Abdullah Tenekeci 

Sayfa 

• 4 

4 

5 

5:7 

7:8 

8:10 
10 

nin"vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1323) 

2. — İspanya'ya gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaş
tırma Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1324) 

V. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin 
Araş, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kah
ramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Af
yon Milletvekili- Metin Balıbey, Sivas Millet
vekili Mustafa Kemal Palaoglu ve Balıkesir 
Milletvekili Fenni îslimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Ço
rum Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) 
(S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
Arıcılık Kanunu Teklifi ve Tarım Prinan 

Sayfa 

10 

10 

11 

11 
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ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/348) 
(S. Sayısı: 514) , 11 

3. — İçel Milletvekili Edip .özgenç' 
in, İpekböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/139) (S. Sayısı: 515) ' 11 

4. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 
21.12.1959 tarifi ve 7397 sayılı Sigorta Şir
ketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi. Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret komisyonları raporları 
(2/317) (S. Sayısı: 554). ' ^11 

5. — istanbul Milletvekili Doğan Kasar-
oğlu ve 13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Ka- • 
nununun Bazı Maddelerine Fıkralar Eklen
mesi ve (Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Millet- -
vekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 
Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanu
nunun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyo
nu Raporu «(2/310, 2/374) <S. Sayısı : 556) İK 

6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek 
D.S.P. Kurucuları Arasında yer Alan Dört 
Milletvekili ile Bir Siyasî Partiden Kesin 'İh
raç Edildikten Sonra D,S.P'ye Giren Bir Mil
letvekilinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi 
Muvacehesinde Hukukî Durumlarına- Dair 
Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/1016) (S. Sayısı: 546) 12 

7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek 
Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
duğu Siyasî Parti Feshedilen ve Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren Milletvekillerinin, Ana
yasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde 
Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporları (3 /Tl58) (S. Sa
yısı : 547) 

Sayfa 
8. — Bir Siyasî Partiden İstifa 'Eden 

ve Daha Sonra Yeni Bir Siyasî Partinin Ku
rucu Üyeleri Arasında Yer Alan; Bir Siyasî 
Partiden istifa Eden ve Daha Sonra Başka 
Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Oldukları 
Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî 
Partinin Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan 
Milletvekillerinin Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına 
Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1073) (S. Sayısı: 548) < 12 

9. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 
inci Maddesinin Değişik (b) Fıkrasının Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (1/836) (S. Sayısı: 557) 12:13 

10. — Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporlan (1/825) (S. Sayısı: 558) 13,18,79: 

•82 
11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 

Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirme
yi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri; Plan ve Bütççe komisyonları rapor
ları (1/833) (S. Sayısı: 559) . «13:14,18,83:86 

12. — 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun Meslek Vergisi ile İlgili Maddeleri
nin Yürürlükten Kaldırılması ve 1319 Sayılı 
Emlak Vergisi Kanununun 5 inci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir 
ve 9 Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sa
yılı Belediye Gelirleri Kanununun Bazı Mad
delerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Yozgat Milletvekili Lutful-
lah Kayalar ve 68 Arkadaşının, 2464 Sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun I - II nci Mad
delerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/842, 2/424, 2/435) (S. Sayısı: 560) 14,24,30, 

87:90 
13. — 4.2.1983 Tarihli ve 2797 Sayılı Yar

gıtay Kanununun 5 ve 14 üncü Maddelerin-12 
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Sayfa 
de, Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/838) 
(S. Sayısı: 561) 24 

14. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 
ııcı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/407) (S. Sayısı : 562) 24 

15. — 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Ka
nun ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sa
yılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında 15.4.1987 Tarih ve 3353 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görü
şülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 563) 24:54 

16. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağesen ve Tokat Milletvekili Metin Gürde-
re'nin, Ankara Milletvekili ismail Saruhan' 
in, Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın 1163 
Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/77, 2/338, 3/345) (S. Sa
yısı : 565) 55 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 9 Haziran 1934 Tarihli ve* 2502 
Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri; Tarım, Or
man ye Köyişleri komisyonları raporları 
(2/245) (S. Sayısı : 566) 55 

18. — Konya 'Milletvekili Haydar Koyun
cu ve 12 Arkadaşının, 18.3.1924 Tarih ve 
442 Sayılı Köy Kanununa 5 Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, 
ve Köyişleri komisyonları raporları (2/403) 
(S. Sayısı : 567) 55:67 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 67 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 67 

1. — Gaziantep Milletvekili M. Hayri Os-
manlıoğlu'nun, kira sorununun çözümü için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Baka-

Sayfa 
nı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/1812) 67:68 

2. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram' 
m, esnaf ve küçük sanatkâr dernekleri ve üst 
kuruluşları ile esnaf kefalet kooperatifleri üye 
ve yöneticilerinin siyasî partilere üye olma
larının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kısıt
landığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın yazılı cevabı (7/1828) 68:69 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
öğretmenlerin gazete bulundurmalarının ve 
meslek dergilerini okumalarının yasakladığı 
ve buna uymayanların cezalandırıldığı iddia
sına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı ce
vabı (7/1839) 69:70 

4. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldı-
rım'ın, pancar ekim alanlarının daraltıldığı 
iddiasına ve 1986 - 1987 yılında ithal edilen 
şeker miktarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret. Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı 
cevabı (7/1849) 70:71 

5. — Tarabzon Milletvekili Mehmet Ka-
ra'nın, Malatya'ya atanan bir öğretmenin va
lilik emri ile göreve başlatılmadığı iddiası
na ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı ce
vabı (7/1872) 71:73 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, yeni imam hatip liseleri 
açılmasına müsaade edilmemesinin nedenleri
ne ve liselerin öğretim programlarında deği
şiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Me
tin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1881) 73:74 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Bakanlıkta vekâleten idare edilen 
makamlara ve vekâletle görev yapanlara iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1883) 74:76 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Erzurum - Oltu ilçesinde çürük ra-

— 3 — 
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poru verilen bir ilkokul binasında öğretim 
yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1935) 

B : 107 

Sayfa 

77 
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Sayfa 
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, ilkokullarda görev yapan vekil öğ
retmenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1941) 77:78 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki 
oturum yaptı. 

7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 inci Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/438) (S. Sayısı : 564) ikinci görüşmesi tamamlana
rak yapılan açık oylamalar sonucunda maddeleri
nin ve tümünün kabul edildiği ve kanunlaştığı açık
landı. 

18 Mayıs 1987 Pazartesi günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 23.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

İL — GELEN KÂĞITLAR 
18 . 5 . 1987 Pazartesi 

Kanun Hükmünde Kararname 

I. — 190 Sayılı Gendi Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar
name (1/853) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.5.1987) 

Tasarı 
II. — Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/852) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1987) 

Teklif 
1. — Bolu Milletvekili Fuat öztekin'in; 2918 

Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 114 üncü 
Maddesinin Birinci ve Yedinci Fıkralarının Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/456) (İçişleri Ko
misyonuna) ((Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1987) 

Rapor 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 

Arkadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 noi 
Maddesinin Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin 
Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/446) >(S. Sayısı : 572) ((Dağıtma tarihi : 18.5.1987) 
(GÜNDEME) 

• > • - « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTtP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107 ne i Birleşimini açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Arkadaşlarımız lütfen ayağa kalkarak, burada ol
duklarını yüksek sesle beyan etsinler. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Doğu 

Anadolu Bölgesindeki hayvancılığın durumu, et ve süt 
üretimindeki darboğazlar ve yetkililerce alınması ge
reken tedbirler konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaşla
rımız vardır. 

Sayın Ömer Kuşhan, Doğu Anadoludaki hayvan
cılık, et ve süt ürünlerinin durumunu dile getirmek 
üzere bir konuşma yapmak istemiştir. Kendilerine söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; hepinizi engin saygılarımla selamlıyo
rum. 

Bugün yapacağım gündem dışı konuşmamla, Doğu 
Anadolu Bölgesindeki et ve süt üretimine ve bu ko
nudaki darboğazlara değinmek, geçim kaynağı hay
vancılık olan insanlarımızın sıkıntılarını dile getirmek 
ve belki bir çare bulunur umuduyla bu konuları gün
deme getirmek istiyorum. 

METÎN GÜRDERE (Tokat) — Seçmene selam 
desene. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bölgede yaşayan insanların büyük bir kesimi 
hayvancılıkla iştigal etmekte ve geçimlerini hayvancı
lıktan sağlamaktadırlar. 

O nedenle, Doğu Anadoluda, özellikle devletin, 
hayvansal ürünleri değerlendirme bakımından büyük 

(Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt'a 
kadar yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yeter sayımız vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

yatırımlar yapmasının çok gerektiği, ta rahmetli İs
met inönü'nün Başbakanlığı döneminde Almanya'dan 
özellikle davet edilmiş olan Profesör Bade'nin verdiği 
bir raporla gündeme gelmiş ve o günün hükümeti ve 
ondan sonraki hükümetlerin Doğu Anadolu üzerinde 
yaptıkları araştırmalardan sonra, yalnız Kars İli hu
dutları dahilinde, günün şartlarına göre banka kay
naklarıyla takviye edilmiş üreticiler tarafından yapı
lacak modern hayvancılığın, Türkiye'nin - ve hatta 
yakın komşularının - et ve hayvansal ürün ihtiyacını 
bütünüyle karşılayacak kapasitede olduğu, bir rapor
la tespit edilmiş, o günün hükümeti tarafından bunun 
gerçekleştirilmesi için bir program hazırlanmış, uygu
lamaya konulmuş; fakat iktidar değiştikten sonra bu 
program ortadan kaldırılmış olup, milletvekili seçil
diğimizden bugüne kadar, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı bünyesinde bu programı aramamıza rağ
men, maalesef bulmak mümkün olamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu ön bilgilerden sonra, böl
ge hakkında rakamsal bilgiler sunmak istiyorum : 

Bölgedeki toplam et üretimi 1984 yılı itibariyle 
43 250 tondur. Süt üretiminde olduğu gibi et üreti
mimde de, hayvan 'başına elde edilen verim maale
sef her gün biraz dalhıa düşmektedir. 

Bölgedeki iller arasında, et üretimi bakımından 
Erzurum V8 890 ton ile birinci, Kars 4 955 ton ile 
ikinci, Van 3 430 ton ile üçüncü, Ağrı 3 425 ton ile 
dördüncü, Malatya 3 360 ton ile beşinci sırada yer 
ahnaiktadır. 

IBu bölgede kesilen sığır ve koyunda sayısal bir 
artış, manda ve keçide ise sayısal bir azalış vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Doğu Anadolu Bölgesinde kasaplık hayvan ve et pa-
zarlamasınlda, Et ve Balık Kurumunun önemli bir 
işlevi bulunması gerektiği halde, kurum, görevini 
maalesef tam anlamıyla yerine getirememektedir. Ku
rumun toplam kapasitesinin büyülk bir bölümü atıl 
vaziyettedir. Şöyle ki, kuruma ak Ağrı, Elazığ, Kars, 
Malatya, Tatvan, Van, Erzurum kombinalarında bü
yükbaş hayvan kesim kapasitesi] toplam 520 bin baş 
olmasına rağmen, 1984 yılında, yalnızca 108 600 baş 
hayvan kesilebilmiştlr. Bu durum, canlı hayvan ve 
et pazarlamasında, kurumun etkinliğinin ne derece 
azaldığını ve o yörede hayvancılığı takviye bakımın
dan kurumıa verilmiş oılan görevin ne derece büyük 
ihmallere uğradığının açık İfadesidir. Son yıllarda, 
Bt ve Balık Kurumu alım fiyatlarıyla, üretici girdi 
fiyatları arasında büyük ıbir dengesizlik vardır. Çoğu 
zaman ödemeler bile peşin yapılmadığı için, girdileri 
çok yüksek fiyata elde edebilen üretici, maalesef, pi
yasa karşısında müşkül vaziyette kalmakta ve biraz 
sonra anlatacağım nedenlerle de, gün geçtikçe, hay
vancılığı terk etmek mecburiyetinde bırakılmış bu
lunmaktadır. 

Bunun yanında, et ithalatı, bölgedeki et fiyatla
rını üretici aleyhine önemli ölçüde etkilemiş ve üre
ticileri iyiden iyiye zor duruma düşürmüştür. Bu du
rum, bölgede tek geçim kaynağı olan hayvancılık 
sektörünün gerilemesine, hatta hayvancılığın yavaş 
yavaş terk edilmesine neden olmuştur. Hal böyle iken, 
hükümet et fiyatlarını yükseltip, üreticiyi üretime teş
vik edip, iböüge halkının ekonomik gücünü yüksel
terek, halihazırda kapasitelerinin altında çalışan et 
kombinalarını kapasitelerine ulaştırmaya çalışacağı 
yerde, bölgede, özel sektöre et kombinası ve et en
tegre tesisleri kurma müsaadesi vermiş ve bunlar da 
maliyetlerinin çok üstünde kredilerle kredilendiril-
mı'ıştir. Hayvancılık, büyük ölçüde, normal maliyet 
fiyatlarının üzerinde kredilendiriılmiş, fakat, bu yatı
rımları programlamış olan kimseler, aldıkları devlet 
kredilerinin üretim ve donatım kredisinin büyük bir 
kısmını başka kanallara kanalize etmiş ve çok kü
çük bir bölümü ile bu tesisleri inşa etmeye- başlamış
lardır. Çok endişe edilmektedir ki, bu tesisler, ya
kın bir gelecekte, devletten alınmış olan kredileri, 
ödenmesi gereken tarihlerde ödeme imkânını bu kim
selere sağlamayacaktır. Bundan evvel olduğu gibi, 
yaptığım tesisler sizindir denilip, devlete bırakılacak; 
fakat, verilen kredilerin onda biri fiyatına mail edi
len tesisler, devlete on katı fazlasına terk edilmiş 
olacak ve dolayısıyla devletim kıt kaynakları başka 
taraflara bu şekilde de kanalize edilmiş olacaktır. 
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Üreticinin ise, kredi faizlerinin yüksekliği ve diğer 
girdilerinin çok yüksek fiyatlı olması nedeniyle, gün 
geçtikçe, üretme gücü ve üretme hevesi azalmakta
dır. 

ıSayın milletvekilleri, bütün bunlar, uygulayıcının 
'hatalarından ileri gelmektedir. Et ve Balık Kurumu
nun bölgedeki kombinalarından, iran'a, 1979 yılında, 
tonu 3 130 dolardan et ihraç edilirken, 1984 yılında 
tonu 2 498 dolara ihraç edilmeye başlanmıştır. Bu 
düşüş, devam etmiş, 19816 yılında 2 140 dolara dü
şen fiyatlar, 19816 yılı sonunda 2 050 dolara kadar 
inebilmiştir. 

Öörülüyor ki, 197949816 yılları arasında, İran'a, 
yapılan koyun eti ihracatı fiyatlarında yüzde 35 civa
rında düşme vardır. Yüzde 35 civarındaki bu düşme, 
doğrudan doğruya, Doğu Anadolu'daki et üreticisi
nin, yani hayvan üreticisinin aleyhine olan bir geliş
medir. Bu vaziyette, kredi verip özel sektöre yapma 
olanağı sağladığımız et entegre tesisleri de, bundan 
sonraki ihraç satımlarında, rekabete girip fiyatları 
düşürürse ve fiyatlar kendi girdlleriyle değerlendiril
diğinde, maliyetlerin çok yüksekliği nedeniyle reka
bet imkânını ortadan kaldırırca, Doğu Anadolu üre
ticisi, hayvancılığı terk etmek mecburiyetinde kala
caktır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Başka da yapa
cağı bir şey olmadığından, Doğu Anadolu insanı için, 
yakın bir gelecekte, - bugün uygulanan politikaların 
sonunda - göç gündeme gelecektir sayın milletvekil-

"ieri. Zaten, büyük illere şöyle bir baktığınızda, büyük 
illerin banliyölerinde, gecekondu muhitlerinde yaşa
yan insanların yüzde 90'ı doğu illerinden bu neden
le, buna benzeyen nedenlerle göç etmek suretiyle gel
miş olan insanlardan oluşmaktadır. Bu, daha da büyü
yecektir. 

Sayın milletvekilleri, süt üretimi, hayvansal ürünler 
üretimi de bundan daha farklı değildir. 1984 yılı is
tatistiklerine göre, Doğu Anadolu'da 1 049 020 sığır, 
5 643 450 koyun, 999 410 keçi ve 15 740 adet sağım
lık manda bulunduğu tespit edilmiştir; fakat, acı bir 
gerçektir ki, sağılan hayvan sayısı yıllar itibariyle düş
meye başlamıştır, örneğin, sağılan inek sayısı 1982'de 
1 367 120'ye, 1983te 1 270 020'ye, 1984'te 1 020 840'a 
ve 1985 yılında ise 1 milyon civarına inebilmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; süreniz geçti. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bunun gibi, sağılan diğer hayvan sayısı ve 
dolayısıyla hayvansal ürünlerin elde edilen miktarları 
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da her gün biraz daha azalmaktadır. Türkiye'de, özel
likle son yıllarda, tam manasıyla beslenme imkânını 
bulamayan, uygulanan ekonomik model nedeniyle, 
artık, kazanında hayvansal ürünleri kaynatmayı ha
yal bile edemeyen Türk insanı, bu gidişle böylesine 
büyük bir hayvansal potansiyeli bulunan bölgesinin, 
ihmaller nedeniyle üretimden vazgeçmesi halinde, iyi
den iyiye beslenme bozukluklarına uğrayacak ve ya
rınlarda, Türk insanı, Türk toplumu bunun acılarım 
büyük boyutlarda çekecektir. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Buna, mutlaka, 

en kısa zamanda bir hal çaresi bulunmalı ve gerek
tiği şekilde devlet konuya eğilmeli, devlet kaynakları 
doğuya yöneltilmek suretiyle, eski dönemlerde ha
zırlanmış olan, çok tarafsız olarak hazırlanmış olan 
programlar uygulamaya konulup gerçek anlamda kal
kınma sağlanmalıdır. 

Teşekkür ederim. (DSP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, bazı üni

versite öğrencilerinin giysileri ve direnişleri ile Baş
bakanın bu duruma ilişkin bir beyanı hakkında gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçok, son günlerdeki 
öğrenci direnişleri hakkında, gündem dışı konuşma 
talep etmiştir. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, benim de gündem dışı bir takibim vardı. 

BAŞKAN — Bana gelmedi efendim. Kime ver
diniz? 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Daha ev
vel göndermiştim Başkanlık Divanına. 

BAŞKAN — Ne zaman efendim?.. 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Üç gün 

evvel; «Gündeme alamıyoruz» dediler o zaman; bu
gün alınması lazım. 

BAŞKAN — Neye dair idi efendim? 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bazı 
milletvekilleri hakkında? 

BAŞKAN — Ne demek, «Bazı milletvekilleri hak
kında?..» 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Davra
nışları hakkında. 

BAŞKAN — Peki efendim, hayhay size de söz 
vereceğim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Engin Cansızoğlu 
için mi? 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, çok rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Bahriye Üçok. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; üç yıldan beri, kimi zaman alevlenen, 
kimi zaman da küllenen bir konu var ki, kamuoyunu, 
çoğunlukla da öğretim kuruluşlarımızın yöneticilerini 
güç duruma sokmakta, toplumun bir bölümünü huzur
suz kılmaktadır; bu, başörtüsü konusudur. 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüden bir kez daha 
hatırlatmıştım; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, 
1968 baharında, ilahiyat fakültesinde başörtüsü ile 
başlayan olayların kahramanı, bir tarikatın militanı 
olmuş bir kız öğrenci idi. Fakültenin birkaç militan 
öğrencisi ile, dışarıdan destekçilerle güçlendirilen ey
lemciler, Anayasa doğrultusunda öğretim yapan öğ
retim üyelerine karşı dersleri boykota başlamışlar, fa
külte, aylarca işgalcilerin karargâhı haline getirilmiş 
ve bu arada, görüş farkından doğan kavgada fakül
tenin dışında bir yerde, ama ikisi de fakültenin öğren
cisi olan gençten biri yaşamını kaybetmişti. Sonraki 
aylarda siyasal bilgiler ve hukuk fakültelerine yansı
yan işgal ve boykotlar, değişik karakterde idiler. 

1980'e kadar süren kanlı olayların, terörün, ne
leri alıp götürdüğü belleğimizde hâlâ dehşetini koru
yor. Şimdi, yeniden, Türkiye Cumhuriyetinde bir oyun 
oynanıyor sayın milletvekilleri. Sözlerimi dikkatleri
nize bir kez daha sunmayı ulusal bir görev sayıyorum. 
Lütfen, partilerimizin politikasından 'beş on dakika 
kendimizi sıyıralım, olayların kaynaklarına inelim. 
Orada göreceğimiz, 1968'de 'başlayıp 1980'e kadar 
süren, Türkiye'deki kanlı dramın yeniden sahneye 
konma hazırlıklarıdır. Bir farkla ki, bu kez, oyun 
eskîsinden çok daha iyii hazırlanmıştır. Aradan ge
çen yıllar, boşa geçirilmemiştir, amaçlarına yardım
cı olacak, özel eğitimden geçmiş, yüzbinlerce genç 
militan yetişmiştir; bunlar 'bugün, -kimileri- devlettin 
kilit noktalarına getirilmişlerdir. Bir kısmının da be
yinleri, güya İslam inancı ile doludur. Ne yazıktır ki, 
bunlar Mamla çelişen görüşlerinin inancı ile dâilikle 
yetiştirilmişlerdir. 

Bakınız, aylardan beri, Türkiye'nin ekonomik, si
yasal ve toplumsal hiçbir sorunu yokmuş gibi, üni
versitelerde, bir başörtüsü, sömürülüp durmaktadır. 
Türban demiyorum; çünkü türban «sarık» demektir, 
söz konusu olan ise, başörtüsüdür. Liselerde başları 
açık olan, memur olduktan sonra da, memur kıyafeti 
yönetmeliğine göre başlarının yine açık olması gere
ken bazı kızlarımız, nedense, üniversite öğrenciliği 
sırasında, başlarını örtmekte ısrar ediyorlar ve bu-
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nun, Allah'ın emri olduğunu ileri sürüyorlar. İslama 
göre, erginleşme çağına gelmiş kızlar, ev dışında, 
yalnız başlarını değil, yüzlerini ve bütün vücutlarını 
örtmek zorundadırlar. Ayrıca İslam, birbirleriyle ev
lenmeleri mümkün olan kadın ve erkeklerin bir ara
da bulunmalarını ve kadınların erkeklere seslerini du
yurmalarını da yasak eder. Bunları ben söylemiyo
rum; Diyanet İşleri yayınlarından alarak sizlere bil
diriyorum. 

Laiklik, batı dillerinde sikülarizasyon (seculariza-
tion) sözcüğü ile karşılanmaktadır. Bu da, çağdaş
laştırma demektir. Yüksek öğretim Kurulu da hazır
ladığı yönetmelikte, ilk kez doğru bir şey yaparak, 
öğrencilerin kimlilerimin çağa uygun, yani laik olma
sını istemiştir ve uygulamayı da rektörlere bırakmış
tır. Bunun üzerine, birçok kız öğrenci oturma eylem
leri, açlık, grevleriyle direnişe geçmişlerdir. ANAP'lı 
bir milletvekiliniin verdiği tek tip öğrenci derneği ya
sa önerisi üzerine, oturma eylemi yapan öğrenciler 
ıdipçiklenir, coplanır, tutuklanır,, mahkemelere sevk 
edilirken, kimi erkek öğrencilerce de desteklenen di-
renişçii kız öğrenciler, o eylemlerinden dolayı teşvik 
edilmektedirler hem de Atatürk ilkelerine ve laik 
Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasına sadık kalacak
ları üzerine yemin etmiş olanlarca. 

Durum böyle iken, 15 Mayıs 1987 günü, Sayın 
Başbakan gazetecilere talihsiz bir beyanda buluna
rak, «Batı ülkelerinde de rahibelerin dinî okullardaki 
giysileri farklıdır. Özellikle ilahiyat fakültelerindeki 
kız öğrencilerin giysileri normal giysilerden farklı ola
bilir, konu aşamalı olarak halledilecektir» demiştir. 
Sayın özal, laik bir devletin düzenlemeler yaparken, 
dine değil, çağa uyması gerektiğini unuttuğu gibi, ya
bancı ülkelerde rahibelerin dinî okullarda değil, her 
yerde özel giysi giydiklerini ve Islamda değil rahibe, 
din görevlisi, din adamı olmadığını unutmuş görü
nüyor. Türkiye'de ise, Anayasanın 174 üncü madde
sinin sekizinci bendiyle güvence akına alınan 2596 sa
yılı Kanunla, din görevlilerinin tapınak ve ayin dı
şında dinsel kisve taşımaları yasaklanmıştır. Yani, 
Sayın Başbakanının bahsettiği rahibeler, Türkiye'de, 
sokakta da, o giysiler ile dolaşamazlar. Zaten, bu ka
nunu, fesli, sarıklı, hatta din görevlisi bile olmayan 
kimseleri cami dışına çıkaran iktidarlar -dikkat edi
miz, iktidarlar diyorum, çünkü Sayın Eoevit de bunu 
yapmıştır- çiğnemişlerdir. 

Şimdi, eğer,- Sayın Başbakan başörtülü kızların 
giysilerini dinsel kabul ediyorsa, bunu mabet dışında 
giymek yasaktır. Yok, eğer, dinsel kıyafet değilse, 

(ki 'değildir) bu, hepimizin üzerine yemin ettiği Ata
türk ilkelerine aykırıdır. Bu ilkelerden ödün vere ve
re, namaza gitmeyen öğrencilerin öğretmenler tara
fından dövüldüğü, oruç tutmayanların tutanlar ta
rafından yaralanıp, dövülüp, hatta öldürüldüğü gün
lere'geldik. Böyle giderse, acaba, Türk Kadınını Ta
nıtma Vakfı, Türk kadınını, Atatürk'ün kendisine ge
tirdiği eşitlik ve özgürlük haklarını istemeyen, onla
rı protesto etmeyi kendisine amaç edinen kadın ola
rak mı dünyaya tanıtacaktır? 

Saygılarımla. (SHP, DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 

3. — Ankara Milletvekili Kâmil T. Coşkunoğlu' 
nun, bazı milletvekillerinin şahsıyla ilgili davranışları 
hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, zatı âlinizin bir 
müracaatı varmış, yalnız ben onu tetkik etmedim, 
herhalde siz, Komisyon Başkanı olarak, konuşma
nızı, usulüne ve mevcut İçtüzüğe uygun yürütürsünüz. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Mev

cut İçtüzüğe göre konuşacağım efendim. 
Sayın Başkan, değeflti milletvekili arkadaşlarım; 

Anayasa Komisyonu, nazik mevzuları tetkik ediyor. 
Bu itibarla, arkadaşlardan bazılarının s/itemine ya
hut da alerjik hareketlerine maruz kalıyoruz. 

FEYZULLAH YTLDIRIR (Gaziantep) — özel 
mevzularınızı anlatıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şim
di, bu mevzuu açtığım için evvela özür dilerim; özel 
mevzu değil, vazifemden doğan bir mevzudur, onun 
için açıyorum. 

Burada, anayasa değişikliği mevzuunu tetkik eder
ken, -kendilerine göstermişler- 14 mayıs günü, bana, 
Adalet Bakanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu ve 
Kanunlar Genel Müdürü Engin Bey bir şey anlat
tılar, -kendilerine göstermişler- dediler ki, «siz, bir 
milletvekiline 13 Mayııs günü bir şey yazmışsınız.» 
Ne yazmışım? «Ağır bir şey yazmışsınız». Haberim 
yok. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Nedir o ağır 
olan, açıklansın? 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Nedir o? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim... 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — An

latacağım efendim.. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Kim yazmış? 
BAŞKAN — Lütfen... Çok rica edeceğim. 
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KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — An
latacağım efendim, isim vererek anlatacağım. 

Benim böyle bir şeyden haberim yok. Yazıyı gös
termişler; Engin Bey, daima, komisyonumuza gel
diği için, «Bu, Coşkunoğlu'nun yazısı değil» demiş. 
Orada, benim tarafımdan yazılmış gibi, bir de imza 
var. Güya ağır 'bazı şeyler söylenmiş. 

ŞÜKRÜ BABACAN ı(Kırklareli) — Mesela ne
ler?.. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Lütfen... 
KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Mü

saade buyurun efendim. 
Ben, yazıyı okumadım, kendisi de anlatmadı. Er

tesi gün komisyona gittim. Sekreterim dedi ki, «Efen
dim, bir gazetedi ile İçel Milletvekili Ali İhsan El
gin geldi, bir yazı gösterdiler. Sizin antetli kâğıdınız
da -Masanın üzerinde benim antetli kâğıtlarım var-
bir yazı var. Ben yazıyı okumadan anladım, (bu, baş
kanının vazısı değil dedim, gittiler.» 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Böyle 
gündem dışı olur mu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Üçün- ; 

cü gün, 15 Mayıs Cuma günü... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen, müsaade 

edin de, ben halledeyim. 

KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — 15 
Mayus Cuma günü, yine, anayasa değişikliğini tetkik 
ederken, Sayın Ali İhsan Elgin elinde bir kâğıtla 
geldi ve kâğıdı bana gösterdi. Kâğıdı ben aldım, ce
bime koydum, yüksek Meclise bunu göstermek su
retiyle kürsüden cevabını yereceğim dedim. O, ay
rıldı zannediyordum, arka taraftaymış. Orada, Ada
let Bakanı Sayın Oltan Sungurlu, Gaziantep Millet
vekili Sayın Ünal Yaşar ve bir tarafımda da Mani
sa Milletvekili Sayın Münir Yazıcı oturuyorlardı. 
Sayın Münir Yazıcı'ya şunu oku bakalım, nedir bu, 
dedim; aldı eline, okuyacağı sırada, Ali İhsan Elgin 
'arkadaşımız kâğıdı kaptı gitti, bu arkadaşlarımızın 
gözü önünde oldu. (DYP ve DSP sıralarından gü
rültüler) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — O anda sinirliydim, 
kusura bakmayın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şim
di, arkadaşlar, benim ne şahsım, ne mesleğim itiba
riyle, 'böyle hafif hareketlere tahammülüm yok. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Efendim, yazıyı 
siz yazmışsınız sandım. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Elgin, Sa
yın Elgin lütfen... 

KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Be
nim yazdığımı zanneden insan, evvela bana getirir, 
«Böyle bir yazı aldım; bunu siz mi yazdınız?» der. 
Halbuki, altında da bir imza taklidi var. Bu, doğru
dan doğruya, Ceza Kanununun sahtecilik suçuna gi
rer; Medenî Kanunda, hukukî sorumluluğu gerekti
ren bir fiildir. Şimdi, arkadaşlar, bir sayın milletve
kilinin bu yolu tercih etmesinin sebebini anlamadım, 
anlayamıyorum. 

Dahası var, ço'k kıymet verdiğim 'bir arkadaş var, 
kendisini tfdare ederse -sözüme dikkat etsin, zanne
derim burada yok- istikbal için iyi hizmetler vaat 
eden bir genç, bana oradan laf atıyor, «Milletvekili 
düşmanısın» diye. 

Niye milletvekilli düşmanı olayım? Şimdi, bizim 
komisyonumuzdan çıkan kararlar yalnız benim im
zamla çıkmıyor ki, komisyonun çoğunluğuyla çrkı-
vor; Anavatan Partiliyi, Doğru Yol Partiliyi, DSP' 
liyi yahut SHP'liyi 'birbirinden tefrik etmiyor ki ko
misyon. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan bunlar Genel Kurulu ilgilendirmiyor ki. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ge
nel Kurulu ilgilendiriyor efendim. Genel Kurulu il
gilendiriyor; çünkü burada söylenen sözler bunlar. 

BAŞKAN — Evet, lütfen toparlayınız efendim. 

KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şim
di, efendim, bakınız, hatta öyle 'bir şey kî, biz par
tileri tefrik etmiyoruz; Anavatan Partilileri iltizam 
etmiyoruz. Tutanakları göstereceğim; aynı durumda 
olan iki milletvekilinden birisi Anavatan Partisine geç
mişse, «84 üncü maddenin kapsamına girer» diye oy 
kullandılar, biz de «girer» dedik; ittifakla çıktı; fa
kat, aynı durumda olan bir diğer milletvekili başka 
bir partiye girmişse, o zaman «girmez», diye oy kul
landılar. Hatta Sabahattin Eryurt arkadaşımızın, «Ca
nım, ayıp olmuyor mu?» diye ikazda bulunmaları 
üzerine... 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, lütfen, şahsınız
la ilgili konulardan bahsedin, komisyonda olan şey
leri burada ifade etmeye lüzum yok. 

KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Arz 
edeceğim efendim; ben tarafsız hareket ettiğimi gös
termek için arz ediyorum. Tarafsız hareket ediyoruz. 
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Başka arkadaşlarımız gibi, kendi partisine taalluk 
edeni başka türlü, 'başka partiye ait olanı başka türlü 
mütalaa etmiyoruz. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Tarafsız hareket 
etmeye mecbursunuz. 

KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bi
naenaleyh, vazifemden doğan bu iş için bu arkadaşı 
şimdi alenen huzurunuzda uyarıyorum... 

YILMAZ DEMtR (Bilecik) — 25 daireden niye 
balhsetmiyorsun? Yeşil sahadan, 25 daireden niye 
balhsetmiyorsun? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Demir, lüt
fen... 

KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Onun 
hesabını da vereceğim. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Demir... 
KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Be

nim 'hayatta veremeyecek hiçbir hesabım yok. Ma
zimi de tetkik edersiniz. 

BAŞKAN — Evet efendini, bağlayın. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Veremezsin za

ten. 
KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Mec

lis Başkanlığına yazacağım, icap ederse mahkemeye 
de müracaat edeceğim. Gelsin, burada kusurunu iti
raf etsin, aksi takdirde, kanunî işlem içlin başvura
cağım. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ALI İHSAN ELGİN (içel) — Sen önce, 25 tane 

dairenin hesabını ver. 
BAŞKAN — Sayın Elgin, lütfen... 
YILMAZ DEMtR ((Bilecik) — Veremezsin on

ların hesabını, veremezsin. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Bir bar

dak suda fırtına koparmayalım. 
Sayın Coşkunoğlu, komisyonda ben de size ya

kın oturuyorum. Bu, arkadaşların, sizin yaşınıza ba
şınıza olan saygılarıyla size olan yakınlıkları ve sı
caklıklarıdır. Bunun dışında, bJiç kimse hakkınızda 
bir başka şey düşünmüyor. (DYP sıralarından alkış
lar) 

YILMAZ 'DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
benim başkana sıcaklığım yok. 

BAŞKAN — Yok efendim, öyle değil. 
Lütfen böyle kabul edin efendim, arkadaşların 

size büyük saygısı var. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Eranmya gidecek olan Devlet Bakanı Ali 

Bozer'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakam Abdullah Tenekecinin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1323) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığınca iki tezkere gön
derilmiştir, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Mayıs 1987 ta

rihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali 
Bozer'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — İspanya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı 

Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakan
lığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1324) 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde 'bulunmak üzere, 25 Mayıs 1987 ta

rihinde İspanya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakan
lığına, Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alp-
temoçiri'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu b'ilgileıiinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü Teklifini, daha evvel alınan karar gereğince 
geçiyoruz. 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, İçel Milletvekili Edip 
Özgenç'in, Arıcılık Kanunu Teklifi ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bakan da burada, 

komisyon başkam da burada. 
BAŞKAN — Görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
Ipekböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlı
yoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 
YILMAZ DEMİR •(Bilecik) — Başkan burada, 

bakan burada... 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Bakan burada 
efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, komisyona 
ayrılan yer, sağımızdaki kısımdır. Oraya komisyon ve 

(/) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı basmayazılar 
14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

bakan gelirse, devam ederiz. Nasıl, bulunmadığı zaman 
itiraz ediyorsunuz, olmadığı zaman da «Vardır» diye 
muamele yapamayız. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ama, bir ay oldu 
Sayın Başkan; insaf eylesin. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — O zaman, dı
şarı çıksın. 

4. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstanbul 
Milletvekili Bülent Akarcalinın, 21.12.1959 tarih ve 
7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkuı-
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek ve 
(4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyon
ları raporları (2/317) (S. Sayısı: 554) 

BAŞKAN — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 
tarih ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporlarının görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Bakan?.. Yok. 
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 

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

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğ
lu ve 13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Mad
delerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporunun görüşmelerine geçi
yoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Bakan?.. Yok. 

— 11 — 
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Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 
6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru

cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı: 546) 

BAŞKAN — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek 
DSP Kurucuları Arasında Yer Alan Dört Milletvekili 
ile Bir Siyasî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra 
DSP'ye Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 ün
cü Maddesi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair 
Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Teskeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu üzerindeki görüşmelere ge
çiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Raporun görüşülmesi ertelenmiştir. 
7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 

Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) 

BAŞKAN — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek 
Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Si
yasî Parti Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye 
Giren Milletvekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi 
Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık 
Divanı Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Raporun görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

©AŞKAN — Bir Siyasî Partiden îstifa Eden ve 
Daha Sonra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri 
Arasında Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden 
ve Daha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Men
sup Oldukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka 
Bir Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Par
tinin Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekili 
lerinin Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde 
Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı 
ile Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ra
porlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Raporun görüşülmesi ertelenmiştir. 

9. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/836) 
(S. Sayısı; 557) (1) 

BAŞKAN — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 in
ci Maddesinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapo
runun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde, 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını ka
bul edenler... Komisyon raporunun okunmamasını 
kalbul edenler... Raporun okunması kabul edilmemiş
tir. 

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

Kalbul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Maddesinin 
Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 

inci maddesinin, 4.6.1986 tarihli ve 3301 sayılı Ka
nunla değişik (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ge
mi siciline tescil edilen her türlü deniz aracından gros
ton başına her yıl alınacak yüz lira», 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

(1) 557 S. Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir. 

12 — 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde siöz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar) 
10. — Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Av

rupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/825) (S. Sa
yısı : 558) (1) 

BAŞKAN — Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları üzerin
de görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okutulmasını isteyenler... Ko

misyon raporunun okutulmamasını isteyenler... Rapo
run okutulmaması kaJbul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Ceza İşlerinde Karşılıkta Adlî Yardım Avrupa Sözleş
mesine Ek Protokalttn Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17.3.1978 tarihinde Avrupa Kon
seyine Üye Ülkelerin imzalarına açılan ve 4 Şubat 1986 
tarihinde tarafımızdan imzalanmış olan «Ceza İşlerin
de Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek 
Protokobün onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 558 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

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

Etmeyenler... Kaibuİ edilmiştir. 

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya arz edilecektir. 
( 

Açık oylamanın, oy kupasının sıralar arasında do
laştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylama, kupalar, sıralar arasında dolaştırılmak 
suretiyle yapılacaktır. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
/ / . — Türkiye Cumhuriyeti ve Tunus Cumhuri

yeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/833) (S. Sayısı: 559) (1) 

BAŞKAN — «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer îşler» bölümünün 11 inci 
sırasındaki, Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu
riyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe Komisyonu raporla
rının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon rapo
runun Okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 559 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte 

Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2 Ekim 1986 tarihinde Ankara'da 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuri
yeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

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

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

Kalbul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

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

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

Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya sunulacaktır. 
Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında 

dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul • etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın efendim. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

12. — 1464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
Meslek Vergisi ile İlgili Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
nun 5 inci maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İzmir Milletvekili Hüseyin Ay
demir ve 9 Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayı
lı Belediye Gelirleri Kanununun Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve 68 Arka
daşının, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
I - II nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/842, 2/424, 2/435) (S. Sayısı : 560) 

(1) 560 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Ka
mununum M'eis'elk Vergisi ile İlgili Maddelerinim Yü
rürlükten Ka'Jdırt'ması ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi 
Kanununun 5 imci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkıınıdia Kanun Tasarısı ve İzmir Milletvekili Hü
seyin Aydemir ve 9 Arkadaşımın 26.5.198li Tarih vıe 
2464 Sayı.1!i Belediye Gelirleri Kanunumun Bazı Mad
delerinim Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tefc'ilfi vıe Yoızjglat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve 
68 Arkadaşının 2464 Sayılı Belediye Geîiırleri Kamu-
nuımun I - II imci Maddeler im im Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkınlda Kamun Teklifi ve Plan ve (Bütçe Ko
misyonu Raporunun görüşülmesinle geçiyoruz. 

Hükümet ve koımiısyoın 'yerlerimi almışl'ardır. 

Kidmisyoın raporumun okunup okunmamasını oy-
'larıınııza arz ediyorum : Okunmasımı kabul edenler... 
Etîmeyemler... ökummiaiması. kabul edilmiştir. 

Tülmü üzerimde, SHP Gruibu adıma, Sayım Hayri 
Ojmamlıoğlu, buyurumuz efendimi. 

SHP GRUBU ADINA M. HAYRI OSMANLI-
OĞLU (Gaziantep) — Sayım Başkam, siayım milletve
killeri; 560 sıra sayılı, 26.5.1981 gün'ü ve 2464 Sa-
yn1ı Belediye Gelirleri Kanununum Meslek Vergisi He 
t'gi'li Maddelerimin Yürürlükten Kaldırılması ve 1319 
Sayı-lı Em'ak Vergisi Kanunumun 5 iınciı Maddesime 
Bir F'lkra Bk'enımesi Hakkında Kanun Tasarısı üze
rimde SHP Grubumun görüşlerini arz etmek üzere hu
zurlarınızla gelmiş .bulunuyorum. Partim ve kemdim 
adıma yüce Meclisi en derin saygularıımla ıselamlarım. 

(Sayım IBaşk'am, sayım milletvekilleri; B'elîediye Ge
lirleri Kanunumun 1 ilâ 11 imci maddelerinde, Mas
lak Vergisine dair hükümler vardır. Bu hükümlere gö
re, Meslek Vergisine ait tarifeler belediye (meclisin
de tespit edilecektir. Bu tespit yapılırken', ımes'ek 
grup'arı esas alımacak, çeşitli meslek gruplarıma göre 
be'demin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekono
mik farklı!ıklar da göz önünde tutulacaktır. 

Ayrıca, kamum, Meslek Vergisinin tespit edilen 
en az ve em çok miktarlarını on katıma kadar artır-
/maya bakanlar kurulumu yeükilı kıilmııştır. 

Meslek Vergisinin tedvin amacı, belediyelerin da
ha iyi hizmet vermelerin iı sağlamak üzere, omlara da
ha çok gelir temin etmektir. İlgili büklümler ilk defa, 
19811 yılımda, 2464 sayılı Kamunla yürürlüğe konmuş
tur. AsUnda, belediyeler, esnaf ve sanatkârlardan 
fan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Elektrik ve 
Havagazı Tüketim Vergisi, Yangım Sigortası, Kaymak 
Suları Harcı, İşgal Harcı, Tellallık Harcı, Ölçü ve 
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Tartı Aletleri Harcı adı altında çok ve değişik vergi
ler almaktadır. Ayrıca, bu vergilere bir de Emlak 
Vergisi eklenerek, 'belediyelere büyük kaynaklar akıta-
rıı^m'ştır. 

ıSerbeslt meslek erbaibı, esnaf ve sanatkârlar, 'belli 
bir işyerinde, bir beldenin sınırları içinde veya mü
cavir alanlarda meslekî faaliyette bulunurlarken, çe
şitli vergi kanunları gereği, devlete çok ve çeşiıtliı ver-
•gü'ler ödemektedirler. Bunlara bir de Meslek Vergisi
nin eklenmesi, vergi açısından onları bunaltmıştır. 
Ayrıda, verginin alt ve üst siniri arının, 1 720 civa 
rımldaki belediye meclisler ince, her ibir 'beldenim diğe
rinden fanklı olan özelliklerine göre tespiti ve bu tes
pitin, her beldenin birbirinden farklı sosyal ve eko
nomik bölgelerine uygunluğunun sağlanması, değil 
Türkiye çapında, belli bir beldede dahi, verginin ama
cı olan paralellik ve birliği sağlayamamıştır. 

Ayrıda, Meslek Vergisinin, ıbaşka hiçbir ülke 
mevzuatımda dllmayışv yanında, (mükerrer bir vergi 
otlıuşu, bu verginin gereksizliğimi ve yürürlükten kaldı
rılmasını zorunlu kılmaktadır. 

IDalha iyi h'ızmet vermeleri için, (belediyelere, ge
nel bütçeden giderek artan oranlarda maddî imkân 
sağ'amım'ş o1ması da verginin tedvin aınacMn zaten or
tadan kaldırmış 'bulunmaktadır. 

Ayrıca, Meslek Vergis'nin yürürlükten kaldırılma
sıyla, belediye gelirlerinde önemli bir aızalma da ol-
ımayaaaktır; çünkü 'bu vergiden sağlanan mülsıpet fay
da, belediyeler 'için verginin toplanmasındaki güçlük
ler ve fazla masraflardan ötürü, zaten önemli meb
lağlara ulaşaımamuıştır. Ancak, !bu duruma karşılık, 
Meslek Vergisinin kaldırılması, küçük esnaf ve sa
natkârlar için, kendileri açısından verginin gerek yük
sek oluşu ve gerekse işkenceye dönen çok ve çeşitli 
külfet ve eziyeti nedeniyle 'büyük 'bir ferahlık yarata
caktır. 

Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; Meslek Ver
gisinin kaldırılması, son senelerde aşağı çekilemeyen 
enflasyon nedeniyle de bir zorunluluk haline gelmiş
tir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan 
Partisi', Kasım 19S3 seçimlilerimde, enflasyonun ne bü
yük Ibür felaket olduğunu, esnaf ve sanatkârlarla, sa
bit ve dar gelirli yurttaşların; ımemur, emekli ve iş
çilerin, dul ve yetimlerin, toprağı yetersiz fakir çiftçi 
vie köylü!erin yaşamlarında biraz daha nefes almala
rının, ancak enflasyon canavarınım başımın ezilmesiy-
le mümkün dlacağını söyleyerek oy aldılar ve hu ca
navardan memleketi ve halkı, ancak kendilerinin kur-
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karabileceğini, enflasyonun mutlaka yüzde 10'lar se
viyesine düşürülmesi gerektiğini ilan ve iddia ederek 
ve daha iyi bir yaşam vaadiyle halkı aldatarak, ikti
dar koltuğuna oturdular; ama bugün, aradan dört 
yıla yakım bir iktidar dönemi geçmiş olmasına rağ
men, enflasyon hâlâ yüzde 40'lardan aşağı düşürüle-
memiştir; ortadirek dedikleri halk perişan olmuş, 
Türk esnaf ve sanatkârı Meslek Vergisini ödeyeme
yecek ibir duruma düşmüştür. 

Sayın Bıaşkan, sayın milletvekilleri'; yanlış ekono
mik politika ve uygulamalar nedeniyle, bugün, Türk 
Hailkı gereeklCen perişandır. Türikiye, daha 1982 yı
lında, 24 Ocak istikrar 'tedbirlerimin yanlış uygulan
ması sonucu yüksek faiz Ve faizlerin serbest bırakıl
ması medeniyle, büyük bir 'bankerlik faciası yaşamış
tır. Gerek yanlış ekonomik politika ve uıygulamalar-
dan ve gerekse Türkiye'yi idare edenlerin 'beceriksiz
liğinden kaymaklanan bu facianın yaraları henüz ka-
patı-lamamışitır. Bunum arkasından da bankaların if
lasıyla karşı karşıya kalınmıştır ve bu duruım devlete, 
Türk Milletine ve omun Hazinesine milyarlarca lira
ya mal olmuştur. Keza, daha dün, •büiyük şirket ve 
holdinglerim iflası ve memleket ekonomi :s!n;m çıkma
za girmesini önlemek üzere, yüce Meclis, şirket kur
tarma yasaları çıkarmak zorunda kalmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün huzu
rumuza, esnaf ve sanatkârların perişanlığını bir dere
ce gidermek üzere Belediye Gelirleri Kanununun 
Meslek Vergisi ile ilgili hükümlerimi yürürlükten kal
dırmayı amaçlayan bir yasa 'teklifi ile gelinmektedir. 
Çünkü, kemdi geçimini sağlamaktan acze düşen kü
çük esnaf ve sanatkârlar, artık, Meslek Vergisini 
ödeyemez ölmuışi!ardır. Buna bir de, ödenemeyen 
Meslek Vergilerinin cezaları eklenince, yüzde 300' 
lere varan vergi artışları karşısında esnaf ve sanatkâr
lar dükkâmlarını kapamak, işyerlerini terk etmek zo
runluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır; çünkü, hal
kınım nabzını elinde tutamayan, her gün zam üsrtüine 
zam yapılmasına ses çıkarmayan Türkiye'de geçim 
şartlarının fecaatinden habersiz olan ANAP iktidarı, 
b'jr de yülklsiek hayat standardı uygulaması ile, Bakan
lar Kuruluna ait olan yüzde yüz artırma yetkisini, 
Mesi1ek Vergisi için uygulamaya koyunca, halkın ta
hammülü taşmış, esnafın şikâyeti ayyuka çıkmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilli er i; Gaziantep Es
naf ve Sanatkârları Derneği Birliğinden aldığım bir 
mektubu kaynak göstererek, tüm Türkiye çapında es
nafın içinde bulunduğu çaresizliği, gündem dışı bir 
konuşmamla yüce Meclise duyurmuştum. Bununla da 

15 — 
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Ikalmıayıarak, İzmir Milletvekili Sayın Hüseyin Ayde
mir ve dokuz arkadaşımla 'birilikte, Meslek Vergisi
nin yürürlükten 'kaldırılması için, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine bir Ikanun teklifi vermiştik. Verdiğimiz 
kanun teklifi hülküimetçe de beninısenmiştiır. Ayrıca, 
teklifimiz Yozgat Milletvekili Luıtfullah Kayalar ve 
68 arkadaşının kanun teklifi ille de birleştirilerek ko-
mrsıyondan geçmiştir. Tekiifimıiız, işte bugün, Yüce 
Meclisin, yani sizler in huzurundadır. Teklifin kabu
lü ile, esnaf ve sanatkârın perişanlığına neden olan ve 
aslında tedv;m nedeni de ortadan kalkan Meslek Ver
gisini yürürlükten kaldıracağınızı umar, yüce Meclise 
şahsım ve grubum adına saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Osmanlıoğ-
lu. 

Btfend<"ım, açık oylamalarda oyunu kullanmayan 
tüye var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi sona ermiştir, oy kupaları kardırıl
sın. 

i(Oyların ayrımına başlandı) 

'BAŞKAN — DSP Gruibü adına, sayın Durcan 
Emirbaıyer, ıbuyurun efendim. (DSP sıralarından al
kışlar) 

DSP GRUBU ADINA DURCAN EMIRIBAYER 
(İzmir) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
lerini saygıyla selamlıyorum. 

(Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan 2464 Sa
yılı Belediye Gelirleri Kanununun Meslek Vergisi ile 
İlgili i Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve 1319 
Sayılı ElmUak Vergisi Kanununun 5 'inci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üze
rinde Demokratik Sol Parti Grubu adına görüşleri
mizi bildirmek üzere huzurunuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, ardı ardına ve alacakaran
lıkta acele ile çıkarilan kanunların da ömrünün, 1981 
yılında çıkarılan bu yasaya 'benzememesini temenni 
ediyoruz. Işite, sözde, ıbetediyelere gelir olsun diye çı
karılan ıbu yasanın çıktığı 1981 senesi genelde ülke 
insani arımızın iş hayatlarında işkence yılı olarak iz 
bırakımıış, birçok küçük esnafımızın işyerlerini kapat
malarına neden olmuştur. Burada vereceğimiz karar
la, bu işkencenin »ona ermesinin teminini sağlamış 
olacağız. 

Değerli milletvekilleri, 2464 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununun 1 inci maddesinde, «Belediye sınır
ları ve mücavir alanlar içinde; 

a) Ticarî, sınaî ve (serbest meslek faaliyetinde 
bulunmak, 

b) Motorlu taşıtlarla ticarî amaçlı yük ve yolcu 
taşımacılığı yapmak, 

Meslek Vergisine tabidir» denmektedir. 
Yine, 2 nci maddede, «Meslek Vergisinin mükel

lefi, sabit bir işyerinde ticarî, sınaî veya serbest mes
lek faaliyetinde 'bulunan gerçek veya tüzeilk iş illerdir. 

Ticarî amaçlı motorlu taşıt araçları işletilmesinde 
mükellef ,• ad'&rıma taşıt araçları kayıtlı bulunan ger
çek veya tüzelkişilerdir» denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, ıböyle, irdelenerek 
çıkartılan yasa nedeniyle, belediye ısınırları içerisin
deki mükelleflerin çektikleri çile iz bırakmış ve yine, 
bazı vatandaşlar 'bu alanların hudutları içerisinden 
kaçarak, demetimden yoksun ve de gayrî nizamî şart
larla işyeri açmaya zorlanmışlardli'r. 

işte, ıbu iki maddeden korkan ve ürken vatandaş 
Tanımızın, hemen belediye sınırlarının bittiği yerde, 
köy statüsündeki alanlara geçmelerine, Ibu kanun se
bep olmuştur. 

IMladde 3%, «ili özel 'idareleri, Belediyeler, 'Köyler 
ve bunların kuracakları birlikler...» denmekte ve yi
ne 3 üncü maddenin (b) bendinde, Gelir Vergisi Ka
nununun 9 uncu maddesine göre muafiyet, (c) ben
dinde ise, «Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci mad
desine göre Kurumlar Vergisinden muaf tutulan ku
rumlardan ve sair ayrıcalıklardan bahsedilmektedir. 
Yani, içimden çıkılmaz kargaşa yığını... 

4 üncü ımaddede, ödeme kargaşası vardır ve «en 
az», «en çok» (tabiri getirilmiştir. 'Bunu kim yapacak, 
ölçüsü me olacak, en çok, en az hususunda kanaat 
nedir, bu kanaat kimlere bırakılmıştır? İçinden çıkıl
ması mülm'küın olmayan ımuameleterle, belediye yöne
ticileri ile vatandaşı karşı karşıya getirilmiş, âdeta, 
aralarına bir pazarlık sifiatü&ü sokulmuştur. Asılında, 
amiyane bir tabirle, «ıBu kanunun her tarafı ve her 
yönü falsodur» demek yerinde olacaktır. 

2464 ısayılı Yasanın 5 imci (maddesinde, «Meslek 
Vergisi, mükelleflerin işyerlerinin bulunduğu yer be
lediyesince tarh olunur» ibaresi vardır. Bu hüküm ne
deniyle, yukarıda bahsettiğimi belediye hudutları dışın
daki yerlerde 'işyeri açan esnafnmıız gibi, bu yasa uy
gulamasından sonra, motorlu araçlardan bazılarının 
da, belediye hudutları dışında faaliyet (gösterdikleri 
izlenmiştir. 

Kaldı ki, mücavir alan dışında, çok iptidaî şart
lar altında yürütülen faaliyetlerin, mücavir alan dı
şına kalkması bakıımıtndan, bu yasa herhangi bir kat
kı da getirmemiş, aksine altyapımın mücavir alan dı
şında hazır ve yeterli olmaması nedeniyle, çevrenin 
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fobzu'lması, tahribi ve de kirletilmesi bakımımdan bir-
faik-ım o'uırnisuzkıklan da beraberimde getirmiştir. 

Mesilek Vergisinde birliık sağlanamamış, uygula
mada keyfîliklere neden olunmuştur. Belediyelerin, 
milkıiar olarak takdir ettikleri rakamlar adaletsizlik
lere vie keyfîliklere yo i açmış; yalnız miktar itibariyle 
değil, verginin tarh, ıflahakkük ve tahsilinde d'e birlik 
sağlanamamış ve 'bu konulda haşarıya 'ulaşılamamış
tır. 

Bu konuda ibir örnek vermek istiyorum : Kanu
nun, yürürlükten kaldırılması istenilen 1 imci madde
sinin (a) fıkrasına göre, senbesıt meslek erbabı, Mes
lek Vergisine tabi tutufiımuşibuT ve 'bilindiği gibi, ımil-
letVekilleırimizin çoğunu avukat ve doktor gibi ser
best 'meslek erbabı teşkil etmektedir. 

Şimdi soruyorum : Örneğin, milletvekili - avukat 
arkadaşlarımdan, Meslek Vergisi Ödemiş veya 'buna 
muhatap o'mıış kimse var mıdır? Tabiî, iısıtisnalar 
kaideyi boamaz; yine de ıben, olduğunu zannetimiyo
num. 

Sayın milletvekilleri, teklifin gerekçesi, Meslek 
Vergisinin 1981 yılında gösterilmesinin hiçbir haklı 
hukuksal yanı bulunmadığım göstermekte ve beledi
yelerin gelirlerinde önemli bir azalma meydana ge
tirmeyeceği nedeniyle, yürürlükten kaldırılması is-
tenJıimektedir. Bu nedenle, verginin, sadece, belediye
lere gelir 'temin etmek için çıkarıldığının ve •belediye
lerim yükünün, ağır koşullar altımda yaşamını zor sür
düren esnafımızın ısırtma yüklendiğinin açık seçik bir 
itirafıdır. Sadece, 'belediyelerin ihtiyacı var diye, eko
nomik (bakımdan ıgüçsıüz (bulunan küçük esınafa vergi 
yüklemenin, çağdaş vergileme sistemine uygun ol
madığı kanısındayız. 

Diğer yandan, mesldk vergisinin şoför, berber, 
kunduracı, (tamirci gibi, el emeği ile geçinen küçük' 
esnaftan kaldırılması ne kadar 'haklı ise, büyük tüc
car ve sanayiciden kaldır »İm a s un in o denli yersiz oldu
ğu kanısındayız. Anlaşılan iktidar, büyük tüccar ve 
sanayiciyi bu Vergiden kurtarırken, onların hayrına 
ve utanç belası olarak küçük esnafı da ister istemez 
bu verginin dışunda tutmaya medbur ka'mışitır. Eğer 
famın ıböyle olmadığını sadece büyük tüccar ve bü
yük sanayiciye yaranmak için bu vergiyi kaldırma
dıklarını iddia ediyorlarsa, (buyursunlar, bu vergiyi 
sadece, beriberin, ayakkabıcının, tamircinin ve şo
förler gibi küçük 'ösmafın üzerinden kaldırsınlar, ama 
diğerlerini kaldırmasınlar. Yiani, bu vergiden etkilen
meyen ve belediye hizmetlerimden en çok yararlan
dıkları açık seçik ortada bulunan ve ödeme gücü o'an 
büyük sanayici ve büyük tüccardan bu vergiyi ala

lım. Çünkü, vergilendirmede, hizmetten faydalanma 
yanında ve omdan da daha önemli olarak, ödeme gü
dü iötaemH b r̂ kriterdir. 

Ş'imdi, ibu ıtasarı ile, Şoför Ahmet, Kunduracı 
Mehmet, Berber Hasan ile Sanayici Sakıp Ağayı, 
Salyangoz İhracatçısı Hasibi Ağayı ve eski kurtluıpey-
ınir tüccarı Koç'u laynı kefeye Ikayamazsmız; ama siz 
koyuyorsanız, doğrusu adalet anlayışınıza hayran ol
mamak mülmkün değil. Bu anlayışınıza, doğrusu pes. 

iSayın «milletvekilleri, hataların giderilerek, küçük 
eamafıımızın üzerinden bu acayip verginin kaldırılma
sından yanayız. Bu münasebetle, Demokratik Sol 
Parti Grubu ve şahsıim adına, yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. ıflDSP şuralarımdan alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elmirbayer. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Osman 

Işık, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA OSMAN IŞIK (An

kara) — Sayın Başkan, muhterem milletvekillerıi; 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yapılacak 
değişiklikler ile1, Meslek Vergisini kaldırmayı amaç
layan kanun tasarısı üzerinde, Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda
yım. 

Muhterem milletvekilleri, Başbakanımız Sayın 
Turgut Özal her zaman söyler; Türkiye'mizde, iki 
zümre mensubu, zor şartlarla çok büyük mücade
leler vermektedir. Bunlardan birisi, ekmeğini toprak
tan ve taştan sökerek çıkaran Türk çiftçisidir. 

Malumlarınız olduğu gibi, Türk çiftçisinin mü
cadelesini kolaylaştırabilmek için, iktidara geldiği
miz günden beri, bütün tedbirler alınmakta ve gerek
li kanunların çıkarılmasına çalışılmaktadır. En son 
olarak da, yine bir tedbirler paketi, ile, Türk çiftçi
sine, mücadelesini kolayca yapabilmesi için gerekli 
katkıda bulunulmuştur. 

Bunlardan birisi de, Türk esnaf ve sanatkârıdır. 
Yine, Başbakanımızın deyimi ile Türk esnaf ve sa
natkârı, alnının teri ve bileğinin gücü ile ekmeğini 
taştan çıkaran bir sektörün, mensuplarıdır. 

Şimdi, bu yasa değişikliği kanunlaştığı takdirde, 
Türk esnaf ve sanatkârının, belediyelere ödemekte 
bulunduğu, hem maddeten, hem de psikolojik yönden 
büyük sıkıntılara neden olan bu vergi yükünün, Türk 
esnaf ve sanatkârının üzerinden kaldırılmasının, Türk 
esnaf ve sanatkârının zor mücadelesini bir nebze olsun 
kolaylaştırma açısından yararlı olacağı kesin görüş ve 
kanaatindeyiz. Tasarı kanunlaştığı takdirde, Türki-
yemizde bulunan 1 419 084 esnaf ve sanatkâr, bu 
Meslek Vergisinin kaldırılmasından yararlanacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi, başlan
gıçta seçim beyannamesiyle, parti ve hükümet prog
ramıyla, milletine vaat ettiklerini bir bir yerine ge-
ftirme konusunda gerekli çabayı göstermiş ve çoğun
da da başarı sağlamış bulunmaktadır. Biraz önce 
konuşan değerli muhalefet mensubu milletvekili ar
kadaşımın iddia ettiği, esnafın her gün kapılarını 
kapatmak zorunda olduğu konusu, yanlış bir iddia
dır. Çünkü ben bizzat, üze'rine basa basa söylüyo
rum, Ankara'da bulunan esnaf ve sanatkârların top
lantısını, istisnasız, kaçırmadan takip etmekteyim. 
Ben orada, esnaf ve sanatkârların dükkânlarını ve iş
yerlerini kapattığı konusunda, esnaf ve sanatkâr tem
silcilerinden hiçbir şekilde bir söz işitmedim. 

Enflasyonla mücadele konuluma gelince: Anavatan 
Partisi, mücadelesini verdiği bütün sorunları yen
mekte olduğu gibi, enflasyonla da mücadele gay-
re'tini gütmüş ve neticede, enflasyonu yüzde 120'ler-
den yüzde 20'lere indirme başarısını da sağlamıştır. 
Belirtilen diğer hususlara, en nihayet kuru bir iddia 
utmaktan 'ileriye gidemeyecek görüşler olduğu kanaa
tini arz etmek isterim. 

Tasarının kanunlaşmasının sağlayacağı yararların 
heyecanıyla, şimdiden, «dHayırlı uğurlu olsun» diyor, 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işık. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

10. — Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Av
rupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/825) (S. Sa
yısı : 558) (Devam) 

BAŞKAN — Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
oylama sonucunu açıklıyorum. 

Oy sayısı : 249 
Kabul : 235 
Ret : 9 
Çekinse r, : 3 
Geçersiz : 2 

Böylece, tasarı kabul edilmiştir efendim. 
11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu

riyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/833) (S. Sayısı : 559) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti ite Tunus Cum
huriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çift Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının oylama sonucunu açıklıyorum. 

Kullanılam oy : 245 
Kabul : 241 
Çekinser 2 
Geçersiz : 2 

Bu da kabul edilmiştir efendim. 
12. — 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

Meslek Vergisi ile İlgili Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde
mir ve 9 Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Yoz
gat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve 68 Arkadaşı
nın, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun I - 11 
nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmalı Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/842, 2/424, 2/435) (S. Sayısı : 560) (Devam) 

BAŞKAN —- Söz sırası, Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Osman Bahadır'ın. 

Buyurun Sayın Bahadır. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başka

nım, ben bu tasarı üzerinde değil, Yargıtay Kanu
nu üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
•Hükümet adına, Tarım Orman ve Köy-

işleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan. 
Buyurun Sayın Doğan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, belediyeler, uzun 
yıllar, malî sorunlar yüzünden arzulanan hizmetleri 
verememişlerdir. Bu sorunlara çözüm bulmak ama
cıyla 1980'li yılların başından itibaren yapılan ka
nunî düzenlemelerle, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nunu ile 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdare
lerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilme
si Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca, 
1986 yılı başından itibaren de, emlak vergileri be
lediyeler 'tarafından toplanmaktadır. Yapılan bütün 
bu düzenlemeler sonunda, belediyelerimiz yeterli ma
lî imkânlara kavuşturulmuş bulunmaktadır. 

26 Mayıs 1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun 1 ilâ 11 inci maddelerinde, Mes-
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lefc Vergisine ilişkin hükümler yer almaktadır. Aynı 
kanunun 4 üncü maddesiyle de, bu vergiye ilişkin 
tarifeler belediye ve meslek grupları itibariyle mes
lek kuruluşu esasına göre düzenlenmiş bulunmakta
dır. Aynı kanunun 96 ncı maddesinin (b) bendinde yer 
alan maktu tarifeleri, Meslek Vergisi dahil - kanun
da belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şar
tıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve 
ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak, beledi
ye meclislerince tespit olunacağı; bu kanuna, 3239 
sayılı Kanunun 124 üncü maddesiyle eklenen (c) 
fıkrası ile de, Meslek Vergisinin en az ve en çok 
miktarlarını 10 katına kadar artırmaya Bakanlar Ku
rulunun yetkili kılındığı hüküm altına alınmış bu
lunmaktadır. 

Meslek Vergisi ülkemizde ilk defa 1981 yılın
da, 2(464 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle bera
ber, vergi sistemline dahil edilmiştir. Sayıları 1 720 
civarında olan belediyelerden - aralarında büyük şe
hirlerin belediyelerinin de bulunduğu 900 belediye
den - alınan bilgilerden, 1985 yılında, Meslek Vergi
sinden, takriben 5 milyar lira civarında para top
lanmıştır. Belediyelerin, Meslek Vergisiyle ilgili tari
felerini, kanunun kendilerine verdiği limitler içeri
sinde tespit etme yetkilerinin bulunması, bu vergi
lerin uygulanmasında paralellik ve birliğin sağlan
masına ve dolayısıyla bu vergiden beklenen gayeye 
ulaşılmasına imkân verememiştir. 

2 Şubat 1981 tarihli, 2380 sayılı Belediyelere ve 
il Özel İdarelerine Genel Bütçe Gelirlerinden Pay 
Verilmesi Hakkında Kanun ile, belediyelere, top
lam vergi gelirleri üzerinden pay verilmektedir. Söz 
konusu kanunun 1 inci maddesi uyanınca verilen bu 
paylar, geçici 3 üncü maddeye göre yıllar itibariyle 
farklı uygulanmıştır. Buna göre, belediyelere, genel 
bütçe gelirlerinden verilen paylar şu şekilde olmuş
tur. 

'1984 yılında 7,15, 
1985 yılında 8,15, 
Ve nihayet 1986 ve 1987'de 8,55. 

Genel bütçe gelirlerinden, belediyelere, giderek 
artan oranlarda pay verilmesinin yanı sıra, vergi 
gelirlerindeki artışlara paralel olarak da, belediye
lerin paylarında önemli artışlar sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, Belediye' Gelirleri Kanununun 
verdiği imkânla, bu kanunda yer alan diğer vergi 
ve harçlardan da önemli miktarda gelir sağlanmak
tadır. 
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Bunun sonucu olarak, Meslek Vergisinin yürür
lükten fcaldırılmasuıın, belediyelerin gelirlerinde önem
li bir azalma meydana getirmesi söz konusu değil
dir. Ancak, bu verginin yürürlükten kaldırılması, 
meslek vergisi mükelleflerini, özellikle e'snaf ve sa
natkârları büyük ölçüde ferahlatacaktır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; buna bir 
rakam vermek gerekirse, (belediye gelirlerinin azal-
madığına dair) 1983 yılında bütün belediyelerin ge
lirleri, - genel bütçe vergi gelirlerinden paylar ala
rak - takriben 103 milyardan ibarettir. Oysa, geçen yı
lın sonunda, bu rakam 688 milyara çıkmıştır. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Hangi
si Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞ/LERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Genel bütçe 
vergi gelirlerinden belediyelere tahsis edilen miktar
lar, 1983 yılı sonunda 103 milyar, 1986 yılında ise, 
bu rakam 688 milyardır; büyükşehir belediyeleri da
hil. Özel idareleri de bunun üzerine koyarsak, 1983 
yılında 123 milyar lira olan mahallî idare gelirleri 
(genel bütçe kaynaklarından) geçen yıl sonu itiba
riyle 758 milyara baliğ olmuştur. Bu rakamın, sa
dece belediyeler olarak bu yıl 1 trilyonu geçeceğini 
tahmin etmekteyiz. 

'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; organize 
sanayi bölgeleriyle sanayi ve küçük sanat sitelerinin, 
ötedenberi, çeşitli teşvik araçları ve vergi teşvikle-
riyle devlet tarafından desteklenmesine büyük önem 
verilmiştir. Bilindiği gibi, 2982 sayılı Kanunla bu si
telerin yapımı, 1988 yılı sonuna kadar, her türlü ver
gi, resim ve harçtan muaf kılınmıştır. Sağlanan bu 
vergi teşviklerine, bu tasarı ile, Emlak Vergisi geçici 
muafiyeti de eklenmek suretiyle anılan siteler için 
önemli bir teşvik daha öngörülmektedir. 

Burada, 'biir sayın milletvekili, bu muafiyetin, bü
yük sanayicilere ve tüccarlara büyük vergi kolaylığı 
getireceğini ifade ettiler. Oysa gerçek şudur: Bu nam 
altında alınan vergiler, çeşitli durumda bulunan es
nafın, tüccarın, meslek gruplarının durumuna göre, 
yılda !2 100 lira ile 108 bin lira arasındadır. Dola
yısıyla, azamî olarak 108 bin lira olan bir paranın, 
büyük tüccar ve sanayici için herhangi bir anlam 
ifade etmeyeceğini de, burada özellikle vurgulamak 
istiyorum. 

Son olarak, komisyonda, hükümetimiz, tarafından 
getirilen bu tasarıya ilave edilen 2 nci madde ile 
«Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışın
da inşa edilecek ahır, samanlık, kümes ve hayvan 

— 19 — 
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barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler (Bina İn
şaat Harcı dahil) yukarıda sayılan müstesnadır.» 
Bu da, çiftçimiz açısından önemli bir karardır. Do
layısıyla, hem meslek vergilerini yeniden tanzim ede
cek, hem de çiftçilerimizin bazı sıkıntılarını gidere
cek önemli bir tasarı haline gelmiştir. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; Meslek Vergisi
nin kaldırılmasını ve Emlak Vergisinde yapılacak 
değişikliğin değerli 'katkılarınızla kanunlaşmasını ve 
bu kanundan faydalanacak vatandaşlarımıza hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına, Sayın İsmail Sanman, buyurun 

efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli millletvekilleri; hükümetimiz, işbaşında bu
lunduğu süre içerisinde, esnaf ve 'sanatkârlarımızın 
sorunlarını iyileştirir istikametteki önemli tedbirlerin 
yanı sıra, kanunî tedbirleri de almış bulunmaktadır. 
Bunlardan bazılarını ifade etmek isterim. 

Daha önce bazı esnaf ve sanatkârlarımızın Eğ
lence Vergisini kaldıran kanun, yine Gelir Vergis"" 
mükelleflerinin servet beyanını kaldıran kanun, yine 
Gelir Vergisi oranının yüzde 35'den yüzde 25'e in
dirilmesi, Minibüs Esnaf Sanatkârının Taşıma Kapa
sitesinin Artırılmasına Dair Kanun, kamyon esnafı
nın nakliye1 kapasitesinin istedikleri duruma getiril
mesi, esnaf ve sanatkârların sosyal güvencesi olan 
Bağ - Kur Yasasında da çok önemli değişiklikler 
yapılarak esnaf ve sanatkârımızın hizmetine sunul
muştur. 

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlarımızı yakinen ilgilen
diren, Esnaf Kefalet Kooperatiflerini ilgilendiren 
1163 sayılı Kanunla ilgili Teklif de yine Türkiye Bü
yük Millet Meclisimizin gündeminde ve sanıyorum 
biraz sonra da görüşülecektir. 

Keza, şu anda görüşmekte olduğumuz, 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik tasarısı ve es
naf ve sanatkârımızın belediyelere ödemekte olduk
ları Meslek Vergisini ortadan kaldıran teklif, esnaf 
ve sanatkârımızın meselelerini iyileştirmede ve hü
kümetimizin bu konulara yaklaşımını burada bir kere 
daha takdir ediyorum. 

Ancak, yine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunda esnaf ve sanatkârın müşteki olduğu bir husus 
da, Tabela Vergisidir. Tabela Vergisi nedeniyle, es
naf ve sanatkârımız, belediyelerle devamlı sürtüş

me halindedir. Bu yasada, yani 2464 sayılı Kanunda, 
tabelanın büyüklüğü, ebadı ve şekli, ışıklandırılması 
gibi hususların da, bir anlaşmazlığın giderilmesi ba
kımından, bu teklifin içerisinde yer alması çok daha 
isabetli olurdu. Çünkü, esnaf ve sanatkârını kendi ser
mayesi, kendi el emeğiyle, alınteriyle, kendi nafaka
sını sağlayan ve ayrıca başkalarına da ekmek ka
pısı olan kimseler olduklarını biliyoruz. Bu bakım
dan, çok kapsamlı ve anlaşılması güç olan vergilerin 
azaltılması veya ortadan kaldırılması, anlaşılır şekle 
getirilmesi gerekmektedir. Onun için, şu anda görüş
mekte olduğumuz tasarının bir yarayı daha saraca
ğına inanıyor, hayırlı olmasını diliyor ve saygılar su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İsmail Sa
ruhan. 

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

yın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP iktidarı, 
ifratla tefrit arasında gidip geliyor, aynen bir salın
cakta sallanır gibi. Bakınız bunu, geçen dönemlerde 
değişiklik yapılırken söylenen sözleri okumak sure
tiyle, sizlere açıklamak istiyorum. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Vural Bey de 
sizin gibi sallanıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
4 Aralık 1985 tarihli tutanağı okuyorum. O tarihte, 
belediyelerle ilgili bu yasada bir değişiklik yapıl
mıştı. Bakınız, o dönemde başka bir parti (MDP) 
Grubu adına konuşan İsmail Şengün ne diyor. «Bu 
işin, kanun tekliflerinin, Önergelerin, böyle, birden
bire, pat diye, Yüce Meclisin huzuruna getirilme
sinin muhtelif sakıncaları bu kürsüden, defaatle ifa
de edilmiştir. Eğer, bizler milletvekilleri olarak, ne
yin, konuşulduğunu bilemezsek, sadece, Başkanlık 
Divanınca okunan bir metinle meseleye vukufiyet 
peyda edersek, sanıyorum yüce Meclisin gerçek ira
desinin tecelli etmesinde büyük bir hata ortaya koy
muş oluruz.» Çünkü, aniden bir önerge verilmiş ve 
bütün rakamlar değiştirilmişti, Sayın Şe'ngün o za
man buna itiraz etmişti. 

İkinci olarak, Sayın Reşit Ülker'in bir ifadeleri 

var. Şöyle diyor Sayın Ülker: «Ancak, bir genel bil
gimiz var; pahalılık almış yürümüş, enflasyon var, 
enflasyondan dolayı !bir miktar artırma yapmak 
gerekir. Kanundan, genel hatlarıyla bu anlamı çıka
rıyoruz. 

— 20 — 



T. B. M. M. fi: 107 

Değerli milletvekilleri, bir defa,' bu getirilenlerin, 
hemen hemen yüzde 95'i, doğrudan doğruya vatan
daşı ilgilendirir! Bu getirilenler mükelleflere yüklen
diği zaman, onların üzerinde kalmayan ve vatanda
şa aktarılan vergilerdir. Meslek Vergisini koyduğu
nuz zaman, esnaf bunu vatandaşa aksettirecektir.» 

Bu arada, benim de birtakım konuşmalarım ol
muş. İzin verirseniz onları da, iki küçük paragraf 
halinde tekrarlamak istiyorum. 

Şöyle demişim 1985'te: «Meslek Vergisinde, satış 
ölçüleri, vesaire farklı olabilir; madem getiriyorsu
nuz, bunu, satış tutarına ve hizmet ölçüsüne göre 
değiştirmeniz de mümkün olabilir. 80 -milyon lira
lık satış yapandan da aynı parayı alacaksınız, 2 mil
yon liralık satış yapandan da aynı parayı alacksı-
nız. 2 milyon liralık satış yapan da, bunu tüketiciye 
yüklemeye çalışacak ve haksız bir rekabet böylece 
doğacak.» 

Yine, başka bir vesileyle, aynı değişiklik üzerine, 
bir konuşmamda şöyle demişim: «Meslek Vergisi, 
İlan ve Reklam Harcı, İşgal Harcı ve sair, bütün 
harçları, maktu vergileri, iki, üç, beş, on kat artırı
yorsunuz. §imdi getirilen bu madde ile, bu artırım
dan sonra on kat daha artırma yetkisini istiyoruz, 
yani yirmi, otuz, elli ve yüz kat artırmayı getiriyo
ruz. 

ikincisi, belediyelere çeşitli fonlarla ve bütçeden 
verdiğimiz genel gelirlerden 1986 yılında en az 1 
trilyon kaynak transferi yapılmış olacak. Bu yetki
yi de verdiğimiz zaman, vatandaşı gerçekten çok 
büyük bir şekilde ezmiş olacağız. Ben diyorum ki, 
yeter artık vatandaşı bu kadar ezmeyin, biraz in
safa gelin.» 

Şimdi, getirdiğiniz değişiklikteki, Maliye Bakan
lığının gerekçesinde iki pasajı okumak istiyorum. 
«Sayıları 1 720 civarında olan bütün belediyelerin 
Meslek Vergisi ile ilgili tarifelerini Kanunun kendi
lerine verdiği limitler içinde tespit etme yetkilerinin 
bulunması, bu verginin uygulanmasında paralellik 
ve birliğin sağlanmasına ve dolayısıyla bu vergiden 
beklenen gayeye ulaşılmasına engel olmuştur.» Altta, 
ayrıca, küçük bir cümle var, okuyorum: «Meslek 
Vergisinin yürürlükten kaldırılmasının belediyelerin 
gelirlerinde önemli bir azalma meydana getirmesi söz 
konusu değildir.» 

Sayın milletvekilleri, birbuçuk yıl önce söyledik
lerimizi, muhalefetin söylediklerini, ancak yerine ge
tiriyorsunuz. Yani, vatandaşın ezildiğini anlıyorsu
nuz, zorlukla karşılaşıldığını anlıyorsunuz; bunun ek 
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bir malî külfet getirmeyeceğini anlıyorsunuz ve on
dan sonra kaldırmaya kalkıyorsunuz. Yani, değişik
likleri, belli bir döneme, özellikle getiriyorsunuz. 
Görülüyor ki, Aralık 1985'te korsan önergelerle ge
tirdiğiniz değişiklikleri birbuçuk sene sonra kaldırma
ya yöneliyorsunuz, apar topar önergelerin zararını 
işte burada görüyorsunuz. 

SALİM EREL (Konya) — Seçim şakası. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Tartışmaların dinlenilmemesinin, makul önerilerin 
dinlenilmemesinin zararını burada görüyorsunuz. 

SABİT BATUMLU '(İstanbul) — Yine boşa çı
kıyor. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Ben de, benden önce konuşan sayın milletvekiline ka
tılıyorum; küçük esnaftan kaldırılması doğrudur; ama 
büyük gelir sağlayan, büyük miktarda satış yapan 
tüccar ve sanayiciden kaldırılmasını, eşitlik ilkesine 
de aykırı buluyorum. 

BEŞİR ÇELEBİOĞLU (Mardin) — Karıştırma 
ortalığı, karıştırma. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Bu arada, sayın ANAP sözcüsü, «ANAP iktidarının, 
enflasyonu yüzde 1'20'den yüzde 20'lere indirdiğini» 
belirttiler. Sayın milletvekilleri, 1983'te, ANAP ikti
darı aldığı zaman, enflasyon yüzde 30'lardaydı, ne
rede yüzde 120'lerdeydi? Onu indirmemiştir ki, ANAP. 
Bilakis yüzde 30'lardan yüzde 50'lere çıkardınız. 
Sizin başdanışmanınız olan Kahveci bile bugünkü 
fiyatlar karşısında şoke oldu, ke'ndisi gazetelere iti
raf etti bunu., 

Onun için, lütfen, burada gerçekleri konuşalım. 
Aslında, yaptığınız, seçim yatırımıdır. Seçim yatırı
mı yapıyorsunuz, esnafın oylarını toplamak istiyor
sunuz; ama benim size güvenim yok, sanıyorum es
nafımız da güvenmeyecek ve seçimden sonra yeni
den geri getirmeyeceğinizi nasıl bilelim, nasıl emin 
olalım?... 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
Efendim, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 

son bulmuştur. Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Çoğunluk var 
mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, oylarken eğer itirazınız 
varsa ifade edersiniz, sayarım. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Meslek 
Vergisi ile ilgili Maddelerinin Yürürlükten Kaldırıl
ması, Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 1319 Sayın Emlak 
Vergisi Kanununun S inci Maddesine Bir Fıkra 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci mad
deleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, buyurun efen

dim. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 
SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; belediyelerin sınıflara ayrılması ve 
vergi miktarlarının asgarî ve azamî miktarları ara
sında belediyelere takdir ve yetki verilmesi, vergi
nin hem mahal itibariyle muvazenesiz, hem de- mü
kellefler bakımından gayri adil sonuçlar doğurmakta 
olduğu malumlarınızdır. 

Sayın milletvekilleri, Meslek Vergisi, mükerrer 
ve sabit vergi olması nedeniyle, gayri adil bir ver
gidir. Ayrıca, belediyelere sağlanan bütçe gelirleri 
nedeniyle bugün bir rahatlık mevcuttur. Mükellefe 
ek bir külfet getirmesi ve bilhassa, esnaf ve sanat
kârımızın zor şartlar altında bulunduğu bu devirde, 
bu verginin mevcudiyetine karşıyız. 

Bu verginin, gayri adil olması nedeniyle kaldı
rılmasını, Doğru Yol Partisi Grubu olarak olumlu 
bulduğumuzu ve kaldınknıası lehinde oy kullana
cağımızı arz eder, yüce heyetinizi saygıyla selamla
rım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmen
oğlu. 

©aşka söz isteyen?.*. Yok. 
TÜRKÂN TURGUT ARIK AN (Edirne) — Sa

yın Başkan, oiir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, sorunuz. 
TÜRKÂN TURGUT AR1KAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, acaba, 1986 yılında, kaldırılan bu mad
delerle ilgili olarak; ne kadar vergi toplanmıştır; 
1986 yılı rakamlarıyla rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, «1986 yılı rakamları
na göre ne kadar vergi toplanmıştır?» diye soruyor
lar. Şu anda cevap vere'bilecek misiniz? 

TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Efendim, ilk tak
sit nisan ayında olduğu için, 1986 yılı vergisi henüz 
tahsil edilememiştir. 1985 yılı için biraz evvel rakam 
verdim; 5 milyar lira civarında para toplandığını 
söyledim. 

BAŞKAN — Efendim, soru cevaplandırılmıştır; 
teşekkür ederim. 

Başka sorusu olan?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum1: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 1 linçi madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Ka

nununun '80 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Do-
lasıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanun Hükümleri uyarınca yapılan yapı 
ve tesisler ile Belediye ve Mücavir alan sınırları 
içinde veya dışında inşa edilecek ahır, samanlık, kü
mes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve te
sisler Bina inşaat Harcı dahil yukarıda sayılan Harç
lardan müstesnadır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok^ 

Bir önerge var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci mad
desiyle değiştirilmesi istenen 2464 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununun 80 inci maddesinin son fıkrasın
dan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Organize sanayi bölgeleri ile Sanayi ve Küçük 
Sanayi Sitelerinde Yapılan Yapı ve Tesisler, Bina 
İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından müs
tesnadır,» 

İsmail Saruhan Nihat Harmancı 
Ankara Konya 

Hikmet Biçentürk Seçkin Fırat 
İçel Bolu 

Rüştü Kâzım Yücelen Mustafa Uğur Ener 
içel Kütahya 

Gerekçe: Yapılan değişikliklerle sanayiin gelişme
si ve bu tür faaliyetlerin teşviki amacıyla Organize 
Sanayi Bölgeleriyle Sanayi ve Küçük Sanat Sitele
rinde yapılan yapı ve tesislerin Bina İnşaat Harcı ve 
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Yapı Kullanma İzni Harcından istisna edilmesi sağ
lanmaktadır, 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

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

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) —. Katılıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bu konuda bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Madde görüşmeleri bitti efendim, 
soramazsınız, 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sormadınız ki 
efendim, kendi kendinize... 

BAŞKAN — Neyi soracaktım efendim? Tek tek, 
zatı âlilerine, «Soru soracak mısınız?» diye mi sor
mam lazım? 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Estağfurullar. 
«Soru var mı?» diye sormadınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Öyle şey olur mu? Soru soracak 
kişi daha önceden söyler. Burada oylama yapıyo
rum efendim... 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
yalnız o tarafa bakarak önergeyi oyluyorsunuz. 
Önerge hakkında soru sormak isteye'n var mı diye 
sordunuz mu? Bakın zabıtlara göreceksiniz. 

BAŞKAN — Önerge ile ilgili kime soracağım 
efendim. 

SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın üyelere 
soracaksınız. 

BAŞKAN —• Önerge için sayın üyelere sual so
rulur mu? 

SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın Başkan, 
bir konuda sayın bakandan bir sorum vardır, lüt
fen... 

BAŞSKAN — Bir dakika efendim... 
Maddeyi kabul edilen önerge ile' birlikte oyları

nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde önerge ile birlikte kabul edilmiştir efen
dim. 

3 üncü maddeyi okutuyorum:. 
MADDE 3. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Ko-

nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE 4. — 1986 takvim yılına ait 

olup 1987 yılında tarh edilen ve tahakkuk eden mes-
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lek vergileri terkin, tahsil edilmiş bulunanlar ret ve 
iade olunur.» 

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

SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın Başkan, 
sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Biraz evvel ge

çen maddede, bundan sonra yapılacak olan sanayi 
sitelerinden harç ve vergi alınmayacağı söz konusu 
ediliyor. Acaba bundan önce alınanlar iade edilecek 
mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. 'HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Hayır efendim. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Peki onların 

günahı ne? Bundan sonrakilerde'n niye almıyorsu
nuz Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum): Kabul eden

lerdi Kabul etmeyenler... Madde kabul ' edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu

nunun 5 inci maddesine (e) fıkrasından sonra gel
mek üzere aşağıdaki (f) fıkrası eklenmiştir. 

«f) Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük 
sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği ta
rihli taklip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile 
geçici muafiyetten faydalandırılır.» 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5ıinci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu

nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 17. — Bu Kanunun 5 inoi 
maddesinin (f) fıkrasındaki geçici muafiyet, daha ön
ceki yıllarda inşaatı biten binalar için inşaatın bittiği 
yılı takip eden yılın başından itibaren hesaplanır ve 
kalan süre kadar uygulanır. 

Bu maddede yer alan geçici muafiyete tabi bina
ların 1987 yılına ait emlak vergileri terkin, tahsil edil
miş bulunanlar ret ve iade olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, soru sorabilir miyim? 
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BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurunuz. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, bu tür muafiyetler nedeniyle, ne kadar 
vergiden vazgeçileceği hesaplanmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Efendim, şu 
anda elimizde bir rakam yok. Bu, tabiatıyla, yapılmış 
ve yapılacak bina sayısına bağlıdır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde ikabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Bu Kanun, 1.1.1987 tarihinden ge

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi Okutuyorum: 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

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

ler..5 Kabul etmeyenler... Madde ikabul edilmiştir. 
Teklif açık oya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında do

laştırılmak suretiyle yapılmasını, oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kupalar, sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
'(Oyların toplanmasına başlandı) 
13, _ 4.2.1983 Tarihli ve 2797 Sayılı Yargıtay 

Kanununun 5 ve 14 üncü Maddelerinde Değişiklik 
yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/838) (S. Sayısı : 561) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
13 üncü sırada, 4.2.1983 Tarihli ve 2797 sayılı 

Yargıtay Kanununun 5 ve 14 üncü Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?... Yok. 
Hükümet?... Yok. 
Komisyon ve hükümet bulunmadığından, taşan

ıma görüşülmesi ertelenmiştir. 
14. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar oğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 ncı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 562) 
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BAŞKAN — 14 üncü sıradaki, Antalya Millet
vekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175 ve 176 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifli ve Adalet Komisyonu Raporunun gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?... Yok. 
Hükümet?... Yok. 
Komisyon ve hükümet bulunmadığından teklifin 

görüşülmesi ertelenmiştir. 

15. — 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile 
Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 15.4.1987 Ta
rih ve 3353 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (1/840) (S. Sayısı : 563) (1) 

BAŞKAN — 15 inci sıradaki, 22.5.1986 Tarih ve 
3290 sayılı Kanun ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 
2981 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 15.4.1987 Tarih ve 3353 sayılı Kanun-
ve Anayasanın '89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve" Turizm 'Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza arz ediyorum: Raporun okunmasını 
ikabul edenler.i. Etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi adına, Sayın 
Mazhar Haznedar söz istemişlerdir. 

Buyurunuz efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben de 

söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı efendim? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Grup 

adına istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına konuşma yetki belge
niz var mı efendim? 

M. ISEYFİ OKTAY (Ankara) — Var efendim, 
var; takdim edilyoruz. 

(1) 563 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAIŞKAN — Tamam efendim, gelsin, veririz. 
Evet, 'buyurun efendiım. 
DYP GRUBU ADINA ALÎ MAZHAR HAZNE 

DAR (Ordu), — ıSayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşmekte olduğumuz ibu 'Kanun, yakın bir za
man önce yüce Meclisten geçmişti; ancak, bu ara
da bazı hadiseler oldu, 31194 sayılı imar Kanunu
nun bazı maddeleri Anayasa Mahkemesince iptal 
edilerek iade edildi. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız, 
yüce Meclisten geçmiş olan bu Kanunu, Anayasa 
Mahkemesinin İbu kararı muvacehesinde bir defa da
da gözden geçirtmesi arzusuyla iade ettiler. 

Anayasa Mahkemesi, 31194 sayılı Kanunun 21 in
ci, 26 ncı, 27 ndi, 44 üncü, 47 nci, geçici 7 nci, 28 
inci, 3'0 uncu, 32 nci maddelerinin Ibazı fıkraları 
ile, 24 ve 25 inci maddelerini iptal' etmiştir. îpta 
edilen 'bu hükümler, 3194 sayılı İmar Kanununda 
yeni 'bir müessese olarak getirilen yeminli özel mii-
hend'slik ve mimarlık 'büroları ide ilgili olan husus
lardır. Onun dışında -yine genel olarak ifade ediyo
rum- «imar affı» diye bilinen hu Kanunla, mev
zuata aykırı binalar ve gecekondular için getir ilmi; 
olan affın şümulü, evvelce kanunda olmadığı hal
de, 3194 sayılı Kanuna konulan bir madde ile (Bo
ğaziçi) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına da teşmi 
edilmişti; o hükmü de ortadan kaldırmıştır. 

Yürürlükten kaldırılan ,maddeler olarak arz ed -
yorum; yine 'başka 'bir maddesiyle, 3194 sayılı Ka
nun ile, Boğaziçi'nde, yani İstanbul Boğazında mev
zuata aykırı bazı binaların -ki, kıyı şeridinde, sahi! 
şeridinde ve ön görünüm 'bölgesinde hulunan 'bu bi
naların- evvelce affı düşünülmemiş iken, bu defa af 
kapsamına alınmış idi; hu madde de iptal olunmuş
tur. 

Yine, iptal edilen bir başka maddeyle, Boğaziç 
ön görünüm bölgesinde mevcut olan Ibazı yerlere in 
saat izni getiren hükümler de kaldırılmıştır. Boğaz 
içi Kanununda, Boğaziçi ön görünüm bölgesinde, ev
velce iskân mıntıkası olarak ayrılmış olan 'bütün ar
salara dahi yapı yapılması yasağı getirilmişken, 3494 
sayılı Kanun -hatırlayacaksınız- 'bazı yöreler için, özel
likle koru, ormanlık, yeşil alanlar için yüzde 6 taban 
alanı katsayısı şeklinde inşaat yapılması izni getir
mişti; Anayasa Mahkemesi hu hükmü de kaldır
mıştır. 

Şimdi, bu Kanunun Cumhurbaşkanınca iade edil
mesiyle söylenmek istenen husus şudur : 3194 sayılı 
Kanunda yapılmış olan bu değişikliklerle ilgili ola
rak 29811 sayılı hu Kanunda da bazı ibenzerlikler bu

lunmaktadır; yüce Meclis, hu benzerlikleri hu açı
dan 'bir defa daha gözden geçirs'n, eğer Anayasa
ya aykırı 'birtakım yönleri var ise, bunu düzelterek 
tekrar kanunu göndersin. 

Biraz evvel arz etmiş olduğum 3194 sayılı Kanun
daki hükümleri nazarı itibara alırsanız, sadece, bir tek 
nokta hariç, tümünün bu Kanunla benzerliğini kur
mak mümkün değildir; o bir tek nokta da, 3194 sa
yılı İmar Kanununda, yeminli özel mühendislik ve 
mimarlık büroları hadisesi var idi, bu Kanunda da 
yeminli özel teknik bürolar meüssesesi mevcuttur; 
ancak, biraz sonra tetkikini yapacağımız üzere, ka
nımca bu iki müessese arasında, isimlerinin dışında, 
bir bsnzerfk kurmak da kabil değildir, niçin?.. Ana
yasa Mahkemesinin, yeminli özel mühendislik ve mi
marlık bürolarını ve bunların yapacağı faaliyetleri 
durdurması ve onunla ilgili 3194 sayılı tımar Kanu
nundaki hükümleri iptal etmesinin gerekçesi Anaya
sanın 128 inci maddes'ne dayanıyor. Anayasanın 128 
inci maddesi, «Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına gö
re yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve di
ğer kamu görevlileri eliyle görülür» diyor. Oysa, 3,194 
sayılı Kanunla getirilen -demin arz etmiş olduğum 
müessesede- yeminli özel mühendislik ve m'marlık 
bürolarına, bu mahiyette bazı görevler verilmişti. Ne 
id: onlar? Mesela bunlar, inşaat rahatı verebiliyor idi, 
iskân ruhsatı verebiliyor idi; yapının, ruhsat ve ek
lerine aykırı olarak yapılıp yapılmadığı hususunun 
kontrolü de keza bu müesseselere verilmişti. Anaya
sa Mahkemesi, bu görevlerin devletin sürekli ve aslî 
görevleri mahiyetinde olduğunu tespit etmiştir ve o 
takdirde, acaba, b;raz evvel arz ettiğim büroların, 
memur veya diğer kamu görevlileri şümulü içinde 
mütalaa edilip ed:'Imeyeceği hususunu tetkik etmiş
tir. Bu tetkikatın neticesinde varmış olduğu sonuç, 
bunların sureti katiyede bu mahiyette müessese ad
dedilemeyeceği şekFnde olduğu için, bunlarla ilgili 
kanundaki bütün fıkraları ve ilgili maddelerin tü
münü iptal etmiştir. 

Oysa, «imar affı» diye bildiğimiz 2981 sayılı Ka
nundaki yeminli özel teknik büroların görevleririi şu 
şekilde özetlemek kabil. Evvela şunu hatırlatayım. 
2981 sayılı Kanun, imar affı; yani mevzuata aykırı 
yapılar ve gecekondular iç;n af getiriyor; bu affı ge
tirirken, bu tip bina salh;plerinin belediye ve mü
cavir alan sınırları içinde belediyelere, onların' dışın
da da valiliklere müracaatını öngörüyor idi. Bir form 
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hazırlanıyordu;, bu forma, yine 'bakanlıkça hazırla
nacak tip tespit ve değerlendirme formunun ilavesi 
bahis konusu idi. Tespit ve değerlendirme formları
nın, işte hu Kanunda yeminli özel teknik bürolar ta
rafından doldurulması öngörülmüştü. 

Yeminli özel teknik büroların: «görevlerine baktığı
mız zaman görülen hal şudur : iBunlar, idareye, ya
pının yeri ve durumu ile iligili 'bilgileri verecek; ka
nunun 4 üncü maddesine göre, yapının tasnif duru
munu verecek; 'bina 'inşaat ve iskân harçlarıyla, 'bu 
Kanuna ıgöre hesaplanacak munzam harç miktarını 
hesap edip verecek; rÖ'lüve planını verecek, arsa, 'be
delimi hesap edip verecek, 'otopark 'bedelini hesap edip 
verecek... Gördüğünüz gibi, bunlar, 'bir müracaatçı
nın doğrudan 'doğruya '(resen 'kendisinin) yapacağı 
işler. 'Aslında bu 'bürolar, müracaatlar fazla yanlış
lık ihtiva etmesin, müracaatçılara yardımcı olsunlar 
diye düşünülmüş olan teknik mahiyetteki bürolar idi. 
Bu gelen müracaatlar, bilahara, belediyeler veya va
liliklerce tetkik 'ediliyordu; ama, ön planda 'bunlar 
doğru kabul ediliyordu, tetkikatı 'bilahara yapılıyordu. 

'Bu iki görev birbiriyle mukayese edildiği tak
dirde, ikincil tip, yani 2981 sayılı Kanundaki yeminli' 
özel teknik 'büroların, 3*194 sayılı Kanundaki yemin
li özel mühendislik mimarlık büroları ile sureti kafi
yede hiçbir münasebeti olmadığı 'görülmektedir; yal
nız, bu benim şahsî kanımdır. 

Yine 3194 sayılı Kanunun iptali ile ilgili olarak 
SHP Grubu, Anayasa Mahkemesine giderken, bir 
hususa daha işaret etmişti ki, o da usulî mahiyette, bir 
husustu. lBu konu, komisyonda kanuna bazı madde
ler eklenmiş olması hadisesinden kaynaklanıyordu. 
Giden dilekçedeki itiraz bölümü, 'komisyonun ka
nun teklif edemeyeceği gerekçesi ile, bunun Anaya
saya aykırı 'olduğu iddiasın'dan ibaretti. 'Bunun nede
ni; de, Anayasada, kanunların, İçtüzükte gösterilen 
usullere göne, yüce Mecliste müzakere ve kabul edi
leceği ©sası getirilmiş olmasıydı; «İçtüzükteki esasa 
aykırı hareket edildiği takdirde, bu, Anayasaya ay-
'kırı telakki edilir» 'diyorlardı ve hakikaten, İçtüzükte 
de, komisyonların kanun teklif etmesi menedilmiş va
ziyetteydi» ancak, Anayasa Mahkemesi, bu usulî iti
razı, «Usulü itirazların on gün İçinde Anayasa Mah
kemesine intikal mecburiyetine riayet edilmemiş ol
ması» gerekçesiyle reddetmiş bulunuyor. 'Bu nederı-
lede, bu konuda esasa girmeden verilmiş olan bu ka
rar -hadisemizde de meccut olduğu için ifade edi
yorum- muallakta kalmış, Anayasa Mahkemesinin bu 
konudaki görüşü istihsal edilmemiş vaziyette. 
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İ-.tc bu gerekçelerle, komisyonda bu Kanun mü
zakere edilirken, ben, Cumhurbaşkanınca bu mak
satla iade edilen bu Kanunun, ihtisas komisyonu olan 
Anayasa Komisyonunda öncelikle görüşülmesinin ge
rekli ve yerinde olacağını arz ettim. Bidayette kabul 
edilmişken, bilahara bundan vazgeçildi; kanunun bir 
an evvel çıkması zaruretinden bahsedilerek, acele ile 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Yine arz ediyorum : Kanımca, bu ifade ettiğim 
hususlar bakımından tetkik edilmek üzere -şahsî 
mütalaanın dışında- konunun öncelikle, mutlaka Ana
yasa Komisyonunda müzakere edildikten sonra esas 
komisyona gelmesi iktiza ederdi. Böylelikle de, Cum
hurbaşkanınca bu şekilde, bu maksatla iade edilmiş 
olan kanunlar için bir gelenek tesis olurdu; fakat bu 
yapılmamış bulunuyor. 

Bu Kanunla ilgili, olarak ikinci bir husus da şu : 
Biliyorsunuz, bundan evvelki kanun 2805 sayılı Ka
nun. Bu Kanun Danışma Meclisi zamanında çıkarıl
mıştı, ANAP iktidara geldikten sonra «Uygulamada 
güçlükler var» iddiasıyla bunu değiştirdi ve 298U sa
yılı Kanunu getirdi. 

2805 sayılı Kanun çıkarken gözetilen bazı ana-
prensipler vardı. 'Evet, mevzuata aykırı yapılar, ge
cekondular, Türkiye'nin bir vakıası; bunu reddetmek, 
ortadan kaldırmak mümkün değil, bunu herkes tespit 
etmişti. Hatta bu şekilde, uzun süre gayri kanunî 
olarak kalmasının birtakım mahzurları olacağı dü
şünülerek bu konuya hukukîlik kazandırmak üzere 
2805 sayılı Kanun çıkarılmıştı ama, anaprensiplerden 
bir 'tanesi şu idi : Bu Kanun çikarılırken, iki husus-
özellikle gözönünde bulunduruldu; bunlardan bir ta
nesi, sureti katiyede, mülkiyet hakkına bir zarar gel
mesin; ikinci husus da, 'bir af getirilir iken, evvelce 
kanunlara ve mevzuata uygun olarak hareket etmiş 
olan vatandaşlara nazaran, affedilen binaların sahip
lerine bir avantaj sağlanmasın. 

'Bu iki 'prensip, temel prensipleri oluşturmakta idi, 
her iki kanunda da. 

2981 sayılı Kanunda bazı ufak tefek tavizler ve
rilmiş olmakla beraber, bu an aprem ipler korunmuştu; 
ancak, ş'mdi şu tetkik etmekte olduğumuz, bugün 
müzakeresini yaptığımız kanunda, maalesef bu hu
suslar da, daha önce bazılarında olduğu gibi, gene 
göz ardı edilmiş vaziyettedir. 

IBu hususlar özellikle, -kanunun 6 ve 7 nci mad
delerimle yer alıyor. Bu konuda birer önerge de 
vermiş bulunuyoruz, (bunların değiştirilmesine ilişkin 
olarak. 
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Getirilen husus şu : !Bazı yapılar için, otopark be
delinin alınmasıyla ilgili !bir limit tayin ediliyor; «Bu 
limit Ibugünkü değerin dörtte Ibiri olsun» deniyor. 

iBizim itirazımız da şu : Kanunun, yasakların ni
haî sınırı olarak tespit etmiş olduğu tarih 10 Kasım 
1985'tir; .eğer 'bu madde 'bu şekliyle kabul edilirse, 
o takdirde 10 Kasım 1985 -en son tarih olarak ifade 
ediyorum- tarihinde mevzuata uygun olarak müracaat 
etmiş bir vatandaşın ödediği otopark 'bedeline naza
ran, bugünküne 'belki de ibir lelhte avantaj sağlanmış 
olacaktır. Yani, böylelikle, kanunlara riayet etmiş, 
bir nevi, «namuslu» diyeceğimiz vatandaşlar ceza
landırılmış olacaklardır. O nedenlerle, bu maddeler
deki 'bu hükümlerin (6 ve 7 nci maddelerde iki kü
çük husustur bunlar) değişmesi kanısında olduğu
muzu arz ediyorum ve bu konuda türer de önerge 
vermiş bulunuyorum. 

Kanunun, ifadeye çalıştığım hu mahzurları ve şüp
heli durumunun izalesi hususunda, yüce Meclisin 
gereken dikkat ve titizliği 'göstereceği ümit ve temen
nisi ile, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar. 
SHP Grubu adına, Sayın Hilmi Nalbantoğlu söz 

istemişlerdir. 
Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. 
SHP GRUBU ADINA HİLMİ NALBANTOĞ

LU '(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu yasa, tabiî evvelce de görüşüldü ve komisyon
da ilave edilen - bana kızmıştınız biliyorsunuz - bir 
korsan madde konusu vardı. Burada, yasanın evvel
ki müzakeresi sırasında da yine ben ve arkadaşlarım 
karşı çıkmış ve bu maddenin metinden çıkarılmasını 
dahi teklif etmiştik; olmadı. 

Kaldı ki, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu tekrar 
gönderdi ve komisyon görüşmeleri sırasında, «Ma
demki bu kanun Anayasaya aykırı bulunuyor ve Sa
yın Cumhurbaşkanımız da bir daha görüşülmek üze
re geri gönderiyor, bir de Anayasa Komisyonunda gö
rüşülsün» dedik. O gün, bu öneri komisyonda oylan
dı; kabul edildi ve biz komisyondan çıktık, gittik; 
daha sonra, «Çok aciliyeti varmış» diye komisyonun, 
diğer üyeleri, on onbir tane imza bulmak ve bir tek
riri müzakere önergesi hazırlamak suretiyle, bizi he
men ertesi günü komisyona tekrar çağırdılar. Orada 
da itiraz ettik; fakat buna rağmen, tabiî çoğunlu
ğun arzusuna uyarak oylandığı için, bu yasayı görüş
me gereği ortaya çıktı. Tabiatıyla, buna parti ve 

t grup olarak karşı çıkarak, bunun bu şekilde müza-
I keresinin Anayasaya aykırı olacağı ve hatta Anaya-
I saya aykırılık nedeninin hâlâ mevcut olduğu ve bu-
I nun da komisyonda değiştirilemeyeceğini bildiğimiz 
I için, bendeniz ve arkadaşlarım müzakereye katıl-
I madik, sadece, bir başka madde daha sokuşturul-
I masın diye, orada müşahit olarak bulunduk. 
I Sayın Mazhar Haznedar arkadaşım iyi izah et-
I tiler, kendileri de, zaten, Anayasa Komisyonuna git-
I mesi gerektiğini söylemişti ve biz de kabul etmiş- , 
I tik. Bu kanunun - acil olmasına rağmen - Anayasa 
I Komisyonuna gitmeden görüşülmesini doğru bul-
I muyoruz. Halbuki, gitseydi, 20 gün geçtiği için, şim-
I diye kadar çoktan çıkar ve Anayasaya uygun mu 
I değil mi burada gönül rahatlığı üe bunu görüşebilir-
I dik. Tabiatıyla, hükümet ve kanun teklifini verenler, 

bunun Anayasa Komisyonuna gitmesine engel ol-
I makla, bir endişelerini de tespit etmiş oldular. Ney-
I di endişeleri? Anayasaya uygun olmamasıydı. 
I Bir kere, korsan madde diye evvelki görüşmeler-
I de bahsettiğim yeminli bürolara, 7 Eylül 1987 tari-
I hine kadar tekrar 6 aylık süre vermiş olmakla, tabi-
I atıyla, korsan madde olarak - teklifte olmadığı hal-
I de - komisyonda konduğu için ve halen de görüşe

ceğimiz şu kanunda da, Cumhurbaşkanımızın geri 
göndermiş olmasına rağmen, mevcut bulunduğuna ve 

I komisyon da bunu Anayasa Komisyonuna gönder-
I mekten içtinap ettiğine göre, Anayasaya aykırılığı 

meydanda. 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 36 
I ncı maddesinde, «Komisyonlar, kendilerine havale 
I edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen veya değiş-
I tirerek kabul veya reddedebilirler» diyor. Halbuki, bi-
I ze ilk önce gelmiş bulunan metinde, yeminli bürola-
I ıra bir müddet daha verilmesi için bir madde yoktu. 
I O gün alelacele düşünülerek teklif edildi ve yeni bir 
I madde olarak kondu. Biz, bu konulan maddeye o 
I zaman da itiraz etmiştik ve sonradan Genel Ku-
I rulda görüşülürken de yine itiraz ettik. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesinde, yine, «Ancak ko-
I misyonlar, 90 mcı maddedeki özel durum dışında ka-
I nun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler dı

şında kalan işlerle uğraşamazlar» deniyor. Bize ha
vale edilen teklif başka idi; ona yeni bir madde ek-

I lenmekle, demek ki biz komisyonda, o gün bize ha
vale edilenin dışında bir işle uğraşmışız. 

Binaenaleyh, bu madde dolayısıyla ve bilhassa ye
minli bürolar İçin bir müddet verilmesinin komis-

I yonda eklenmiş olması dolayısıyla, bu yasa, Ana-
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yasaya uygun değildir. Anayasa Komisyonuna bu 
maddeyi götürüp, kabul edilmedikçe, burada görüş
mek doğru değildir; reddi gerekir. 

Takriri müzakere için de şunu söylemek istiyorum: 
O gün, komisyonda görüşeceğimiz zaman, karar alı
yoruz «Anayasa Komisyonuna gitmelidir» diye, ya
ni komisyonun kararı tebellür ediyor; ama biz ka
pıdan çıkıyoruz, «Aman aceledir bu» deyip, 11 kişi
ye imza ettirip," tekriri müzakere talep etmişler. Ak
şam, - bilmiyorum, belki kutularımıza da kâğıtlar atıl
mıştır - bize, burada, «Yarın komisyon var» denili
yor. Komisyona gidiyoruz ve bir bakıyoruz ki, yine 
bunu tekriri müzakere olarak komisyona tekrar ge- , 
tirmişler. Böyle şipşakçılıklarla komisyon üyelerini ça
lıştırmak doğru değil. 

Kaldı ki, demokrasilerde çoğunluk her şey değil
dir; çoğunluğun da dikkate alması gereken hukukî ve 
maddî hususlar vardır. Çoğunluğun iradesi, ancak 
Anayasaya, genel hukuk kurallarına ve içtüzüğe uy
gun ise kabule şayandır. Bu şekilde, zecrî bir ceza 
gibi «İlla gel buna katıl, bunu görüşeceğiz» demek 
bence sakattır. Bu bakımdan, çoğunluğun hükümran
lığına uymuş olmakla komisyonda, - Meclisimizde ol
duğu gibi - bu yasa sakat doğacak olan bir yasadır. 

Sayın Mazhar Haznedar arkadaşım, diğer kanun
larla irtibatı bakımından, bu yasanın Anayasaya uy
gun olmayan taraflarını söylediler. Gerçi, kendileri, 
«Grubumun kanaatidir» diyemediler, «Bu benim şah
sî kanaatimdir» dediler; ama, Anayasaya uygunluğu
nu söyleyememekle beraber, «Verdiğimiz önergelerle 
değiştirilirse, bu kanun şöyle böyle iş görür» demek 
istediler. 

Biz bu görüşe katılmıyoruz. Kaldı ki, ben şahsî 
fikrimi belirtmiyorum; grubum adına konuşuyorum. 
Biz bu kanuna aleyhte oy vereceğiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Açık oylamada oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir; kupa kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — Demokratik Sol Parti Grubu adı

na, Sayın Süleyman Koyuncugil; buyurun efendim. 

DSP GRUBU ADINA SÜLEYMAN KOYUN
CUGİL (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; görüşmekte olduğumuz yasa, daha önce yü
ce Mecliste görüşülen; ancak, parçası olduğu, yani 
3194 sayılı tmar Kanununun parçası olan 2981 sa
yılı Yasanın değişikliğini gerçekleştiren bir yasa ol-
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ması ve İmar Kanununun (esas kanunun) Anayasa 
Mahkemesince önemli bir kısmının (birçok madde
sinin) iptal edilmesiyle, Sayın Cumhurbaşkanlığınca 
yeniden görüşülmek üzere gönderilen bir yasadır. 

Ben, sözlerime başlarken, önce sayın iktidarın şim
diye kadar diğer yasa önerilerinde uygulamış okluğu 
aculiluktan bahsetmeden geçemeyeceğim. 

Değerli milletvekilleri, bir konunun esas kaynağı 
çözülmeden, yani, İmar Yasası, Anayasa Mahkemesi 
tarafından bazı noktalardan eğer hukuka aykırı gö
rülüp iptal ediliyorsa, bu konu çözülmeden, görüş
mekte olduğumuz, yani esas yasanın parçası olan bu 
kanunun usul olarak Anayasa Komisyonunca ince
lenmeden burada görüşülmesi, gerçekten, tam sağlıklı 
olmayan, âdeta - tabirimi bağışlarsanız - kumar oynar 
gibi bir durumdur. Acaba bu kumarı oynayabilir mi
yiz? 

Değerli milletvekilleri, bu yasa aslında konut so
rununu önemli ölçüde ilgilendiren, ülkemizde nüfu
sumuzun yaklaşık yüzde 20 - 25'inin yaşamakta ol
dukları, barındıkları gecekondu dediğimiz rahatsız ya
pıları ilgilendiren yasanın bir parçasıdır. Kanunun 
içinde görünmeyen; ama bir taraftan, herkese uygu
lanacak olan bir konu. Yani, bu yasa, iki tür insanı 
ilgilendiriyor. Bir tanesi, sadece kendisini ve ailesinin 
barınacağı bir yuvayı, alelacele meydana getirerek 
sığınmak için yapmış olan kişiyi; bir diğeri de, ya
şama standardını daha üst düzeye almış olan kişi
lerin, buna rağmen, yasaları çiğneyerek - örneğin Bo
ğazın denize bakan bölgelerinde- kendileri1 için yap
tırmış oldukları yapıları ilgilendiriyor. 

Şimdi, takdir edersiniz, bu iki yapıyı aynı biçim
de, aynı değerler içinde değerlendirmek, aynı ekono
mik ölçülerde değerlendirmek, aynı biçimlerde ceza
landırmak, pek uygun olmasa gerekir. 

Benden önceki değerli arkadaşlarımın belirttikleri 
gibi, 2981 sayılı (imar affı dediğimiz) imar Kanununa 
eklenen bir maddeyle meydana getirilmiş olan (daha 
önce 2805 sayılı bu amaçla çıkmış) yasanın yenilen
mesinden ibarettir. Bir ölçüde, bu önemli konuyu, 
esas ve köklü bir çözüm bulmak yerine, palyatif, ge
çici, konuyu sürekli öteleyen bir yaklaşımla çözmeye 
çalışıyoruz değerli arkadaşlarım. 2805 sayılı Yasa, 
bir ölçüde, Danışma Meclisi zamanında çıkarılmış. 
Aynı yasa, 1984 yılında yinelenmiş, daha sonra 3290 
sayılı Yasa ile bu yasadaki tarihleri ötelemişiz; şimdi, 
Sayın Cumhurbaşkanınca yeniden görüşülmek üzere 
geri gönderilen 3353 sayılı Yasa yine aynı amaçla 
çıkarılmıştır. 
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Biz, bir noktada, sürekli tarihleri öteliyoruz,' gön
deriyoruz; ama asıl gönderdiğimiz, Türkiye'deki ko
nut sorununa bakışımızdır. Türkiye'deki konut soru
nu ile ilgili ciddî çözümler bulmak istemiyoruz. Ger
çekten, konu çok küçük değil, çok büyüktür. Bunun 
anakaynağı da, çok iyi bildiğiniz üzere, Türkiye'de
ki nüfus artışıyla ve bilhassa şehir nüfusunun artışıy
la ilgilidir. Bu konu, şehirleşmeyi - bir ölçüde - sağ
lıklı tedbirler alınamaması nedeniyle gecekondu de
diğimiz biçimde yönlendirmektedir. 

Aslında, gecekondulaşma, bir ölçüde kaynak is
rafına da neden olmaktadır; çünkü, gecekondu diye 
adlandırdığımız yapıların yapıldığı bölgeler yerler, çok 
kısa bir zaman içinde (o yapılar ekonomik ömürleri
ni doldurmadan) yinelenmektedir. Buralar, yeni imar 
planlarında yeniden konut alanı olarak görülmekte 
ve bu alanlar, yeni düzenlemeler nedeniyle, orada otu
ran insanların bazılarına belli bir ölçüde getirmiş ol
duğu olanaklarla, buralardaki yapılar çok kısa bir 
zaman içerisinde yıkılmakta ve millî servet tüketil
mektedir. Aslında, gecekondu dediğimin yapılanma, 
bedavaya veya ucuza mal olan bir şey de değildir. 
Arsası büyük spekülatörlerin eli altında, bir ölçüde, 
ihtiyaç sahiplerine pahalıya mal olmaktadır. Yasal 
yapılanma olmaması nedeniyle de, işçiliği ve malze
me temini de bir ölçüde pahalıya mal olmakta ve ta
biî, reddedilemez bir gerçek olması nedeniyle, bu 
yapıların altyapı hizmetleri, mevcut belediyelerce, ka
muca götürülürken de, buralardaki sağlıksız yapılan
ma nedeniyle, devlete yeni maliyet artışları getirmek
tedir. 

Şimdi, biz, görüşmekte olduğumuz yasayla bu ko
nuyu yine aynı biçimde öteliyoruz; ama geliniz hep 
beraber bu konuya ciddî olarak yaklaşalım. Türkiye' 
de arsa spekülasyonunu önleyecek ve sağlıklı, altya
pısı düzenli yerleşmeler elde edecek, düzenlemelere 
yönelelim, bunları elde edelim ve ihtiyaç sahiplerine, 
yapılmış olan gecekonduların üzerlerine bir kat daha 
yapı yapma izni düşünür gibi, sorunu görmezden gel-
meyelirn ve bu sağlıklı yerlerde yasal olarak o insan
lara, devletin teknik olanaklarını sonuna kadar kul
lanarak, eğer kendileri kendi yapılarını yapmak isti
yorlarsa, onlara yaptıralım. Kendi olanakları yoksa 
bu konuya kamu olarak, devlet olarak bakıp, o insan
lara yardımcı olalım. Bu, hiçbir zaman küçülen bir 
konu değildir. Sayın Bakanım müteaddit defalar, 
«Türkiye'de konut açığı yoktur, kim meydanda kal
mıştır?» gibi bazı deyimler kullanmışlardır. 

Şimdi, izin verirseniz, konut açığı sorununa yak
laşmak istiyorum, 
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Değerli arkadaşlarım, demin belirttiğim gibi, Tür
kiye'nin nüfus projeksiyonu, büyümemiz nedeniyle, 
yılda 3C0 ila 350 bin arasında konut yapmamızı ge
rektiriyor. Şehirlerdeki ruhsatlı yapılara baktığımız
da, istatistikleri incelediğimizde, nüfus artışımıza pa
ralel olarak, bu ruhsatlı yapıların sayısında bir arı
ma göremiyoruz; artmalar olsa bile, bu artmalar ih
tiyaca kâfi gelecek durumda değil. Bu nedenle, arada 
kalan kısım, yani eksik kalan kısım, açıktır. Niçin 
açıktır? Eğer biz kanalizasyonu olmayan, suyu ol
mayan, sağlıklı altyapısı olmayan yerlerde, birtakım 
insanları çoluk çocuğuyla bir odada on kişiyi yaşa
tıyorsak, bu konut açığıdır. Yani, bir insanın sadece 
ağaç kovuğuna sığınması demek şeklinde değildir. 

Konu önemli; konu, geçici olarak gerçekten nü
fusumuzun önemli bir kesimini bu sağlıksız yöreler
de yaşamaya zorlayan bir yapılanmaya geçici çözüm 
bulma ve yasa altında sürekli eziklik duyan, sürekli 
endişe taşıyan bu insanları geçic/ olarak yasa güven
cesi altına almak, onları bir ölçüde tapuya kavuş
turmakla ilgili. 

Şimdi, bunları anlatmak gerçekten zor oluyor; çün
kü, yasa sistematiği o kadar bozuldu ki, sayın iktidar 
partisinin, hep sınırlı, hep geniş, büyük değil de nok
tasal tedbirlerle yaklaşan bakış açısı nedeniyle, ya
salar, sürekli birbirlerine değiştiriliyor ve ilave edilen 
yasayı veya bir esas yasayı düşünürsek, o yasayla 
ilgili üç tane, beş tane yasayı aynı anda saymak zo
runda kalabiliyoruz. Daha önce bu yasayla beraber 
çıkan yasanın başlangıcında - Sayın Haznedar'ın da 
belirttikleri gibi- konuyu bir ölçüde başka insanlara 
havale etme ve bir deneme yaklaşımı sözkonusuydu, 
bu yeminli müşavir - mühendislik büroları nedeniyle. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, Türkiye'de tek
nik personeli ve diğer personeli de bazı bölgelere gön
derme olanağımız yok. Bu yeminli teknik personel ko
nusuna, daha sağlıklı, daha denetimli baktığımız tak
dirde, Türkiye'de teknik hizmetlerin gidemediği yö
relere, bu teknik hizmetleri gönderme olanağını bul
ma imkânımız sözkonusudur; ama, konu o şekilde 
değil; - bugün basında hepinizin izlediği gibi - yasa
lar, çok acele ve kısa zaman içinde hazırlanmış ol
maları nedeniyle, arkasında birçok sorun getiren, bir 
sürü haksızlıklara ve yolsuzluklara neden olan biçim
de meydana gelmiştir ve bunu önleyemiyoruz. 

Bunu düzeltmezden önce, yasanın ilgili olduğu esas 
yasayı (3194 sayılı imar Yasasını) Anayasa Mahkeme
sinin reddettiği konularda yeniden düzenlemeden ön
ce, bu yasayı görüşmüş olmamız, aslında, gerek usul 

29 — 



T. B. M. M. B:107 

bakımından, gerekse sağlıklı bir noktaya ulaşma ba
kımından sakıncalıdır; çünkü, gerçekten, bu biçim
de, hukukun sınırları dışına çıkılmaktadır ve yeni 
bir yol icat edilmektedir. 

Şimdi, demin söylediğim gibi, aslında yasa, iki 
kesimi ilgilendiriyor hatta Yabancılara Mülk Satışı 
Yasası ile de ilişkileri vardır değerli arkadaşlarım. 
Şimdi düşününüz, sistemi koyalım. Bir yasa çıkarıyor
sunuz ve yabancılara mülk satıyorsunuz. Bir yasa çı
karılıyor ve İmar Yasasına ek olarak değil, ayrı ola
rak çıkarılan Boğaziçi Yasası, imar Yasasın ek bir 
madde ile altüst ediliyor ve Boğaziçi'nin koruması el
den alınıyor. Buradaki, gerek orman bakımından, ge
rek doğal güzelliğinin korunması bakımından, gerekse 
şehircilik bakımından korunması gersken yapılanma, 
terk ediliyor ve onun yerine güzelim Boğaziçi de bir 
gecekondu ve yasal olmayan yapılanma alanı haline 
getiriliyor ve şimdi bakınız, biz bu yasayı kabul et
mekle, belli bir ölçüde zaman olarak kaybedilmiş, 
zaman olarak vakit bulamamış, imkân bulamamış; 
ama Boğaziçi'nin yamaçlarına kâşaneler yapmış olan 
insanlara da bu yasadan yararlandırma olanağı ver
miş oluyoruz; ama en önemlisi şu: Gözü kör olsun 
- Benim tabirimi bağışlayın - bir taraftan da, milyon
larca insan, bilmediklerinden, evlerinin tapusunu ala
bilmek için bu yasanın çıkmasını bekliyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, yasanın bazı maddelerinde 
bu haksız kısımları düzeltilirse, eğer, gecekondu ya
pan ile, kendi yaşam düzeyinin yükselmesiyle - ha
yat standardıyla yasal olmayan yollardan - yapılan
ma yolunu tercih eden insanları ayırabilirsek, o za
man buna katılmak mümkün; ama bir ölçüde bir ta
raftan yasaları çiğneyen, Anayasayı hiçe sayan, Ana
yasa Komisyonunu hiçe sayan bir aceleci yaklaşım ve 
usul hatasının yanında, söylediğim bu iki farklı ya
pıyı aynı teraziye koyan yaklaşım nedeniyle, bu ya
saya - bu değişiklikler yapılmadığı takdirde - grup 
olarak ret oyu kullanacağımızı belirtir, beni dinledi
ğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncugil. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

şahsım adına söz istiyorum. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN EL
MAS (İstanbul) — Sayın Başkan, Komisyon adına 
söz istiyorum. 
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I BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
12. — 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

Meslek Vergisi ile tlgili Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
nun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde
mir ve 9 Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Yoz
gat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve 68 Arkadaşı
nın, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun I - II 
nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/842, 2/424, 2/435) (S. Sayısı: 560) (Devam) 

BAŞKAN — 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun Meslek Vergisi ile İlgili Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılması ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi 
Kanununun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı için 253 oy kullanılmış; ka
bul 246, ret 4, çekinser 3; tasarı kanunlaşmıştır. 

75. — 22.5.1986 tarih ve 3290 sayılı Kanun ile de
ğişik 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 15.4.1987 tarih 

J ve 3353 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu madde-
\ si gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
i üzere geri gönderme tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, 
\ Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/840) (S. 
i Sayısı : 563) (Devam) 

BAŞKAN —- Sayın Elmas, şimdi mi söz istiyor-
! sunuz? 
j BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VB TU-
| RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN EL-
i MAS (İstanbul) — Evet, komisyon adına. 
| BAŞKAN — Başka söz isteyen arkadaşlar var; 
J sonra size söz vereceğim efendim. 
I Sayın Sabit Batumlu, şahsı adına söz istemiştir. 

i İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan! 
j BAŞKAN — Sayın Saruhan, siz şahsınız adına mı 
j söz istiyorsunuz? 
I İSMAİL SARUHAN (Ankara) —Evet efendim. 
j BAŞKAN — Buyurun Sayın Batumlu. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
| çok değerli milletvekilleri; 22.5.1986 tarih ve 3290 sa

yılı, 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı kanunlarda deği
şiklikle ilgili görüşülmekte olan kanun üzerinde, şah
sım adına birkaç söz söylemek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, 1983 yılı 6 Kasımından 
beri - buraya geldiğimizden bu tarafa - durmadan, 
tmar Yasası tadilatı, değişikliği, her yıl birkaç defa 
burada tekrarlanmaktadır. 

Millî Güvenlik Konseyi zamanında, Boğaziçi Ya
sası adıyla, bir yasa çıktı; bu Yasa ile kurulması ka
bul edilen Boğaziçi İmar Müdürlüğü görevine başladı 
ve çalışmakta olduğunu da hepimiz biliyoruz; ancak, 
3194 sayılı Yasa ile, Boğaziçi İmar Müdürlüğünün uh
desinde bulunan bazı konu ve takip ettiği bazı husus
ların, bu 3194 sayılı İmar Yasasının ilgili maddelerine 
göre yürütüleceği hükmü getirildi. 

Boğaziçi'nde SİT alanlarını diğer bölgelerde de ko
rumak üzere kurulmuş olan bu müdürlük, bu yasa ile 
âdeta çalışamaz hale geldi. Birkaç defa yapılan deği
şiklikle, İstanbul'da yıllardır mühürlü bulunan veya 
yapılması yasaklanan bu binalar - son üç yıl içinde 
arka arkaya çıkarılan bu aflarla - bugün, Boğazın ta
nınmayacak, büyük, şahane villaları haline gelmiştir. 
Bu yasalarla, bu imkânlar kimler tarafından ortaya 
getiriliyor ve nasıl geliyor?. 

Malumlarınız, bundan önce, illerin imar planlan 
İmar ve İskân Bakanlığından geçerdi, yine bu yasalar
la, imar planlarının tetkik ve tasdikleri, büyük beledi
yelere 'bırakıldı. İstanbul'daki 19 belediye Anakent be
lediyesine bağlı olarak çalışmaya devam etmektedir 
ve 19 belediyenin 19'u da ayrı statü, ayrı ayrı imar 
planları uygulamaktadır. 

Bunlardan bir örnek vereyim size: Okmeydanı' 
ndan Kasımpaşa'ya inerken, çevre yolu üzerinde ye
şil saha ilan edilmiş ve kat kısıtlaması konulmuş ve 
ona göre plan yapılmış bu yerde, bu arsalar el değiş
tirmek suretiyle, şimdi, 40 kata kadar müsaade edil
mektedir. 

Peki, bu arka arkaya değiştirilen yasalardan kim
ler nasıl istifade ediyor, ne şekilde istifade ettiriliyor? 
Sayın Bakanımdan, yine buradan, 1985 yılında (bütçe 
görüşmeleri sırasında) bir som sormuştum; öyle kal
dı, sonra kısa bir cevap aldım. 

Mesela, İstanbul'da, sahiller, sorumsuzca alabildi
ğine dolduruluyor. Eskiden, fevkalade kısıtlı, fevka
lade sınırlı, çeşitli yerlerden geçmek suretiyle sahiller 
doldurulmaktaydı; ama şimdi görüyoruz ki, İstanbul' 
da bütün sahiller toprakla dolduruluyor ve alabildi
ğinde 'büyük alanlar temin ediliyor. Bunların üzerleri 
çok yakın bir zamanda, yine çeşitli kişilerce istila edi
lecek, 'buralarda binalar, gazinolar vesaireler yapıla
caktır. Peki, bu sorumluluk kimdedir, buna nasıl mü
saade edilmektedir? Sayın Bakanımız - Üzülmesin, bir 
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hemşerimiz olarak soruyorum - bunlara nasıl mani 
olacaklar? Bu doldurmalardan kendilerinin haberi var 
mıdır? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletvekili ile bakan 
arasında hemşerilik yürümez Sayın Batumlu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım, 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Hayır ben, ken
dilerinin İstanbul milletvekili olması ve bugün de ba
kanımız olması nedeniyle, kendilerinden bunu özellik
le soruyorum Sayın Kuşhan. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Batumlu. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Diğer taraftan, 

bu Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bugünkü çalışma 
alanı nedir, hangi sahalarda kalmıştır, SİT sahasını 
kim koruyacaktır, kim korumayacaktır? 

Anakent belediyesi, istediği ilçelerin getirdiği plan
larını istediği şekilde tasdik ediyor, istemediklerini de 
tasdik etmiyor. Bunlar nasıl ayıklanacaktır? Bunların 
sorumluları kimlerdir? Şu ana kadar, 19 ilçeden, kaç 
tane, İstanbul şehrine uygun plan tasdik edilmiştir, 
kaç tanesi reddedilmiştir? Bunlardan, bakanlığa inti
kal eden var mıdır, yok mudur? Anakent belediyesi 
kendisi ile uyum sağlayan ilçe belediyelerinin getirmiş 
olduğu tadilat projelerini istediği çabuklukta yürüt
mekte; ama, kendisine uyum sağlamayan belediyele
rin projeleri ise aylarca beklemekte ve diğer vatandaş
larımız da bundan tedirgin olmaktadır. 

İstanbul'da, büyük çapta gecekondu yığının var 
olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Gecekondu ıslahı içil 
vapılan bu tadilatlar kısmen fayda sağlıyor, kısmen 
de sağlamıyor; ancak, yine şu anda görüşmekte oldu
ğumuz kanunla bu yeminli bürolar meselesi mevzu
bahis. 7 Eylül 1987 tarihine kadar bunlara bir mehil 
veriyorsunuz ve bu mehil içinde ikmal edilen dosya
lar ilgili dairelere verilecek, üç ay içinde de sonuç
landırılacak diye de kanuna bir cümle koyuyorsunuz. 
Peki, üç ay içinde ilgili dairelere verilmeyen dosyalar 
ne olacaktır? Bunları gerektiği şekilde yapmayan bu 
bürolar hakkında hangi işlem yapılacaktır ve bugüne 
kadar savsaklanan, almış oldukları paranın karşılığın
da vatandaşın işlerini yapmayan, ikmal etmeyen bu 
yeminli bürolar hakkında ne gibi işlemler yapılmış
tır; nasıl bir cezaî şart uygulanmıştır ve 7 Eylülden 
sonra ikmal edilmeyen dosyalar hakkında kimlere ne 
şekilde. bir ceza uygulanacaktır? Bunlarla ilgili, bu
rada herhangi bir açıklık getirilmemiştir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Bağlayacağım, 

ama ipim yok Sayın Başkan. Biraz müsaade edin. 
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ŞER AFETTİN TOKTAŞ (Balıkesir) —. İpsiz mi
sin sen? 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Bağlayayım• 
neyi bağlayayım Sayın Başkan?.. 

ŞERAFETTİN TOKTAŞ (Balıkesir) — Böyle laf 
mı olur Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeye
lim. 

ŞERAFETTİN TOKTAŞ (Balıkesir) — İp getir
sinler, ipsizse, Sayın Başkan. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Sus, sus!.. 
Şimdi, geliniz hep birlikte, dünyanın incisi olan 

İstanbul gibi bir şehre önem verelim ve herkesin göz
bebeği olan bu şehri, gelişigüzel, yanlış imar planları 
içerisinde bırakmamak için elbirliği ile bu işe sarıla
lım ve önümüze gelmişken, yasanın en iyisini yapma
ya çalışalım. 

Şimdi, benden önceki konuşmacı arkadaşlarım me
selenin Anayasa Komisyonunda görüşülmeme eksik
liğini burada gayet detaylı bir biçimde anlattılar. Eğer 
gerçekten, bu şehrin ve buna bağlı olarak, ülkemizin 
diğer yörelerinde de imar planlarının daha layıkıyla 
uygulanmasını arzu ediyor isek, bu işi zamanı gelmiş
ken tam olarak yapalım; tekrar (altı ay sonra veya 
bir sene sonra) yine bir imar tadilatıyla yüce Mecli
sin huzuruna gelmeyelim saygıdeğer milletvekili arka
daşlarım. 

Buradan çıkan yasaların, sık sık Anayasa Mahke
mesi tarafından iptal edildiğini veya Sayın Cumhur
başkanımız tarafından geri gönderildiğini görüyoruz. 
Bunlara niçin ihtiyaç duyuluyor? Yüce Meclisimiz ge
len tasarılar üzerinde önemli hususları dikkate alma
dığı için, komisyonlarda gerekli önem verilmediği için, 
burada da «Nasıl olursa olsun, çıkmış olsun» deme
nin neticesi, yüce Meclisin çıkardığı yasaların devam
lı iptal edilişini veya Sayın Cumhurbaşkanı tarafın
dan geriye gönderilmiş olmasını, Meclisimiz için bir 
ayıp saymamız gerekmektedir. Onun için, çıkarmakta 
olduğumuz, görüşmekte olduğumuz yasalar üzerinde 
daha titiz olmamız gerektiği konusunda hepinize rica
da bulunuyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Batumlu. 
Sayın ismail Saruhan, şahsınız adına, buyurun 

efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Türkiye'de yıllardır gecekondu 
yapımı önlenememiş, yasalara aykırı olarak yapılaşma 
giderek sorun haline gelmiş ve bunun iyileştirilmesi 
için, Danışma Meclisi zamanında 2805 sayılı Kanun 
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çıkarılmıştır. Bu kanun, kısmen, gecekondu ve iıv.ti 
[Tını kapsamakta ise de beklenileni verememiş ve yi 

>e bu yasayla gecekondu sahiplerinden arsa vergisi 
1 inmiştir. Daha sonra, 2981 sayılı Kanunla bu arsa 

yergisi kaldırılmıştır. 
Yine, Türkiye'de yüzbinîerce aileyi ilgilendiren, 

~.ok büyük topluluğu huzursuz eden, her gün yıkılmay
la karşı karşıya kalan evinin bekçisi durumunda olan 
bu insanlarımızı, huzura kavuşturmanın gereği orta-
va çıkmıştı. Asıl olan. devletin burada görevini yap-
masıydı. İşte bu yasa sayesinde bu husus gerçekleş
miş, böylece yüzbinîerce gecekondu yıkımı önlenmek
le birlikte, bu yerler, yeniden yaşanamaz yerler değil, 
yaşanabilir evler durumuna getirilmiştir. Bu 2981 sa
vıl ı imar Affı Kanunuyla getirilen yenilikler, bu ya
pıların altyapılarını, imar ıslah planları yanında, bir
den çok kat yapımına izin veren hususları da kapsa
maktadır. Türkiye'de belediyelerin büyük şehirlere 
olan insan göçünün yasa koymak suretiyle önlenmeye 
çalışılmış olduğu zamanlarda dahi yasalara aykırı ya-
nılaşmanın önüne kesinlikle geçilememiştir. Dolayı
sıyla belediyeler de hizmetin gerisinde kalmışlardır. 

Bu kadar geniş boyutlu ve büyük bir kitleyi ilgi-
^ndiren bu hususların, elbette, bir iki yasa ile halle
dilmesi imkânı yoktu. Bu yasanın çıkmasıyla, tabiî 
önemli bir sorun halledilmiş olacak. Sanıyorum, bu 
yasa da son yasa olacaktır. Bu yasa ile, inşallah bü
tün sorunlar giderilecek, bu sorun vatandaşlarımızın 
korkulu rüyası olmaktan çıkacak ve hem vatandaşla
rımız hem de mirasçıları «Bu konut benimdir» diye
bilecektir. 

Bu yasanın getirmiş olduğu iki esas var. Bunlar
dan birincisi, kaçak yapının meşrulaştırılması, ikinci
si ise yeni konut alanlarının açılmasıdır. Bunun yanı 
sıra, Türkiye'de üç yıldan beri uygulanan toplukonut 
uvfnılaması bu konuda büyük bir rahatlık getirmiştir. 
Emeklilere ve ücretlilere konut yapılma esasını getiren 
vasalann da, Türkiye'de, önümüzdeki on onbeş yıl 
içerisinde konutu olmayan hiçbir aile ferdinin kalma
yacağı bir düzeyi hedef aldığını görüyoruz. 

Milletimizin büyük çoğunluğunun yararlandığı bu 
yasayla, bu meselenin biraz daha çözüme kavuşaca
ğına, bu önemli sorunun giderek azalacağına ben de 
inanıyor, yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Saruhan. 
Komisyon adına, Komisyon Sözcüsü Sayın Hay

rettin Elmas, buyurunuz efendim. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU-

RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN EL
MAS (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet-
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vekili arkadaşlarım; sözlerimin başında, hem komis
yon adına, hem de teklif sahibi olarak konuşmak is
tediğimi arz eder, hepinizi saygılarımla selamlarım. 

Müsaadenizle, konuşmamı iki bölümde arz etmek 
istiyorum : Birincisi, bu yaşanın prosedür yönünden 
uygunluğu bakımından olacaktır; çünkü arkadaşla
rım özellikle Anayasa Komisyonuna gitmesi gerek
tiğini vurguladılar. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa yüce Meclisten geç
tikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın vetosuna, 
yani daha doğrusu; İçtüzüğün 89 uncu maddesine gö
re, Mecliste tekrar görüşülmek üzere iade edilmişti, 
ancak, bu iadede herhangi bir gerekçe yoktur. Gerek
çede, 3194 sayılı tmar Kanununun bazı maddeleri 
iptal edilmiştir, bu maddelerle ilgisi olabilir mi, ola
maz mı bakımından tekrar incelenmesi üzerine ko
misyonumuza havale edilmiştir, yani bunun Anaya
saya aykırılığı ile ilgili herhangi bir geriye gönderme 
olayı yoktur. Bunu, sözlerimin başında özellikle söy
lemek istiyorum. 

Prosedüre gelince : Komisyonumuzda yeterli ço
ğunluk vardı, bir arkadaşımız, Anayasa Komisyo
nunda, kanunun Anayasa yönünden bir daha ince
lenmesi yönünde bir teklif geliştirdi. O teklifin oy
lanması yapıldı ve ^kanunun Anayasa Komisyonuna 
havalesi kararlaştırıldı; burası doğru. 

Ancak, ben, teklif sahibi olarak, Anayasa Komis
yonuyla ilgi kurduğumda, Anayasa Komisyonunun 
gündeminin çok dolu olduğunu, buna kısa bir zaman
da cevap verilmesinin mümkün olmadığını görerek, 
İçtüzüğün de bize tanıdığı haklardan istifade ederek, 
komisyonun salt çoğunluğu olan 12 imzayı buldum 
ve arkadaşlarıma imzalatarak, kanunun komisyonda 
tekrar müzakeresini istedim, yani tekriri müzakere is
tedim ve kanunumuz, tekrar, normal prosedüründe, 
Komisyonumuzda çoğunluk sağlanarak görüşüldü. 

İlk aşamada, özellikle Anayasa yönünden kont
rol edilmiştir; çünkü, İçtüzüğün 39 uncu maddesi 
gereğince, her ihtisas komisyonunun, kendisine ha
vale edilen tasarı veya teklifin, Anayasa yönünden 
uygunluğunu, tetkik etme ve karar verme yetkisi var
dır. Komisyonumuz, işte bu yetkisini kullanarak, ka
nunun Anayasa Komisyonuna havale edilmesine ge
rek kalmadığına karar vermiştir. 

özellikle, Sayın Nalbantoğlu; «Yeni maddeler ek
lendiğini, değişiklik yapılarak kabul edildiğini» söy
lediler. Yine, İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesi, komis
yonlara, kendilerine gelen tasarı ve teklifleri, değiş
tirmek, gerekiyorsa, bazı maddelerini birleştirmek ve 

aynı mealdeki tasarı veya teklifleri, gerekiyorsa bir
leştirerek görüşmek yetkisini vermiştir. İşte, bu ka
nunun görüşülmesi sırasında, bazı komisyon üyesi 
arkadaşlarımız öneride bulunmuştur; bu öneriler doğ
rultusunda, madde başlıkları değiştirilerek, yeniden 
düzenleme yapılmıştır. Bunun da, işin prosedürü yö
nünden hiçbir sakıncası olmadığı kanaatini taşıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, İmar Affı Kanunu, üç dört 
senedir huzurunuzu işgal ediyor ve «Neden işgal edi
yor; niçin bu kadar çok geliyor?» diyen arkadaşla
rıma şöyle seslenmek istiyorum : İmar meselesi, çok 
büyük boyutlu, Türkiye'de çok önemli olan ve şehir
li nüfusun hemen hemen yarısına yakınını ilgilendiren 
bir olaydır. Bunun için, bu meselenin bir kanunla 
bitirilmesi mümkün olmamıştır, olamayacaktır da... 
Belki de, bugün bu kanun Meclisten geçtikten sonra, 
gelecek devrede yine bazı düzenlemelerin getirilmesi 
ihtiyacı duyulacaktır; çünkü, bu meselenin bir anda 
çözümlenmesi ve mülkiyet mselesinden imâr mesele
sine kadar çok boyutlu olan yönlerinin bir anda hal
ledilmesi mümkün değildir. 

Bizim buradaki özelliğimiz şudur : Zamanında da 
İmar Affı Kanunu veyahut da buna benzer kanun
lar çıkarılmıştır; fakat, çıkarılmış bu kanunlarla bun
dan istifade edecek insanlar karşı karşıya getirilip, 
neticesi alınmış mıdır, alınmamış mıdır diye üzerine 
gidilmemiştir. Dolayısıyla, eğer, geçmişte bir defaya 
mahsus kanun çıkıyor da bu konuda tekrar değişik
likler olmuyorsa, bu, kanunun mükemmelliğinden de
ğil, bu, kanuna karşı ilgisizlikten dolayı olmuştur. 

özellikle şu hususu müsaadenizle sizlere arz et
mek istiyorum : Bizim devrimizde, 3194 sayılı İmar 
Kanunu çıkmadan önce, komisyon üyesi olarak 67 
ilin vali ve belediye başkanlarına «6785 sayıh İmar 
Kanunundaki arızalar nelerdir, yöresel sorunlarınız 
nelerdir, teknik eleman durumunuz nedir; yeni bir 
kanun düzenliyoruz, bu konudaki önerileriniz neler
dir?» diye mektup yazdık. Bu mektuplardan bazıla
rına çok ilginç cevaplar aldım. Bunlardan bir tanesi, 
aklıma gelmişken sizlere okuyayım : Sanıyorum Ma
latya Belediye Başkanıydı ve mektup yazmış; «Sayın 
'milleIVdkifim; önce, 'bu laraştırmanızdatı dolayı size 
teşekkür ederim. Yani ibir kanun çıkarken 'böyle bir 
'araştırma yapıldığını ilk delfa görüyoruz -bunun için 
de bana iltilfat etmiş, teşekkür etmiş- ama Alla'h dev
letlimize zevali vermesin. Bizim Malatya'nın ..... ma
hallesi, 1979 yılında tiler Bankasına planı yapılmak 
üzere ihale edilmiş. Çünkü, 6785 sayılı Kanunda, bi-
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liyOruz ki, imar planlan İıller Bankası vasıtasıyla iha
le edilir, yalpı!ir veya yaptırılır veyahut belediyenin 
kendi imkânları varsa kendisi yapar; ama tasdik mer
cii gene İmar ve İskân Bakanlığıdır. «Yaptırıldı» di
yor, iller Bankası, biraz, arazide çalışmış, ondan son
ra 'büroda çalışarak, iki yılda planı tasdik edilir du
ruma getirmiş. «.Belediyemize gelmiş, 'biz meclis ola
rak onaylamışız, planları imar ve İskân Bakanlığına 
göndermişiz. İmar ve İskân Bakanlığına gönderdik; 
ama planların İmar ve İskân Bakanlığından geriye 
dönmesi', 1984 yılında oldu» diyor, değerli arkadaş
larım. Yani 1'979'da ihale ©dilen 'bir imar planı, 'bir 
beldenin inkişafına esals olacak bir imar planı, an
cak 'beş yılda 0984 yılında) tasdik edilerek geliyor. 
Belediye başkanımız diyor ki : «Allah devletimize ze
val vermesin. Planlarımız yapıldı, geldi. Geldi; ama 
ben, teknik eleman arkadaşlarımla 'birlikte o mahalle 
gittiğimde, orada hiç boş yer bulaımadım.» 

Değerli arkadaşlarım, yani, imar planının beş yıl
da tamamlanması elbette ki, orada bir boş alanın 
kalmamasına sebep olacaktır. Onun için biz, 3194 sayılı 
Kanunda, yetkileri 'belediye meclislerine vererek, o 
yöreyi temsil eden... Çünkü i 'belediye meclisleri, bize 
göre, parlamentonun mahallinde temsilcisi sayılabi
lecek insanlardan kurulur. Belediye meclis üyeleri, 
bütün isiyasî partileri temsil etmesi dolayısıyla o yö
redeki insanları en iyi temsil edecek kimselerdir. «De
mokrasimin esası da budur» dedik. Onun için, bu yet
kileri mahallindeki meclislere verdik; yani, belediye
lere... 

O balkımdan, 31194 sayılı İmar (Kanunu, reformist 
bir kanundur. İşte bu Kanunla, ilgili müracaat neti
cesinde yeminli serbest mühendislik ve mimarlık bü
roları, (yani 3*194 sayılı Kanunla) tesis edilmişti. «Bun
ların kokuşturmaları ve bütün işlemleri 657 sayılı Dev
let İMemurları 'Kanununa göre yapılır ve devlet me
muru sayılırlar» dendiği için, Anayasaya aykırılığın
dan dolayı iptal edilmiştir. Bu bir kenara, bu Kanu
nun geri gönderilme sebebini araştırdığımda bana ve
rilen bilgi; «Yeminli bürolar iptal edildiği için, bu
rada da ı«lözel yeminli teknik büro» ısözü geçiyor, aca
ba bunlar 'arasında bir bağlantı kurulabilir mi dü
şüncesiyle gönderilmiş» şeklindeydi. 

Değerli arkadaşlarım, işte bunlar arasında hiçbir 
bağlantı olmadığını, Sayın Haznedar çok detaylı bir 
şekilde anlattı, ben kendisine teşekkür ederim; yani 
tenkit etmek yerine, bunun ikisinin birbiriyle ilgisi 
olmadığını kendileri özellikle vurguladılar, çok 'güzel 
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bir şekilde izah ettiler; o bakımdan ben bir daha 
zamanınızı almayacağım. 

Buna rağmen biz, komisyonumuzda son görüş
me sırasında bir ufak cümle ilavesi yaptık. 3194 sa
yılı Kanuna göre kurulan büroların adı «Yeminli ser
best mühendislik ve mimarlık büroları» idi, burada 
kurulan bürolar ise yeminli özel teknik bürolardı; 
buna, «:298*1 sayılı Kanuna göre kurulan yeminli özel 
teknik bürolar» şeklinde açıklama getirdik. Artık, bu 
Kanunun Anayasa bakımından ne prosedür yönünden, 
ne de bir başka yönden hiçbir mahzura, hiçbir en
geli kalmamıştır değerli .arkadaşlarım. 

Ben, müsaadenizle, buralda Sayın Nalbantoğlu' 
nun, «Özellikle buraya bir uydu madde geldi; bir 
madde geldi, bunu anlayamadım» dediği; hususu sL-
ze açıklamak istiyorum. Bundan önceki (3290 sayılı) 
Kanuna göre, yani bunun bir öncesindeki İmar Affı 
Kanununa göre demişiz ki : «Zamanında belediye, 
yeminli özel teknik büro ve valiliğe müracaat edil
meyen dosyalardan, beş misli para cezası alınarak 
işlemleri yapılır.» Burada bu maddede bir ayrıntı ge
tirdik, bu ayrıntı şu : Yine, belediye ve vilayete zama
nında müracaat edilemeyen ilgili dosyaları, belediye 
ve vilayet meseleyi halleder beş misli para cezası alır. 

İkinci ayrıntı : Belediye ve vilayete, valiliğe mü
racaat edip de zamanında yeminli büroya müracaat 
etmeyen dosyalar için -ki, yeminli büroların müra
caat süresinin 7 Aralık 19816 'tarihinde sona erdiğini 
hepiniz 'biliyorsunuz- yine yeminli büroya gitmeden, 
valilik ve belediye, dosyaların işlemlerini yapar ve 
iki misli harcını alarak meseleyi bitirir demişiz. Ya
ni, tekrar, yeminli büroya müracaat etme süresi diye 
bir olay getirmiyoruz burada. 

Yeminli büroların uzattığımız süresi şudur : Üçün
cü ayrıntı; 7 Aralık 1986 tarihinde yeminli bürola
rın müracaat süresi bittiği için, üç ay içerisinde (ya
ni: 7 'Mart 1987 tarihine kadar) dosyalarını hazırla
yıp iıîigili kuruluşlara verme mecburiyeti vardı. 

Ben bu Kanun teklifini düzenlediğim sırada tes
pit edemedim; ancak, kanunun basında duyulması ile 
birlikte, yeminli bürolardan, Türkiye'nin her tara
fından müracaatlar oldu, yüzlerce mektup geldi. Bu 
mektuplarda, «Türkiye'deki hava şartlarının çok ağır 
gitmesi dolayısıyla -ki yeminli bürolar, bu müracaat 
edilen dosyalardaki binaları yerinde tespit etmesi: la
zım, yani bir nevi arazi çalışması yapma mecburi
yeti vardır- bu süre bize yetmedi, dosyaları hazırla
yıp ilgili kuruluşa veremedik, bize bir ek süre verin; 
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ama müracaat eden dosyalar için» yani yeniden mü
racaat kesinlikle yok. Yani, Ibu Kanunun anaözelliği 
'budur. Yeni herhangi bir tok getirmiyor, tatbikatta
ki .arızaları giderecek bir meseleyi amaçlıyor bu Ka
nun. Müracaat dosyaları ile ilgili olarak 'biz !bir süre 
sonra ilgili kuruluşa müracaat edelim... İşte 'burada ye
minli bürolara getirilen müracaat süresi, 7 Eylül 1987 
tarihine kadar olan müracaat süresi, tamamen elin
deki dosyaları hazırlayıp belediyelere vermesi ile ilgili 
bir süredir; yeminli ^büroların süresinin yeniden uza
tılması gibi bir olay yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, maddeleri tek tek 
açarsam çok uzun konuşmam gerekiyor; ama şunu 
samimî olarak söylüyorum ve inanmanızı istiyorum 
ki, bu olay çok küçük bir olay değil, ta yılbaşı ci
varındaki bütçe konuşmaları sırasında aldığım 
rakamlara göre, Türkiye'de aşağı yukarı 450 -
500 bin civarında gecekondu var, yani sahip
siz arsa üzerinde yahut ta sahibinin rızası alın
madan yapılan bina sayısı 500 bin civarın
dadır. 500 bin gecekondu, her birini birer katlı 
kabul ederseniz 5öö bin aile demektir, 500 bin aileyi 
5 nüfusla çarparsanız 2,5 milyon insanımızı ilgilen
diren bir olay demektir; -sadece gecekonduda 'oturan-
insan olarak. 

Ayrıca, arsa spekülatörlerinin zamanında yaptığı 
-ki, '6785 sayılı, yani bizim reformist olarak çıkardı
ğımız İmar Kanunundan önceki kanunun uygulama 
zorluğundan dolayıdır- hisseli olarak parselleyip va
tandaşa sattığı arsalar üzerinde yapılan bina sayısı 
da, yanılmıyorsam, 1 milyon 6715 bin civarındaydı, 
yani 1,5 milyon aile derseniz, bu sayıyı da 5 nüfusla 
çarparsanız, o da 7,5 milyon insanı ilgilendirir. İkisi 
beraber, 10 milyon insan demektir. 

1230 bin civarında da, kendi parseli içerisinde 
ruhsat almadan veyahut da ruhsat ve eklerine aykırı 
yapı yapan insanımız var, aykırı binalar var. Bunu 
da, şöyle böyle, 2 milyon civarında derseniz ve Tür
kiye'deki şehirli nüfusu da 28 milyon olarak hesap
larsanız, bunun, direkt olarak 12 milyonunu ilgilen
diren bir olaydır. Elbette, bu olayın tek bir kanunla 
bitirilmesi mümkün olmamıştır, belki de olamaya
caktır; ama ben inanıyorum ve tekrar size şunu arz 
ediyorum : Bu Kanun, kendi kalfamdan çıkan bir ka
nun değil, sadece bir kanun olsun, -bu konuda bir 
sesim duyulsun diye verilen bir kanun değil; bu Ka
nunun, tatbikatı incelenerek, tatbikattaki arızaları gi
derici mahiyette, tarafımdan hazırlanmış ve vatanda
şıma, milletime mutluluk vereceğime kesinlikle inan

dığım bir kanun olduğunu özellikle arz eder, hepini
ze saygılar sunarım. I(ANA1P sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elmas. 
HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, benim sözümü çarpıttılar bunu tashih ede
yim. 

İBAŞKAN — 'Nasıl efendim? 
'HİLMİ NADBANTOĞUU (lErzurum) — Bura

dan izah edeyim mi? 
BAŞKAN — Buyurun. 
tHİUMlt NALBANTıOÖLU ^Erzurum) — «Biz, 

halbuki, komisyonda birleştirdik veyahut da değiştir
dik» şeklinde bir görüş bildirdiler. «iSayın Nalbant-
oğlu ise, «uydu, korsan bir madde eklenmiş» dedi» 
dediler. Gerçi sonradan kendisi de ifade etti, ama ben 
de ifade ötmek istiyorum. 

İBAŞKAN — Ettiniz işte. 
HfflLMlî NALBANTOĞLU (Erzurum) — Zabıt

lara geçti?.. 
İBAŞKAN — Tamam, geçti. 
Sayın Bakan, zatı âliniz söz istiyorsunuz. 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Safa Giray, 

buyurunuz efendim. (AINAİP sıralarından alkışlar) 

I B A Y I N D I R U K YE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SARA OİR'AY ((İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bugün konuşmakta olduğumuz kanu
nun bir özelliği var, evvela onu gözden kaçırmama
mız lazım. Bu Kanun daha önce yüce heyetiniz tara
fından incelenmiş, hatta ittifaka yakın oylanarak ka
bul edilmiş bir kanun. Değerli muhalefet milletvekil-
lerjmiz de katılarak, bu Kanunun maddelerini ince-
leye inceleye burada kabul ettik. Şimdi, artık bunun 
Boğaziçi IKanunu ile İmar (Kanunu ite, konut sorunu 
ilişkileri konusuyla burada uzun uzun konuşulacak 
bir yanı yok, işe pratik bakarsak. 'Şurada aşağı yu
karı birbuçuk, iki saattir konuşuyoruz, ama daha ev
vel bunları konuştuk zaten. 

Bu Kanun tasdik için Sayın Cumhurbaşkanlığına 
gitti ve oradan 3194 sayılı İmar Kanununda Ana
yasa yönünden yapılmış olan iptallerle ilişkisi vardır 
düşüncesi ile yahut öyle zannedilerek, tekrar görü
şülmesini sağlamak üzere buraya geldi. 

'Doğrudan doğruya, Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliğinde iken, bir müşavirlik hizmeti yapılsa idi, 
danışsalardı, belki Ihiç gelmeyecekti. Çünkü, sayın 
arkadaşlarımızın da burada izah ettikleri gibi, 31194 
sayılı İmar Kanunundaki yeminli özel mühendislik 
ve müşavirlik büroları kavramı ile, bu kanundaki ye
minli özel teknik bürolar kavramı arasında çok Ibü-
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yük ifaırk var; ikisi birbirinin aynı değil. O bakım
dan, eğer bu detaya dikkat edilmesini orada sağlasa 
idik, belki de kanun lıiç geri dönmeyecekti. 

Burada zamanında münakaşalarının yaptığımız, 
incelediğimiz 'bir konuda, yeniden uzun uzun konuş
mamıza ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. 

Kamun, komisyonumuzda, geri dönüş sebebi na
zarı itibara alınarak tekrar incelenmiş ve komisyo
numuz, geri dönüş sebebini haklı gösterecek bir ne
den bulunmadığını görmüş ve tekrar Meclisimize ge
tirmiştir. Bu, bir usulî geçişi sağlamak maksadıyla 
yapılmıştır. 

(Bu balkımdan ve özellikle şunu belirtmek istiyo
rum : Kanunumuz aslında yeni bir imar affı kanunu 
değildir; kanunumuz, yeni bir imar kanunu değildir; 
Sayın Sabit Batumlu'nun söylediği gibi, bir imar ka
nunu tadilatı değildir, batta, İmar Afifi Kanununun 
tadilatı bile sayılmaz. Sadece şu yapılmıştır : imar 
Affı Kanununun tatbikatında, kanunun, elini tıza-
tamadığı ve halledemediği birtakım meseleleri hal
letmesi için gerekli cümleler igeticilmiştir. 

Hayrettin Elmas'ın söylediği gibi, İmar Affı Ka
nunu şu kadar rakamı kapsamış ve çözmüş; ama se
yahatimizde aldığımız bilgiler ve yerinde, 'gördükleri
mizle tespit ettiğimize göre, öyle yerler kalmıştır ki, 
bunların tespit edilen ve çözülemeyen problemlerini 
ortaya ıgötirip çözmek için birtakım ilaveler yapılmış
tır; zira bunları 'bekleyen insanlarımız vardır. Onun 
için acele yapılmış da 'olabilir; çünkü konunun ken
disi acildir. Konu gerçekten acil olduğu için, bu yüz
den yapılan tarizleri de ben, kabul etmek istemiyo
rum. 

Verdiğim misalde olduğu gibi, beş sene beklediği
niz zaman, bu sefer de, o plan yerinin tam olarak 
dolmuş olduğunu görebiliyorsunuz; çünkü 30 sene 
içerisinde bu memleketteki şehirli nüfusu, aşağı yu
karı yirmi yirmübeş milyon kadar artmıştır ve bu böy
le devam etmektedir. (Bu bakımdan fazla vaktimiz 
yoktur.. 

Onun için, lütfen, tekrar çeşitli görüşlere ortaya 
atma veya iktidara çatma gibi bir sebep veya bahane 
olarak 'görmeden, bunu Meclisten hızla geçirelim di
ye düşünürüm. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

IBAŞKAIN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Bakan, 7 

BylüTden sonra ne olacak? 
ÖMER KUŞOAN <(Kars) _ Sayın Başkan, grup 

adına şöz istiyorum.! 

I BAŞKAN _— Grup adına konuşuldu efendim. 
I ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakanın açık-
I lamalarından sonra konuşmamız gerekiyor. 
I BAŞKAN — Bir dakika efendim... Tüzüğe göre 
I görüşme yapılıyor, Sayın Bakana göre değil. 
I Grup adına konuşmalar yapıldı beyefendi. 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Şahsım adına söz 
I istiyorum. 
I IBAŞKAN — Şahısları adına iki kişi konuştu 
I efendim. Bakandan sonraki konuşmanın «Son sö2 
I milletivekilinindir» hükmüne göre olduğunu siz iyi 
I bilirsiniz. 

ÖMER KUSMAN (Kars) — 'Son Söz milletve' 
I kilinin olduğu için söz istiyorum Sayın Başkan. 

I BAŞKAN —: Zatı âliniz milletvekili olduğunuz 
I için ve «Son söz milletvekillinindir» hükmüne göre 
I size söz veriyorum. 
I Buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Teşekkür ederim Sa-
I yın Başkan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
I SAFA GİRAY (İstanbul) —- Bu noktada son söz var 
I mı Sayın Başkan? 

I BAŞKAN — Efendim, son söz devamlı olarak 
miHetvekilinindir. 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — En son söz değilki 
daha. 

'BAŞKAN — En son söz değil; tümü üzerinde 
I son söz. 
I Buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; biraz önce değerli komisyon 
başkanı arkadaşım, gerçekten samimiyetle ifade etti-

I ğine inandığım çok güzel söyler söylediler. Elbette 
I Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi, vatandaş

larını rahatlatacak, onların menfaatine olacak; top-
I lumun kaos ve sıkıntılarını çözebilecek ve dolayısıyla 
I yarınlarda çok güzel yönlenmeyi sağlayacak şeyleri 
I görüşecek ve karara bağlayacaktır. 

Sayın Başkan da o espri içerisinde güzel güzel izah 
I ettiler ve «Büyük bir samimiyetle bu Yasa getiril-
I mistir. Kesinlikle ard düşünce yoktur. Gecekondu 

önleme sabalarını güzellikle bununla tanzim edece-
I ğiz; çünkü imar planları geciktiği sürece gecekondu 

alabildiğine mantar gibi çoğalmakta, bu sahalar işgal 
I edilmekte ve şehirlerimizin güzelliği bozulmaktadır» de

diler. 
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Buna tamamen katılıyoruz. Yalnız, katılmadığımız 
bazı noktalar var. 

Sayın Bakan, daha evvel getirilmiş olan yasanın 
Türkiye IBiiyük Millet Meclisinde 'görüşüldükten son
ra Cumhurbaşkanlığına gittiğini ve Cumhurbaşkanlı
ğında belirli noktalarda takılma olup, tekrar görüşül
mek: 'üzere iade edildiğini ifade buyurdular. 

Doğrudurlar, haklıdırlar. Yine, dediler 'ki : 
«Orada bazı cümleler vardır, onlardan bir şey anla
şılmıyor. Yasanın bazı noktalarından gerçekten anla
şılmayan ifadeler vardır; çok normaldir Cumhurbaş
kanlığının buna takılması.» 

BAYINDIRLIK VİE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Öyle bir şey demedim. 

ÖMER KUSMAN (Devamla) — Saym ©akan, tu
tanakları beraber tetkik edersek, görürsünüz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Tutanaklara bakınız, 
öyle bir şey demedim. 

ÖMER KUSMAN (Devamla) — Tabiî; «Gerekli 
cümleler yerini almamıştı. 'O gerekli cümlelerin ko
nulması sağlandı ve yasadaki ifade bütünlüğü tamam
landı» dediniz. Tutanakta var bunların hepsi Sayın 
Bakan. 

'BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — öyle bir şey demedim. 

ÖMER KUSMAN (Devamla) — Tutanakları be
raber tetkik ettiğimizde (göreceğiz. 

•BAYINDIRLIK VİEUSKAN İBAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Öyle bir şey demedim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 
ÖMER KUSMAN (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, parmak sayısının çoğunluğuna güvenilir 
ve «Benim verdiğim talimat bu parlamentoda yürür; 
bunun karşısına kimse çıkamaz» zihniyeti hâkim olur 
ise, yasalar elbette Türkiye. Büyük Millet Meclisinden 
son süratle geçirilir ve Sayın Bakan da biraz önce 
dediği şekilde; «İfade bütünlüğünü sağlamak üzere 
ikinci defa görüşmekten başka yapacağımız bir şey 
yoktur» diye beyanda bulunmak mecburiyetinde kalır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine Sayın Cumhurbaşkanlığının göndermiş olduiğu 
bu Yasanın tekrar 'görüşülmesini, «'Sureta »görüşelim» 
diye teklif etmek, en azından, herhangi bir yerde bir 
şekvade bulunmak veya birini öbürüne karşı getir
mek, tabiî ki, düşüncemiz değil; ama prensipteki dü
şüncelerimizi söylemek istiyoruz; affedersiniz ama, 
bir makama karşı kendisini fazla, ciddiye almamak 
veya halfife almak gibi bir şeydir., 
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«Türkiye Büyük Millet Meclisinde tekrar görü
şülsün» diyen Sayın Cumhurbaşkanlığı maikamı, âdet 
savmak için bunu yapmamıştır. Cumhurbaşkanlığı, 
bunda, ciddî şekilde görüşülmesi gereken, yarınlarda 
zararı olabileceğini tespit ettiği şeyler vardır ki, onun 
için göndermiştir; yani Cumhurbaşkanlığı makamının, 
bazı şeyleri iş olsun diye yapanlar zihniyeti ile hare
ket edeceğini düşünmek mümkün değildir; bunu, dü
şünmek de istemiyoruz. Sayın Bakanın bu ifadesi, 
umarız ki, bir sürçü lisandan öteye gitmiş olmasın. 

Şimdi, diğer taraftan, Sayın Bakanın, Türkiye Bü
yük (Millet Meclisine ve 'özellikle muhalefet kanadına 
hiç de layık görmemeniz gereken bir ifadesi var. Bi
raz önce,, yoktan yerei sebep çıkartıp, yoktan yere 
bahane aramak suretiyle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin muhalefet kanadından bu işi geciktirmemesini 
istirham ettiniz. 

Herhalde bunu söylediniz, değil mi Sayın Ba
kanım? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Bvet. 

ÖMER KOŞMAN (Devamla) — Tutanaklarda 
bu da Var. 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKAM İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Onu söyledim. 

ÖMER KUSMAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, şimdi, açık ve net olarak ifade ediyorum, 
bundan evvel de aynı şeyi çok defa söyledik : Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin iktidarı veya muhale
feti diye bir fark, dünyamızda, parlamento ve teşriî 
anlayışımızda yoktur; ama görüyoruz ki, bugüne ka
dar yaşadığımız olaylardan veya görüntülerden bir 
tanesi daha gözümüzün önünde; bu, maalesef ik
tidarda var. 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; şunu çok iyi 
biliniz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin her üye
si, vazifesinin son derece idraki içinde çalışır. Muha
lefet milletvekilleri eğer bir şey söylemek istiyorlar
sa, söylenmesi gerektiği için söylüyorlar; görevleri 
kendilerine emrettiği için söylüyorlar; milletvekili ol
manın verdiği sorumluluk duylgusu içinde oldukları 
için söylüyorlar. Bunlar, sizi rahatsız ediyor olabilir. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen Sayın Balkana de
ğil, Genel Kurula hitap ediniz,! 

ÖMER KUSMAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
«sizi» derken, iktidar partisimi kastediyorum. 

BAŞKIAN — Lütfen efendim. 'İktidar partisi... 
ÖMER KUSMAN (Devamla) — İktidar partisini 

rahatsız ediyor olabilir ve dolayısıyla onun mensup-
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lan hangi makamda olurlarsa olsunlar, onlar da ra
hatsız olabilirler; ama parlamenter demokrtik sistem
de hiçbir muhalefet, kendi görüntüsünü, iktidarı rahat 
ettirecek şekle göre düzenler diye /'bir kural yoktur, 
'böyle 'bir sistem gelişmemiştir. İktidar olmanın, ik
tidar yollunun dikenli yol olduğunu, iktidar olma
nın sorumlulukları olduğunu, iktidardan gittikten son
ra da hesabını ödemek mıedburiyetinde olduğunuz 
birçok şeylerin varolduğunu, daha başında kabul et
mek mecburiyetinde olduğunuzu defalarca söyledik 
size, bugün de tekrar ediyoruz. Muhalefetin, âdet 
savmak için veya iş olsun diye değil, bahaneler çı
karmak suretiyle »bir şeyi geciktirmek için değil; gö
revi neyi emrediyorsa onu yapmak istediğini, göre
vinin idrakinde insanlardan oluştuğunu ve en az ik
tidar kadar meselenin esasını bildiğini lütfedip, kabul 
etmek gerekir, özellikle tutanaklara geçsin ve bu kür
süden (bir daha, çok sorumlu mevkilerde 'bulunan 
kimseler, 'böyle süfçü lisanlarda 'bulunmasınlar diye 
ifade ettim. 

Teşekkür ederim. (İDS'P ve DYIP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kuşhân. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, açıkla
ma yapmak gerekiyor. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
BAYINDIRDIK VE İSKÂN- BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Benim söylemediğiırra 
sözler ilfade edildi. Ayrıca, hükümete sataşıldı. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, müsaade ederseniz ibir 
. noktayı ortaya koyayım; «3.5J985 Tarih ve 3.194 
sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerini Anayasa 
Mahkemesi Esas Sayısı 1985-11, Karar Sayısı 1986-29 
ve 11.12.1986 Tarihli Kararla iptal etmiş ve karar 18 
Nisan (1987 tarih ve '19435 sayılı Resmî Gazetede ya
yınlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararı 
'karşısında yüce Meclisçe kabul edilen 15.4.1987 Ta
rih ve 3353 Sayılı Kanun, Anayasanın 89 uncu 
maddesi gereğince bir defa dalha görüşülmek üzere 
ilişikte iade edilmiştir» Tamam, mesele budur; zatı 
âtiniz de bunu söylediniz. Onun için, tashihe lüzum 
yok; böyle söylediniz. 

Bir önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 563 sıra sayılı Kanunun mad
delerine geçilmeden önce, daha önce gecikmelere yer 
vermemek üzere ve prensip bakımından, Anayasaya 
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aykırılık yönünden tetkik edilmek üzere Anayasa Ko
misyonuna havalesini tensiplerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
A. Mazhar Haznedar C. Tayyar Sadıklar 

Ordu Çanaikkalle 
Namık Kemal Şentürk Memduh Yaşa 

îslüanbul istanbul 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

Ankara 
BAŞKAN — Efendim, önergeye komisyon katılı

yor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN EL
MAS (istanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergesini açıklamak üzere Sayın 
Haznedar. 

Buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; aslında bu önergenin 
gerekçesini teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sıra
sındaki izahatım esnasında arz etmiştim. Ancak, iki -
arkadaşımız burada gerçekleri aksettirmeyen beyanda 
bulundular. 

Hadise şu Sayın Başkan : Biraz evvel siz de oku
dunuz; 15 Nisan tarihinde burada bugün görüşmek
te olduğumuz kanun kabul ediliyor. Arkasından, 18 
Nisan tarihinde Anayasa Mahkemesi 3194 sayılı İmar 
Kanununun bazı maddelerini, «Anayasaya aykırıdır» 
diye iptal ediyor. Kanun Cumhurbaşkanına gidiyor. 
Cumhurbaşkanı bu son durum muvacehesinde, Ana
yasaya aykırılığı dolayısıyla iptal edilen İmar Kanu
nunda bazı benzerlikler olabilir şüphesi içinde, ka
nunu, görüşülmek üzere tekrar Türkiye Büyük Mil
let Meclisine iade ediyor. Başkanlık Divanı bunu di
rekt olarak, esas komisyon olan Bayındırlık, Ulaştır
ma, Turizm Komisyonuna havale ediyor. 

Bence, burada Başkanlık Divanının hatası olmuş
tur. Biraz evvel Sayın Başkanın da okuduğu, Cum
hurbaşkanının iade yazısından fevkalade iyi anlaşıla
cağı veçhile, hadisede Anayasaya bir aykırılık şüphe
si mevcuttur. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde kurulmuş olan ihtisas komisyonunun ihtisası
na hürmet edilerek, bu kanunun önce oraya gitmesi 
gerekirdi; fakat yapılmadı, bizim komisyona geldi. 
Komisyonda bu hususu ifade ettik, kabul da edildi; 
fakat arkasından, arkadaşlarımız izah ettiler - tefer-
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ruatına girmiyorum - tekriri müzakere neticesinde, 
kanunun komisyonda görüşülerek Anayasaya aykı
rılığı hususundaki şüpheleri giderecek - Sayın Elmas 
bunu ifade ettiler - gerekli ilave de yapıldıktan sonra 
«Bu, Anayasaya uygundur» düşüncesi içinde yüce 
Meclise sevk edilmiş oldu. 

Şimdi, Sayın Elmas, «Kanunun Anayasaya ay
kırılığı bahis konusu değildir. Cumhurbaşkanından 
böyle bir iade yapılmamıştır sureti katiyede» dediler. 
Oysa, kendisi gene buradaki ifadesinde; «Prosedür 
ve esas yönünden hiçbir mahzur kalmadı.» Yani, 
«Anayasaya aykırılık yönünden hiçbir mahzur kal
madı, biz bunu düzelttik» diyorlar. Peki ama, düzel
tilecek olan yer, eğer düzeltme söz konusu idi ise, 
bizim komisyon değildi kanımca. Bunu da, ihtisasa 
hürmet ettiğim için söylüyorum ve demin Anayasa
ya aykırı olmadığını izah ederken bu şahsî görüşüm
dür dememin nedeni de bu idi. Ben bir mühendis ola
rak, sadece mantığımla ve Anayasa Mahkemesinin 
3194 sayılı Kanunun bazı maddelerini iptal ederken 
ileri sürmüş olduğu düşünce sistemine uygun olarak 
yaptığım tetkikat neticesinde bu sonuca vardım; ama 
Anayasa Komisyonu ihtisas komisyonu olarak belki 
çok daha değişik yönleriyle hadiseye bakacak ve bel
ki de Anayasaya uygun olmayan bir yönün, bu tasa
rıda da mevcut olduğunu tespit edebilecek idi. Bu ne
denle, tasarının maddelerine geçilmeden Anayasa Ko
misyonuna iadesinde kanımca büyük yarar vardır ve 
böylelikle bir geleneğin tesisi, ile, bir hatanın da önü' 
ne geçilmiş olacaktır. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yetersayı yoktur Sa

yın Başkan. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — «Kabul etmeyen

ler» için 101 şartının aranmasını istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — önergeyi kabul etmeyenler... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — 100 kişi bile yok Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza... 

• ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yetersayı yok Sayın 
Başkan. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — 101 oy yok Sa
yın Başkan. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yetersayı yok Sa
yın Başkan. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, zaten hep bu yüz
den çıkıyor tartışmalar. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile Değişik 
24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
MADDE 1. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 

Kanunla değişik 7 nci maddesinin 7 ve 8 inci fıkra
ları yeniden düzenlenmiş, bu maddeye son fıkradan 
önce gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir. 

Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat et
meyen kişilere ait yapıların belediye veya valilikler
ce, elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri ka
yıtlar veya haritadan incelenerek, ayrıca mahallinde 
araştırılarak tespit ve değerlendirme işlemleri tamam
lanır. Ancak bu gibi hallerde 18 inci maddeye göre 
alınacak harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk etti
rilecek harç beş kat ve peşin alınır. 

Süresi içinde belediye veya valiliğe müracat eden 
fakat 2981 sayılı Kanuna göre kurulan yeminli özel 
teknik bürolara başvurmayan kişilere ait yapıların 
belediye veya valilikçe tespit ve değerlendirme işlem
leri tamamlanır. Ancak bu gibi hallerde 18 inci mad
deye göre alınacak harçlar ve ekli cetvele göre tahak
kuk ettirilecek harç iki kat peşin alınır. 

2981 sayılı Kanuna göre kurulan yeminli özel tek
nik bürolar, kendilerine intikal eden müracaatlara 
ilişkin tespit ve değerlendirme işlemlerine ait dosya
ları en geç 7 Eylül 1987 tarihine kadar tamamlaya
rak sonuçlandırılması için belediye, hazine, özel ida
re veya vakıflar idaresine teslim etmekle ve bu ida
reler de, kendilerine intikal eden dosyaları, intikal 
tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde sonuçlandır
makla görevli ve sorumludurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Grup 
adına istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
SHP GRUBU ADINA HİLMİ NALBANTOĞ

LU (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizi saygı ile selamlarım. 

Emin olun vatandaştaki ıstırabı sizin kadar ben 
de biliyorum. Hakikaten burada bahsedildiği üzere, 
aşağı yukarı 2 - 2,5 milyon insanımız bu yasa ile du-

I rumunun düzelmesini bekliyor. Gerek 450 - 500 bin 
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adet gecekondu; gerekse hisseli arazide yapılan ve 
tapusu ellerinde bulunmayan 1 milyon 600 bin kişi 
ve gerekse 200 - 300 bin civarında da, ruhsat harici 
kaçak inşaat sahibi, ceman 2 milyon 200 bin vatan
daş bu kanundan medet umuyor. Bunu biz de, illa, 
bir sadist görüşle, reddedelim veya geciktirelim iste
miyoruz. Vatandaşımızın derdi, sizin olduğu kadar 
bizim de derdimiz. 

Binaenaleyh, bizim burada itirazımız, her şeyin 
yasalara uygun olması ve bir daha dönmemesi için
dir. Bunu önerge halinde vermedim, zaten komisyon
da da biz sadece müşahit sıfatıyla bulunduk; bu ya
sanın evvelce görüşüldüğü sırada zaten o önergeyi 
de vermiştik, uğraşmıştık, fakat çoğunluğunuza gü
venerek çıkarıyorsunuz; ama yanlışlıklar oluyor, bir 
şeyi halletmiyorsunuz. Onun için 1 inci maddenin son 
fıkrasındaki, «... kurulan yeminli özel teknik büro
lar» deyimini çıkarırsanız, Anayasaya da uygun olur; 
yarın Anayasa Mahkemesine bir müracaat olursa, 
oradan da dönmez, dolayısıyla uygun bir şey yapmış 
olursunuz. İzah edeyim. 

1 inci maddenin birinci fıkrası diyor ki, «... şu şu 
değişiklikler yapılmıştır.» ikinci fıkrada ise, «Süresi 
içinde belediye veya valiliğe müracaat etmeyen kişi
lere ait yapıların belediye veya valiliklerce...» Eğer, 
elektrik ve su parası yatırmışsa bunları bu belediye 
ve valilikler tamamlar diyor. Demek ki, süresi içe
risinde belediye veya valiliğe müracaat edilmeyen 
işleri belediye ve vilayet tamamlayacaklar. 

Üçüncü fıkrada, «Süresi içinde belediye veya va
liliğe müracaat eden...» Onları da alıyor. «.., fakat 
2981 sayılı Kanuna göre kurulan yeminli özel teknik 
bürolara başvurmayan kişilere ait yapıların belediye 
veya valilikçe tespit ve değerlendirme işlemleri ta
mamlanır» diyor. Demek ki, belediye ve valiliklere 
süresi içerisinde müracaat etmeyen kişilerin işin de 
ve süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat eden 
kişilerin, ki bundan önceki yasaya göre verilmiş olan 
müddet içerisinde müracaat eden kişilerin işini de be
lediyeler ve valilikler tamamlayacak. 

Bir daha, bu «2981 sayılı Kanuna göre kurulan 
yeminli özel teknik bürolar» ibaresini sokmayın bu
raya., Bu ibareyi buraya soktuğunuz takdirde, bun
dan şu anlaşılıyor, zaten buradaki fıkra da kapalı 
biraz. Yani, şu anda dahi yeminli özel bürolara mü
racaatlar vardır. Bilmiyorum, belki belediyede veya 
vilayette - biraz bühtan olacak ama, söylemek zorun
dayım; çünkü, bu kürsüden konuştuğum suç değil -
gidip* onlarla anlaşmak suretiyle sanki önceden mü-
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racaat etmiş gibi yapılan muameleler de cereyan ede
bilir - ediyor demiyorum - edebilir. Kaldı ki, bu mev
zuda bize intikal etmiş bazı konular da var; şu OR -
AN sırtları hâlâ parsellenmekte. 

Onun için, bu maddeyi şu fıkradan arındırırsa-
nız, buna artık, «Anayasaya da aykırıdır» diyemeyiz 
ve Anayasa Mahkemesine götürmüş olsak dahi, bozul
maz. Sayın Cumhurbaşkanımız da, sanıyorum, bu 
ibareyi gördükten sonra, yine kuşkulanıp, bize gön
derecektir. 

Onun için, lütfedin, kendiniz bir yönerge hazır
layın, bu maddenin son fıkrasını çıkarın veya çıkar
madan şöyle değiştirin : «2981 sayılı Kanuna göre 
kendilerine intikal eden müracaatları belediye ve va
lilikler 7 Eylül 1987 tarihine kadar tamamlar.» Hatta, 
buna bir sene daha müddet vermek suretiyle, «7 Ey
lül 1988 tarihine kadar» deyin. Çünkü, bu tarihe ka
dar da bu işlemleri belediyeler ve valilikler bitireme
yeceklerdir. Gerek intikal etmiş olanları, gerekse «Ye
minli özel teknik büroları» ibaresi olmazsa, bir yo
lunu bulmak suretiyle, yeminli bürolarda henüz birik
miş olanlar belediye ve valiliklere götürülürse ve bu
nun üzerinde de kimse durup ispat edemeyeceğine gö
re, bu kanunda bu kelime oldukça, yine Sayın Cum
hurbaşkanımız bundan- huylanabilir ve geriye gönde
rebilir veyahut da bunu kabul edip Anayasa Komis
yonuna götürmek zorundasınız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Elmas 5 dakika içerisinde konuşabilirseniz, 

buyurun. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü H A Y R E T T I N E L 
M A S (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; tekrar huzurunuzu işgal ettim, özür diler, say
gılar sunarım. 

Sayın Nalbantoğlu'na ben üç yıldır komisyonda 
bu yeminli büroları devamlı anlatıyorum anlatıyo
rum, anlatamıyorum herhalde. Anlıyor ya da anla
mak istemiyor; ama ben bunu şuna yorumluyorum : 
25 yıldır devamlı parlamentoda, devamlı da muhale
fette oturduğu için, bir şeyin lehinde konuşması veya 
anlaması mümkün değil herhalde: Herhalde onun için 
anlamıyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sataştı; söz istiyorum. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü H A Y R E T T I N E L 
M A S (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, son fıkra-
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da getirdiğimiz, Sayın Nalbantoğlu'nun üzerinde dur
duğu olay şu, biraz önce de arz ettiğim için, çok kı
saca arz edeceğim : Yeminli bürolara müracaat sü
resi 7 Aralık 1986 tarihinde sona ermiştir. O tarihte 
yeminli bürolar defter tutuyorlardı; o defterlerini no
terlerden kapatmıştır yeminli bürolar. Yani, o tarih
ten sonra tekrar yeminli büronun müracaat alması 
mümkün değil. Ancak, bu yeminli büroların kendi
lerine mürcaat edilen bu evrakları, dosyaları 7 Mart 
tarihine kadar ilgili kuruluşlara verme mecburiyeti 
var idi. Bizim bu kanunu düzenledikten sonra, Mec
lise sevk edildikten sonra, bize müracaatlar üzerine, 
yeminli büroların - tekrar ediyorum - Türkiye'deki 
hava şartlarının kötülüğü dolayısıyla, bunların arazi 
çalışmaları, tespit yapma mecburiyetleri olduğu için, 
dosyaları yetiştiremediklerini, bu dosyaları ilgili ku
ruluşlara teslim edebilmek için bizden bir ek süre 
istediklerini biraz önce söylemiştim. Biz yeminli bü
ro ihdası yapmıyoruz, yeminli bürolara yeni müra
caat kesinlikle yapmıyoruz, eğer elindeki dosyaları ye
minli bürolar, ilgili kuruluşlara vermezlerse, 1 inci 
maddenin başındaki fıkra gibi, 5 misli para cezası al
ma mecburiyeti vardır belediyelerin, vilayetin ve il
gili kuruluşların. 

Bu yönden, bu, aklınızı çelmesin diye, Sayın Nal-
bantoğlu oldukça üzerinde duruyor. 7 Eylül 1987 ta
rihine kadar verilen süre, elindeki dosyaların İlgili 
kuruluşa verilme tarihidir. Aksi halde 5 misli para 
cezası alınma mecburiyeti vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elmas. 
HtLMl NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sataşma 

var efendim, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Nedir efendim sataşma? 
HtLMl NALBANTOĞLU (Erzurum) — Beni 

anlayışsızlıkla itham ediyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sataşma var efen

dim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Peki ne yapa
cağız şimdi? Ne diyeceksiniz? Anlayışlıyım mı diye
ceksiniz? 

HtLMl NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kendi
sinin anlayışsız olduğunu söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Hayır. Ne demek canım, sataşma 
ne demek? «Anlatamadım» diyor. Peki, ne diyecek 
yani? 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Aşağıladı ken
disini. 

BAŞKAN — O da kalkıp ona, «Seni aşağılayaca
ğım» mı diyecek? Siz ne karışıyorsunuz? Size söz mü 
verdim? Oturun yerinize. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Usulsüzlük ya
pıyorsunuz. Ne diyeceğini kendisi bilir, bırakın da 
anlatsın efendim. 

BAŞKAN — Oturun yerinize. Nedir bu böyle, 
ikide birde ayağa kalkıp başkanları tehdit etmek? 
Oturun yerinize. (ANAP sıralarından «Bravo Başkan» 
sesleri, alkışlar) 

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

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Saat 21.30'da toplanmak üzere birleşime ara ve

riyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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İKİNCİ OTURUM 
BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — 107 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

15. — 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile 
Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 15.4.1987 Ta
rih ve 3353 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (1/840) (S, Sayısı : 563) (Devam) 

BAŞKAN — 563 sıra sayılı Kanunun görüşme
lerine kaldığımız yerden ,devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Kanunun 2 nci maddesinde kalmıştık; 2 nci mad

deyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 

Kanun ile değişik 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Değerlendirme belgesi, 4 üncü maddede bahsi ge
çen tasnif durumunu, yapının bu Kanunun 18 inci 
maddesine göre hesaplanacak bina inşaat ve iskân 
harcını ve bu Kanuna göre hesaplanacak munzam 
harcını, fennî sorumluluğu üstlenilmiş röleve planı
nı, Kanuna göre belirlenen otopark bedelini, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda yapıl
mış yapılar için bu Kanunda belirtilen esaslara gö
re tespit edilecek arsa bedelini ihtiva edecek şekilde 
Bayındırlık ve tskân- Bakanlığı tarafından hazırlan
mış formun doldurulmasıyla elde edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Münir Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; esasında bugün çıkarılmak 
istenen bu kanun tasarısı, daha evvel söylediklerimi
zin dinlenmediğinin bir kanıtıdır. 

Söz almak niyetinde değildim; ancak, gerek sa
yın bakanın, gerek komisyon sözcüsünün burada yan
lış bilgiler aktarması, kamuoyuna yanlış bilgiler ver
mesi nedeniyle kendimi söz almak mecburiyetinde 
hissettim. Gerek sayın bakan, gerek komisyon tem

silcisi arkadaşımız* sanki Cumhurbaşkanının ve onun 
danışmanlarının kafasız olduğunu, okuduklarını an
lamadığını ve o yüzden... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Estağfurullah... 
EBUBEKİR AKAY (Erzurum) — Ne demek?.. 

(ANAP sıralarından «Ne demek?» sesleri, gürültüler) 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Efendim ko

nuşmadan anlaşılan olay bu. (Anap sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bunu şunun için 

söylüyorum : Yani ne yaptıklarını bu yeminli büro
ların; İmar Kanunundaki yeminli bürolarla, İmar. Af
fı Kanunundaki yeminli bürolar arasında fark var 
gibi düşündüklerinden bunu tekrar görüşmek üzere... 
Bunun- anlamını Allahaşkına siz bulun; yani bunun 
anlamı nedir?.. 

BAŞKAN — Genel Kurula hitap edin efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Tabiî bunda ka

nımız şunun için arttı : Komisyon temsilcisi arkada
şımız kalktı, Sayın Nalbantoğlu'na hitaben dedi ki, 
«Sana 3,5 yıldır anlatıyorum, anlamıyorsun...» 

NİHAT HARMANCI (Konya) — Öyle demedi. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Yani, Cumhur

başkanı anlamıyor, onun danışmanları anlamıyor; 
anlatılamıyor!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA, VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN EL
MAS (İstanbul) — Demagoji yapma. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) 

bantoğlu da anlamıyor! 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) -

taşma yok!.. 

Sayın Nal-

Sataşma yok, sa

fi AŞK AN — Lütfen Sayın Demir... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, bir de "şu doğru değil : Yani, ister İmar Affı 
Kanununu alın, isterseniz İmar Kanununu alın, bun-

— 42 — 



T. B. M. M. B : 107 

lar reform kanunları değil. Bunlar, olsa olsa soygun
ları kolaylaştıran kanunlar. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Herkesi ken
din mi sanıyorsun? 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Görüyorsunuz, 
yeşil' ilanları nasıl perişan ettiniz! Yıllardır yeşil alan 
olan arazilerin, konut alanlarına, iş merkezlerine çev
rildiğini her Allah'ın günü basın yazıyor, okuyoruz, 
takip ediyoruz. Hatta... 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA, VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN EL
MAS (istanbul) — Maddeyle ilgisi yok bunların efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; müsaade edin ar
kadaş konuşsun. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sizin konuşma
nız imar Kanununun maddesiyle alakalı mıydı; imar 
Kanununu mu görüşüyorduk sayın komisyon tem
silcisi?.. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun daha önce görü
şülürken bu kürsüden 21.5.1986 günü; af uyanıkları
nın Boğazdaki kaçak yapıları yıkılmaktan nasıl kur
tardıklarını; imar affının çıkacağını duyan af uya
nıklarının bir yolunu bulup 1983 yılına kadar kaçak 
yapılar yapmaya nasıl devam ettiklerini, söylemişiz-
dir. 

Gene birçok yerde, ANAP İktidarı imar Kanu
nunu değiştirmek için yüce Kurula geldiğinde, pek 
çok muhalefet milletvekilleri, bunun yanlışlıklara, hi
lelere ve haksızlıklara sebep olacağını, denetimin sağ
lanması için tedbir alınmasının gerektiğini söylemiş, 
fakat sonuç alamamıştık. Hatta Sayın Özal, «Seçil
miş insanlara itimat etmek mecburiyetindeyiz» diyor 
ve imar planlarının yapımı, onayı ve denetimini bele
diyelere devrediyordu. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Tahir Aktaş hariç! 

MÜNtR SEVİNÇ (Devamla) — Şimdi, itimada 
layık bu insanların marifetlerinden birkaç tanesini 
anlatmak istiyorum. 

ANAP Hükümeti kurulduktan hemen sonra Uşak 
ilinde, vilayet binasının bitişiğindeki arsa yeşil alan 
kapsamından çıkarılıp, konut alanına çevrilmiştir. Bu 
yeşil ilan kapsamından çıkarılan arsaya belediye «52 
daire yapılabilir» iznini vermiştir. Müteahhide kat 
karşılığı verilen bu arsadan, arsa sahibi 26 daire sa
hibi oluvermiştir... 
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YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 25 daire... 
MÜNtR SEVİNÇ (Devamla) — Buradaki en kö

tü daire 40 milyon liradır. Hesabını lütfen siz ya
pın ve bir çırpıda bir milyar lira nasıl çalınmıştır... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Arsa kimin, arsa?.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Arsanın sahibi 

kim?.. 
TEVFIK BİLAL (Hatay) — Arsanın sahibi kim?.. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Tabiî merak ede

ceksiniz; söyleyelim : Bu arsa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, Anayasayı ve Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin içerisinde -hukuk kurallarını en iyi koruyacak 
olan Anayasa Komisyonu Başkanımızın hanımına ait
tir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bravo, bravo!.. 
KÂMİL T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Söz ri

ca ediyorum; sataşma var. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Gene Uşak'ta, 

1953'ten beri imar planında yeşil alan olarak muha
faza edilen bir arsadan bahsetmek istiyorum. Uşak 11 
merkezi, Kemalgöz Mahallesi, Kuyucak Uluyolu ile 
Harman Sokak arasında bir arsa var. Bu arsa 9 Şu
bat 1987 günü, parası bol, aklı yok bir ANAP'h ta
rafından alınıyor (?!) (ANAP sıralarından «Ayıp 
ayıp» sesleri) Efendim, öyle yani... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MÜNtR SEVİNÇ (Devamla) — İmar planında 

yeşil alan olan bu arazi; yani başka türlü... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ne kadar se

viyeli konuşuyorsun Sayın Sevinç! 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Meclis araştır

ması mı, yoksa imar Kanununu mu görüşüyoruz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, bakın ada, parselini veriyorum, alındığı tarttıi 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, lütfen Genel Kurula hi
tap edin efendim. 

MÜNtR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu, İmar Affı Kanunuyla ala
kalı olan şeyler. Bunları biz ne zaman söylemişiz? 
Biz bunları 1984 ve 1986 yılında bu kürsüden söyle
mişiz; zabıtlarda var. Bunların olabileceğini sizlere 
anlatmışız; demişiz ki; «Bakın böyle hileler olacak, 
böyle hiç hakkı olmayan insanlar birden bire bir gün
de, iki günde milyarder oluverecekler...» Bütün bun-
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lan anlatmışız; ama anlamamış sayın bakan ve sayın 
komisyon. 

Talbiî, biliyorsunuz, görevden alındı; İstanbul Emin
önü Belediye Başkanı Tahir Aktaş; tarihî bir eserin 
önünde yeşil alan olan ve icrada satılan işe yaramaz 
bir arsayı 18,5 milyon liraya satın alıyor. Yani, ic
rada diğer vatandaşlar o ihaleye girmiyor. Niçin gir
miyorlar? Diyorlar ki, «Bu akıllı işi değil. Arkadaki 
bu tarihî eser dururken, önündeki bu arsayı yeşil 
alan kapsamından çıkarmak mümkün değil.» öyle 
olunca, diğer hiçbir vatandaş ihaleye girmiyor; bizim 
değerli başkanımız, gözükara belediye başkanımız, de
diğiniz gibi, 'becerikli, iş bitirir başkanımız alıyor. Te
sadüf! 56 gün sonra, bakıyorsunuz burası, imar pla
nında, iş merkezi haline getiriliyor! Değerli arkadaş
larım, 56 günde 5,6 milyar lira kazanç elde ediyor de
ğerli belediye başkanımız. 

Şimdi, bunları ne diye anlatıyorum? Bizim bütün 
bunları anlatışımızın sebebi, bu hadiseler çok olduğu 
içindir. İstanbul'a gittiğimizde - İstanbullu arkadaş
larımız da görmüşlerdir - o Boğaz nasıl talan edilmiş
tir, nasıl perişan edilmiştir, gördük; bütün bunları an
lattık. Bunu 1984 yılında anlattık, 1986 yılında anlat
tık, maalesef anlaşılmadı; ama ondan sonra sizin ba
kanınız bu insanları görevden almaya başladı. 

O nedenle, burada gerek sayın bakan, gerekse 
komisyon üyesi sayın arkadaşımız doğruları söyle
mediler. Hakikaten bu İmar Kanunu ve İmar Affı 
Kanunu pek çok insanı zengin etmiştir; zengin etme 
kanunudur, soygun kanunudur, vurgun kanunudur. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sevinç. 
KÂMİL T, COŞKÜNOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, müsaade eder misiniz, sataşma vardır? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
KÂMİL T. COŞKÜNOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; benim ağır konuşmak 
âdetim değil. Fakat, mevzu o kadar saptırılıyor ki; 
elimde olmayarak, mesleğimin, aiilemin, şahsımın ba
na verdiği terbiyeyi (bozarım diye korkuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, siz yine bozmayın efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Biz de ağır kö-

nuşmaidık, 
KÂMİL T. COŞKÜNOĞLU (Devamla) — Şimdi 

niye?.. Bakınız, o kadar gerçek dışı bir beyan ki... Biz 
haksızlığa uğramış durumda iken, sanki haksızlık yap
mış duruma geçiyoruz. Uşak Milletvekili Sayın Meh
met Topaç burada; şahiti de o. Bakınız, bu arsa be
nim eşime babasından miras kalmış. 
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TEVFİK BİLAL (Hatay) — Başka şahit yok mu? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KAMİL T. COŞKÜNOĞLU (Devamla) — Mü

saade buyurun, biz dinledik, siz de dinleyin efendim. 
TBVFİK BİLAL (Hatay) — Efendim, tek şahit 

olmaz, iki şahit olur. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunioğlu, bir dakika. 
Muhterem arkadaşlar, çok istirham ediyorum, bu 

böyle gülünecek bir şey değil. İtham altındadırlar. Bu, 
haysiyetle ilgili bir meseledir, elbette kendisini savu
nacaklar, müsaade edin efendim, yapmayın böyle. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Bu haysiyet 
meselesidir Sayın Başkan, herkes anlayamaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Caşkunoğlu. 
KÂMİL T. COŞKÜNOĞLU (Devamla) — Haysi

yetten anlayan insan varsa, bunu ortaya atmak için 
evvela benimle konuşurdu. 

Bakınız, nasıl olmuştur: Eşime babasından miras 
kalmış bir arsadır. Bu arsaya zamanla «yeşil saha» 
demişler. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, burası 
ağlama duvarı mı? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim... 
KÂMİL T. COŞKÜNOĞLU (Devamla) — Bili

yorsunuz, yeşil saha olarak ayrılan yer, İmar Kanu
nuna göre - beş sene müddetle istimlak edilmezse; yani 
yeşil saha haline getirilmezse sahibine iade edilir. Biz 
beklemişiz, beş sene sonra, «Hayır efendim, burası 
yeşil saha değil, okul sahasıdır» demişler. Siyasî şey
ler var işin içinde. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — ANAPlı bele
diye başkanı zamanında mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, çok rica ediyorum... 
KÂMİL T. COŞKÜNOĞLU (Devamla) — ANAP' 

lı belediye reisi zamanında değil; ben otuzbeş sene 
evvelki hadiseden bahsediyorum. Oraya da (geleceğim 
şimdi. 

SALİM EREL (Konya) — Tarih konuşuyor. 
* KÂMİL T. COŞKÜNOĞLU (Devamla) — «Pek
âlâ, okul sahası ise, Millî Eğitim Bakanlığı satın al
sın...» Elimde vesikaları var, isteyen arkadaşa göste
ririm ve zaten göstereceğim; Millî Eğitim Bakanlı
ğına müracaat ediyorum: «Burayı okul sahası yaptı
lar, okul için alın» diyorum. Millî Eğitim Bakanlığı 
da, «Civardaki okullar nedeniyle okula ihtiyacım yok; 
bu arsa da müstakilen bir okul yapmak için yeterli 
değil. Binaenaleyh, bizim ihtiyacımız yok» diye ya-
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zili bir cevap veriyor. Belediyeye de yazıyor, bize de I 
yazıyor. I 

Bu durumda belediyenin ne yapması gerekiyordu? I 
İskân ruhsatı vermek; ama vermiyor. Pekâlâ, ne ya- I 
palım?.. Zaman geçiyor, Danıştaya müracaat ediyo- I 
rum. Danıştay lehimize karar veriyor ve muameleyi I 
îptal ediyor; «İnşaata müsaade etmen lazım gelir» I 
diyor; fakat yine oyalama... Tabiî bu arada da beşer I 
onar sene geçiyor; bunların hepsinin elimde ilamları I 
var. Bunun üzerine, «Şu ilamı infaz edin» diyoruz; I 
ama infaz etmiyor. Sayın Ulusu Hükümeti zamanın- I 
da, Saym Başbakan Ulusu'ya telgraıf çekiyoruz ve I 
aynen şöyle diyoruz : «Bu memlekette mezar taşına I 
mülk edinme hakkı verilmediğine göre, yaşlıyım ben; I 
şu arsayı ya" istimlak ed'jn alın ya da bırakın inşaat I 
yaptırayım.» O zaman nihayet, Sayın Ulusu Hüküme- I 
tinin Bakanı Sayın Ahmet Samsunlu imzasıyla bir I 
yazı; 'bize de, 'belediyeye de tebliğ ediyorlar; «Vatan- I 
daşın haklı olduğunu...» Elimizde Danıştay kararı da I 
var. Tazminat davası açmak hakkımızken, onu da I 
yapmıyorum, yaptırmıyorum; yani ihtilafa girmek is- I 
itemiyorum. «Vatandaş haklı, hakkını teslim edin» di- I 
yorlar. Bunun üzerine belediye meclisi toplanarak, I 
«inşaat ruhsatının verilmesine» diye karar veriyor; Ta- I 
mam. I 

Şimdi, bu arada nelerin karıştığını burada ifade I 
etmek işitemiyorum arkadaşlar... I 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Edin, edin, ger
çekleri söyleyin; çünkü şaibe altındasınız. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, burası mahkeme de- I 
ğil 

KÂMİL T, COŞKUNOĞLU (Devamla) — Mü- I 
saade buyurun, neyin karıştığını ifade etmek istemiyo- I 
ru, bunların elimde vesikaları var; Danıştay Altıncı I 
Dairenin kararı da var. I 
Ondan sonra, zâten iki parsel bu... I 

BAŞKAN — Sayın Coşkunöğlu, Konuşmanızı lüt- I 
fen kısa kesin efendim." I 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Kısa I 
keseceğim efendim. I 

Bu iki parseldir. Diğerine müsaade var, bizimkine I 
yok. «Canım efendim, niye vermiyorsunuz?» diyo- I 
ruz; «Civarda bir dava açılmış, bu dava sizin arsaya da I 
sirayet edebilir...» Benim arsama niye sirayet ede- I 
cek?.. I 

Bize yazılı tebligat yaptıklarına göre, idare mah- I 
kemesine gidiyoruz, dava açıyoruz; «Yürütmeyi dur- I 
durun» diyoruz. İdare mahkemesi yürütmeyi durdur- I 

ı ma kararı veriyor; ruhsatı veriyorlar, davayı da kaza- ) 
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nıyoruz, ilam da kesinleşiyor; tamam. Ondan sonra 
şeyi alıyoruz. 

Arkadaşlar, durum bu. Bizim tazminat davası aç
mak hakkımızken, açmıyoruz. Hatta, dahası var. Uşak 
milletvekili arkadaşlarım bilir : Eşimin babasından kal
ma bir arsası daha vardı. Cami yapılıyormuş, cami
nin yanında bina olsun diye sembolik bir fiyatla verdi. 
Bugün 300 milyon liraya geri almaya hazırız. Men
faat meselesi değil iş. Fiyatının yüz katı fazla öde
meye ve 300 milyon lira da ayrıca vermeye razıyız. 
Yani, bu kadar feragat sahibi olmuşuz, fedakârlık 
yapmışız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — O kadar parayı 
nereden buldunuz? 

KÂMÎL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi 
siz kalkıyorsunuz, efendim, yeşil sahaya inşaat... 800 
metrekarelik bir inşaat sahasıdır, burası yeşil saha 
olur mu, insaf edin?.. 

CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Ancak çocuk par
kı olur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ye

şil saha olur mu 800 metrekare yer? Civarı bina; Or
man Dairesi bir tarafta, okul bir tarafta, diğer inşaat 
bir tarafta, burayı yeşil saha yapacaksınız; dört ta
rafı bina, yeşil saha yapacaksınız... 

SALİM EREL (Konya) — 300 milyonu nereden 
buldunuz? Bir de onu açıklayın. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
bugün gazetede varmış; belediye başkam son safhada 
mani oluyor, sayın bakana şikâyet ediyorum. Güya 
ben baskı yapıyormuşum... Sayın bakana şikâyet edi
yorum, baskı değil; «İdare mahkemesinin kararı var, 
Danıştayın kararı var, infaz etmiyorlar, tazminat da
vası mı açayım?» diyorum... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Konu anlaşıldı baş
kan, anlaşıldı. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Onun 

üzerine, sayın bakan... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Sevinç, 
gidiyorsunuz, tatmin oldunuz mu? İnsanlara durduğu 
yerden çamur atmak iyi mi oluyor? Ne kadar rahat 
değil mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen yerinize otu
run. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — 1984 yılında; ya
ni ANAP iktidara geldikten sonra ruhsat veriliyor; 
ben bunu söylemek istiyorum. 
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BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Hayır 

©fendim, bu kanun zamanında değil, elimde karar var. 
(ANAP ve SHP sıralarından karşılıklı gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; hadiseleri 
böyle çıkarıyorsunuz. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, biz haksızlığa uğramış vaziyetteyken, san
ki haksızlık yapmışız... Rica ederim, bir binanın otu
racağı arsayı; bunun bir tarafı yol, üç tarafı bina; 
biz orayı yeşil saha yaptık... Efendim, şimdi olacak 
şey değil. 

Bunun sebebi de şu, onu da açıklayayım: Ben 
Anavatan Partisinin kurucusuyum, Parti Haysiyet Di
vanının da Başkanıydım. Bu arkadaş, yani belediye 
başkanı buraya geldi, «Beni aday gösterin» dedi. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu saat
te bunu dinlemek için mi geldik? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Mü

saade buyurun efendim, müdafaamı yapıyorum. 
Uşakla Anavatan Partisi Teşkilatını Mehmet To

paç kurdu. Belediye başkanı arkadaşımız, «İlla Uşak'
tan beni aday gösterin» dedi. Ben de, «Efendim, Uşak 
merkezin'den sen aday olamazsın. Parti teşkilatını ku
ran Mehmet Topaç var, ona «sen çekil, bu arkadaş 
aday olsun» denir mi, olur mu?» dedim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, lütfen efendim. 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — «İlçe

lerden de bir sıra alacağız. Bundan muğber olarak, 
şimdi bunu sarpa sardırmayınız» dedim. Bunu da açık 
söylüyorum işte, hadise meydanda, kendisi de... 

CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Anlat, uykudan 
önce iyi gidiyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen bağlayınız Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ar

kadaşlar, şunu söyleyeyim : Ben kırk sene adliye'de 
'bulundum, daha sonra parlamentoda bulundum. Be
nim sicilimi de, buradaki konuşmalarımı da tetkik ede
bilirsiniz; insan hatasız olmaz; ama bakınız, en ufak, 
yüz kızartıcı, utandırıcı bir halimi görürseniz, ben bu 
parlamentoyu terk ederim. Başkaları gibi, sahte vesika 
doldurarak, bilmem ne yaparak burada, Mecliste kal
mam ben. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, şimdi açık bono veriyorum; isteyen 
tetkik eder, ailemi de tetkik eder... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Tamam; bakana 
şikâyet etmişsiniz işte... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Demir... 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Tabiî 

bakana şikâyet edeceğim. Haksızlık yapan adamı el
bette şikâyet edeceğim bakana. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bakana da şikâye
tinizi yapmışsınız... 

BAŞKAN — Sayın Demir... 
Sayın Coşkunoğlu, sözünüzü keseceğim efendim, 

lütfen 'bitirin. 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Tabiî 

şikâyet ettim; İmar İskân Bakanına şikâyet ettim, baş
ka yere şikâyet edecek değilim, bakana şikâyet ediyo
rum elbette. 

BAŞKAN — Lütfen bitirin efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — ANAP'lı olduğun 

için yaptı, SHP'Ii olsaydın yaptıramazdın; bu açık 
bir şey. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, bu bitmez efen
dim. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, .benim şeceremi de tetkik edersiniz; her şe
yim açık efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim... 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Size 

açık bono veriyorum. Mağdur olmuş bir insanı böyle 
haksızlık yapmış .bir duruma düşürmek insanlık de
ğildir. 

BAŞKAN — Tamam, bağlayınız efendim... 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Vic

dan bunu götürmez. Vicdan azabı çekmesi lazım ge
lir bu arkadaşın. Ben, kanunî hakkımı da arayaca
ğım, bunu da açıkça söylüyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Muhterem arkadaşlarım, lütfen müzakereleri sap

tırmayalım. Burada Meclis araştırması yapmıyoruz, 
gensoru müessesesini de çalıştırmıyoruz. Burada bir 
kanun maddesi üzerinde konuşuyoruz. Bunu sağa sola 
saptırarak meseleyi lütfen dağıtmayalım. Eğer karşı
lıklı bir alışveriş varsa, bunun. yeri db burası değil
dir. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen başka kimse var 
mı?' 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, sayın mil-
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letvekilleri; bakınız, burada müzakere ettiğimiz mad
deyi okuyorum : 

«Değerlendirme belgesi, 4 üncü maddede bahsi ge
çen" tasnif durumunu, yapının bu Kanunun 18 inci 
maddesine göre hesaplanacak bina inşaat ve iskân 
harcını ve bu Kanuna göre hesaplanacak munzam 
harcını, fennî sorumluluğu üstlenilmiş röleve planını, 
Kanuna göre belirlenen otopark bedelini, kamu ku
rum ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan alanlarda yapılmış ya
pılar için bu kanunda belirtilen esaslara göre tespit 
edilecek arsa bedelini ihtiva edecek şekilde Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanmış formun 
doldurulmasıyla elde edilir». 

Değerli arkadaşlarım, madde budur ve biz bu mad
deyi konuşuyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ben bunu hatırlattım; 
lütfen... v 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Siz bunu hatırlattınız, 
teşekkür ederim; ama burada herkesin yüzüne çamur 
sürüldükten, konu bu maddenin dışına alabildiğine çı
karıldıktan, birtakım arkadaşlarımız itham edildikten, 
zan altında bırakıldıkta^, ondan sonra cevap vermek 
zorunda bırakıldıktan ve bu yüce Meclis saatlerce bu 
şekilde gereksiz yere meşgul edildikten, yüce Meclisin 
seviyesi hiçe sayıldıktan sonra hatırlattınız. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Ben bunu be
lirtmek istiyorum. Konuştuğumuz madde budur ve 
buraya çıkan değerli arkadaşlarımız, bu madde üze
rinde eğer fikirleri varsa söylemelidirler. Kayıtlara ba
kılsın, kayıtlarda neler söylenmiştir, mukayese edilsin 
ve o zaman bu Meclise karşı yapılan saygısızlığı elle 
tutulur halde değerli arkadaşımız görsün. 

Saygılar sunarım. (ANAP "sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, bir noktayı müsaadenizle 
ifade etmek isterim. Lütfen herkes kendi görevini 
kendisi yapsın. Sayın bakanın kendisine ait olan gö
revi bakanlıktır ve bugün buradaki görevi komisyon
la birlikte kanunu savunmaktır. Başkanın nasıl hare
ket edeceği bakan direktifiyle yürütülmez. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar). Bir dakika müsaade edi
niz efendim, işinize geldiği zaman alkış, işinize gel
meyince bilmem ne yok, dinleyin. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Alıştılar da ondan. 
BAŞKAN — Bir dakika... 
Şimdi, ben eğer buradaki o konuşmayı kessem, 

arkadaşımız daha çok itham altında kalır; kesmediğim 
için kendini müdafaa etmek, savunmak imkânına sa
hip oldu; siz onu düşünmüyorsunuz. 
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H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Hatırlatma yap
tı. 

BAŞKAN — Ben orasını bilirim, sayın bakan ba
na öğretmesin. Ben nerede keseceğimi, ne zaman ke
seceğimi bilirim. Buradaki müzakere, elbette bu ka
nun ve bu maddenin konuşulmasıyla yürütülecek bir 
müzakeredir; ama bir arkadaşımız çıkıyor, olmaya
cak beyanda bulunuyor. Onu orada susturduğunuz an, 
diğer arkadaş zan altında kalır, kendini savunma im
kânını bulamaz; ben onu düşünürüm müsaadenizle, 
ben vicdanımla hareket ediyorum. Kimse durup du
rurken ne hırsız, ne uğursuz veyahut da hırstzsa, uğur-
suzsa meydana çıkar; ama şimdi bu kanunun konuşul
duğu, müzakere edildiği an değil. Onu lütfen hatırla
tayım. 

2 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ne cesaret var 
arkadaşta! 

BAŞKAN — Lütfen efendim.., Lütfen- laf atma
yın. 

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

Efendim, bendeniz bu maddede bir redaksiyon bo
zukluğu var mı, yok mu, onu tebarüz ettirmek istiyo
rum. Sayın Bakanım, hattâ komisyon sözcüsü de din
lerlerse... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Lütfen Genel Kuru
la hitap edin; bakan dinler, dinlemez... 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Devamla) — Eğer bu 
bahsettiğim de yanlışlık varsa, düzeltilirse iyi olur ka
nısındayım. 

Buradaki 2 nci maddede diyor ki : «Değerlendir
me belgesi, 4 üncü maddede bahsi geçen tasnif duru
mu, yapının bu Kanunun 18 inci maddesine göre he
saplanacak bina inşaat ve iskân harcını...» falan filan; 
«Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlan
mış formun doldurulmasıyla elde edilir». Bu Kanu
nun daha 4 üncü maddesini kabul etmemişiz ve eli
mizdeki kanunda da 18 inci madde yok. 

Şimdi 4 üncü maddeyi okudum, «4 üncü madde
de bahsi geçen tasnif durumu» nedir; aradım, bula
mıyorum. Bir de birlikte okuyalım: (Madde 4'e daha 
gelmedik ama, kabul edilmiş şekliyle ona istinat eden 
2 nci madde düzenlenmiş). 

«Madde 4. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Ka
nun ile değişik 10 uncu maddesinin (a) bendinin ikin-
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ci fıkrasına !bir cümle ilave edilmiş, (b) bendinin son 
fıkrasından önce gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir. 

Ancak ıslah imar planı veya kadastro planları ile 
belirlenen alanlarda tapu tahsis belgesi yerine hak sa
hiplerine doğrudan tapuları verilebilir». 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, buradaki 4 üncü 
madde; o 4 üncü madde değil efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ya han
gi madde efendim?., (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Bu, ana kanundaki 4 üncü madde, 
oraya atıf yapıyor. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Anayasadaki 4 üncü 
madde. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, yapmayınız 
lütfen... Ciddî olamıyoruz canım. Olabilir, yanılabilir 
insan. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — O za
man mesele yok; eğer redaksiyon bozukluğu yoksa 
mesele yok. Yine bir yanlışlık yapmayasınız diye kür
süye çıktım. Demek ki, 4 üncü madde, esas kanunda
ki 4 üncü madde imiş. Mesele yok.. 

Teşekkür ederim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Yine de maddî bir hata 
var efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bak iyi 
iki konuşmuşum, demek ki varmış... (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Evet efendim, dinliyorum. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Maddî hata şöyle efen
dim: Birinci satırda, «2981 sayılı Kanunun 3290 sa
yılı Kanun ile değişik 8 inci maddesinin 4 üncü fık
rası» diye yazılmış, «3 üncü fıkrası» olması lazım. 

BAŞKAN — Maddî hatadır, onu düzeltelim, efen
dim. 

Nalbantoğlu'nun konuşması yine işe yaradı bakın. 
Madde üzerinde başka söz isteyen olmadığına gö

re, 2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 

Kanun ile değişik 9 uncu maddesinin (b) bendine bi
rinci fıkradan sonra gelmek üzere üç fıkra eklenmiş, 
aynı maddenin (c) bendinin üç ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaıki şekilde değiştirilmiştir. 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan ve 
bu Kanun uygulamasında kullanılan arazilerin arsa 
'bedelleri de, Kanun uyarınca kurulan ilgili fon hesa

bına yatırılır. Tahakkuk ettirilmiş, ancak henüz tahsil 
edilmemiş olanlar için de bu hüküm uyarınca işlem 
yapılır. 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan ve
ya Gecekondu Önleme Bölgelerinde olup da, haksa-
hiplerine tahsis edilen arsa ve konutlardan, bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, noterler vasıta
sı ile düzenlenen haricî satış veya satış vaadi senediy
le başkalarına yapılan satış ve devir işlemleri geçerli
dir. Daha önce bedeli tamamen ödenen arsa veya ko
nutlar, satış veya devri yapılanlar adına valilik veya 
belediyelerin talebi üzerine tapuda tescil edilir. Bede
lin ödenmeyen kısmı için 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uy
gulanır. 

Bedelden ödeme yapılmamış ise, 775 sayılı Gece
kondu Kanununun 6.6.1984 tarih ve 3016 sayılı Ka
nunla değişik 26 nci maddesi uyarınca tespit edilecek 
bedel tahsil edilmek suretiyle yeni sahibi adına tapu
ya tescil edilir. 

Lüzum görülen hallerde, yukarıdaki fıkraların uy
gulanması beklenilmeksizin, üzerinde bir yerleşme ala
nı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bu
lunan arsa veya araziler, belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediyelerce, dışında ise valiliklerce 
kamulaştırılır. Kamulaştırılması kararlaştırılan ve sı
nın belirlenen arsa veya araziler üzerinde bulunan ge
cekonduların işgal ettiği alan dikkate alınarak 2942 
sayılı kamulaştırma kanununa göre tespit edilen bedel, 
gecekondu sahiplerinden tahsil edilir. Gerektiğinde, 
'kamulaştırma bedeli sonradan gecekondu sahiplerin
den tahsil edilip iade edilmek üzere, Toplu Konut Fo
nu, belediye veya valilik kaynaklarından da karşıla
nabilir. 

Kamulaştırma işleminin sonuçlandırılmasından son
ra, gecekondu sahibinden tahsil edilen arsa bedeli, ıs
lah imar planına göre yapılacak parselasyon planı so
nucu oluşacak parsellerin miktarına, kanunun '10 uncu 
maddesinin (c) bendine göre belirlenen düzenleme or
taklık payı oranı da eklenmek suretiyle belirlenir. Ar
sa bedelinin eksik veya fazla olması durumuna göre 
gerekli mahsup işlemi yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; bu maddede 
gözüme çarpan iki tane fıkra var. Bu fıkralardaki 
belirsizlik, vuzuhsuzluk nedeniyle söz almış bulunu
yorum. 
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Maddenin hemen ikinci fıkrasında, «775 sayılı Ge
cekondu Kanununa göre sağlanan ve bu Kanun uy
gulamasında kullanılan arazilerin arsa bedelleri de 
Kanun uyarınca kurulan ilgili fon hesabına yatırılır» 
denilmektedir; güzel. «Tahakkuk ettirilmiş, ancak he
nüz tahsil edilmemiş olanlar için de bu hüküm uya
rınca işlem yapılır» şeklinde de devam etmektedir. 
Burada, ta 775 sayılı Kanun tatbik edildiği sıralarda, 
tahakkuk ettirilmiş, ancak henüz tahsil edilmemiş 
olanlar falan deniliyor; bunu anlamadım, bir, 

İkincisi, üçüncü fıkradaki, «775 sayılı Gecekondu 
Kanununa göre sağlanan veya Gecekondu Önleme 
Bölgelerinde olup da, hak sahiplerine tahsis edilen ar
sa ve konutlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar» ibaresinde bir vuzuhsuzluk vardır. Eğer 
burada 775 sayılı Kanun maksatsa, onu buraya koy
mak ve «775 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe» 
demek lazımdır. Aksi takdirde, şu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar, şeklinde anlaşılabilir ve bu 
anlaşılmadan dolayı da bazı vurgun kapıları açılabi
lir. 

Nitekim, böyle, her imar affı yasası çıktıkça; ki, 
1984'ten beri üç defadır çıkarıyoruz veya süre veri
yoruz, mesela; bir kanun çıkardık Boğaz arsaları pay
laşıldı; bir süre verdik, Adalardaki arsalar paylaşıldı. 
Şimdi benim endişem odur ki, 3353 sayılı Yasa çık
mıştı; fakat şimdi yeniden görüşüyoruz, hangi numa
rayı alacak bilmiyorum; bu yasa çıkıncaya kadar bel
ki şu OR-AN sırtlarında çevrilip taksim edilen, bölüşü
len arsaları yasallaştıracağız. Onun için, hu itham altın
da siz de kalmayın. Gelin, lütfedin, «Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe» demeyelim de, eğer maksadınız 
775 sayılı Gecekondu Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihse, bunu aynen yazalım. Yok, eğer bunun çıktığı 
tarihse maksadınız, o zaman, demek ki, OR-AN sırt
larında arsa çevirenler bayram edecektir. 

Bunun kati olarak burada tasrih edilmesi lazım. 
Say m Bakan veya komisyon bunun izahatını ya ver
mesi lazım yahut da bu maddeyi düzeltmesi lazım. 
«Efendim, ben söyledim, tutanaklara geçti, değişikli
ğe lüzum yoktur» derseniz, zaten bu tutanakları da 
kimse o'kumuyor. Eğer bir dava mevzu oluyorsa, tu
tanakları belki açıp bakılıyor; fakat, esas kanun metni 
ortada iken, tutanaklardaki sayın bakanın sözünü de 
mahkemede helki dinleyen çıkmayabilir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Komisyon?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

HÎLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Bakan niye izahat vermediler?.. 

BAŞKAN — Efendim mecbur edemeyiz. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Demek 

ki, sükût ikrardandır. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 

Kanun ile değişik 10 uncu maddesinin (a) bendinin 
ikinci fıkrasına bir cümle ilave edilmiş, (b) bendinin 
son fıkrasından önce gelmek üzere bir fıkra eklenmiş
tir. 

Ancak ıslah imar planı veya kadastro planları ile 
belirlenen alanlarda tapu tahsis belgesi yerine hak 
sahiplerine doğrudan tapuları verilebilir. 

Belediye, hazine, özel idare veya Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine 
gecekondu yapıldıktan sonra tespit edilerek kira kont
ratı düzenlenmiş gecekondu hak sahiplerine tapu tah
sis belgesi ve tapuları verilir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 

Kanun ile değişik 13 üncü maddesinin (b) bendine 
aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

14 üncü maddenin a, b, c, d, e, g, h ve i bentleri 
kapsamında kalmaları nedeniyle, bulundukları yerde 
korunamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi sı
fatı taşıyanlarına, bir gecekondu önleme veya ıslah 
bölgesinde veya yakın bölgelerde yapılmış ıslah imar 
planları içinde meydana gelen boş imar parselleri müs
takil, hisseli veya katmülkiyeti esasına göre verilir. 
Bu gibi hallerde gecekondu sahibine ayrıca enkaz be
deli bu Kanunla kurulan fondan belediye veya valilik
çe ödenir. 

Islah imar planlan sonucu, bu Kanun kapsamında 
kalan gecekondu hak sahiplerine yapılan tahsis işlem
lerinden sonra arta kalan belediye veya valiliğe ait 
boş imar parselleri arsa bedeli 2942 sayılı Kamulaş
tırma Kanununa göre tespit edilerek, 775 sayılı Ge
cekondu Kanunu uyarınca belirlenen hak sahiplerine 
valilik veya belediyelerce tahsis edilir. 

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

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2981 sayılı Kanunun 18 inci mad

desinin (e) 'bendi ile bu bentten sonra gelen fıkrası 
yürürlükten kaldırılmış ve maddeye 3290 sayılı Ka
nunla eklenen son fıkradan önce gelmek üzere aşa
ğıdaki dört fıkra eklenmiştir. 

Kanun kapsamında kalan yapıların otopark ihti
yacının parselinde karşılanamaması halinde, Bölgele-
me esasına göre belirlenecek otopark bedelinin 1/4'ü 
tahsil edilir. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan 
kanun kapsamındaki gecekondu ve imar mevzuatına 
aykırı yapılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve 
düzenleme ortaklık payı karşılığı bedeller, 'belediye
ler, büyükşehirlerde ilçe belediyelerince oluşturulacak 
fon hesabına; belediye ve mücavir alan sınırları dı
şında kalan Kanun kapsamındaki gecekondu ve imar 
mevzuatına aykırı yapılardan alınacak arsa bedel
leri, harçlar ve düzenleme ortaklık payı karşılığı be
deller, valilikler emrinde kullanılmak üzere oluştu
rulan fon hesabına yatırılır. Bu Kanun uyarınca be
lediyeler ve valilikler emrinde kurulan fonlardan ya
pılacak harcamalar Mühasebe-i Umumiye Kanunur 
na, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa ve 832 sayılı 
Sayıştay Kanununa tabi değildir. 

Fon hesabının gelirleri, Kanunun kapsadığı ve ön
gördüğü amaçların süratli bir şekilde gerçekleşmesi 
için kullanılır, ita amiri vali veya belediye başkanı
dır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, bele
diye ve mücavir alan sınırlan içinde kalan gecekon
duların arsa bedelleri ile 10 uncu maddesinin (c) ben
di uyarınca yapılan düzenleme işlemleri sonucu be
lirlenen düzenleme ortaklık payı karşılığı bedeller
den, tahsil edilerek fon hesabına yatırılan meblağdan 
her belediye için sarfedilen kısım mahsup edilmek 
suretiyle bakiyesi, belediyeler emrinde kurulan fon 
hesabına devredilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Bu
yurun Sayın Nalkantoğlu. 

e lLMl NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; görüştüğümüz bu 6 ncı 
maddede bir fon teşkil ediliyor ve en mühimi, «Bu 
Kanun uyarınca belediyeler ve valilikler emrinde ku
rulan fonlardan yapılacak harcamalar Muhasebei 
Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet ihale Kanu
nuna ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir» 
deniyor. 

Şu kanun evvelce bu Meclisimizde görüşüldüğü 
sırada bunun üzerinde yine durmuştuk, itiraz etmiş
tik, önerge vermiştik. «Şimdi niye önerge hazırlama
dın?» diyeceksin'iz. Önerge hazırlasalk, sizlere sunsak, 
da, «Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir» diye gidiyor.. 

Kaldı ki, bu kanunun tümü üzerinde, konuşurken 
de arz etmiştim; biz komisyonda dedik ki, «Bu ka
nun Anayasa Komisyonuna gitmelidir, bizim komis
yonda görüşülmesi doğru değildir». Bu önce kabul 
edildi; fakat sonradan tekriri müzakere önergesi ve
rilmek suretiyle müzakereye geçildiği için, biz ko
misyonda da müzakerelere katılmadık; herhangi bir 
uygunsuz hareket olmasın diye de, orada müşahede
de kaldık. 

Şimdi de bu yüzden zaten önerge hazırlamadık; 
fakat, muhalefet olarak fikirlerimizi de belirtmek 
zorundayız. Geçen sefer tasarı üzerindeki görüşme
lerde, üzerinde önerge verdiğimiz, konuştuğumuz, teh
likeli gördüğümüz bu satırları lütfedin madde met
ninden çıkarın. Valiler için bir şey demiyorum; on
ların uygulamaları henüz gazete, sayfalarına geç
medi; fakat, belediye başkanlarınızın uygulamaları, 
sarfları, yaptığı ihaleler; ihaleleri kimlere yaptığını, 
kendi partili müteahhitleriniz arasında ne şekilde di
dişmeler olduğunu da gazetelerde sütun sütun oku
yoruz ve bundan dolayı, biliyorum, sizlerün de başı 
ağrıyor, partinize belki bundan dolayı da çok nakise 
geliyor. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, siz eski bir ar
kadaşsınız, lütfen umumî heyete hitap ediniz; «siz-
biz» diye karşılıklı konuşmuyoruz. 

SABİT B A T U M L U (istanbul) — Genel kurula 
hitap etmiyor mu? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Onun 
için, mühim olan bu gibi harcamaları Muhasebei 
Umumiye Kanunundan kaçırmak, yapılacak ihaleleri 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan kaçırmak, dış
lamak; «832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir» 
demek çok tehlikelidir. Öunları lütfedin, siz önerge 
verin ve çıkarın bunu; sizin de başınız ağrımasın, 
i y i o l u r . " • • ' ' • * s s l | | | 

«Fon hesabının gelirleri, Kanunun kapsadığı ve 
öngördüğü amaçların süratli bir şekilde gerçekleş
mesi için kullanılır, ita amiri vali veya belediye baş
kanıdır.» Demek ki, ısüratli bir şekilde bunları kul
lanın, sarf edin, diye bu kanun da emrediyor; onlar 
da, maşallah, üç milyonluk işi 30 milyona ihale ede
cekler, süratli de kullanacaklar ve ne iMuhasebei Umu-
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MUSTAFA BATGÜN (Kocaeli) — Bep aynı 
kimseler efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU przurum) — Sam'i-
miyetten söyledik efendim. 

BAŞKAN — Başka söz Meyen var mı? 
BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TU, 

RIZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN EL
MAS' (İstanbul) — Sayın Başkanım, yerimden cevap 
verebilir miyim? 

BAŞKAN — Hay hay efendim, buyurun. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
ELMAS (İstanbul) — Sayın Nalbantoğlu'nun söyle
diği cümle, .esas kanun olan 2981 sayılı Kanunda da, 
3290 sayılı Kanunda da aynı cümle geçmiştir. Bura
daki değişiklik, sadece, daha önceki kanunlarda, 'il 
emrinde kurulan fonlar, belediye eğer kendi sınırları 
içerisinde bu 'kanunun uygulamasını yapıyorsa, şim-

1 8 , 5 . 1 9 8 7 O: 2 
ı 

di bu fon belediye başkanlığı emrine veriliyor. Ara
daki fark sadece budur efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Önce

den de o yanlışlık yapıldığı için söyledim. 
BAŞKAN — Bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 563 sıra sayılı Kanunun, 6 ncı 

maddesi ikinci fıkrasının, temel prensiplerinin zede
lenmemesi bakımından, aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini tensiplerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

A. Mazhar Haznedar Namık Kemâl Şentürk 
Ordu istanbul 

Cafer Tayyar Sadıklar Memduh Yaşa 
Çanakkale İstanbul 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

Madde 6. — (İkinci fıkra) : 
Kanun kapsamında kalan yapıların otopark ihti

yacının parsellinde karşılanamaması halinde, 10 Ka
sım 1985 tarihindeki esas ve rayiçlere uygun olarak 
bölgeleme esasına göre hesaplanacak bedeli tahslil 
edilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
ELMAS (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Söz is

tiyorum efendim. 

BAŞKAN — önergenizin açıklanması babında bu
yurun Sayın Haznedar.' 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu konudaki görüşü
mü, daha önceki (konuşmalarımda da izah etmiştim, 
ama, bir kez daha tekrar edeceğim. 

6 ncı maddenin ikinci fıkrasında şöyle bir hüküm 
var : «Kanun kapsamında kalan yapıların otopark 
ihtiyacının parselinde karşılanamaması halinde, böl
geleme esasına göre belirlenecek otopark bedelinin 

m'ıye Kanununa, ne Sayıştay Kanununa, ne de İhale 
Kanununa tabi olmadan, işleri de bildiklerine vere
cekler ve memleketin pekçok parası çarçur edilecek
tir. 

istirham ediyorum, şu satırları bu maddeden çı
karın, biz de oy verelim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Değerli arkadaşlarım, kusura 'bakmayın, bir nok

tayı ifade etmek mecburiyetindeyim. Bazı arkadaşlar 
«Nasıl hitap edecek?» diyor. Eğer 'burada bir şahsı 
karşımıza alarak yahut da 'bir grubu karşımıza ala
rak hitap edersek, o zaman Başkanlık devreden çı
kıyor. Başkanlığa ve Genel Kurula hitap edilir; «Bu 
kaldırılsın, yapılsın; şu yapılsın, bu yapılsın» dene
bilir. «Kaldırın, yapın, edin» dediğiniz zaman, bir-
birinizle muhatap oluyorsunuz, biz devreden çıkıyo
ruz. 

Bu kürsünün kendine has bir ifade tarzı var; 
yani siz, herhangi bir şekilde sohbet halinde değil
siniz; Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulu
yor. Ondan sonra hadiseler çıkıyor zaten; karşılıklı 
'bu şekilde konuşmalar devam ettikçe hadiseler çıkı
yor. Ama, Genel Kurula hitap edilirse, «Bunun böy
le yapılması lazım, böyle olabilir, böyle yapılması 
gerekiyor» denirse, kimse üstüne alınmaz; alınırsa 
da Başkan susturur. Ama, «Sen bunu böyle yapma
dın» dediğim zaman, o adam cevap veriyor, hadise 
(buradan çıkıyor. 

Çok özür dileyeceğim... (ANAP sıralarından «Baş
kan doğru söylüyor» sesleri) 
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1/4'ü tahsil edilir.» Bakın hu cümle hizi nerelere gö- | 
türüyor, onu izah etmeye çalışayım : i 

2805 ve onu takip eden, onun yerine geçen 2981 
sayılı 'kanunlarda aslında, yanlış hatırlamıyorsam, 
2 Haziran 1981 tarihine kadar yapılmış olan gece
konduların ve mevzuata aykırı yapıların affı bahis 
konusu idi. Bu tarih bilahara 3290 sayılı Kanunla, 
10 Kasım 1985 tarihine kadar uzatıldı. Tabiî başka 
birtakım ilaveler de geldi 3290 sayılı kanunla. 

Şimdi, şöyle bir misali göz önüne alın: En son 
af tarihi 10 Kasım 1985. Haydi onu alalım. O tarih
te iki inşaata başlanmış olsun. Bunlardan bir tanesi 
imar planında gösterilen sisteme uygun olarak şahıs 
gerekli olan projesini belediyeye versin, inşaat ruh
satını alsın ve projesine uygun olarak inşaatını yü
rütmekte 'bulunsun. Bu tarihten evvel inşaat ruhsatı
nı alırken ayrıca o şahsın İmar Kanununa göre bir 
de otopark bedeli yatırması gerekir. Bu otopark be
deli o tarihteki esaslara göre hesap edilir. Nasıl he
sap ediliyor? Binanın tipine göre iskân edilecek ko
nut, işyeri, sinema vesaire gibi birtakım tesisler, bi
nalar düşünün, bunlarda ayrı ayrı esaslar getirilmiş
tir, bu da yönetmelikte mevcuttur. Ona göre, muay
yen miktarda, hir bina yapılırken otopark yeri de 
ayırmak mecburiyetinde. Bunu iki türlü temin etmek 
kabil; ya kendi parseli veya 'bina içinde o kadar oto
park yeri ayıracak, yahut da öyle hir şeye imkân 
mevcut değil ise, o takdirde belediyeye, bölge oto
parkı yapmak 'için gerekli olan parayı verecek. Bu 
para nasıl tespit ©diliyor? Bu otopark hangi bölgede 
yapılacaksa -hölgeleme esası oradan geliyor zaten-
yahut o binanın yapıldığı bölge esas alınmak sure
tiyle, oradaki arsa bedeli ve o tarihteki inşaatın met
rekare 'bedeli nazarı itibara alınarak bu para tespit 
ediliyor. Bir araba için, diyelim ki, 25 metrekarelik 
alana ihtiyaç vardır deniliyor. 25 metrekare alanın 
hesabı gayet basit. Bayındırlık ve îskân Bakanlığının 
neşretmiş olduğu yıllık rayiçler var; metrekare inşaat 
maliyetinin ne olduğu orada belli. Diyelim ki, 50 bin 
lira. 25 ile 50 bini çarpıyor; 1 milyon 250 bin lira. 
ilave : Eğer 5 kata müsaade edilmişse otoparkın ya
pılacağı yerde demek ki, 25 metrekarelik inşaat alanı 
için 5 katta 5 metrekareye iniyor; 1/5'ine iniyor. Bir 
de, 5 metrekarelik arsa ücreti, metrekaresine 70 bin 
liıra deseniz, 350 hin lira tutar; 1 milyon 250 bin + 350 
bin, o da 1 milyon 600 bin lira eder. 1 milyon 600 
bin liranın 10 Kasım 1985 tarihinde, nizamî olarak, 
kanunlara, usullere riayetkar vatandaş tarafından 
ödenmiş olması gerekir. 
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ıŞimdi ne yapıyoruz? Onunla aynı vaziyette, ya
nında, belki de bitişiğinde, ruhsat falan almadan, 
kendi başına inşaat yapmış birini düşünün. Bu şah
sın binası affedilmiş, şimdi otopark parası ödeyecek, 
cSen dörtte birini ver» diyoruz. Namuslu vatanda
şın kabahati neydi? Yani kanunlara vesa'ireye riayet 
etmesinden dolayı mıydı? Onu niye pişman hale so
kuyoruz; doğru hareket ettiğinden dolayı kendisini 
niye cezalı duruma düşürmüş oluyoruz? 

Onun için diyoruz ki, müsaade edin, bunu böyle 
yapmayalım; evvelce komisyonda zaten o şekilde ka-
hul edilmişti, hiç değilse 10 Kasım 1985 tarihindeki 
ücreti alalım. Bugün helki yükselmiştir anladık; ama 
ona nazaran bir fark hiç değilse ortaya çıkmasın. 
Aslında onun cezalı olarak ödemesi gerekirken, on
dan da vazgeçelim; ama öbürünü hiç değilse mağdur 
duruma 'sokmayalım, diyoruz. 

Vermiş olduğumuz önergenin mahiyeti budur. 
Eğer kabul edilirse, bundan sonra vatandaşların dav
ranışı bakımından fevkalede önemli bir karar alın
mış olacaktır. 

Teşekkür ederim efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... 
TEVFÎK BİLAL i(Hatay) — Sayın Başkan, 101 

oyu arıyoruz. 

BAŞKAN — Kahul edenler... 
Sayın Tuncer, çok rica edeceğim öf endim; Sayın 

Başbakan geldiği andan itibaren, dikkat ediyorum, 
bir an hoş kalmadılar. Lütfen... Rahatsız oluyorum 
burada; yani, istiyorum ki, Sayın Başbakan da takip 
edebilsin. 

AHMET EKtOt i(Kütahya) — O hepsini takip 
ediyor. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... önergeyi kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir efendim. 

6 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edil
miştir efendim. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2981 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesine 3290 sayılı Kanunla eklenen bentlerden 
sonra gelen ilk iki fıkra aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve maddeye son fıkradan önce gelmek üzere bir 
fıkra ilave edilmiştir. 
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<Bu Kanunun öngörlüğü bina inşaat harcı ve is
kân harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ila
ve harç alınmaz. 

Her türlü fabrika, marangoz, mobilyacı, kereste
ci, değirmen, sınaî nitelikli imalathaneler ve tersane
ler ile organize sanayi 'bölgeleri ve küçük sanayi si
telerinde yapılmış yapılardan yürürlükteki mevzuata 
göre belirlenecek bina inşaat harcı miktarının 1/4'i 
ile iskân harcı tahsil edilir. Ekli cetvele göre belir
lenecek harç alınmaz. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil 
edilmiş olanlar iade edilmez. Ancak tahakkuk ettiri
lip de tahsil edilmeyenler terkin edilir. 

Konut inşaatı ve kalkınmada öncelikli yörelerde 
yapılacak yatırımlarda vergi, resim ve harç istisna ve 
muaflıkları tanınması hakkındaki 2982 sayılı Kanun 
ile getirilen muafiyetler, bu Kanun kapsamında ka
lan yapılara uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Soru var Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sorun. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Maddenin son 

fıkrasına, «Konut inşaatı ve kalkınmada öncelikli 
yörelerde yapılacak yatırımlarda vergi, resim ve harç 
istisna ve muaflıkları tanınması hakkındaki 2982 sa
yılı Kanun ile getirilen muafiyetler, bu Kanun kap
samında kalan yapılara uygulanmaz.» deniyor. Bu
rada acaba ne amaç güdülüyor? Ne kadar bir ta
sarruf var? Bu konuda bilgi rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın "Balkan.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, bu 2982 sa
yılı Kanunla getirilen muafiyetler, aslında 'bu Ka
nundaki tarifiyle, bu yapıları kapsamaz. Çünkü, on
lar yeni yapılarla ilgilidir. Bu, eski yapılmış gecekon
dular veya usulsüz yapılarla ilgili bir kanundur; fa
kat çeşitli vergi dairelerinde, çeşitli illerde konu, te
reddütlere sebep olmuştur, Maliye bu yüzden sıkın
tıya düşmüştür. Bu kanun hazırlanırken, bu fıkra, 
olaya açıklık getireceği için buraya yazılmıştır. 

Arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

Bir önerge var; önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 536 sıra sayılı Kanunun 7 nci 

maddesi üçüncü fıkrasının, temel prensiplerin zede
lenmemesi bakımından, aşağıdaki tarzda değiştirilme
sini tensiplerinize arz ederiz.. 

Saygılarımızla. 

A. Mazhar Haznedar Cafer Tayyar Sadıklar 
Ordu Çanakkale 

Namık Kemal Şentürk Memduh Yaşa 
İstanbul İstanbul 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

MADDE 7 . - 3 üncü Fıkra : 
Her türlü fabrika, marangoz, mobilyacı, kereste

ci, değirmen, sınaî nitelikli imalathaneler ve tersane
ler ile organize sanayi 'bölgeleri ve küçük sanayi si
telerinde yapılmış yapılardan, yürürlükteki mevzuata 
göre belirlenecek bina inşaat harcının 10 Kasım 1985 
tarihindeki değeri ile, iskân harcı tahsil edilir. Ekli 
cetvele ıgöre belirlenecek harç alınmaz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
ELMAS (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GÎRÂY (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, söz istiyor musu
nuz? 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, biraz evvel bunun gerekçesini, buna benzer 
bir madde dolayısıyla izah etmiştim. Zaten bir ya
rarı da olmadığı görülüyor, onun için vazgeçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — 2981 sayılı Kanunun geçici 2 nci • 
maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 
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d) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 
6785 sayılı tmar Kanununun Ek 8 inci maddesi ge
reğince çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. maddesi kap
samı dışında kalan köy ve mezralar ve dağınık yer
leşik alanlarda sanayi, depolama, turistik ve tarımsal 
yapılar dışında kalan imar mevzuatına aykırı ya
pılar, 

Bu alanlarda Hazine, Özel İdare, Belediye ve Köy 
Tüzelkişiliğine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün idare ettiği arsa ve arazilerde bulunan yapılar. 

Tescil dışı yerlerden olup üzerinde yapılaşma bu
lunması nedeniyle Valiliğin talebi üzerine Hazine adı
na tescil edildikten sonra bu alanlardaki yapılar. 

Ancak, yukarıda belirtilen idarelere ait arsa ve
ya arazilerde bulunan yapı sahiplerinden, t>u Kanu
nun 18 inci maddesine göre tespit edilen arsa bedel
leri tahsil edilerek gerekli tapu işlemleri tamamlanır. 

Kıyıda kalan alanlar bu hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 2981 sayılı Kanuna 3290 sayılı 

Kanunla eklenen Ek 4 üncü madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Ek Madde 4. — Bu Kanunla Tapu ve Kadastro 
İdarelerince yapılan görevlerin gerektirdiği her türlü 
giderleri ve alımları karşılamak maksadıyla, Toplu 
Konut Fonundan veya bu Kanunla kurulmuş fon
lardan veya valilik veya belediyelerin bütçelerinden 
yeterli ödenek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
adına T. C. Ziraat Bankasında açılan bir hesaba ak
tarılabilir. Sarf ve tahsis şekli Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça tespit 
edilir. 

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

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı 

Kanunla değişik «Bu Kanun Kapsamına Giren Ya
pılara Uygulanacak İlave Harç Cetveli»nin «Yapı 
cinsleri» bölümünde yer alan «Sanayi yapıları, depo 
tesisleri, işyeri, işhanı» deyimi «Depo tesisleri, işyeri, 
işhanı» olarak değiştirilmiştir. 

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

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren en geç bir ay içinde, 2981 sayılı Ka
nunun değişen hükümleri ile ilgili yönetmelik deği
şiklikleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılır. 

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

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12, — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

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

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

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

ler.... Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
ELMAS (İstanbul) — Sayın Başkanım, 2 nci mad
dede bir tashihat yapmıştık, bununla ilgili olarak 
son durumu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU

RİZM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
ELMAS (İstanbul) — Madde başlığını «2981 sayılı 
Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 8 inci mad
desinin 3 üncü fıkrası» diye değiştirilmiştik; yine bir 
hata yaptık; basılı metinde olduğu gibi madde baş
lığının «... 4 üncü fıkrası» şeklinde yazılı olanı doğ
rudur, onu tekrar düzeltiyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Şimdi efendim, 2 nci maddenin başlığı; «2981 sa

yılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 8 inci 
maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.» olarak Komisyonca tekrar düzeltiliyor. 
Metin budur. 

2 nci maddeyi bu şekli ile oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
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16. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
Tokat Milletvekili Metin Gür dere'nin, Ankara Mil
letvekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nu Raporu (2/77, 2/338, 3/345) (S. Sayısı : 565) 

BAŞKAN — Gündemin 16 ncı sırasındaki, Ordu 
Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve Tokat Millet
vekili Metin Gürdere'nin, Ankara Milletvekili İsmail 
Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın 1163 
Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 
17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) 

BAŞKAN — Gündemin 17 nci sırasındaki, Er
zurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 9 Hazi
ran 1934 Tarihli ve 2502 sayılı Kanuna Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları
nın görüşülmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yo'k. 
Hükümet?.. Yok. 
Teklifin görüşülmesi ertelenmiştir. 
18. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 12 

Arkadaşının, 18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Ka
nununa 5 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(2/403) (S. Sayısı : 567) (1) 

BAŞKAN —r Gündemin 18 inci sırasındaki, Kon
ya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 12 arkadaşının, 
18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununa 5 Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman 
ve Köyişleri komisyonları raporlarının görüşmelerine 
geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

(1) 567 S .Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporu
nun okunmasını kabul edenler... Okunmamasını ka
bul edenler... Komisyon raporunun okunmaması ka
bul edilmiştir. 

| Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?... SHP Gru-
ı bu adına Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun efendim; 
\ süreniz 20 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA HÜSEYÎN AYDEMİR 
(İzmir) — Sayın Başkanım, yüce Meclisimizin pek 
muhterem üyeleri; hepinizi grubum adına en derin 
hürmetlerimle selamlarım. 

Köylerimizin, bugün içinde bulunduğu şartların 
meydana getirdiği pek çok önemli sorunlardan biri
nin düzeltilmesi ve çözüme kavuşturulması maksa
dıyla, yapılmış bulunan kanun teklifi üzerinde gru
bumuzun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Her şeyden önce ifade etmek istiyorum ki, bu 
kanun teklifi, bugüne kadar köy sorunlarının halli 
konusunda olumlu bir çözüm getiren, belki de yegâ
ne bir tekliftir. Bu bakımdan, teklifi hazırlayan ve 
olumlu şekilde yüce heyetin huzuruna getiren arka
daşlarımızı yüksek huzurlarınızda tebrik etmek istiyo
rum. 

Aziz arkadaşlarım, bu sorun nedir? 1924 tarihli 
Köy Kanunu, aradan bunca yıl geçmesine rağmen, 
devamlı olarak buradan ikaz etmenrze ve bugünkü 
şartlara uygun yeni düzenlemelerin yapılması için de
vamlı uyarı 'konuşmalarımıza rağmen, düzenleneme-
miş; eski haliyle, kapalı bir toplumun icaplarına ve 
şartlarına göre hazırlanmış kanunî hükümler, yıllar
dır uygulanmaya gayret edilmiş ve böylece dinamik 
bir toplumun, canlı bir toplumun beklentilerine uy
gun, toplumsal gelişme ve şartlara uygun yeni dü
zenlemeler yapılamamıştır. Bu, toplumsal hayatımız
da ve köy kalkınmasında idarî yapının zayıflaması 
anlamına gelmiştir. Böylece eskimiş kanunlar, eski
miş hizmet müesseseleri ve hizmet anlayışıyla 1924 
yılından beri, Türk toplumunun en küçük birimleri
nin sorunları yeni şartlara uygun şökilde düzenlene-
memiş, köylerimiz kalkınamamış, idarî yapıdaki ak
saklıklar, büyük güçlükler yaratarak, kalkınmalı bir 
dönemin gerektirdiği sürece bir türlü girilememiştir. 

İçişleri Bakanlığı, Köy Kanunu tasarısını yeniden 
düzenlemek maksadıyla, defalarca teşebbüslere gi
rişmiş, hazırlanan yeni kanun tasarıları, Bakanlar Kıi-

i rulunu incelemesinden sonra bir türlü yüce Meclise 
getirilemeyerek geri gönderilmiştir. Hatırladığımıza 
göre, kanun teklifi dört defa Bakanlar Kurulundan 

55 — 
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geri çevrilmiş; köy sorunlarına çözüm getirecek Köy 
Kanununun yeniden, yeni şartlara göre hazırlanması 
üzerinde bir türlü durulmamıştır. Hükümetin bu iti-' 
malini, biz, burada itham ediyoruz. 

Bu ıkadar menfî şartlar ve vurdumduymazlık kar
şısında, son bir hamle ile, Konya Milletvekili Sayın 
Haydar Koyuncu başta olmak üzere ANAP'lı 12 mil
letvekili arkadaşımızın köy kalkınma sorunlarından 
birisi üzerinde çözüm getirecek teklifleri getirmesini 
ve komisyonlarda da olumlu karşılanarak yüksek hu
zurunuza getirilmiş olmasını, uzun yılların beklenti
lerine karşı, özlemlerimize cevap verecek bir düzen
leme olarak karşılıyor, böylece mutluluğumuzu ifade 
©diyoruz. 

Aziz arkadaşlarını, bu sorun nedir? Ele alınan 
sorun, köy yerleşik alanlarının tespiti, düzenlenmesi
dir. Bugüne kadar şehirlerimiz, imar planı uygula
malarıyla, şehircilik esaslarına uygun gelişme imkân
larına kavuşmuş; fakat, köylerimiz herhangi bir imar 
planı uygulamasından ve imar planı düzenlemesinden 
mahrum kaldığı için, köylerin yerleşim alan düzen
lemeleri yapılamamıştır. Tek tük de olsa, il idare ku
rulları, bazı köylerin yerleşim alanlarının belirli nok
talarını yerleşim düzenine bağlamış; fakat uygulama, 
esas kanun hükümlerinden mahrum kaldığı için, bek
lenilen netice elde edilememiştir. 

Köy yerleşim alanlarının tespit ve düzenlemesi ya
pılamayınca, bu alanlar içerisinde kalan orta malları, 
Hazinenin, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan 
emlakler, nihayet Hazinenin tüzelkişiliğinde bulunan 
gayrimenkuller bir türlü özel mülkiyete konu olama
mış, köyde oturan o insanlarımız, konut sorunlarının 
halli için köy iskân sahaları içerisinde yerleşim alan
ları bulamamışlar, arsa imkânlarından mahkûm kal
mışlar ve böylece köy iskân sahası dışında, fakat 
ıköy hudutları içerisinde olmak üzere, tarlalar üzerine 
evlerini, konutlarını, dağınık mahiyet arz eden bir 
şekilde yapmak zorunluluğunda kalmışlardır. Böyle
ce, kalkınmamızın ilk nüvesini, ilk ünitesini teşkil 
eden köylerimiz kalkınma imkânlarından mahrum 
edilmiş ve daha başlangıçta büyük .bir sorunla karşı
laşılmıştır : Dağınık birimler üzerinde tarlalar üze
rinde, dağınık şekilde, dağınık yerleşim ve konut 
alanları düzenlenmiştir. 

Bugün ülkemizde 36 bin köy idaresine, köy muh
tarlığına karşı, o (muhtarlıklara baiğlı 86 bin dağınık 
yerleşim birimi gelişmiştir. Bu yerleşim alanlarının 
dağınık olmasının sıkıntısını, biz, Güneydoğu ve Do
ğu Anadolu'da her gün fazlasyla çekiyoruz. Dağınık 

i yerleşim alanları üzerindeki vatandaşlarımıza amme 
hizmetleri, altyapı'hizmetleri en iyi şekilde götürüle-

, mediği gibi, ayrıca o dağınık alan içerisindeki teker 
teker evlerin ve meskûn sahaların güvenlik hizmetle
rini sağlamak için de - her konutun başına bir kara
kol kurulamayacağına göre - büyük sıkıntılar çekil
mektedir. -

Bunun için biz Güneydoğu Anadolu'nun ve Doğu 
Anadolu'nun dağınık yerleşim birimlerinin sorunları
nın başında bu konunun, yani bu sorunun halledile-
memesini görüyoruz. Şimdi, dağınık yerleşim alan
larını bir araya topladığımızda; güvenlikleri sağlana
cak ve köyün altyapı sorunları ile amme hizmetle-

I rini daha birlik ve kolaylık içerisinde sağlamak im
kânları elde edilmiş olacaktır. Peki, bunun için ne 
yapmak lazım? Bunun için yapılacak iş şudur: Eğer 
köy yerleşim alanları sınırlanabilir, takyit edilebilir, 
hudutlandırılabilir ise ve bu alanlar içerisinde kalan; 
bugün mera, yayla, yol, kışlak, otlak iye, harman yeri 
gibi, bazısı .tamamen boş elde bulunan, fakat amme 
emlaki olduğu için, o köyde yaşayan insanların ko
nut ihtiyacına tahsis edilmeyen bu gayrimenkuller yü
zünden o vatandaşlarımız köy yerleşim alanlarından 
saatlerce uzakta bulunan münferit tarlalar arasında 
konut yapmaya mecbur olurlar. Bu bakımdan, eğer 
bugünkü düzenleme işletilebilir ve sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulabilirse, böylece köylerin daha medenî şart
lar içerisinde, toplumsal yapımızın gereklerine uygun 
olarak gelişmesi mümkün olur. Dolayısıyla, köyden 
şehire akın ve göç durdurulur, şehire nazaran aleyhte 
bir seyir takip eden köy toplum yapısı, şehir şartla
rına nispeten yerleşim alanı ve ıkonut sorunlarına 
daha kolaylıkla intibak edebileceği için, köylerimiz
de daha medenî ve müşterek menfaatlerin, müşterek 
ortak tesislerin kolaylıkla yapılabileceği ortamlar ya
ratılmış olur. Bu yönlerdir ki... 

M. NURİ ÜZEL -(Eskişehir) — Hüseyin Bey, 
bunlar özel idare konularıdır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bu neden-

J lerle, köy sorunlarının çözümü için buraya getirilmiş 
I olan düzenlemeyi, hayırlı bir başlangıç olarak kabul 

ediyoruz. 

Şimdi, sayın arkadaşımıza cevap vereyim; «özel 
idareye ait konulardır» diyor... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı cevap 
yok... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) - Sayın Baş-

ı 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) -
kan müsaade ederse, cevap vereyim... 
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BAŞKAN — Cevap olmaz... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Biz, geçen 

gün, Özel İdare Kanununun düzenlemelerini yapar
ken, kırsal alanlarda, özellikle köylerdeki imar planı 
uygulamalarını, il özel idarelerine bıraktık; böyle bir 
düzenleme de getirmiş olduk. 

Şimdi, bu teklifte, geçen gün Özel İdare Kanu
nunda koyduğumuz maddelere uygun, paralel bir dü
zenleme yapılmamış; tamamen kopuk, Tarım Bakan
lığına bağlı olarak, Tarım Bakanlığının sorumluluğu 
içerisinde bir düzenlemeye gidilmiştir; bu hatadır. 
Bunu da, özel idarelerin bünyesinde, umumî düzen
lemenin içerisinde mütalaa etmek gerekir ki, noksan 
da budur. 

Şimdi, bu umumî espri ve izahatın ışığı içerisinde, 
kanun teklifinin maddeleri üzerinde, özet olarak dur
mak istiyorum: Bu ne getirmektedir, ne şekilde bir 
düzenleme yapılmaktadır? Düzenleme maddesine gö
re, köy yerleşik alanları içerisinde, bir yerleşme alanı, 
bir de gelişme alanı olarak, iki saha belirlenmekte
dir. Köyün bugünkü mevcut yapısıyla, işgal ettiği ko
nut alanının dışında, gelişebilecek alanları da içerisi 
ne alan, köy gelişme alanları tespit edilecektir. Bu 
tespiti yapabilmek için, valinin görevlendireceği vali 
muavininin başkanlığında, İmar Bakanlığı, Tarım Ba
kanlığı gibi ilgili bakanlıkların ve Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün temsilcilerinin iştirakiyle, bir «yer
leşim alanları tespit komisyonu» kurulmaktadır. Bu 
komisyon, çalışmalar yaparak, o köy içerisindeki mev
cut yerleşim alanını ve gelişme alanını tespit edip, 
takyit edecek ve böylece, bu plan, vali tarafından 
tasdik edilecektir. Valinin onayıyla uygulamaya konu
lan, köy yerleşim alanı hudutları içerisinde kalacak 
olan her türlü amme emlaki, köy orta malları, Ha
zinenin özel mülkiyetindeki mallar, bundan başka 
herhangi bir kayda, tasarrufa lüzum kalmadan, ol
duğu gibi vasıf değiştirecek ve köy hükmî şahsiyeti 
(tüzelkişiliği) adına tapuya kaydedilecektir. 

Şimdi, haddizatında bu büyük bir reformdur. 
Köy orta malları esasen tapuya tescilli değildir. Yol, 
cami, otlak, harman yeri, meralar köy orta malıdır. 
Bu orta malları boş da olsa, işe de yaramasa, bun
lardan herhangi bir parselasyon yapıp da, özel mül
kiyet konusu olarak köy ihtiyar heyeti satışa arz 
edemez. Bunun için köyün kalkınması bakımından, 
köy orta mallarının parselasyon yapılarak ihtiyaç 
halinde vatandaşlara satılması imkânı getirilmiştir. 

ikincisi, tespit edilmiş olan köy gelişme alanı içe
risinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan bir 

— 57 

18 , 5 * 1987 0 : 2 

çok amme emlaki vardır, ki bunlara domaine pupli-
que denir; bunların da tapuda kaydı yoktur. Bu 
emlak de satılmamaktadır. Bugün bu kanun tasa
rısı kabul edilip, yürürlüğe girdiği takdirde, bunların 
da parselasyonu bu plan dahilinde yapılıp, köy tü
zelkişiliği adına tescil edilmesi mümkün hale gel
mektedir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, süreniz 
doldu. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) - Ve nihayet, 
o alan içerisinde Hazinenin özel mülkiyetinde olan, 
tapuda Hazine adına kayıtlı gayrimenkuller de var
dır; herhangi bir hükme hacet kalmadan, köy geliş
me ve yerleşme alanı içerisindeki bu Hazine arazi
leri de, olduğu gibi vasıf değiştirip, köy hükmî şah
siyeti adına. - özel mülkiyete mevzu olarak - tescil 
edilebilecektir. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Bu arkadaş ka
nun sözcüsü gibi konuşuyor. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Üzel... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — işte, bu, 
bugüne kadar en basit bir tasarruf ve tescili mümkün 
olmayan orta mallarından yararlanamayan köylümü
ze çok geniş bir ölçüde gelişme imkânı sağlamış ola
caktır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) —• Şimdi, ko

misyondan gelen ilk teklifte, bunların, köyün nüfu
suna kayıtlı, o köyde oturan ihtiyaç sahibi, konutu 
olmayan vatandaşlarımıza ihaleyle satılması düzen
lenmişti. Son komisyon... 

BAŞKAN — Duyurabiliyor muyum efendim, sü
renizi doldurdunuz... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bağlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Bağlayın, hep zincir zincir olu
yor... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Son ko
misyon bu hükmü ve bu düzenlemeyi değ'ştirip, sa
dece cari kıymet üzerinden; rayiç bedel üzerinden 
satma imkânı vermiştir ki, bu da birçok suiistimal
lere imkân hazırlayabilir. Bu bakımdan bunun ilk 
komisyondan geldiği şekilde, bunun ihtiyaç sahipleri 
arasında rayiç bedel üzerinden ihaleye çıkarılarak 
tahsis edilmesi, köylerin gelişmesine çok daha ha
yırlı bir imkân hazırlamış olur. 

Bu ayrıntılı izahatımın ışığında varacağımız ne
tice şudur ki; ilk defa olarak, köylerin bir sorununa 
olumlu yönden el atılmış ve köylünün yıllar yılı çek-
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tiği sıkıntılara son verecek yeni bir prosedür, yeni 
bir sistem getirilmektedir. Bu bakımdan, yıllardır 
yapmış olduğumuz ikazlarda ne kadar haklı olduğu
muzu burada bir kere daha işaret ediyoruz. 

Esasen, bu kanun değişikliği düzenlemesinin içiş
leri Bakanlığınca hazırlanıp, İçişleri Komisyonuna ge-
ıtirilımesi gerekirken, bu lazime tamamen bir tarafa 
bırakılmış ve bu sorun, ilgili olmayanlarca hazırlanıp, 
ilgili olmayan komisyonlardan geçirilerek, noksan da 
olsa çözüme bağlanmıştır. Noksanlar da, yüksek dü
zenlemenizle olumlu safhaya getirilecektir. Köyleri
mizin bu ve buna benzer daha pek çok sorunları 
vardır. Bu sorunların da aynı anlayış ve aynı titiz
likle çözebildiğimiz an, kalkınmayı köylerden başlat
mış olacağız ve köylülerimize karşı beslediğimiz şük
ran borcumuzu, yeni hizmetler getirerek, köye layık 
olduğu en güzel hizmetleri vererek yerine getirmiş 
olacağız. 

Bu inançla yüce heyetinizi saygılarımla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hayrettin 

Elmas; buyurunuz efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HAYRETTİN ELMAS 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan 567 sıra sayılı, Konya Milletvekili 
Sayın Haydar Koyuncu ve 12 arkadaşının, 442 sayılı 
Köy Kanununa 5 ek madde eklenmesini amaçlayan 
kanun teklifi hakkında Anavatan Partisi Grubu adı
na görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzu işgal edi
yorum; grubum ve şahsım adına yüce Meclisi say
gıyla selamlarım. 

Sözlerimin başında, köy ve köylü sorunlarının en 
önemlilerinden olan yerleşim konusunu ele alarak, 
madde sayısı az, fakat yaranın sarılmasında öz ve 
kesin çözüm sağlayacak bu teklifi getiren Sayın Hay
dar Koyuncu ve 12 arkadaşını kutluyor ve huzuru
nuzda kendilerine teşekkür etmek istiyorum. 

Genç Cumhuriyetimizin ilk günlerinden beri, köy 
ve köylü meselesi, toplumun en çok ilgilendiği ve 
gündeminden hiç düşürmediği bir mesele olduğu he
pinizce malumdur. Bu düşüncenin bir neticesi olacak 
ki, 18 Mart 1924 tarihinde 442 sayılı Köy Kanunu 
çıkartılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 

Bu kanun, çıkarıldığı yıllarda gününün problem
lerine cevap veren mükemmel bir kanun olup, çeşitli 
girişimlere rağmen günümüze kadar değiştirileme
miştir; bugün de köylünün emrinde ve meseleleri
nin çözümünde devam edecektir. Ancak, özellikle son 
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yıllarda siyasî, sosyal ve ekonomik hayatımızdaki ge
lişme ve değişmelerin neticesi, 442 sayılı Köy Kanu
nuna bu eklerin yapılmasını gerekli kılmıştır. 1985 
nüfus sayımı neticesinde köylü nüfusu, şehirli nüfu
sunun gerisinde kalmasına rağmen; köyde yaşayan nü
fus, hızlı nüfus artışı neticesi yine de 23 milyon ci
varında olup, yerleşim büyük bir problem olarak de
vam etmektedir, özellikle köy ve köylü yerleşim so
runları memleketimizin en önemli sosyal ve ekono
mik meselesi olarak daima önemini muhafaza etmek
tedir ve edecektir. Köy ve köylü sorunları, büyüklüğü 
ile birlikte karmaşık bir yapıya sahip olması, me
selenin çözümünde önemini bir kat daha artırmak
tadır. Son zamanlarda gelişen ve güçlenen Türkiye' 
mizde, köylünün sosyal imkânları ile birlikte, barına
cak bir yere sahip olmaması gerçekten çok üzücüdür. 

1950'Ii yıllardan itibaren, köy ve köylü meselele
rine yeni bir boyut kazandırılmaya çalışılmıştır. Kö
yün gelişmesinin, millî kalkınma içinde yerinin önemi 
tespit edilerek, kalkınma planlarında, köy ve köylü
nün meselelerinin çözümü için birtakım politikalar 
ıtespit edilmiştir. Ancak, bütün bu iyiniyete ve çaba
lara rağmen, köy yerleşim yerlerinin tayin ve tespit 
edilmemiş olması, büyük bir eksiklik olarak günümü
ze kadar gelmiştir. Bunun neticesidir ki, barınma ve 
sosyal imkânlarını karşılamak üzere, bugün köylü
müz evini, köyünün etrafında mera vasfını kaybet
miş olan araziye değil, katı kurallar neticesi, evini, 
ahırını ve samanlığını, tarım için elverişli olan tar
lasında yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Artan nü
fusun getirdiği bu önemli yerleşim yeri ihtiyacı, köy
lerimizin sağlıksız gelişme ve büyümesine sebep ol
muştur. Halbuki günümüzde modern hüviyet kazan
mak mecburiyetinde olan köylerimizde, bu tasarı ile, 
köy yerleşim alanlarının, modern köy anlayışı ile bir 
plan dahilinde tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, planlı -ve 
sağlıklı gelişmeyi anahedef olarak seçen Anavatan 
iktidarı, köylerimizde katı kuralların getirdiği kaçak 
yapıları ruhsatlı sayarak, af kapsamı içine almıştır. 
Köydeki binalar affedilmiş; fakat mülkiyet sorunları 
çözümlenememiştir. ilgili kanundaki son değişiklikle 
bu imkân sağlanmıştır. Biraz önce kabul ettiğiniz 
3290 sayılı imar Affını Değiştiren Kanunun 8 inci 
maddesi ile, köylerde otomatikman affedilen binala
rın mülkiyet meselesi de halledilmiş, oralarda kaçak 
bina yapan vatandaşlara tapuları, vilayetin isteği üze
rine, doğrudan doğruya rayiç bedelden bedelleri alm
anak suretiyle verilmiş olacaktır değerli arkadaşla
rım. 
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Bu tasarı ile yerleşim alanı sıkıntısı çekilen köy
lerimizde köy muhtarı, köy ihtiyar meclisinin olum
lu kararını aldıktan sonra, köy yerleşme planı yapıl
masını bağlı bulunduğu mülkî amirinden isteyebilir. 
Valilikçe uygun görülen bu müracaat, köy yerleşme 
alanı tespit komisyonuna havale edilecektir. Komis
yon, köyün halihazır ve gelişme durumunu göz önü
ne alarak, konut ve genel ihtiyaçlarına göre köy yer
leşme planını düzenleyecektir. Köy yerleşme planın
da konut alanı ve köy genel ihtiyaçlarına ayrılan yer
ler, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan me
ra, yaylak, seyrangâh, yol, harman ve panayır yerleri 
gibi alanlar ve Hazinenin mülkiyetinde olup kamu 
hizmetine tahsis edilmemiş taşınmaz maJlar, köy yer
leşme planının onayı, ile, bu vasıflarını kendiliğinden 
kaybederek ve valiliğin talebi üzerine, köy tüzelkişi
liği adına tapuya tescilinin sağlanması getirilmiştir. 
Bu alandan maksimum iki bin metrekare olmak üze
re tescil edilen parseller, köyde ikamet eden ve köy 
nüfusuna kayıtlı olup, evi bulunmayan ihtiyaç sahip
lerine, ihtiyar meclisinin kararı ile, ray;ç bedel üze
rinden satılır. Bu bedel, o köyün imar işlerinde har
canmak üzere, özel İskân Fonunda toplanması şartı 
getirilerek, ilgili köydeki imar faaliyetlerine sürat ka
zandırılması amaçlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özet olarak, 
köylü toplumunun bünyesinde rnüzminleşmiş ve bü
yük sıkıntı veren yaranın tedavisinde etkili olabilecek 
bu teklifi getiren arkadaşlarımızın, köylerdeki düzenli 
yerleşmeyi disiplin altına alabilecek, köyün mevcut 
durumuyla uyum sağlayacak, köy ve köylüdeki geliş
melerin gerisinde kalmayacak, pratik, kolay ve sağ
lıklı çözümler getiren bir teklifi huzurlarınıza getir
dikleri kanaatindeyiz. 

Hükümetimizin toplu konut uygulamalarındaki 
başarılarının köylerde de devam edeceğine ve toplu 
konut kredilerini köylere kadar götürerek, Türk köy
lüsüne yakışır hayat şartlarını sağlayacağına inan
cımızın tam olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. 

Teklifi hazırlayan arkadaşları kutluyor, köylümü
ze ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını yüce Allah' 
tan diliyor hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elmas. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Edip 

Özgenç; buyurunuz. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (içel) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; «Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 12 Arkadaşının 18.3.1924 

Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununa 5 Ek Madde Ek
lenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi» ile ilgili olarak 
grubumun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten tarım ülkesi olma 
durumunda bulunan Türkiye'nin köy ve köylü so
runlarına verdiği ehemmiyeti ve getirilmesi icap eden 
değeri, verilmesi icap eden önemi burada bir defa 
daha tekrar etmek ve bu konunun öneminin oldukça 
büyük olduğunu ifade etmek isterim. 

Bu nedenle - az evvel konuşan arkadaşımızın 
yapmış olduğu gibi - hiç değilse bu konuda bir yak
laşım tarzı içerisinde bulunan Haydar Koyuncu ve 
12 arkadaşını burada tebrik etmekle söze başlamak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten, köy ve köylü so
runları, memleketimizin en önemli ve başta gelen 
sosyal ve ekonomik meselelerinden biri olduğu mu
hakkaktır. 

Nüfusumuzun büyük bir çoğunluğunun köyde 
yaşaması ve köyden elde edilen gelirlerle; yüce Ata-
türkümüzün «Köylü milletin efendisidir» tarzındaki 
ifadesinde bulunan mana ve ehemmiyet, köy ve köy
lü sorunlarına bir nebze olsun yaklaşmayı temin et
tiği için^ bu kanun teklifi, köylü sorunlarına oldukça 
değişiklik getirebilecek boyutlar arz etmektedir. 

Köy ve köylü konusu, bu önemine ilişkin olarak, 
şurada getirilmiş sorunlar ve çözüm tarzlarıyla; köy 
yerleşme planlarının hazırlanması ve köy yerleşme 
alanı ve köy gelişme alanı olarak tespit edeceği sa
hada yerleşim suretiyle sıkıntılar giderilmeye çalışı
lacaktır. Köylerimiz, içinden çıkılmaz ve oldukça kar
maşık, sokaklarıyla, görüntüleriyle ve birlikte - bera
ber yaşama durumunda bulunan çeşitli altyapı tesis
leriyle, oldukça içler acısı bir pozisyon içerisindedir 
ve bugüne kadar da maalesef bir gelişme arz etme
miştir. Umuyoruz, bu kanun teklifiyle bir nebze ol
sun bazı değişiklikler gelecektir. Ancak, sadece bu 
kâfi midir? 

Muhterem arkadaşlarım, sosyaldemokrat düşünce 
ve zihniyet itibariyle bundan yıllarca önce yine vur
gulamaya çalıştığımız bir konuya yaklaşım açısı ol
ması bakımından şunu arz etmeye çalışıyorum : Hepi
nizin takip ettiği ve bildiği köy - kent projesi ve köy -
kent prensibi doğrultusunda, köylülerimizin parça 
parça çeşitli mezralarda bölük pörçük olan yaşam 
tarzlarının bir nebze olsun birleştirilmesi ve belli 
bir plan ve disiplin altına alınması, sosyal demokrat 
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düşünceye bir nebze yaklaşım temin edeceğinden, 
memnun olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. 

Bugün doğu illerimizde, özellikle hudutlarımızda 
ve güneydoğuda karşılaşılan ve zaman zaman hepi
mizi büyük üzüntü içerisinde bırakan saldırıların, 
anarşik olayların, bölücü çetelerin devamlı olarak 
başarılı olmasının nedeni, köylerimizin dağınıklığı, 
korumasız ve savunmasız olmasından kaynaklanıyor. 
Bu itibarla, bu bölgelerde bulunan köylerimizin bu 
sorunlarına çözüm getirebilmek için bölük pörçük ve 
dağınık vaziyette bulunan ve mecburen dağınık olma 
durumunda bulunan köylerimizin birleştirilmesi ge
rekir. Özellikle, çok yakın köylerin bir araya geti
rilmesi suretiyle ve şehirde bulunan birçok hizmetlerin 
de köylünün ayağına götürülme imkânını temin etmek 
kaydıyla, köyden kente olan göçün bir nebze olsun 
önlenebileceği düşüncesini taşıyoruz. 

Köylerimizin yerleşme durumuna baktığımız za
man, köylümüzün tabiî ihtiyaçları içerisinde ürettiği 
ve yetiştirdiği mahsulünün değerlendirilmesi, depo-. 
lanması; yetiştirdiği hayvanların barındırılması ve 
beslenmesi konusunda, büyük ölçüde yer darlığı içe
risinde yaşama zorunda olduğunu görüyoruz. Bu 
kanun bunu getirmekle, köy muhtarlarının ve köy 
ihtiyar meclislerinin kararları, valiliklerin bu konu
ya ilişkin lüzum görmeleri, köy yerleşme planları
nın hazırlanması, köy yerleşme alanlarının tespiti 
için tespit komisyonunun kurulması sistemiyle ve 
muntazam ve disiplinli bir parselasyon sistemini ge
tirmekle, bir nevi şehir içerisinde bulunan belediye 
teşkilatındaki mevcut imar planlarının köylere tatbik 
edilmesi sonucunu yaratacaktır. Böylece, gelişme ve 
yerleşme alanı itibariyle, köylerde inşallah bir deği- , 
siklik, bir yeni boyut ve yeni bir gelişme olacağına 
inanıyorum. Yalnız, şunu arz etmek istiyorum: Her 
şeyde olduğu gibi, bu kanunların daha da geliştiri
lerek düzenlenmesi ile, köy sorunlarına daha deği
şik çözüm tarzlarını getirebilecek nitelikte maddeler 
sevk etmek mümkün iken, sadece ve sadece köy yer
leşim alanları ile köylere yeni bir gelir kaynağı ge
tirebilecek nitelikte görünen meraların satılarak, köy 
bütçesine intikal ettirilmesi ve böylece dar alanda 
bulunan köylülerin yerleşebileceği yeni konut edin
me ve yeni yerleşim alanlarının tespiti cihetine gidil
mesini makul karşılamakla birlikte, Köy Kanununa 
ilave edebileceğimiz bazı hususların da olabileceğini 
düşünüyorum. 

Köy hudutları içerisinde bulunan gayrimenkul 
mallardan alınan vergilerin köy bütçesine gelir kay-
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dediknesi; köyde yapılan her türlü yapı ve onarım
lardan ruhsat harcı alınarak köy bütçesine gelir sağ
lanması; köy sınırları içerisinde işletilen taş, kum, 
kömür ve maden ocaklarından elde edilecek gelirle
rin belli bir miktarının köy bütçesine aktarılması 
hususunun getirilmesi; köyde üretilen her türlü can
lı ve cansız ürünlerden, köy sandığına, tespit edilecek 
belli bir oranda stopaj alınması gibi değişik boyut
larda köy bütçesini geliştirebilecek bir imkân da ha
zırlanabilirdi. Bununla beraber, sosyal demokrat dü
şünce itibariyle değer verdiğimiz, bir çeşit köy - kent 
projesine yaklaşım açısı temin edebilecek olan bu 
yasa teklifini tasvip ettiğimizi tekrar ederek, şimdi
den, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını • dilerim. 

Teşekkür ederim. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özgenç. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Salim Erel. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
MÜNİR SBVtNÇ (Eskişehir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yer yok, dolu. 

DYP GRUBU ADINA SALİM EREL (Konya) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, gecenin bu saatinde, 567 sıra 
sayılı ve Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 12 
Arkadaşının, 18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Ka
nununa 5 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin müzakeresini yapıyoruz. Şunu peşinen söy
leyeyim ki; bu teklifi yürekten kabul ettiğimizi belir
tiyorum beklentisi olan köylü vatandaşlarımıza in
şallah büyük hizmetler getirmesini diliyoruz. 

Ancak, sayın arkadaşlarım, bugüne kadar 60 yıl
dır yapılamayan devlet hizmetlerinin, millet hizmet
lerinin üç - dört yılda yapıldığını, tamamen yerine 
getirildiğini, çağdaş, uygar bir toplum düzeni oluştu
rulduğunu iddia eden Sayın Özal Hükümeti ve ikti
dar partisi, bu arada, buna benzer siyasî by - pase ni
teliğindeki-tasarı ve teklifleri, niçin gecenin bu saat
lerinde acele ile müzakere edilme lüzumunu hisset
miştir? 

SABRt ARAŞ (Kars) — Onu sen anlayamazsın^ 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, 
kalkınmanın köyden başladığını biliyoruz. Uydu ya
yınların olduğu ve insan kalbinin çıkartılarak, yerine 
maymun kalbi takılmak suretiyle insanın yaşatılma
ya çalışıldığı bir dönemde, bazı büyük şehirlerimize 
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büyük imkânlar akıtılırken, bundan bir süre önce 
Taşdelen Köyünde şehit edilen vatandaşlarımızın 14 -
15 tanesini de bir mezara topluca gömüldüğünü de 
biliyoruz. Bunların sebebi, köylerde insan gibi yaşa
ma olanağının bulunmamasındandır. İnşallah, bu tek
lif, bundan önce müzakere edilen ve bundan sonra 
müzakere edilecek tasarılar ve teklifler, hakiki anlam
da gerçekçi olur, memlekete ve vatandaşa yüz gül
dürecek hizmetler getirmek amacıyla uygulanır. 

Şayet bunlar yarjn bazı yörelerimizde yapılacak 
belediye seçimleri, ondan sonra yapılması muhtemel 
olan referandum ve erken seçimlerde, vatandaşı kan
dırmak için birer reçete olarak kullanılacaksa, şu sa
atlerde yapılmakta olan görüşmelerin de yazık ola
cağını düşünüyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, baştan da söylediğim gibi, yi
ne bu teklifin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz, in
şallah uygulamaları bizi utandırır ve beklentisi olan 
35 bin köy birimine, insan gibi yaşayacak, çağdaş, 
uygar, sosyal yapıda bir yerleşim birimi oluşturacak 
bir yasa haline gelir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (pYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Salim Brel. 
Efendim şahısları adına, Sayın Nihat Harmancı 

ve Sayın Paşa Sarıoğlu söz istemişlerdir. 
Sayın Nihat Harmancı, buyurun. 

NİHAT HARMANCI (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Konya Milletvekili Haydar Ko
yuncu ve 12 arkadaşının teklif ettikleri Köy Kanu
nunda değişiklikle ilgili olarak, şahsî görüşlerimi ifa
de etmek üzere huzurunuzdayım. Gecenin bu geç 
vaktinde sizleri fazla meşgul etmek istemiyorum. Sa
yın konuşmacıları dinlediniz; ancak, ben de birkaç 
kelime ile görüşlerimi ifade edeceğim. 

Hakikaten, köylü sorununa ciddî olarak eğilen 
bir teklif getirmişlerdir. Komisyonda yedi ek mad
de haline dönüştürülen bu teklifin gerekçesini her
halde okumuşsunuzdur. Uzun yıllardan beri {63 yıl
dan beri) Köy Kanununda bu kadar büyük bir de
ğişiklik yapılamamıştır, inşallah bu kanun teklifi, 
bayram arifesinde büyük Türk köylüsüne büyük bir 
hediye olacaktır. O kadar büyük bir hediye ki, bun
dan altı ay kadar önce bir köyde karşılaştığım man
zarayı size anlatacağım: Köylü vatandaş bana «Biz 
köyümüzde oturuyoruz, ma şehirde ikamet ediyo
ruz» dedi. Yani «Köyde çalışıyoruz şehirde ikamet 
ediyoruz» dediler. Benim hayretime gitti, bu nasıl olur 
dedim? «Evet, biz köyde ev yapacak yer bulamıyo-
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ruz; meraya muhtar müdahale ediyor, Hazineye mü
dahale ediyor, şehirden gidip hisseli bir yer alıyo
ruz, bu hisseli yere belediyeden aldığımız ruhsatla 
bina yapıyoruz ve her gün şehire gidip köyümüze ge
liyoruz» dediler. Hakikaten, bunun büyük bir ihtiyaç 
olduğunu, ben milletvekili olduktan sonra hissettim. 
Köylerimizin şimdiye kadar ziraat arazisine yerleş
miş olması da, bizim köylerden daha fazla mahsul 
almamızı önlüyordu. 

Bundan başka, geçmiş yıllarda köyler toplu halde 
iken şimdi dağıldı. Dağılan köylere hizmet götür
mek, muhakkak ki, zordur. Yol, su, elektrik, tele
fon, sağlık ocağı gibi hizmetleri dağınık arazilere da
ğıtmak hakikaten çok güç oluyor. Bir de son yıl
lardaki hudut vilayetlerimizdeki güvenlik sorunlarını 
dâ dikkate alırsak, - sayın konuşmacılar buna temas 
ettiler- hakikaten Türk köylüsü ve köylerine bun
dan sonra yapılacak hizmetler, köylerimizin toplu-
laştırılmasıyla daha iyi yapılacak ve vatandaşımız 
güven içerisinde oturacaktır. Bundan başka, köyleri
mizden şehire akını önlemek bakımından da bu ka
nun teklifinin büyük hizmeti olacaktır. Çünkü, toplu 
yerleşim alanlarında köylü, hayvanı ile eviyle, çolu-
ğu çocuğu ile bir arada bulunduğu takdirde daha 
verimli çalışabilecektir. Bu bakımdan, bu teklifin ra
por haline gelmesinde emeği geçen komisyon üyele
rine, teklifi hazırlayan arkadaşlarıma, bürokrat ke
simden de yardımcı olanlara teşekkür ediyorum. 

inşallah, bu Köy Kanunundaki değişiklik, en kı
sa zamanda, köye daha büyük hizmetler götürülme
sine vesile olacak; bu sayede köyden şehire akını ön
leyeceğimiz gibi, Türk insanının köydeki örf ve âde
tine bağlılığını da bu şekilde temin etmiş olacağız. 

Birçok yerde, bir köyü ziyaret ettiğiniz zaman, 
köylüler, «Buyurun, bizim ikramımız şehir ikramı 
değil» derler ve bir şeyler ikram ederler. Demek ki, 
köylülerimiz örf ve âdetlerine daha çok bağlı insan
lar. Hakikaten biz, köylümüze ne kadar çok hizmet 
götürsek azdır. 

Bu teklifi getirenleri tekrar tebrik ediyor ve say
gılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Harmancı. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet adına, buyurun Sayın Ba
kan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, 
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muhterem üyeler; Konya Milletvekili Sayın Haydar 
Koyuncu ve arkadaşlarının hazırladığı ve Köy Kanu
nunda bazı değişiklikleri öngören bu kanun tasarısıy
la, gerçekten, uzun yıllardan beri köylerimizin ihti
yacı olan önemli bir yaraya parmak basılmaktadır. 

Bu teklif kanunlaştığı zamna, köylerimizin gelişme 
alanı, yerleşme alanı daha rahat bir şekilde çözüme 
kavuşacaktır. Tabiatıyla, o köy etrafında olan imkân
lar muvacehesinde, aile başına iki bin metrekareyi 
geçmemek üzere, yeni gelişme alanları tefrik edile
bilecektir. 

Burada, grupları adına ve şahsı adına konuşan bü
tün milletvekilleri, kanun teklifinin köylümüze geti
receği faydalardan bahsetmişlerdir; biz de hükümet 
olarak daha farklı düşünmüyoruz. 

Burada bir arkadaşımızın bahsettiği bir hususa kı
saca değinmek istiyorum; o da, rayiç bedel meselesi
dir. Bu kanun teklifine ait her iki komisyon metninin 
Ek Madde 15'inde yer alan tarif, her ikisinde de ra
yiç bedeldir; dolayısıyla burada herhangi bir ihtilafa 
düşüleceğini zannetmiyorum. İfade aynen şöyle: «Köy 
tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok 
2 bin metrekare olmak üzere tescil edilen parseller 
köyde ikamet eden veya köy nüfusuna kayıtlı olup 
evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi ka
rarı ile rayiç bedel üzerinden satılır.» 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Rayiç bedel
den ihaleye çıkarılır» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Teklifte, ihale 

diyor, ihale. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Komisyonların 
her ikisinde de aynı, onu ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşuyorlar, anlatı
yorlar, siz dinlemekle mükellefsiniz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; bu kanun teklifi ile önemli 
gelişmeler olabilecektir. Ayrıca köylerimizin hem da
ha rahat nefes alması, sağlanacak, hem de köyde bir 
yerleşme planı, ortaya çıkacak ve köylerimizde, in
şallah ileride daha büyük şekilde bir imar planına 
doğru gidebilecek bir yaklaşıma ulaşacağız ve köyle
rimizin medenileşmesine bir adım daha atmış olacağız. 

Bu kanun teklifi yasalaşması halinde, çiftçimize 
getireceği faydalar için duyduğumuz memnuniyeti 
ifade ediyorum ve şimdiden hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) ' 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Son söz Sayın Paşa Sarıoğlu'nun. 
Buyurun Sayın Sanoğlu. (SHP sıralarından alkış

lar) 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; herhalde ANAP iktidarı dönemin-
köy ve köylü kadar mutazarrır olan ve haksızlığa uğ
rayan hiçbir kitle olmamıştır. Şimdi seçim yaklaştı, 
köy ve köylü hatırlanmaya başlandı, muhtarlar hatır
lanmaya başladı. Arkadaşlar, sayın iktidar mensup
ları neredeydiniz; 3,5 yıldır köylünün feryadı arşa çı
kıyordu, neredeydiniz? (ANAP sıralarından gürültüler) 
Nereydeydiniz? (SHP sıralarından alkışlar) 

OSMAN IŞIK (Ankara) — 500 tane kanun çıktı, 
sen neredeydin? 

BAŞKAN — Sayın Sanoğlu, lütfen efendim, kar
şılıklı konuşacaksanız dışarıda konuşun, umumî heyete 
hitap edin. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
hükümete söylüyor. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hükümete söylü
yor. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, siz 
de bunu biliyorsunuz, geziyorsunuz, görüyorsunuz, 
çünkü Türkiye'nin yüzde 55'i kırsal kesimde yaşıyor. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — O oran değişti. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bu kış burada 
birçok müzakereler cereyan etti, resimler basıldı, 
«traktörler satılıyor» dendi. Köylünün aldığı ilaca 
zam, köylünün aldığı tohuma zam, köylünün aldığı 
mazota zam, köylünün aldığı her şeye zam yapıldı ve 
köylüye şöyle diyordu, bu kürsüden söylendi... 

AYHAN UYSAL ' (Çanakkale) — Sadede gel, 
sadede. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Efendim trak
tör devrine geçtik, üretim artacak. 

Arkadaşalar, şimdi traktörü kullanmak için, 100 
litre mazot koyacağımız zaman, litresini 200 lirayla 
çarpın bakalım... Nereden bulacak 20 bin lirayı da, 
100 litre mazotu koyacak? Ne yaptılar?.. Birçokları 
«Öküzleri sattık. Şimdi öküz de gitti, traktör de çalış
mıyor» diyorlar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşma
yalım, lütfen. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Çok iyi hatır
lıyorum, gübreye bir seferinde yüzde 700 zam yapıldı, 
hepiniz de hatırlarsınız. 
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BAŞKAN — Hepimiz hatırlıyoruz, tamam efen- j 
dim. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Mazota bir o ka
dar zam yapıldı. Bütün bunlarla, zaten ekenomik gücü 
yerinde olmayan Türk çiftçisi, Türk.köylüsü dize ge
tirildi arkadaşlar, dize getirildi. Bundan sonra bu has- I 
tayı diriltmek için sizin verdiğiniz şurup iyi gelmez, I 
bu şurupla bu hasta drilmez arkadaşlar; bunu bilin. 

AHMET ŞEVKET GEDİK (Adana) — Ne ya
palım? Yapılacak şeyi söyle! I 

YILMAZ DEMlR (Bilecik) — Hasta öldü. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Yapılacağı söy
lüyorum; evvela dize getirdiniz. I 

Sayın Başbakanın bir politikası var; başlangıçtan I 
beri söyler; «Efendim, biz sübvansiyona karşıyız, I 
sübvansiyonu kaldırdık» der. Bunu Amerika'da da I 
söyledi. Kime söyledi? Neredeyse Reagan'a ders ver
meye başladı; «Bakın biz sizden daha ilerideyiz; I 
sübvansiyonları kaldırdık»... Ama, hepiniz biliyorsu- I 
nuz, şu yakın tarihte Amerika Birleşik Devletleri, I 
Rusya'ya buğday satmak için bir kalemde 300 milyon I 
dolarlık sübvansiyon yaptı. I 

AET'ye mensup ülkelerin tarım fazlasında çiftçiye 
yapılan sübvansiyonu, - burada rakamları verdik, 
Sayın Tarım Bakanı da biliyor, siz de biliyorsunuz,-
ne büyük miktarlarda sübvansiyon yapıldığını biliyor
sunuz. Şimdi siz, su ile sütü aynı fiyata getirdiniz; I 
dünkü Milliyet Gazetesi üç tane şişeyi yanyana koy
muş: Benzin, su, süt... Üçünün fiyatı birbirine eşit. I 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Su pahalı, su. 
MÜNİR.SEVİNÇ (Eskişehir) — Su pahalı. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, 

ben, bunun için soru önergesi verdim; dağdan akan I 
su ile... I 

HAMDİ ÖZSOY (Afyon) — Demagoji yapma! 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Demagoji de
ğil beyefendi, gerçek. Uyuma!.. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen Sarıoğlu... 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Dağdan akan 

su ile, emek verdiği, ondan bir şey beklediği sütü, siz, I 
aynı fiyata satarsanız, isterseniz plan yapın - bu mem- I 
lekette köylüyü nasıl kalkındıracaksınız? | 

Arkadaşlarım, bu planları gerçekleştirmek için, | 
evvela köylünün ekonomik gücünün olması lazımdır. I 
Şimdi siz, köylüyü dize getirdiniz, seçim köprüsünden I 
geçinceye kadar kolundan tutmuşsunuz, ondan sonra I 
yine bırakacaksınız ve alabildiğine zam yapılacak; bu- I 
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nu biliyorsunuz. (SHP sıralarından alkışlar) Elektriğe 
de zam yapacaksınız, mazota da yapacaksınız, yedek 
parçasına da yapacaksınız, hepsine zam yapacaksınız... 
Ama, sizlerle tüm köyleri dolaşacağız ve bunları köy
lülere anlatacağız; öyle yağma yok. Türk köylüsü bu 
sefer sizi dize getirecek; sizi, bu sefer dize getirecek 
arkadaşlar. 

NİHAT HARMANCI (Konya) — Beraber dola
şalım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen efendim, 
umumî heyete hitap ediniz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Umumî heyete 
hitap ediyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Kürsüde, «Siz, biz» 
diye konuşulmaz; bu yüzden oluyor hep efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Umumî heyete ne 
desin Sayın Başkan? 

BAŞKAN — O zaman ben inip kürsüde konuşa
yım. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Buyurun efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Zahmet olacak. 
BAŞKAN — Evet efendim, zahmet olur. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — İktidarı yargılaya

cak efendim; milletvekilinin görevi nedir? 
OSMAN IŞIK (Ankara) — İktidarla ne alakası 

var? 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın millet

vekili arkadaşlarım, inanıyorum... 

BAŞKAN — Eski zabıtları biraz okursanız, na
sıl konuşulduğunu öğrenirsiniz. 

YILMAZ DEMİR * (Bilecik) — Biliyoruz Sayın 
Başkan. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Ben inanıyorum 
ve sizler de buna şahit oldunuz; köylünün huzuruna 
çıkmakta büyük zorluklarınız var. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Çünkü, sizden hesap soracaklar ve 
kaçamayacaksınız, onun hesabını da bu seçimlerde 
vereceksiniz; göreceksiniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Bugüne kadar 

neredeydiniz? Köye elektrik verdiğimiz için mi 
hesap soracaklar? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Senden hesap sora
caklar. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yağcı... 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Ben hizmet götür-

muyorsam hesap sorarlar. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu kürsü 
kavga yeri değil; herkes düşünüdüğünü konuşacak. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Muhatap alınca, 
cevap vermek mecburiyetindeyiz efendim. 

BAŞKAN —Hayır efendim, hayır. Öyle bir usul, 
öyle bir tüzük maddesi yok; aşağıdan koro halinde ce
vap yok. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Baş
kana yardımcı olacağız. 

BAŞKAN — İnşallah. 
Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler sona 

ermiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununa 7 Ek 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 18.3.1924 tarih ve 442 sayılı Köy 

Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 11. — Köy muhtarı, köy ihtiyar 

meclisinin olumlu kararını aldıktan sonra, köy yer
leşme planının yapılmasını bağlı bulunduğu mülkî 
amirinden talep edebilir. Köy yerleşme planı, köy 
yerleşik ve gelişme alanını ihtiva eder, 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, bu 
maddelerin, tüzüğe göre ayrı ayrı oylanması lazım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

Buyurun Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 567 
sıra sayılı kanun teklifi, gerçekten üzerinde durulma
sı gereken bir tekliftir ve bunun köylümüzü rahatlat
ması bakımından faydalı olacağını umuyorum. An
cak, köyde konut sorunu, bugünlerde ne diye günde
me gelmiştir; bunun sebebinin üzerinde durmakta ya
rar var sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1980 yılından bu tarafa uy
gulanan ekonomik modelle, köyler gerçekten perişan 
edilmiştir. Hele 1983 yılının sonundan itibaren, iktida
ra gelen Özal Hükümeti, önce, «Köylüyü nasıl pe
rişan ederim» diye düşünmüş ve öncelikle hayvancılığı 
perişan etmekte karar kılmıştır. Bu nedenle, önce et 
ithali, arkasından süttozu ithali yapmıştır; bunun ne
ticesinde de hayvancılık tamamen perişan duruma ge
tirilmiştir. Bu ithal kalemlerine bir de nişasta eklen
miş; Niğdeli, Sakaryalı ve tç Anadolu Bölgesindeki 
patates üreticisi vatandaşlarımızın, nişasta ithali saye-
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sinde, patatesleri para etmemiş ve gün geçtikçe fakir-
1 emişler. Bu da yetmemiş - Bursalı ve Bolulu ar
kadaşlarım hatırlayacak - bu Sayın Bakanımız, ipek 
ipliği ithal etmiş. 

SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Bolu'ya gelmedi. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Evet, Bolu'ya 

gidemezsin; böyle dersen. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen madde üze

rinde konuşalım efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Madde üzerinde 

konuşuyorum Sayın Başkan. 
Dolayısıyla, ipek böcekçiliği yapan Türk köylüsü, 

hakikaten perişan edilmiştir. 1983 yılında bir kilo ko
zayı 1 500 liraya satan üretici, 1986 yılında 1 600 li
raya, hatta daha da aşağıya satmaya mecbur bırakıl
mıştır. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Doğru değil; ipek bo
cileri hayatlarından memnun. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli Bursalı 
kardeşim, bu kafayla gidersen Bursa'ya, Bursa'nın 
köylerine gitmen mümkün değil. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Gidelim, görelim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Evet, görüşece

ğiz. 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, bunlardan vaz

geçin. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Beraber gideriz. 
BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, köylüye ürün bedeli peşin ödenmemiş. Bir kere, 
ürün bedeli verilmemiş; yani hak ettiği ürün bedeli 
verilmemiş. Bu eksik verilen fiyatın üzerine, bir de 
bunlar taksitlendirilmiş. Taksitlendirilince, bu sefer 
köylünün alım gücü daha da gerilemiş ve gerçekten 
bu hükümetin bugüne kadar - şu son tedbirler hariç -
icraatına baktığımızda, tarım düşmanı olduğunu, köy
lü düşmanı olduğunu ve köylüyü öldürmek için ne 
lazımsa onu yaptığını görüyoruz. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — 11 çeşit 
kredi aldı köylülerimiz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Dolayısıyla, bu 
hükümet bakmış ki, köylülerin bu perişan durumu 
karşısında artık Anavatan partili milletvekillerinin 
köye girmesi mümkün değil, ne yapayım... 

NİHAT HARMANCI (Konya) — Her zaman 
köylere gidiyoruz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Evet, niçin sizi 
orada kabul ediyorlar, onu da söyleyeyim. Çünkü bir 
umut; kızını, oğlunu işe yerleştirebilmek içîn millet
vekillerine biraz şirin görüneyim de... 
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BAŞKAN — Sayın Sevinç, lütfen madde üzerin
de konuşun efendim, bu maddede bunlar yok. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
madde üzerinde konuşuyorum/ 

BAŞKAN — Hayır, madde üzerinde konuşmu
yorsunuz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın Başkanım, 
şu noktaya geleceğim; o zaman bu söylediğinizin 
doğru olmadığını siz de anlayacaksınız. 

Bütün bunların neticesinde, köylüler, köylerini 
terk etmişlerdir. Hakikaten, iskân sorunu olmayan pek 
çok köylerimiz var; bu köylerimizden sulanabilir ara
zisi olmayanlar bomboştur, .enkaz haline gelmiştir; 
ama sulanabilir arazisi olan... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Desteksiz atıyorsun 
Sayın Sevinç. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade edin de 
hatip konuşsun. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sulanabilir ara
zisi olan... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Bursa'dan haberin yok, 
ilgisiz konuşuyorsun. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Dışarı at Sayın 
Başkan. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bursalıdır, onun 
serbestiyeti var efendim; Bursalılar öyle şey yapar. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, lütfen efendim... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Az evvel «Köyler bo

şalmıştır» dediniz, şimdi «Konut sorunu var» diyor
sunuz. 

BAŞKAN — Şunu kahve muhabbeti haline getir
meyelim efendim; Meclistesiniz! 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, sulanabilir arazisi olan köylerde, gerçekten fev
kalade büyük konut sorunu, konut sıkıntısı vardır. 
Çünkü, batırılmış bir Türkiye'de millî sanayi, yerli sa
nayi gelişmemiş, iş sahası açılmamış, ister tarımda ol
sun, ister hayvancılıkta olsun, ister sanayide olsun, 
kim üretiyorsa hükümet onun düşmanıdır, tş sahası 
açılmayan bir memlekette, el emeğiyle, çapayla, el 
gücüyle, insan gücüyle çalıştırabileceği tarım arazisi 
olan, sulanabilir arazisi bulunan köylerde gerçekte 
konut sorunu meydana gelmiştir. Bu konut sorununun 
bu kanun teklifiyle bir nebze çözüleceği inancındayım; 
ancak, bu hükümete güvenimiz yok... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Sevinç, bu nasıl 
iş; şimdi de «Konut sorunu var» diyorsunuz! Hani 
köyler boştu? 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, siz Bursa'lı olduğunuz için aksini anlarsınız, 
sizin müsaadeniz var; size serbest. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, lütfen efendim, karşı
lıklı konuşmayalım. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Siz dinlemiyor
sunuz, dinlemediğiniz için de aksi şeyler anlarsınız. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — «Köyler, enkaz yığını 
'haline geldi» diyorsunuz efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Efendim, anla
mıyorsunuz ki... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sulanabilir ara

zisi olan köylerde, gerçekten konut sorunu vardır, 
konut sıkıntısı vardır; ama sulanamayan arazisi olan 
köylerde fevkalade büyük boşluklar vardır, köyle bo
şalmıştır... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sulanamayan arazi 
yoktur, köyler de doludur. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica edeceğim... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, bu nedenle, bu kanun teklifini -hükümete gü
venimiz yoktur; çünkü, ne zaman neyi nasıl yapa
cağını hiçbir zaman göremiyoruz, belli olmuyor - kor
san maddelerin bozacağı endişesini taşıyorum; inşal
lah bozulmaz ve muhalefet tarafından iyi niyetle ve
rilen bazı önerileri kabul edilir ve sulanabilir arazisi 
olan bu köylerin problemleri halledilmiş olur. 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Muhterem arkadaşlarım, lütfen maddeler üze

rinde konuşalım. Kanun teklifinin tümü üzerinde ko
nuşmalar bitmiştir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, söz istemiştim. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
EDİP Ö2GENÇ (İçel) — Grubum adına konuş

mak istiyorum., 
BAŞKAN — Efendim, iki kişiye söz verebiliyo

rum; birisine söz verdim, bir arkadaş daha var, o da 
yazılı. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Grup adına ko
nuşabilir. 

BAŞKAN — Efendim, grup adına konuşacaksa
nız, daha önceden haber verseniz de karışıklık olma
sın; daha önce grup sözcülerine imkân vereyim. 

Sayın Nalbantoğlu, zatı âliniz grup adına mı ko
nuşacaksınız? 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Ek madde 11 hakkında konuşacak

sınız değil mi efendim? Tümü bitti, oyladık. 
Buyurun. 
SHP GRUBU ADINA HİLMİ NALBANTOĞLU 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Bu ek madde 11'de, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunda kabul ettiğimiz metinde, 
«Köy muhtarı, köy ihtiyar meclisinin olumlu kara
rını aldıktan sonra, köy yerleşik ve gelişme alanı kro
kisinin yapılmasını bağlı bulunduğu mülkî amirin
den talep edebilir» deniyor. 

Bu madde, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyo
nunda şöyle değiştirilmiş : «Köy muhtarı, köy ihti
yar meclisinin olumlu kararını aldıktan sonra, köy 
yerleşme planının yapılmasını bağlı bulunduğu mülkî 
amirinden talep edebilir» deniliyor ve bir de tarif 
eklenmiş; «Köy yerleşme planı, köy yerleşik ve geliş
me alanını ihtiva eder» deniliyor. 

Şimdi biz, bu maddeyi, Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonunda epeyce münakaşa 
ettik; hatta Sayın Koyuncu'nun getirdiği bu ya
sa teklifinin, yasa olarak çıkmasına da yardımcı ol
duk; kendileri de, komisyon üyeleri de bilir, Sayın 
Bakanımız da buna şahittir; bu işi, «Yerleşik ve ge
lişme alanı krokisi» şekline bağladık. Neden?.. «Plan» 
sözü de geçti; ama, plan yapmak nasıl mümkün ola
cak? Düşünün ki, bir plan yapabilmek için, bir ni
rengiye bağlamak gerekir, bir aletle ölçmek gerekir; 
bunları hep düşündük ve bundan dolayı da «plan» 
sözünü kaldırıp «kroki» sözünü koyduk. Halbuki, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonun
dan daha az teknik olan bir komisyon ise, tekrar 
«plan» ibaresini koymuş. Belki, bizim de arzumuz 
odur ki, bu gibi yerleşik ve gelişme alanlarının planı 
yapılsın; fakat Türkiye'de köy kadastrolan belli; bu
gün daha bir sürü köyde kadastro planları yapılamı
yor. Bu planı, yani köy yerleşme planını, yerleşik ve 
gelişme alanını ihtiva eden bu planı hangi elemana 
yaptıracağız; düşünün... Bunda çok müşkülat çekile
cektir. Bu bakımdan da, belki her ilde senede bir iki 
tane köyün planını yaptırabilirsiniz; ama ihtiyaç bu 
kadarsa, onu da bilmem. Bu takdirde de, eğer bir il
de, köy yerleşme planı isteyen on köy, yirmi köy çı
karsa, bu sefer de hükümet veyahut da o vilayetin 
idarecileri bunda aciz kalırlar, o planı da yapamama 
durumuna düşerler. Bu vaziyette de köy halkı, «Bir 
komisyon geldi, baktı; ama bizim plan hâlâ yapıla

cak, sallıyorlar bizi» diyecektir. Bu durumda da, han
gi iktidar olursa olsun, töhmet altında kalacaktır. Bu 
bakımdan, ben bu ifadeyi, daha teknik bir komisyo
nun kabul etmiş olduğu ve daha kolaylık sağlayacak 
olan köy yerleşik ve gelişme alanı krokisi» şekline 
çevirmenizi istirham ediyorum; çevirmezseniz de siz 
bilirsinz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, çalışma süremiz dolmak 

üzeredir. Bu ek madde 11'i bitirinceye kadar müza
kerelerin devamını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, bu 
çok uzun bir madde. 

BAŞKAN — İnada binerse, sabaha kadar olur 
efendim. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Edip 
özgenç, buyurun. 

DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (içel) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; tahmin edi
yorum, bütün grup üyesi arkadaşlarımızın fikir bir
liği, fikir beraberliği yaptığı bir konu var ki, o konu 
da, Türk toplumu içinde oldukça önemli bir yer arz 
eden köy ve köy sorunlarının halledilmesi açısından 
büyük bir çözümleme tarzı getirecek olan bu teklifte, 
geçmişte ve özellikle bugünlerde de yaşadığımız, he
pimizi üzüntü içerisinde bırakan, Güneydoğuda, Do
ğuda, diğer bir ifadeyle, hudutta bulunan köylerimi
zin sorunlarına bir nebze olsun bir çözüm tarzı ge
tirilebilecek bir küçük değişiklik yapmamız mümkün
dür. O değişiklik de, dağınık köylerin birleştirilmesi 
ve bu köylere bir köy - kent projesi görüşünü içeri
sinde, daha modern, daha yaşanabilir, çeşitli hizmet
lerin birlikte, beraber sunulabileceği bir imkân geti
rilebilir. O itibarla, bu maddeler görüşülürken, za
man zaman da izah edeceğiz; ama özellikle, ilk iza
hımızı ek madde 11'de başlatmak istiyorum. Burada, 
köy muhtarlarının, köy ihtiyar meclislerinin olumlu 
kararlarını da almak üzere, çeşitli köylerin bir araya 
getirilebilmesi imkânlarım temin edebilecek nitelikte 
bir değişiklik yapılması inancı içerisindeyiz. Bu deği
şikliği getirdiğimiz takdirde; yeniden gözden geçirip, 
az evvel izah etmiş olduğum «köy - kent» düşünüş 
tarzına yakınlaştırabilecek bir çözüm tarzı getiril
diği takdirde, köylü ve köy sorunlarına bir nebze ol
sun daha sağlıklı bir yaklaşım açısı içerisinde olacağı
mızı ifade etmek istiyorum. O itibarla, bu maddede 
bir değişiklik yapmak suretiyle, köy muhtarları iste
dikleri takdirde, birbirine yakın olan köylerin bir 
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araya getirilmesi ve böylece medenî hizmetlerden bir
likte istifade edebilmeleri imkânının getirilmesinde 
büyük fayda var. Bu maddenin, bu şekilde bir deği
şikliğe uğratılmak suretiyle, yeniden gözden geçiril
mesinin, şu anda bu madde görüşülürken, yerinde 
olacağını ifade etmek için söz almış oldum. Bunun 
komisyon tarafından geri alınarak, böyle bir değişik
lik yapmak suretiyle, gündeme getirilmesinde büyük 
bir fayda olduğunu ifade ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgenç. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, baş

ka konuşmacı yoksa, sorum var efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, buyurun, sorun. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan,'öğ

renmek istediğim şu : Köy yerleşim alanlarında, kâfi 
miktar yeri temin edebilmek için, yalnız Hazine ara
zisinden mi istifade edilecektir; yoksa, şahıs arazileri 
kamulaştırılıp, bölünüp, evi olmayan köylülere ve
rilecek midir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; burada öncelikle dikkate alı
nan, Hazineye ait arazilerdir ve meralardır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Olmadığı takdirde?.. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERI BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — O zaman, yapa
cağımız bir şey yok efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, öğ
renmek istediğim, şahıs arazileri alınıp... 

BAŞKAN — Efendim, sayın bakan, bu kadar ce
vap verdiler. 

Soru cevaplanmıştır; buyurun, oturun efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Çalışma süremiz dolmuştur. Yarınki toplantı gü
nünün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor 
Bayramı tatiline rastlaması nedeniyle, kanun tasarı 
ve tekliflerini görüşmek için, 20 Mayıs 1987 Çarşam
ba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 23.55 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Gaziantep Milletvekili M. Hayri Osmanlı-
oğlu'nun, kira sorununun çözümü için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin' 
in yazılı cevabı (7/1812) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Hükümetin kira konusunda bir çalışması var mı
dır? Hükümet kira sorununu nasıl çözmeyi düşünmek
tedir?. 

T. C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 18.5.1987 
Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL. : GVK/2-2190-1593 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1LGÎ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 13.4.1987 tarih ve 
7/1812-8391/32771 sayılı yazısı. 

Sayın Başbakan tarafından vazıh olarak cevaplan
dırılması isteği ile Gaziantep Milletvekili Sayın Meh
met Hayri Osmanlıoğlu tarafından sorulan ve Sayın 
Başbakan tarafından tarafımızdan cevaplandırılması 
uygun görülen ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Genel olarak gayrimenkul kiraları Borçlar Kanu
nunun 248 ve müteakip maddelerinde adî kira ve hâ-
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sılat kirası olarak düzenlenmiş, bunun dışında «Bele
diye teşkilatı olan yerlerdeki üstü örtülü taşınmazlar» 
in kiralanması konusunda, 18.5.1955 tarihinde 6570 
sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. 

Ancak, 657ö sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yer alan kira bedeline ilişkin sınırlamalar, 
Anayasa Mahkemesinin 26.3.1963 tarih ve E. 3, K. 67 
sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu suretle meydana 
gelen boşluk Yargıtay kararlan ile doldurulmuş bu
lunmaktadır. 

Yargıtay, kira artışlarının tespiti gereken hallerde, 
ilgili Bakanlıkça yayımlanan toptan eşya fiyat in-
deksindeki artış oranının, belli oranlarda kiralara yan
sıtılması prensibini kabul etmiştir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar göstermektedir ki, 
kira sorununun zorlayıcı tedbirlerle çözümlenmesi. 
mümkün değildir. Ancak bu sorunun çözümlenmesi 
alınacak ekonomik tedbirlerle mümkün olacaktır. Ni
tekim bu hususta tarafımızdan hazırlanan tedbirlerle, 
ekonomik çözümlerin aranıp bulunması tercih edil
miştir. 

Bu çerçevede kira sorununun kesin ve köklü çö
zümü, konut ve işyeri üretimini artırmaya bağlıdır. 
Bu konuda konut ve işyeri üretiminin artırılması ama
cıyla son yıllarda, geçmiş yıllarla kıyaslanmayacak 
tedbirler alınmıştır. Bu tedbirleri kısaca şu şekilde 
sıralayabiliriz : 

1. Tarafımızdan hazırlanarak uygulamaya konu
lan 2932 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada ön
celikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Re
sim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hak
kında Kanunla konut inşaatları, ilgili bütün vergiler
den istisna edilmiştir. Bu suretle kişiler, arsa alımın
dan inşaatın bitimine ve iskân ruhsatının alınmasına 
kadar herhangi bir vergi ödemediklerinden, daha dü
şük maliyetle konut sahibi olma imkânına kavuşmak
tadırlar. 

2. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile konut 
üretiminin teşviki, ciddî bir şekilde ele alınmaya ve 
planlamaya bağlanmıştır. Bu Kanunla kurulan Toplu 
Konut Fonuna yeterli kaynaklar sağlanmıştır.- Fon
da toplanan kaynaklardan 30.9.1986 tarihine kadar 
364 727 konut İçin 845 144 milyon liralık kredi açıl
mış ve bu kredinin 429 234 milyon lirası ödenmiş
tir. 

3. Kamu sektöründe çalışan memurlar için loj
man alımlarına hız verilmiştir. Yürütülen bu lojman 
politikası sonucu Devletin yetişmiş ve kaliteli eleman
ları istihdam etme imkânı da artmıştır. 
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4. 1986 yılında kabul edilen 3320 sayılı Memur
lar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edin
dirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile ka
mu ve özel sektörde çalışan hizmet erbabı ve bunla
rın emeklilerine bağlı oldukları işveren ve sosyal gü
venlik kuruluşları tarafından karşılıksız konut edin
dirme yardımı yapılması hükme bağlanmıştır. 

5. Konut ihtiyacı yanında küçük sanayici ve es
nafın kira sorununun çözümü konusunda da önemli 
çalışmalar yapılmaktadır. Devletin kredi desteği ile 
yapımına başlanan küçük sanayi sitelerinden 1986 yılı 
sonuna kadar 35 000 işyerini kapsayan 129 tanesi 
bitirilmiştir. Ayrıca kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
küçük sanayi sitesi inşaatları da 2982 sayılı Kanunla 
getirilen vergi, resim, harç istisna ve muaflıklarından 
yararlandırılmaktadır. 

Yukarıda açıklanan ekonomik tedbirlerin alınma
sı sonucu konut inşaatı ve üretiminde son yıllarda 
önemli artışlar sağlanmıştır. Kira sorununun, alman 
ve alınmaya devam edilen bu tedbirler sonucunda ko
nut ve işyefi üretimindeki artışlarla çözümleneceği 
düşünülmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, es
naf ve küçük sanatkâr dernekleri ve üst kuruluşları 
ile esnaf kefalet kooperatifleri üye ve yöneticilerinin 
siyasî partilere üye olmalarının, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca kısıtlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın yazılı cevabı (7/1828) 

TürMye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Coşkun- Bayram 

Adana 

Danıştay il imci Dairesi i(E: 1984/79, K: 1984/126) 
esnalf ive küçük sanatkâr dernekleri ve üst kuruluşları 
ile esnaf kefalet kooperatiflerinin üye ve yönetieile-
rlmn siyasî partilere üye olmalarına yasal 'bir engel 
bulunmadığını belirttÜğiı halde Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlıığıının bu karara aykırı olarak genelgelerle ilgili 
kuruluşları (baskı altına aldığı ileri sürülmektedir. 

i. Bakanlığın bu uygulaması hakkında Başba
kanlığın bir bilgisi var mıdır? Varsa Bakanlığın bu 
görüşüne katılmakta mıdır? 
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2. Anayasanın öngörmediği bu tür hak kısıtla- | 
malarını demokratik toplum düzenine uygun görü- I 
yar musunuz? I 

TC. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 18 . 5 . 1987 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği I 
Sayı : 5/MİM-2I20 

Konu : Soru önergesi I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.MiM. Başkanlığının 13.4.1987 tariih ve I 

7/18218-8407/3:2787 sayılı yazısı ile 'Başbakanlık Ka
nunlar ve 'Kararlar Genel 'Müdürlüğünün 20.4.11987 I 
tarih ve !K. K, Gn, Mdl 118/106-2571/03573 sayılı 
yazısı. 

Adana 'Milletvekili Coşkun Bayram'ın Sayın Baş- I 
bakanımıza tevcih ettiği, ancak kendileri adına tara- I 
fımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru önerge- I 
siyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. I 

Bilgileriniiz ve gereğini arz ederim. 

H. Calhit Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakanı I 

Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın I 
Yazılı Sorularına Cevabımız I 

Danıştay 1 inci Dairesi <E : 1984/79, K : 1984/126) 
esnaf ve küçük sanatkâr dernekleri ve üst kuruluşları I 
ile esnalf kefalet kooperatiflerinim üye ve yöneticile- I 
rinim siyasî partlere üye olmalarına yasal bir engel I 
bulunmadığını belirttiği halde (Sanayi ve Ticaret Ba- I 
kanlığının bu karara aykırı olarak genelgelerle ilgili I 
kuruluşları baskı altına aldığı ileri sürülmektediır. I 

Sorul . Bakanlığın bu uygulaması hakkında Baş- I 
bakanlığın bir bilgisi var mıdır? Varsa Bakanlığın bu I 
görüşüne katılmakta mıdır? I 

Soru 2. Anayasanın öngörmediği bu tür hak ki- I 
altlamalarını demokratik toplum düzenine uygun gö- I 
rüyor musunuz? | 

Cevap : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mes- I 
tek teşekkülleri yöneticilerinin siyasî partilere üye ola- I 
mayacakları hakkındaki görüşü doğrultusunda, Ana- I 
yasal birer kamu kuruluşu olarak kabul edilen, der- I 
nek, birlik, federasyon ve konfederasyonun yönetim I 
ve denetim kurullarında çalışanların, bu görevlerin- I 
den ayrılmadıkça siyasî partilere üye olamayacakları I 
kesinlik kazanmıştır. Uygulama bu doğrultuda oldu- I 
ğundan herhangi bir baskı söz konusu değildir. I 
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3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, öğret

menlerin gazete bulundurmalarının ve meslek dergi
lerini okumalarının yasaklandığı ve buna uymayan
ların cezalandırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1839) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Tebliğler Dergisinde okul kitaplıklarında tartış
maya ortam hazırlayan ve kamu düzenini bozucu 
yayımların bulunmaması öngörüldüğü halde bazı kitap
ların bu anlamda içerik taşıdığı görülmektedir. Bu
na karşın öğretmenlerin yanlarında gazete bulundur
maları ve öğretmen dünyası gibi meslek dergilerini 
okumaları yasaklanmış ve buna uymayanlar da ce-
zalandırıknıştır. 

Bu uygulamayı hangi yönetmeliğe dayandırmak
tasınız? 

Böyle bir uygulamayı insan haklarıma ve Ana
yasa kurallarına aykırı bulmuyor musunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 18 . 5 . 1987 

Spor Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 611. YKD. Bşk. Ki. Şb. Md. - 1385 
Konu : Ordu Milletvekili Sayın Bahriye 

Üçok'un yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 

13.4.1987 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1839 8418/32798 
sayılı yazısı Eki Ordu Milletvekili Sayın Bahriye 
Üçok'un yazılı soru önergesi. 

Ordu Milletvekili Sayın Bahriye Üçok'un ilgi yazı 
Eki yazdı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş
tir, 

14.6.1983 gün ve 1739 sayılı Millî Eğitim Te
mel Kanununun 2842 sayılı Kanunla değiştirilen 
55 inci maddesinde «îlik ve ortaöğretim kurumların
da okutulacak kitaplar Millî Eğitim Bakanlığınca 
tespit edilir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belir-
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lenmeyen hiçbir kitap ve eğitim aracı okullarda kul
lanılamaz. 

Resmî kurum ve kuruluşların dışındaki kişi veya 
kuruluşlarca hazırlanan kitap ve eğitim araçlarından, 
Millî Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilmeyenler öğ
rencilere aidınlamaz» hükmü yer almaktadır. 

Bu madde hükümlerine dayanılarak Bakanlığımız 
tarafından tavsiye edilmeyen kitap ve* eğitim araçları
nın öğrencilere aldırılmaması hususunda gerekli ted
birlerin alınması, 18.10.1983 tarih ve 17276 sayılı 
(1983/213) Genelge ile bütün valiliklere duyurulmuş
tur. Kanunun bu açık hükmüne ve söz konusu ge
nelgemize rağmen, Bakanlığımıza intikal eden şikâ
yetlerden, Bakanlığımızca incelenmiş ve sakıncalı bu
lunmuş «öğretmen Dünyası» adlı derginin ilgili ya
yınevi tarafından öğretmen ve öğrencilerimize gönde
rildiği ve abone olmalarına yoğun gayret sarf edildi
ği anlaşıldığından, sözü edilen dergi ile Bakanlığı
mızca uygun bulunup Tebliğler Dergisinde yayım
lanmayan eserlerin okullarımıza sokulmaması husu
sunda gerekli tedbirlerin alınması, konunun müfettiş 
ve idarecilerce dikkatle takip edilmesi hususu da, 
30.5.1985 tarih ve 2412 (1985/42) sayılı Genelgemizle 
tekrar bütün valiliklere duyurulmuştur. 

«öğretmen Dünyası» adlı derginin 50, 59 ve 62. 
sayıları Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Baş
kanlığınca incelenmiş, dergilerde yer alan yazıların, 
millî bütünlüğümüzü zedelemeye matuf olduğu ve 
öğretmenler arasında hizipleşmeyi amaçladığı anla
şılmış ve bu sebeple okul öğrencilere tavsiye ile okul
lara sokulmuş uygun bulunmamıştır. Bunun üzerine 
ilgili dergi sahibi, idarî mahkemeye başvurarak 
30.5.1985 tarih ve 2412 (1985/42) sayılı Genelgenin 
iptali için Bakanlığımız aleyhine dava açmış, Danış
tay 10. Dairesi, ilgilinin açtığı bu davayı, «yasal da
yanaktan yoksun» bularak 2.12.1986 tarihinde red
detmiştir., Ancak yukarıda sözü geçen genelgelere 
rağmen Denizli îlinde «Öğretmen Dünyası» adlı der
giyi okula sokan ve öğretmenler arasında sürtüşmeye 
sebebiyet veren bir öğretmen hakkında valilikçe so
ruşturma açılmış, soruşturmayı yapan muhakkikler, 
düzenledikleri raporda öğretmenin cezalandırılmasını 
'teklif etmişler ve bu teklif de uygulanmıştır. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, Bakanlığımızca 
uygun bulunup Tebliğler Dergisinde yayımlanma

yan eserlerin okullarımıza sokulmaması ve öğren
cilere aldırılmaması, bütün valiliklere genelgelerle 
duyurulmuştur. Ancak öğretmenlerin meslek dergile
rini ve günlük gazeteleri okumalarını yasaiklayan bir 
hususa kayıtlarımız üzerinde yapılan incelemelerde 
rastlanmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

4. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
pancar ekim alanlarının daraltıldığı iddiasına ve 
1986 - 1987 yılında ithal edilen seker miktarına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın 
yazılı cevabı (7/1849) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 

1. Pancar ekim alanlarının daraldığı doğru mu
dur? Doğru ise bunu neye bağlamaktasınız? 

2. 1986 - 1987 yılında kaç ton şeker ithal edilmiş
tir. 

TJC. 
Tarım Orman ve' 17 . 4 . 1987 

Köyişleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-440 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. ve Kar. Md. nün 13.4.1987 

tarih ve 7/1849-8428/32808 sayılı yazısı., 
Edirne Milletvekili Sayın Muhittin Yıldırım'ın 

«Pancar Ekim Alanların'in Daraltıldığı iddiasına ve 
1986 - 1987 yılında ithal edilen şeker miktarı» hak
kındaki yazılı soru önergesi, ilgisi nedeniyle Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
H. (Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 
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T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1 8 . 5 . 1987 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-222 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 13.4.1987 

tarih ve 7/1849-8428/32808 sayılı yazısı ile Tarım 
Orman ve Köyişleni Baikanlığının 17.4.1987 tarih ve 
ÖKM-2-440 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Sayın Muhittin Yıldırım'ın 
Tarım Orman ve Köyişleni Bakanı Sayın H. Hüsnü 
Doğan'a yönelttiği ancak tarafımdan cevaplandırıl
ması istenen yazılı- soru önergesiyle ile lilgili cevabı
mız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ©derim. 
IH. Cahit Aral 

Sanayi ye Ticaret Bakanı 

Edirne Milletvekili^ Muhittin Yıldırım'm yazılı so
rularına cevaplarımız. 

Soru 1. Pancar ©kim alanlarının daraldığı doğru 
mudur? Doğru ise bunu neye bağlamaktasınız? 

Soru 2. 1986 - 87 yılında kaç ton şeker ithal edil
miştir? 

Cevap 1. Şeker pancarı «kim alanı 1985 yıllında 
322 449 ha. iken 1986 yılında % 8,3 fazlası (26 728 ha.) 
ile 349 177 hektara yükselmiştir. 

Bu yıl 13 Mayıs tarihine kadar 375 000 hektar şe
ker pancarı ekilmiş olup bu miktar Sanayiimiz için 
hir rekordur. Halen bütün fabrikalarımızda ekim işleri 
devam etmektedir. 

Pancar ekim alanlarının daralmayıp genişlediği 
yukarıdaki değerlerden anlaşılmaktadır. 

Cevap 2. 1986 yılında şeker ithal edilmemiştir. 
1987 yılında ise, talep üzerine Irak'a 100 000 ton 

şeker ihraç edileceğinden, ihraç olunacak miktar ka
dar, şeker ithal edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karara 
göre yurt içi veya yurt dışı firmalardan + % 50 tole
ranslı 100 000 ton şekerin ithali ihale edilmiştir. 

5. — Trabzon Milletvekili Mehmet Kara'nın, Ma
latya'ya atanan bir öğretmenin valilik emri ile göreve 
başlatılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı 
cevabı(7/1872) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. 

30.3.1987 
Mehmet Kara 

Trabzon 
Konu 1 
Adıyaman M. E. Gençlik ve Spor Müdür Yar

dımcısı iken 22.11.1984 gün ve 29326 sayılı kararna
me ile Malatya'ya 7.12.1984 gün ve 84/190227 sayılı 
tayin onayı ile Malatya'dan Samsun'a 14.1.1985 gün 
ve 85/7525 sayılı tayin onayı ile Samsun'dan - Malat
ya'ya atanan ve tayin onayı Malatya'ya gelmediği ge
rekçesiyle 2.4.1985 gün ve 230 - 1. (85) Orta Öz Şb. 
sayılı Valilik emriyle göreve başlatılmayan aşağıda 
kimliği yazılı öğretmen: 

1. tki ay içinde 3 kez tayin edilmesinin sebebi 
nedir? 

2. Tayin onayı gelmediği gerekçesiyle Valilikçe 
göreve başlatılmamasının hukuki dayanağı nedir? 

3. Tayin onayının gönderikneyip adı geçen öğ
retmenin mağduriyetine sebep olanlar ve göreve baş-
latmayanlar hakkında ne gibi işlem yapılmıştır ve ya
pılacaktır? 

4. Adı geçen öğretmen istifa etmediğine, müstafi 
sayılmadığına, ihraç edilmediğine, açığa alınmadığına, 
hakkında herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığına 
göre iki yılı aşkın bir müddet müteaddit defalar mü
racaatına rağmen göreve başlatılmayışının sebebi ne
dir? 

5. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yük
sek Disiplin Kurulu Başkanlığı 2.4.1984 tarihinden 
beri göreve gelmediği ve adresinde bulunamadığı ge
rekçesiyle 22.3.1987 günlü Resmî Gazete ile .adı ge
çen öğretmen için tebliğname çıkarmıştır. 

a) Aynı Bakanlığın Hukuk İşleri Müşavirliğinin 
19.8.1985 tarih ve 10668 sayılı yazıları ile Personel Ge
nel Müdürlüğünün 11.7.1985 tarih ve 112462 sayılı ya
zıları adı geçen öğretmenin Trabzon'daki açık adre
sine gittiği halde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı
nın adresinde bulunamayıp Resmî Gazete Ye ilan ver
mesi altında bir art niyetin bulunup bulunmadığı? 

b) Devletin Valisinin tayin onayı gelmedi diye 
göreve başlatmadığı, diğer yanda Yüksek Disiplin Ku
rulunun Resmî Gazete ilanı ile savunma isteği arasın
da iki yıldır çoluk çocuğu ile mağdur durumda olan 
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bu öğretmenin mağduriyetini ilgili Bakanlık değilde 
kim giderecek ve ne zaman giderecek? 

Kimliği: 
Mehmet Aksu 
Sosyal Bilgiler öğretmeni 
Sicil: 148968 

T.C. 
Milliî Eğitim Gençlik ve 18 . 5 . 1987 

Spor Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı: 241.1 (02-9) Mer. Ata. 
D. Mem. Ş'b. - 64797 - 87 

Konu: Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre

terliğinin 15.4.1987 gün ve 7/1872 - 8452 - 32832 sa
yılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Kara'nın Malatya'ya 
atanan bir öğretmenin Valilik emri ile göreve başla
tılmadığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesinin ce
vâbı aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Adıyaman Millî Eğitim Müdür Yardımcısı iken 
Adıyaman Valiliğinin 28.9.1984 gün ve 20938 sayılı 
teklifleriyle 3 Ekim 1979 tarihindeki Boykot Eylemi
ne katılma suçundan kısa süreli durdurma cezası ile 
tecziye edildiği gerekçesi ile 11 dışına öğretmen olarak 
atanması teklifi getirilmiş, 22.11.1984 gün ve 29326 sa
yılı kararname ile Malatya Gazi Lisesi Sosyal Bilgi
ler öğretmenliğine atanmıştır. Adı geçen 5.12.1984 ta
rihli dilekçesi ile Malatya Gazi Lisesine çıkan karar
namenin iptali ile Trabzon, Samsun, Rize İllerinden 
birine öğretmen olarak görev almak istemiş, 7.12.1984 
gün ve 190227 sayılı onay ile görev yeri Samsun Ter
me Kozluk Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni ola
rak düzeltilmiştir. Adıyaman Valiliğinin 21.12.1984 
gün ve 29392 sayılı yazılarında Mehmet Aksu'ya Ma
latya Gazi Lisesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine dü
zenlenen kararnamenin tebliğ edildiği daha sonra söz-
konusu kararnamenin Samsun Terme Kozluk Orta
okulu Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak düzeiltiimesi 
hakkındaki 7.12.1984 gün ve 190227 sayılı Bakanlık 
onayının tebliğ edilmek istendiği ancak adı geçenin 
ıbunu kabul etmediği ve daha önce tebellüğ ettiği Ma
latya Gazi Lisesi Sosyal Bilgiler öğretmenliğine ya
pılan naklî doğrultusunda ayrılış işleminin yapılmasını 
istediği belirtilmiş, Bakanlığımız da 7.12.1984 gün ve 
190227 sayılı Bakanlık onayını 14.1.1985 gün ve 7525 
sayılı Makam onayı ile iptal ederek Malatya Gazi 
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Lisesi Sosyal Bilgiler öğretmenliğinde bırakılmasını 
uygun görmüştür. 

2. Adı geçen Öğretmen Mehmet Aksu'ya ait ka
rarname ve onaylar ilgili Valiliklere gönderildiği hal
de adı geçen, Adıyaman Millî Eğitim Müdür Yardım
cılığı görevinden ayrılarak 2.1.1985 tarihinde Malatya 
Gazi Lisesi'ndeki görevine başlamış bilahara Samsun 
Terme Kozluk Ortaokulundaki görevine başlamak üze
re 3.1.1985 tarihinde Malatya'daki görevinden ayrıla
rak Samsun'a gitmiştir. Bu iki nakil arasında eşini 
ve çocuklarını getirmediği halde Adıyaman'dan Ma
latya'ya, Malatya'dan Samsun'a aile yolluğu aldığı 
tespit edilmiştir. Adı geçen 6.3.1985 tarihinde Sam
sun Terme Kozluk Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğret
menliği görevinden ayrıldığı halde Malatya Gazi Li
sesi'ndeki görevine başlamadığı Malatya Valiliğinin 
19.2.1987 gün ve 6325 sayılı yazılarıyla Bakanlığımız 
Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına bildirilmiştir. 
Öğretmen Mehmet Aksu Samsun Terme Kozluk Or
taokulundaki görevinden ayrıldıktan sonra göreve baş
lama konusunda ciddî hiçbir teşebbüste bulunmamış 
ve çaba göstermemiştir. Özürsüz olarak geçen bu sü
re içinde daha üst Makamlar ve ilgililer nezdinde hiç
bir ciddî müracaatta da bulunmamıştır. 

3. 22.11.1984 gün ve 29326 sayılı kararname ile 
Malatya Gazi Lisesi Sosyal Bilgiler öğretmenliğine 
atanmış, 23.11.1984 gün ve 181245 sayılı yazımız ile 
Adıyaman, Malatya Valiliklerine gönderilmiştir. 
7.12.1984 gün ve 190227 sayılı onay 11.12.1984 tarihli 
yazımız ile Adıyaman, Samsun ve Malatya Valiliklerine 
gönderilmiştir. 14.1.1985 gün ve 7525 sayılı Makam 
onayı Adıyaman, Malatya ve Samsun Valiliklerine 
16.1.1985 tarih ve 8383 sayılı yazımız ekinde gönde
rilmiştir. 

4. Adı geçen öğretmen hakkında Bakanlığımız 
Müfettişlerince soruşturma yapılmış, soruşturma dos
yası Bakanlığımız Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı
na intikal ettirilmiş olup, işlemler henüz sonuçlanma
mıştır. 

5. Bakanlığımız Yüksek Disiplin Kuruluna intikal 
eden soruşturma dosyasında ilgilinin görev yeri Ma
latya Gazi Lisesi olarak belirtilmesi nedeniyle adı ge
çene tebligat yapılabilmesi için savunma istek yazısı 
Malatya Valiliğine gönderilmiştir. 

Ancak Malatya Valiliğinden alınan cevabî yazıda 
ilgilinin görevde bulunmadığı adresininde belli olmadı
ğından savunma istek yazısının ilgilinin tarafına tebliğ 
edilemediği belirtilmiştir. 
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Kesin adresi belli olmaması sebebiyle tebligat Ka
nunu gereğince gazete yolu ile ilgiliye tebligat yapıl
ma yoluna gidilmiştir. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, yeni imam hatip liseleri açılmasına müsaa
de edilmemesinin nedenlerine ve liselerin öğretim prog
ramlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1881) 

Türkiye Büyük Millet Meeelisi Başkanlığına 

Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği ile bağdaşmaya
cak yeni uygulamalarla ilgili aşağıdaki sorularımın 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Metin 
Emiroğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

8.4.1987 
Mustafa Murat Sökmenoğlu 

Hatay 

1. 1982 yılından bu yana yalnız Tunceli ve İstan
bul'da açılan iki imam Hatip Lisesi dışında yeni İmam 
Hatip Lisesi açılışına niçin müsaade edilmemektedir? 

2. Yeni İmam Hatip Lisesi için Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığına müracaat sayısı ne kadardır? 
Çoğunluğu halk tarafından yaptırılıp açılışı için Ba
kanlığınıza talepte bulunanlara Bakanlığınızca verilen 
cevap nedir? Bu okulların açılışına izin verilecek mi
dir? Bu hususlarda ne gibi tedbir alınmıştır? 

3. İzin verilmeyen binalar başka amaçlar için 
kullanılmakta mıdır? Yoksa boş mu bekletilmekte
dir? Bu husustaki alınan tedbirler nelerdir? 

4. Lise öğretim programlarında bir takım deği
şiklikler yapılacak mıdır? Yapılacağı söylenen düzen
leme ne getirmektedir ve öğrencilerin lise 2 nci sınıf
tan itibaren gidecekleri fakülteleri seçecek ve ona göre 
hazırlanacakları şeklinde midir? Bu hususta ahnan 
tedbirler nelerdir? 

5. Meslek okullarından özellikle İmam Hatip Li
sesi mezunları için sadece İlahiyat Fakültelerini seçe
bilme şansı mı olacaktır? Bu talebeler başka fakül
teleri seçemiyecek midir? Bu hususta ne gibi tedbir 
alınmaktadır? 
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T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 18 . 5 . 1987 

Spor Bakanlığı 
Din öğretimi Genel Müdürlüğü' 

Sayı: 423.0.Ytr. - Şb. - M d. 
68 - 2850 - 87 

Konu: Yazılı Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
15.4.1987 gün ve Genel Sekreterlik - Kanunlar ve Ka
rarlar Dairesi Başkanlığı 7/1881 - 32935 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Hatay Milletvekili Sayın 
Murat Sökmenoğlu'na ait yazılı soru önergesinde yer 
alan hususlar ile ilgili açıklamalar aşağıya çıkarılmış
tır. 

İv Ülkemizin kalkınması, ekonomik tedbirler ya
nında manevî ve ahlakî çalışmaların da sürdürülme
sine bağlıdır. Bu çalışma ise uzun vadeli bir planı ge
rektirmektedir. Yeni İmam - Hatip Lisesi açılması ça
lışmaları da ihtiyaç durumuna göre bu planlama içe
risinde değerlendirilmektedir. 

2. Yeni İmam - Hatip Lisesi açılması ile ilgili 
bu güne kadar Bakanlığımıza 143 müracaat olmuş
tur. Bu binaların tamamı, mahallî dernekler öncülü
ğünde ve halk katkısıyla yapılmış olup, mülkiyetleri 
de henüz Bakanlığımıza ait bulunmamaktadır. Sözko-
nusu binaların Türk Millî Eğitimi hizmetlerinde kul
lanılması prensip olarak benimsenmektedir. 

3. Mülkiyetleri henüz Bakanlığımıza ait bulun
mayan bu binaların hukukî durumları kesin olarak 
bilinmemektedir. 

4. Kalkınmakta olan ülkemizde, hemen her alan
da yeni çalışmalar yapılmakta, hızlı gelişmeler sağ
lanmakta ve bütün bunlar sosyal değişmeye, toplum
da yeni ihtiyaçların doğmasına sebep olmaktadır. 

Bugün Atatürkçülüğü, demokrasiyi ve Cumhuriyet 
rejimini benimseyen ve savunan, Türk olmaktan gu
rur duyan, millî ve manevî değerlerimize bağlı, ülke 
kalkınmasında sorumluluk taşıyan, üretici, mutlu va
tandaşlar yetiştirmek ihtiyacındayız. 

Bu maksatla, her kademe ve türdeki öğretim prog
ramlarının; Türkiye'ye ve Türk Kültürüne ağırlık ve
rilmek suretiyle, Atatürk İlke ve İnkılaplarını, millî, 
manevî değerlerimizi daha iyi benimsetecek, yurdu
muzu ve millî kaynaklarımızı daha iyi tanıtacak ve 
akıllıca kullanılması konusunda alışkanlıklar kazandı
rılacak, çocuklarımızı gereksiz bilgilerden ve ezberci
likten kurtaracak, günün şartlarına cevap verebilecek, 
bir başka deyişle Atatürkçü düşünceyi hâkim kılacak 
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şekilde hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili alarak 
başlatılan çalışmalara, devam edilmektedir. 

Ayrıca, öğretimde standardı düşürmeden öğren
cilerin günlük ve haftalık ders yükünün azaltılması 
amacıyla Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Baş
kanlığında ortaokul ve genel liselerimizde uygulan
makta bulunan haftalık ders çizelgelerindeki ders çe
şitleri ile haftalık ders saatlerinin yeniden düzenlen
mesi konusunda başlatılan çalışma sonuçlandırılmak 
üzeredir. Bu çalışma sonuçlandığında getirilen teklif
ler, ilgili ilim adamlarımızın, eğitimcilerimizin, öğ
retmen ve idarecilerimizin katılacağı bir seminer ve
ya sempozyumda tartışılacak, ileri sürülen görüşler de
ğerlendirilecek, daha sonra uygulamaya konulup ko
nulmayacağı hususunda karar verilecektir. 

5. Yapılan bu çalışma, ortaokul ve genel lisele
rimizle ilgili olup meslek l'iseleriyle, özellikle İmam -
Hatip L'iseleriyle ilgili değildir. Dolayısıyla İmam -
Hatip Lisesi mezunlarının sadece İlahiyat Fakülte
lerini seçebilecekleri, diğer fakülteleri tercih edemi-
yecekleri gibi bir husus sözkonusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ncdbantoğlu' 
nun, Bakanlıkta vekâleten idare edilen makamlara ve 
vekâletle görev yapanlara ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun ya
zılı cevabı (7/1883) 

Türkiye Büyük Millet MecM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmaısına 
aracılığınızı arz öderim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Şu anda Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı kadrolarında üçlü kararname ile ataması 
yapılacak olan yerlerde vekâletle idare edilen mevki 
ve makamlar hangileridir ve bu yerlerde vekâletle 
görev yapanlar kimlerdir?1 

Soru 2. Şu anda Türkiye'mizde mevcut İl Millî 
Eğitim Gençlik Spor Müdürlüklerinden vekâletle ida
re edilen iller hangileridir ve bu mevkilerde vekâle
ten 'bulunanlar kimlerdir? (Olanaklı ise İlçe Millî Eği
tim Gençlik Spor Müdüdüklerinden de bu şekilde 
olan yer ve kimselerin bildirilmesini), 

ıSoru 3. Şu «anda Türkiye'mizde vekâletle idare 
edilen lise müdürlükleri ile yatılı 'bölge okul müdür
lükleri ve diğer eğitim okullarımızın lise seviyesinde 
olanlarının da kimler tarafından idare edildiğinin 
bldiıriimesini, 

Soru 4J Bu vekâleten idare tercihinin nedeni ne
dir? Üçlü kararname ile atama yapılamayacağı zor
luğu mudur? Böyle 'bir zorluk vekâlet ettirilenlerin 
geçmişte bir fiilî nedeniyle yasalar yönünden saikm-
calığı nedeniyle midir? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 1<8 . 5 . 1987 

Spor Bakanlığı 
Personel Geneli Müdürlüğü 
Sayı: 470. Parî. Müş. 64798 

Komi: Soru önergesi 

Türk iye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
lılgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliğinin 15.4.U987 ıgün ve 7/H8l83-;8'5r2-32962 sayılı 
yazısı.. 

lErzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Ba
kanlığımızda vekâleten idare edilen makamlara ve 
vekâletle görev yapanlara ilişkin yazılı soru önerge
sinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 'Bakanlığımızda fiilen 475 000 personel görev 
yapmaktadır. Merkez 'teşkilatında ataması üçlü ka
rarname il© yapılması gereken personel sayısı 460 ki
şidir. Bu kadrolardan sadece 15 tanesine vekâlet gö
revi verilmiştir. «Vekâlet görevi ile hizmet yürütenle
rin listesi ekte sunulmuştur.» Bu sayı üçlü ataması 
gereken kadronun % 2,ı8'ine tekabül etmektedir. Ay
rıca, bu % 2,8 oranındaki kadroya, kadrosu Üni
versitede olup, 2547 sayılı Kanun uyarınca üniversi
teden izinli sayılan ve 'görevini Bakanlığımızda yürü
ten personel de dahildir, 

2. Taşra teşkilatımıza üçlü kararla atanan perso
nel sayısı 67 adet olup, bu kadrolarda vekâleten gö
revlendirilen personel sayısı l'l kişidir. Bu durumda 
asaleten atanan sayı % 84'e tekabül etmektedir. Ge
riye kalan % 16'lık miktar kararnamelerinin biran 
önce çıkartılmasını arzu ettiğimiz orandır. Ancak, 
diğer kamu ve özel sektörde de görüldüğü üzere per
soneli aynı yerde muhafaza etmek mümkün oiarna-
mıalktadır. Kişiler rasyonel hareket ettikleri için çeşitli 
sebeplerle isteği üzerine görevinden ayrılanlar görev 
yerlerini değiştirmeleri, görevinden çekilenler için ga
yet olağan bir durumdur. Amacımız, bu miktarın 
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asgarî düzeyde tutulmasıdır. Şu anda bu durum mev
cut kadroya göre % 1'6'lık miktara tekabül etmek
tedir. Bakanlığımızın bütün 'teşkilatlarıma üçlü karar
name ile atanan sayı karşısında vekâletle yürütülme 
oranı % 9,4'e tekabül etmektedir. Bu oranı sifıriık 
düzeye indirmek hiçbir zaman hiçibir kurum için de
vamlı olması mümkün olamaz. Zira personel devamlı 
'bir hareketlilik gerektirir. Başarısı daha yüksek olan
lar büyük illere görevlendirildiği gibi randımanı tam 
veremeyenlerden denenmek üzere daha küçük bir ile 
görevlendirilmesi olağan bir durumdur. Bu hareket
liliğin sebebi ise, personelin yerinde ve zamanında de
ğerlendirilmesi sonucuna bağlıdır. 

3. Üçlü kararname ile atamanların dışında ata
ması Bakanlığımızca yapılan 6 170 orta dereceli okul 
müdürlüğü vardır. iBunum 6 130 adedinin ataması 

gerçekleştirilmiş olup, 38 okul müdürlüğü vekâletle 
yürütüLmektedir. Bu sayı esas sayı itibariyle % G6'ya 
tekabül etmektedir. Binde 994 orta dereceli okul mü
dürlüğümüzün asaleten ataması gerçekleştirilmişıtir. 

4. Bakanlığımız Taşra-Merkez Teşkilatlarında 
gerek üçlü kararnameyle ve gerekse merkezden Ba
kanlığımıza ataması yapılamayan yönetici oranı 
% 6,29'dur. Yukarıda da -açıkça ifade edildiği üzere 
üçlü kararnameyle ataması yapılmayanların, geçmişte 
bir fiilî durumlarından ötürü yasalar yönünden sa
kıncalı olmalarıyla hiç bir ilgisi yoktur. 

Arz ederim. 
Metim Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençl'ik ve 
Spor Bakanı 

ti Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüklerine Vekalet Eden Müdürlere Aait Liste 

Amasya 
Artvin 
Burdur 
Çankırı 
Hakkâri 
İsparta 
İzmir 
Kars 
Kayseri 
Nevşehir 
Van 

Ömer Eliaçık 
Hakkı Mezararkalı 
Şali Arslan 
Kâmil Oktay 
M. Sait Durmuşoğiu 
Bayram Şen 
Muammer Şanlı -
Fevzi Budak 
Yılmaz Atalay 
Erkan Özkan 
Nurdoğan îlgün 

Merkez Teşkilatında Vekalet Edilen Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıklarına Ait Liste 

ilköğretim Genel Müdürü (V.) 
Çıraklık ve Yaygın Eğt. Genel Müdürü (V.) 
Yükseköğretim Daire Başkanı (V.) 
Özel Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı (V.) 
İşletmeler Dairesi Başkanı (V.) 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı (V.) 
Bakanlık Müşaviri (V.) 
Bakanlık Müşaviri (V.) 
Bakanlık Müşaviri (V.) 
Bakanlık Müşaviri (V.) 
Bakanlık Müşaviri (V.) 
Bakanlık Müşaviri (V.) 
Bakanlık Müşaviri (V.) 
Bakanlık Müşaviri (V.) 
Bakanlık Müşaviri (V.) 

YÖK 
YÖK 

YÖK 

YÖK 

YÖK 
YÖK 

YÖK 

Mehmet Ural 
Ahmet Erdoğan 
Ali Sungurtekin 
Muzaffer Doğan 
Recep Işık 
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Çetiner 
M. Altan Arabacıoğlu 
Doç. Dr. Erman Bülent Tuncer 
Nurettin Derelli 
Nevin Kardaş 
Salih önen 
Mehmet Karagülle 
Fuat Yılmaz 
Aysal Aytaç 
Saim Hekimoğlu 
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Vekaletle Yürütülen Okul Müdürlükleri Listesi 

Sıra No. Adı ve Soyadı Görev Yeri 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

Muammer özükcü 
Mehmet Bük 
Necati Dursun 
Mehmet Çoban 
Enver Koç 
A. Kemal Yazıcı 

A. Turan Polat 
Nahit Yılmaz 
Nail Duman 
Yaşar Eyüboğlu 
Nural Gezer 
İbrahim Girici 
Murat Başarı 
Mehmet Sözüer 
İbrahim Gürler 
Mehmet örs 

Osman Kunt 
Zekeri ya özben 
Ali Aktürk 
Mehmet Aydemir 
Seyfettin Sezer 
Soner Taşçı 
Cumali önen 
Münir Elyasoy 

Hasan Taşkın 
Cihat Akıncı 
Kâzım Tertemiz 
Mustafa Yılmaz 
İhsan Taşkın 
llyas Gümüş 
Resul Aslan 

İsmet Genç 
Ali Özçakır 
Selahattın Yıldız 
Koksal Çelikdemir 
Hayret Yıldız 
Deniz Binbayısı 
Yavuz Çetinkaya 

Adana Ceyhan Mustafabeyli YİBO Md. V. 
Adıyaman Atatürk Lisesi Md. V. 
Ağrı Şehit Naci Gökçe Lisesi Md. V. 
Antalya Korkuteli Lisesi Md. V.. 
Bingöl Genç YİBO Md. V. 
Bingöl Kiğı YİBO Md. V. 

Bingöl Solhan YİBO Md. V. 
Bitlis öğretmen Lisesi Md. V. 
Bitlis Mutki Lisesi Md. V. 
Bolu Anadolu Lisesi Md. V. 
Çanakkale Eceabat Lisesi Md. V. 
Çankırı Ovacık Lisesi Md. V. 
Diyarbakır Dicle Lisesi Md. V. 
Diyarbakır Kulp Lisesi M d. V. 
Erzurum Karayazı Lisesi Md. V. 
Mihalıççık Lisesi M d. V. 

Gümüşhane Mrş. Fev. Çakmak Öğret. Lisesi Md. V. 
Hakkâri Lisesi Md. V. 
Hakkâri Çukurca Lisesi Md. V. 
Hakkâri Şemdinli Lisesi Md. V. 
Hakkâri Çukurca YİBO Md. V. 
Hakkâri Yüksekova YİBO Md. V. 
Hakkâri Uludere Lisesi Md. V. 
istanbul Bakırköy İbrahim Turhan Lisesi Md. V. 

İzmir Kiraz Lisesi Md. V. 
Kırklareli Pehlivanköy Lisesi Md. V. 
Malatya Hekimhan Hasançelebi Lisesi Md. V. 
Malatya Arguvan Lisesi Md. V. 
Muş Malazgirt Alpaslan Lisesi Md. V. 
Sakarya Ali Dikmen Lisesi Md. V. 
Sakarya Atatürk Lisesi Md. V. 

Sakarya Ozanlar Lisesi Md. V. 
Sakarya Hendek Lisesi Md. V. 
Sakarya Arifiye öğretmen Lisesi Md. V. 
Samsun Havza Lisesi Md. V. 
Siirt Eruh YİBO Md. V. 
Tfabzon Vakfıkebir Lisesi Md. V. 
Van Başkale Lisesi Md. V. 
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8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Oltu İlçesinde çürük raporu verilen 
bir ilkokul binasında öğretim yapıldığı iddiasına iliş
kin sorusu ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1935) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum Oltu İlçesi 25 Mart İlkokulu 
için çürük raporu verilmiş olduğuna göre halen bu 
'binada öğretim yapılması doğru mudur? 

Soru 2. Bu ilkokul için 1987 yılı içinde yeni bir 
okul binası yapılmasını programa koymak olanaklı 
mı? 

Soru 3. Bu ilkokul civarında olan, ortaokul, kü
tüphane, lise, endüstri meslek lisesi için bir müşterek 
«merkezî tesh'in binası yapılamaz mı? 

Soru 4. Erzurum Lisesinin gereken onarımı 1987 
yılında yapılamaz mı? 

Soru 5. Erzurum Lisesinde bilgisayar eğitimine 
geçmek için gerekli malzemelerin sağlanması yapıla
bilecek mi? 

Soru 6. Erzurum Lisesinde yabancı diller labo-
ratuvarının teşkili için gerekli araç ve gerecin sağ
lanması ne zaman olanaklıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 18.5.1987 

Bakanlığı 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı : 002. Eğt. Fla. Şb. Md./13301 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

27.4.1987 gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar ve Ka
rarlar Dairesi Başkanlığının 7/1935-8619/33313 sayılı 
yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilgi yazı ekinde 
yer alan yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Oltu İlçesindeki 25 Mart İlkokulunun 2 ders
liğinin tavan ve ta'banında görülen çatlamalar üzeri
ne, İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü teknik eleman
ları tarafından inceleme yapılmıştır. İnceleme netice

sinde düzenlenen 10.3.1987 tarih ve 1648 sayılı ra
porda, «okulda eğitim ye öğretime devam edilmesin
de sakınca olmadığına dair» heyet kararı yer almış
tır. Okul için verilmiş bir çürük rapor bulunmamak
tadır. Ayrıca, okul için hazırlanmakta olan takviye 
projesi yaz aylarında gerçekleştirilecektir. 

2. 25 Mart İlkokulu için yeni yapımı, Valiliğin 
1987 yılı programında yer almamıştır. 

3. Oltu İlçesindeki 25 Mart İlikokulu, ortaokul, 
kütüphane, lise ve Endüstri Meslek Lisesi için müş
terek bir teshin merkezî sistemi yapılması hususun
da teklif bulunmamaktadır. 

4. Erzurum Lisesinin 1985-1986 yıllarında ona
rıma ihtiyacı olduğuna dair herhangi bir teklif gel
memiştir. Okulun zarurî onarıma da ihtiyacı olma
dığı Valilikçe 'bildirilmiştir. 

5. 1985 - 1986 öğretim yılında aralarında Erzu
rum Anadolu Lisesinin de olduğu (57) okulda bilgi
sayar ünitesi kumlmuştur. Bakanlığımızın imkânları 
dahilinde daha fazla sayıdaki okulumuza bilgisayar 
ünitesinin kurulmasına devam edilmektedir. Dağıtımı 
yapılacak ilk bilgisayar partisinin de Erzurum Lise
sinin ihtiyacının karşılanmasına çalışılacaktır. 

6. 1987 yılı bütçe imkânları dahilinde, Erzurum 
Lisesine lisan laboratuvarı yaptırılması hususu değer
lendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ilkokullarda görev yapan vekil öğretmenlere iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1941) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençilk ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Şu anda Erzurum İli ve ilçelerinde ilk
okullarda vekil öğretmenlik yapanların sayısı ne ka
dardır? 

Soru 2. Olanaklı ise (Bakanlığınız için de yararlı 
olacağından) tüm Türkiye'mizde ilkokullarda vekil 
öğretmenlik yapanların sayısı ne kadardır? 

Soru 3. Bu vekil öğretmenleri ne zaman kadro
ya geçireceksiniz? 
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T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 18.5.1987 
Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : 120 '(25) Kadro Dai. Bşk. 
İlköğretim Ş/b. 87-64731 

Konu : Vekil öğretmenler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

nın 30.4.1987 gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığının 7/1941-8640/33389 sa
yılı yazısı. 

1. Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Naltoant-
oğlu'nun vekil İlkokul öğretmenlerine ilişkin ilgi ya
zınız eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

2. 1986-1987 öğretim Yılına ait olmak üzere 
Erzurum ili emrine 165 adet vekil ilkokul öğretmeni 
kadrosu verilmiş olup, bunların ilçelere göre dağı
lımı aşağıya çıkarılmıştır. 

Merkez 
Aşkale 
Çat 
Hınıs 
Horasan 
İspir 
Karayazı 
Narman 

İlçe 
ilçesi 

40 
11 
7 

10 
7 

14 
10 
10 

Oltu 
Olur 
Pasinler 
Şenkaya 
Tekman 
Tortum 

6 
3 

17 
5 

13 
12 

3. . 1986-1987 öğretim Yılında kullanılmak kay
dıyla 55 il emrine 3529 adet vekil İlkokul öğretmeni 
kadrosu verilmiştir. 

4. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda : 
«Hangi öğretim kademesinde olursa olsun öğretmen 
adaylarının yüksek öğren'im görmelerinin sağlanma
sı esastır» hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gere
ğince ilkokul öğretmenliğine üniversitelerinize bağlı 
Eğitim Yüksek Okulları mezunlarından, Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılarak 30.1.1986 gün ve 19004 sa
yılı Resmî Gazetede yayımlanan «Devlet Memuru 
Olarak Atanacaklar îçin Mecburî Yeterlilik ve Ya
rışma Sınavları Yönetmeliği» gereğince düzenlenen 
sınavda başarılı olanların atamaları yapılmaktadır. 
Çoğunluğu lise ve dengi okul mezunu bulunan vekil 
öğretmenlerin yürürlükteki mevzuat gereğince kad
roya geçirilebilmelerine imkân görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim. Gençlik ve 
Spor Bakanı 
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Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımı Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekünserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
249 
235 

9 
3 
2 

149 
2 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 
İsmet özarslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahlît Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neniman Elgin 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
H. İbraJhim Karal 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 

Fatma Rezan Şahdnkaya 
Hal̂ l Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral . 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgıl 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal tğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Saburüş 
İsmet Tavgaç $ 1 » W 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

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

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
H. İbrahim Şahin 
tsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Ma'hmud Aıltunakar 
Şeyhımus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Hilrnli Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 



GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Onal 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Haımit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Fatma Mi'hriban Erden 

İÇEL1 

Hîkmet Bieenıtürk 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özgenç 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
îsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Doğan Kasaroğlu 
Alltan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Turgut özal 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şenttirk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
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ÎZMtR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Turgut Sunalp 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KONYA 
Vecihi Akın 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altmok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 
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MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
ismet Turhangil 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
laattin Fırat 

Nazmi önder 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Hüsamettin Cindoruk 
Berati Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SÜRT 
M.. Abdurrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

80 — 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Cemal Özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
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(Reddedenler) 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

İSTANBUL 
Yılmaz ihsan Hastürk 

İZMİR 
Ahmet Süter 

KARS 
Halis Soylu 

MANİSA 
Ümit Canuyar 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Muzaffer ilhan 

AFYON 
Nihat Türker 

(Çekinserler) 

AYDIN 
Osıman Eskin Tipi 

T B K M O A Ö 
Selçuk Akıncı 

(Geçersiz Oylar) 

ANKARA 
Hüseyin Barlas Doğu 

İZMİR 
Ali Aşkın Toktaş 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
M, Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp (İz.) 
Göksel Kalaycıöğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayül'ken (İz.) 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İ Cenap Ege '(Bşk. V.) 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
Mahmut Sönmez 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Togay Gemafmaz 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel (B.) 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

HATAYı 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İSPARTA 
Mötin Atamam 
Mustafa Kemal Toğay 
ibrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 

İbrahim Aydoğan (İz.) 
Ali İhsan Elgin 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 

Belhiç Sadi Abbasoğlu 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Ömer Necati Cengiz 
Ömer Ferruh tlter 
Mehmet Kafkaslıgil 
R. Ercümenıt Konukman 
Tülay Öney 
ibrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
ibrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR! 

Vural Arıkan 
Fikret Ertan 
Erdal inönü 
Yılmaz Önen 
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özdemir FehMvanoğlu 
Işılaıy Saygın 
Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söyiemezoğlu 

KARS 
Sabri Araş ı(lz.) 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
A. Necati Kara'a 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akm Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
'Mehmet Aydın 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin 'Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
AH Rıdvan Yıldırım (i. A.) 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar (t. A.) 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Koksal Toptan 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL ' : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 

»»•_ m> m<m '•»•• 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyla

rın Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
245 
241 

2 
2 

153 
2 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Harndıi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım îpek 
fsmet özarslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Vahit Halef oğlu 
Osman Işık 

Göksel Kalaycıoğlu 
Halil İbrahim IKaral 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Halil Şıvgın 
Fatma Rezan Şahdnkaya 
Oğan Soysal 

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

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrabimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

IBURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunlş 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

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

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
H. İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Nardin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
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Hilmii Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfki Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
ismet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Âta Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanhoğlu 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
tbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kararan Karaman 
Hamit Melek 
M. Muıraıt Sökmenıoğlu 

İSPARTA 
Fatma Mihriban Erden 

İÇEL 
Hilkmıöt Bieentürk 
Melhmeit Kocabaş 
Edip Özgenç 
Rüştü Kâzım Yücelten 

İSTANBUL 
Bülent Alkarcah 
B, Doğancan Akyürek 
İbaren Aykut 
Salbit Batumlu 
Möhmet Vöh'bi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz îhisan Hastürk 
Doğan Kasaroğlu 
Feridun Şakir Öğünç 
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Turgut Özal 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

IZMlR 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrulla'h Olca 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

(KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KONYA 
Vecihi Akın 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 
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KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyan 
Abdullah Çakıref e 
Mekin Sarıoğlu 

} Gürbüz Şakranlı 
ismet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer ilhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğiu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kıhçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 

Hüsamettin Cindoruk 
Beratı Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SÜRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Mehmet Mükerrem Taşçı-1 

oğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Cemal Özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
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(Çekinserler) 

AYDIN 
Osman Esgin Tipi 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

(Geçersiz Oylar) 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 

İZMİR 
Ali Aşkın Toktaş 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçii 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp (İz.) 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 

ANTALYA 

Ümit Halûk Bayülken (İz.) 
Mustafa Çakaloğlu 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İ. Cenap Ege ı(Bşk. V.) 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Fenni İslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
Mahmut Sönmez 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Togay Gemalmaz 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel (B.) 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

HATAAl 
Tevfik Bilâl 
Mustafa Çelebi 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Musitafa Kemal Toğaıy 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 

İbrahim Aydbğan (tz.) 
Ali İhsan Elgin 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
Yaşar Albayrak 
Ömer Necati Cengiz 
Ömer Ferruh llter 
Mehmet Kafkaslıgil 
Altan Kavak 
R. Ercümenıt Konuikman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Tülay öney 
İbrahim Özdemir 
Ali Tanrıyar 
İbrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Ankan 
Fikret Ertan 
Erdal İnönü 
Yılmaz Önen 
Özdemir Pdhliivanoğlu 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Sabrı Araş (İz.) 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülen*, Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdul'halim Araş 
(Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Sabri Irmak 
Kemal Ox 
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KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
A. Necatı Kara'a 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat OBldem 
Kenan Nuri Nehrozoglu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

NEVŞEHİR 

Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 
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NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

' SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdurrezak Ceylan 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 
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SİVAS 
Ruşan Işın 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver Özcan 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

t 
TUNCELİ 

Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım (İ. A.) 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar (t. A.) 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Koksal Toptan 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 

> • • « 
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2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Meslek Vergisi ile İlgili Maddelerin Yürürlükten Kaldırılması, Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 5 inci Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısına 

Verilen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oylar. 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
253 
246 

4 
3 

145 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barka 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliiceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım tpek 
îsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 

Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nerîiman Elgin 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. ibrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Halil Nüzhet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacrgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 

Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet îbrahimoğlu 
Kâmran înan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekm 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
Mehmet Azizoğltf 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabuniiş. 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 

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

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı-
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Seyit H. Konuksever 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 
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ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin EryurÜ 
Hilmi Nallbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATA^ 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Fatma Mihriban Erden 
Musltafa Kemal Toğa/y 

İÇEL 
Hikmet Bicentürk 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özgenç 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
îmren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
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Yılmaz İhsan Hastürk 
Doğan Kasaroğlu 
Turgut özal 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
İsmet Kaya Erdem 
Hayrullah Olca 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş' 
Mustafa Batgün 

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

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustalafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefe 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi Önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
A r i ŞeVket BMg'm 
HaliH Turgut Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
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SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Nejdet Nac/ Mimaroğlu 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğüu 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet KaraeVli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Enver özcan 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
Isa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Reddedenler) 

AYDIN 
Osman Esgin Tipi 

İSTANBUL 
Sabit Batumlu 

İZMİR 
Ali Askın Töktas. 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

(Çekinserler) 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

GAZİANTEP 
Feyzullah Yıldırır 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Metin Üstünel 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp (İz.) 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Nejat Abdullah Resuloglu 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Ümit Halûk BlayüHken (tz.) 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
1. Cenap Ege (Bşk. V.) 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Fenni Isldmyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
Mahmut Sönmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mabmüd Altunakar 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Togay Gemalmaz 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAÎR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
İlişkin önergesi (10/57) 

2. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve 10 
arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış 
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/58) 

3. — Amasya Milfetvelfcli Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tüüiin poli
tikasından kaynaklanan sıorumiliarı tespitt etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 27 arkadaşının, Taşdeîen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

8 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 

öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUÖSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama *e yasal' çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

9. — Denizli Milletvekili Hail İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

11. — Kırklareli Milletvekili Erol. Ağagil'in, YIB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 



12. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kıfkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

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

15. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebe 
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınapak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

19. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

20. — Kahramanmaraş Mületvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş 
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/879) 

21. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarıma karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen rayh sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım, Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonlann faaliyetlerine 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.: 

1 — 

ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, ÇU-
KOB1RL1K Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

25. — Gaziantep Milletvekili FeyzuUah Yildı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
Icar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'mn, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğhfnun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 



35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğtu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü sora önergesi (6/939) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoluıdaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) ı(l) 

37. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

38. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

39. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşjtlü kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) <1) 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına üişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı İddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır Ünde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk* 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İti Orhangazi tlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin tçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

49. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
cedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(67921) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
cürk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
an, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, radyo 
ve televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten 
aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
»oru önergesi (6/1040) (1) 

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara üişkin 
Başbakandan sözü soru önergesi (6/971) (1) 

55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan Sözlü soru önergesi (6/924) 



56. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

57. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

58. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

59. — Konya Milletvekili Salim. Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine İliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (16/930) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nm, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (1) 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da aörülen sivrLslinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Ylardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
•tli Banaz ilçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nm, 
Şanlıurfa tli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet istatistik Enstitüsünce alınan karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO işletmesine ait bilet satış kulü
belerimin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

67. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
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| liralık kaçak malın «-sac» adı altında Türkiye'ye so
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

68. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezitiih, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 

I yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop tli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop ili 
Boyabat Belediyesi üe ilgili bazı iddialara ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
I rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 

Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde gerçekleştirilen 

| pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
«5/935) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye ilçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkilüeriokı keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Milî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (I) 

76. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

77. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
•spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 

| Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul-



madiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakoluo 
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

79. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Barbakandan sözHi soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir iline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala 
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya 
pıldığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü so 
ru önergesi (6/943) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
YüceFin, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
YücePin, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
YücePin, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
YücePin, 25.12.1980 tarihli* gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı 
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye 
kine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 
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i 87. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
iözlü soru önergesi (6/952) 

89. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 

I Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 
90. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 

ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara-
I fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak-
I satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
I Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner-' 

-esi (6/954) 
91. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 

ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür-

I medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
I önergesi (6/946) 

92. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
I ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted

birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/947) 

93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu-

I «usta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/948) 
I 94. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz-
I esmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
I Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
I transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
I soru önergesi (6/949) 

I 95. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An-
I cara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
I ieğişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
I ü soru önergesi (6/950) 
I 96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele-
I diye teşkilatı kuTuknasına halk kazandıkları için baş-
I vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarıma 
I ilişkin İçişleri Balkanından sözlü sora önergesi (6/1028) 

(D 
I 97. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
| olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak-
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lan Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

98. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adııyaımaın, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutları hasar gören va
tandaşların açıkta bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başibakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi •(6/1029) (1) 

99. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuza giriş yapan kişilerden AİDS belgesi istenme
sinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

100. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadolutya yerleşmek 
maksadıyla kaçak olarak ülkemize geçen İran, Irak 
ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu 
kişiHer haklkında ne gibi istem yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü sonu önergesi (6/1031) {1) 

101. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşiı 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

102. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma 
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

103. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
KaJbıtaıt-iüî Alem-ül İslam adlı örgütün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 
(D 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
(D 

105. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya - Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

106. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, Antalya - Ka§ İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya-

pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

107. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
islam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

108. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

109. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Sov
yetler Birliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
nakiline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü »oru önergesi (6/961) 

110. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

111. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

112. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

114. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

115. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KIT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

116. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 
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117. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

118. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

119. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

120. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

121. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi 
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

122. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

123. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

124. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

125. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

126. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

127. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletlin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

128. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına iliş&ın 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

129. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER-
DEMlR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve baza 
işçilerin işten çıkarılma,iarının nedenine İlişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

131. — Amasya Milletvekili Kâzım İpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis-
terinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

132. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkilî 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

133. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii îmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

134. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilıişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

135. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

136. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

137. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

138. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi-
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len bir şahsa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/1024) 

139. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavıının iptal edilmesinin nedenlin© ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

140. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana halklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

141. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman - Besni İlçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1036) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİÖER 1§LER 
1. — Erzurum Mületfvefcili Sabahattin Araş, is

tanbul Milletvekili Reşit Ü'.ker, Kahramanmaraş Mil 
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba 
lıbey, Sivas Milletvekil Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorurr 
Milletvekili thsan Tombıış'un, Türkiye Büyük Milleı 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra 
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 ine 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

(2. — İçel MilletivdkiK Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komıs 
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tar 
hı : 12.1.1987) 

3. — İçel MiltetivekiTi EkÜip özgenç'in, îpeklböcek-
çüiği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişlen 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağı> 
ma tarihi : 12.1.1987) 

X 4. — İM'Uş Miltetlvelkili Alaıattin Fırat ve İstan 
bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak 
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret korniş 
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) 

5. — Isfianlbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür 
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde- | 

lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

'6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Miltetvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

7. — IBir 'Siyasî Partiidan İstifa Ederek (Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

8. — Bir Siyasî Partiiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezlkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

9. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/836) 
(S. Sayısı: 557) (Dağitma tarihi: 21.4.1987) 

X 10. — Oeza İşlerimde Karşılıklı Adlî Yardım Av
rupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının 
'Jygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
e Dışişleri Komisyonları Raporları (1/825) (S. Sa

yısı : 558) (Dağıtma tarihi : 1.5.1987) 
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X 11. — Tlüırtkiiye Gurnlhuriyeti ile Tunus Cunıhu-
riyeti Arasında Gelir ve Servet- Üzerinden Alınan 
Vergilerce Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları- (1/833) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi : 
8.5.1987) 

X 12. —12464 Sayılı iBelediye Gelirleri Kanununun 
Meslek Vergisi ile ti g/illi Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 
nun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesd Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde
mir ve 9 Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Yoz
gat Mlletveküli Lutfüflah Kayalar ve 68 Arkadaşı
nın, 2464 Sayılı Belediye Gelinleri Kanununun I - Tl 
nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/842, 2/424, 2/435) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tari
hi : 8.5.1987) 

13. — 4.2.1983 Tarihli ve 2797 Sayılı Yargıtay Ka
nununun 5 ve 14 üncü Maddelerinde -Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/838) (S. Sayısı : 561) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1987) 

14. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 ncı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma 
tarihi : 11.5.1987) 

15. — 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile 
Değişik 24.2,1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 15.4.1987 Ta
rih ve 3353 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Bayın 
dirlik, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (1/840) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1987) 

16. — Ondu Milletvekili (Hüseyin Avni Sağesien ve 
Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili ismail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 

uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nu Raporu (2/77, 2/338, 3/345) (S. Sayısı : 565) (Da
ğıtma tarihi : 13.5.1987) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 
13.5.1987) 

18. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 12 
Arkadaşının, 18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Ka
nununa 5 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(2/403) (S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 13.5.1987) 

19. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar 
ve 2 Arkadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna iki 
Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/443) 
(S. Sayısı: 568) (Dağıtma tarihi: 14.5.1987) 

20. — Konya Milletvekili Kemal Or'un, 10.2.1954 
Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Plan ve IBiiltçe Komisyonu Raporu (2/442) (S. Sa-
ynsı : 570) ıtfDağslıma tarihi : 16.5.1987) 

X 21. — Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar 
Ve 59 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili Abdurrah-
ıman N. Kara'a ve 9 Arkadaşının, istanbul Milletve
kili Namık K. Şantlü'rık ve 8 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Öimer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Balıkesir Milletvekili Da
vut Abacıgil ve 5 Aıikadaşınm, 29.8.1977 Tarih ve 
2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Ya
sasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifleri 
ve Plan ve iBütçe Komisyonu Raporu (2/445, 2/13, 
2/301, 2/307, 2/398, 2/401) l(S. Sayısı >: 571) (Dağıt
ma tarihi : 16.5.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 557 

2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Maddesinin Değişik (b) 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko

misyonu Raporu (1 /836) 

T.a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 9.4.1987 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
18/101-2068/01297 

TÜRKİYE BÜYÜK MlıLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurutunca 30.3.1987 tarihinde kararlaştırılan «2872 sayılı Çevre Kanununun 
18 inci Maddesinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilme 'ine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekil olarak gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GEREKÇE 

Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna katılma payı olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gemi sici
line tescil edilen 'bütün deniz araçlarından gros ton 'başına 'her yıl alınmakta bulunan bin liralık miktar, bu gü
ne kadar mezkûr Fon için iyi bir kaynak meydana gedrmiş ise de, deniz vasıtalarından bazılarının yüzlerce 
gros tona varan ağırlıkları seböbiyle, bu araçlar bakımından aşırı bir yük oluşturmuş ve adaletsizliğe sebep 
olmuştur. 

Getirilen değişiklikle, araç başına 'her yıl alınmakta bulunan 'bin 'liralık tutar yüz liraya indirilmek suretiyle, 
yukarıda belirtilen mahzurlar giderilmeye çalışılmıştır. 

Diğer taraftan, mezkûr Fona katılma payının ekonomik imiş çıkışlar karşısında değerini koruyabilmesi ama
cıyla; Bakanlar Kurulu, bu miktarın on katına kadar artırılabilmesi hususunda yetkili kılınmıştır, 
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içişleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/836 

Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-BAŞKANLIĞINA'. 

«2872 Sayıllıı Çevre Kamunıuıniun 18 inci Maddesidin Değdik flb) FıUcraısıımım DeğışitmrlMimiös'ine Dair Kanun 
Tasarısı» Hükülmıelt temsIMterilniin de IkaltııUma'suyıla Kloımıiısyoiııumıuzc'a imcefcnıip görüşıüllrniiiış,, gertefoçetsli uygun, 
ıgöroMlerteik rfladddıeriın© geç'iHroösiınie kanar veıriimıişlt'k. 

Çevre KMiffiğM. Öınfllemıe Fonu'ma ka'tııılma payı ollaır'ak Tülrlk Ticaret Kanunu ihJülklüimlleırÜnıe göre gemili si-
cill'inte tasdill edilen 'b!ü|Üün demiz araçt'arınidan gres ticm Ibaışıma hbr yâ alunlmakltia oton bin llkaihlk mikltar, bu 
güne (kadar anılan Fan için iyi bir kaynak; oilıuşltuırımıuış %o de, deniz ara.çllarıınldatı bazı'liaramun yüzlerce grıos torna 
varan ağıdlıfldlairı n'efdfeniyüıe, bu araçlla'r balkıınnmdam aş um bir ıyü|k_oılmuış ve adaMfsiMiğe neden olmuştur. 

Tasarlıyla'; araç başıma her yıl alııınımaklfca olan bl'm li&'aMc tultar yüz liraya inidMülmüş ve böyllece ağıtMc-
toro yüzlerce ıgnois torna vanan araçlarım» aşım ödemelileri lönllerüerfelk adateltsilziİklleır gMeriîmiişltlilr. 

Komisyonumuz; tasarınım çerçeve 1. İndi maddesiyle Balkanîllar Kuruluma tanınan Fona katima payım on 
ikatuna kadar artınıma yetkisini, 4.i6.1986 güm ve 3.301 sayıllıı Kanunla daha önce tanıımmış olduğundan mad
de mıstoitniden çıkartmış ve maldldeıyfi yapu'Jan bu deıgişiHdUkllle, yürtiMiülk ve yürlültlmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü 
maddeleri ilsıe aynen ıkalhuil dtmiişltilr. 

Raporuımıuz Oenel KurıufUuln onayıma sumullmıa'k üzeaie Yülklcelk Başkanlığa saygıyla arz ollumur. 

IBaı§lkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Sözcü 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaızüanltep 

Kâltiip 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Lezgin Önal 

Hakkâri 

Üye Üye 
Burhan Cahit Gündüz Yuisulf 2%a Kazamcıoğlu 

İzmir Trabzon 
İmzada ıbulunamıadı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 557) 
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HÜKÜMETİN TEKLUF ETTİĞİ METİN 

2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Maddesinin 
Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 1'8 
inci maddesinin, 4.6tf9®6 tarihli ve 33Ö1 sayılı Ka
nunla 'değişik (ib) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«ib) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ge
mi siciline tescil edilen her türlü deniz aracından 
gros ton başına her yıl allanacak yüz 'İra (Bu miktarı on 
ikatına kadar artırmaya 'Hakanlar Kurulu yetkilidir.)» 

'MADDE 2. — Bu Kanun yayıımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür^ 

İÇİŞUERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Maddesinin 
Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1, — 2872.sayılı Çevre Kanununun 18 
inci maddesinin, 4.6X986 tarihli ve 3301 sayılı Ka
nunla değişik (Jb) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«?b) Türk Tiearet Kanunu hükümlerine göre ge
mi siciline tescil edilen her türlü deniz aracından ıgros 
ton 'başına her yıl alınacak yüz lira», 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Hakanı Başbakan Yrd. 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Millî Savunma Bakanı V. 
K. Oksay 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Ullaşturma Bakamı V. 
A. K. Alptemoçin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 

30 . 3 . 987 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S: Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

mtm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı : 557) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S Sayısı : 558 

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1 /825) 

T.C. 
Başbakanlık 4.2. 1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101 -
2066/01198 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.2.1987 tarihinde kararlaştı
rılan «Ceza İşlerinde Karşılıkh Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onayianmasuun Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 
jf. Kaya Erdem 

Başbakan Vekili 

G E R E K Ç E 

SluçlıiliıMa mıüoadblieKJe Devtetlbraırasmida KarşulıiMı olarak işbirliğinin ve yardımlaşmanın temininin ülkele
rin müşterek menfaatleri ve ceza adaletinin sağlanması yönünden yararlan nazara alınarak Avrupa Konseyi 
bünyesinde yapılan çalışmalar sonunda gerçekleştirilen ve ülkemizin 18.3.1968 gün ve 1034 sayılı karara istina
den 24 Haziran 1969 tarihinde taraf olduğu Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesinin uy
gulama alanını genişletmek ve Taraflar arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen Ek Protokol 12 Ni
san 1982 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, halen Avusturya, Danimarka, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Hollanda, 
İsveç tarafından onaylanmış ve Belçika, Federal Almanya, Portekiz, İspanya, İsviçre ve ülkemiz (4.2.1986) ta
rafından imzalanmıştır. 

Sözkonusu Protokol; 

Malî Suçlan adlî yardımlaşma kapsamına almakta, Sözleşmenin hükümler ile benzeri tedbirlerin infazına 
ilişkin adlî yafdım taleplerinin uygulanması dolayısıyla hasıl olan tereddütleri bertaraf etmekte, 

Adlî sicil bilgilerinin karşılıkh ve periyodik olarak mübadelesi konusunda işbirliğini genişletmektedir. 

Protokolün, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi ile mukayesesinde, Protokolün I nu
maralı bölümünün Sözleşmenin mevcut metnini değiştirdiği, II ve III numaralı bölümlerinin ise Sözleşme gere
ğince öngörülen karşılıklı Yardım sistemini tamamladığı görülmektedir. 

Bölüta I - Malî Suçlar: 
Sözleşmenin 2/a. maddesine göre, adlî yardım istemi, bu istem, talep edilen tarafça, malî nitelikte kabul 

edilen bir suçla ilgili görülmesi halinde reddedilebilecektir. 
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Protokolün, 1 inci maddesi, Sözleşmenin 2/a maddesi gereğince Adlî Yardım isteminin yalnızca malî bir 
suçla ilgili görülerek reddolunması ihtimalini bertaraf etmektedir. Protokol bu şekilde adi suçlarla malî nite
likteki suçları aynı katagoride mütalaa etmiş olmaktadır. 

Bununla birlikte, Sözleşme'ye taraf olup da, Protokole taraf olmayan Devletlerin malî nitelikte görülen bir 
adlî yardım talebini kendi takdirleri ölçüsünde, yerine getirmeleri mümkün olup, Protokol böyle bir uygula
mayı bertaraf etmemektedir. 

Keza, Protokol Sözleşme'nin 2/b maddesinde herhan gi bir değişiklik yapmadığı cihetle, Protokole taraf 
olan Devletler, bu maddede yazılı egemenlik, güvenlik, kamu düzeni veya diğer öz çıkarlarına zarar vermesi 
muhtemel gerekçelerle, malî nitelikte bir suç ile ilgili adlî yardım talebini reddedebilecektir. 

Protokol metninde «malî suç» tanımı yapılmamış, şimdiye kadar üzerinde anlaşmaya varılamayan böyle 
bir tanım yerine, «malî suç» niteliğinde görülen fiiller sayılmış bulunmaktadır. Suçluların ladesine Dair Av
rupa Sözleşmesi'nin 5 inci maddesinde de vergi resim, gümrük ve kambiyo ile ilgili suçlar, malî suç kavramı 
içerisinde mütalaa edilmiştir. 

Protokolün 2 nci maddesinde; Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi'nin 5.1.a. mad
desi gereğince bir Devletin, arama veya eşyanın zabtı hakkındaki istinabe istemlerinin yerine getirilmesini ta
leple ilgili fiilin her iki taraf kanununa göre cezalandırılabilir suç olması gerektiğine dair beyanda bulun
ması veya bir Devletin bu amaçla çekince koyması halinde, ikili ceza sorumluluğu konusundaki bu şartın, 
malî suçlarla ilgili adlî yardım talepleri için de geçerli olduğu kabul edilmektedir. 

Bununla birlikte, Avrupa Konseyine üye Devletler kanunlarının çeşitli malî nitelikte suçların unsurları yö
nünden farklı bulunması halinde, Protokolün 2 nci maddesi; Sözleşme'nin 5.1.a maddesinde öngörülen ikili ceza 
sorumluluğu şartının, suçun talebedilen taraf kanunu gereğince «aynı nevi bir suça» tekabül etmesi halinde, 
karşılanmasını sağlamaktadır. 

Talepte bulunulan taraf kanununun; talep eden Devlet kanunu gibi aynı nevi vergi veya resim koymaması 
veya aynı malî. nitelikte düzenlemeyi ihtiva etmemesi, malî suçla ilgili adlî yardım isteminin reddi için bir 
sebep teşkil etmeyecektir., (2 nci maddenin 2 nci bendi) 

BÖLÜM il - Mahkûmiyet hükümlerinin ye benzeri tedbirlerin infazına taallûk- eden karşılıklı yardım: 
Mahkûmiyet hükümlerinin yerine getirilmesini ilgilen diren yardım talepleri, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 

Yardım Avrupa Sözleşmesi'nin 1 inci maddesinin 2 No. lu paragrafı gereğince, kapsam dışı bırakılmıştır. Bu
nun bir sebebi, Sözleşme'nin sadece ceza kovuşturmalarına uygulanması ve bazı üye ülkelerde mahkûmiyet 
hükümlerinin infazını ilgilendiren tedbirlerin, bazı Devletlerde idarî makam olarak sayılan idarî merciler veya 
savcılar tarafından alınmasıdır. Sözleşme'rin uygulanmasında, bu konuda hangi nitelikte adlî yardımın bu hü
küm gereğince kapsam dışı bırakıldığında bazı tereddütler doğmuştur. 

Protokolün 3 üncü maddesi; bu konuya açıklık getirmekte ve Sözleşme'nin, belli edilen iki konudaki adlî 
yardım taleplerine de uygulanmasını öngörmektedir. 

Buna göre; 

a) Mahkûmiyet hükmünün infazına, para cezasının'tahsiline veya mahkeme masraflarının ödenmesine dair 
yapılacak tebligat ile ilgili adlî yardım talepleri ile, 

b) Mahkûmiyet hükmünün infazını ilgilendiren (hükmün tecili şartla salıverme, infazın geri bırakılması, 
infaza ara verilmesi) konusundaki tedbirlere dair adlî yardım talepleri de Sözleşme kapsamı içinde mütalaa 
edilecektir. 

Tebliğ olunacak belgenin adlî merciden gelmemesi (sadır olmaması) veya Protokolün 3/b maddesinde zik
redilen tedbirlerin adlî bir merci tarafından alınmamış olması halinde, bu hüküm, yalnızca, ilgili sözleşen tara
fın, sözkonusu mercii, Sözleşme hükümleri dairesinde adlî makam kabul ettiğini beyan etmiş olması halinde 
uygulanmış olacaktır. (Sözleşme'nin 24 üncü maddesi) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 558) 
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Bu amaçla, Protokolün 8/1 inci maddesi; Sözleşme'nin 24 üncü maddesi gereğince yapılmış bulunan be

yanların, sözleşen taraf aksini beyan etmedikçe, keza 'bu Protokole de uygulanmasını öngörmektedir. Proto
kolün 3/a. maddesi, özellikle infaz tedbirinin allunmasııridıan önceki aşamada, yurt dışımda bulunan bir şahsa 

infaza taalluk eden resmî bir tebligatın yapılması lüzumundan kaynaMaınımakitadır. 

BÖIJÜM III. — Adlî Sicil Bingilerinin nakfediilmesi : 
Ceza tşîeriiinde Karşılıklı Adlî Yıairdım Avrupa Sözleşmesinin 22 nci maddesi, mevcut metni ile, hükmün 

verildiği Devletin adlî sicil kayıtlarına geçirillen tüm caza mahkûmiyetleri ve müteakip tedbirler hakkında 
periyodik olarak karşılıklı bilgi sağLanmasını öngörmektedir. 

Protokolün 4 üncü maddesi; Mahkûmiyet kararları Vi bunlarla ilgili tedbirler yanında bunların millî se
viyede başkaca herhangi bir tedbiri gerektirip gerektirmediğine dair bilgilerin dıe nakledilmesini kabul etmek
tedir. 

Protokolün 5 ile 12 nci maddeleri yürürlük ve yürüllime ile iliglilli husuislları düzenlemektedir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/825 
Karar No. : 31 

25 . 2 . 1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi'ne Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı Adalet ve Dışişleri Bakanlrkları temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyo
numuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve Tasarı Ba
kanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Üye 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

îçel 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Sabri Keskin 
Kastamonu. 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye 
Cüneyt Canver 

Adana 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akın Gönen 

Niğde 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S. Sayısı : 558) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/825 
Karar No. : 20 

28.4.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi'ne Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 23.2.1987 tarihli toplantısında, Adalet ve Dışişleri Ba
kanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi sözkonusu Ek Protokol, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım 
Avrupa Sözleşimesi'nin uygulama alanını genişletmek ve taraflar arasında iş'birliğini geliştirmek amacıyla 
düzenlenmiş olup, halen Avusturya, Danimarka, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İsveç ta
rafından onaylanmış ve Belçika, Federal Almanya, Portekiz, İspanya, İsviçre ve Türkiye (4.2.1986) tara
fından imzalanmıştır. 

Avrupa Konseyi Üyesi olmamakla beraber Finlandiya ve İsrail de bu Anlaşmaya katılmışlardır. 
Anlaşmayı imzalamayan Devletler ise İngiltere, Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, İrlanda, Lihtenştayn, Lük-

semlburg, Malta'dır. 

Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının, sözkonusu Sözleşmeye ve Ek Protokolün onaylanmasını uygun bulan 1 inci maddesiyle, yürür

lük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Prof. Fethi Çelikbas 

Burdur 

Üye 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 

Üye 
N. Oğuzhan Artukoğlu 

Burdur 

Üye 
Neriman Elgin 

Ankara 

Üye 
Oğan Soysal 

Ankara 
1 

Üye 
Kâmran İnan 

BMs 
(jtmzada buHunamadı) 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır 

Üye 
H. İbrahim Koral 

Ankara 

Üye 
Yılmaz Al tuğ 

Sivas 

Üye 
A. Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Türkiyte Büyülk Milet Meoltei (S. Sayısı : 558) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Ceza işlerinde Karşılıklı [Adlî (Yandım Avrupa Sözleşmesfne (Ek İProtokoFun 0na[y lsınma.sının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun ^Tasarısı 

/MADDE 1. — 17.3.1978 tarihinde Avrupa Konseyine Üye Ülkelertin imzalarına açılan ve 4 Şulbat 1986 
tarihinde tarafımızdan imzalanmış olan «Oeza işlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek 
Fratokobun onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürüttür. 

(Başlbakan V. 
/. K. Erdem 

2.2.1987 

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakamı 
M. V. Dinçerîer 

İDevlIet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçih 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. M. Tasçıoğlu 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

içişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
H, C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Dışişleri Bakanı V. 
H. C. Güzel 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. V. 
K. Oksay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N, Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S. Sayısı : 558) 



ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METHİN 

Ceza İşlerinde (Karşılıklı Adi! Yardım Avrupa Söz-
leşmesi'ne Ek (Protokorun Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

DISİŞLERIİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adi! Yardım Avrupa Söz-
leşmesfne Ek Protokol'un Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 558) 
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CEZA IŞLERINDE KARŞıLıKLı YARDıM 
AVRUPA SÖZLEŞMESINE EK PROTOKOL 

Bu Protokolü imzalayan Avrupa Konseyine üye Devletler, 
Strasbourg'da 20 Nisan 1959'da imzaya açılmış bulunan (bundan sonra «Sözleşme» şeklinde bahsedilecek

tir) Ceza işlerinde Karşılıklı Yardım Avrupa Sözleşmesinin uygulanmasının kolaylaştırılmasını arzulayarak, 
Başka bazı hususlarda Sözleşmeye ek yapılmasının arzuya şayan olduğunu göz önünde tutarak, 
Aşağıdaki! şekilde anlaşmışlardır: 

BÖLÜM I 
Madde 1 

Akit Taraflar, Sözleşmenin 2 (â) maddesinde sağlanan yetkiyi, talebedilen tarafın malî suç olarak telakki 
ettiği bir suçu ilglendlirdiiği gerekçesiyle sadece bu yönden reddetmek için, kullanmayacaklardır. 

Madde 2 

1. Bir Akit Tarafın, istinabeye yol açan suçun, her iki tarafın, talebeden ve talebedilen Taraf kanunlarına 
göre cezalandırılır olması koşuluna bağlı olarak, arama ve eşyanın zoralımı için istinabe talebind© bulunması 
halinde, bu koşul, suçun talebeden taraf kanunu gereğince cezalandırılır olması ve talebedilen taraf kanununa 
göre aynı nitelikte bir suça uyması kaydıyla, malî suçlarla ilgili olarak da yerine getirilecektir. 

2. Talep, talebedilen taraf kanunun, talebeden taraf kanununun öngördüğü nevide aynı cins, bir vergi 
veya leşim koymadığı veya vergi, resim, gümrük ve kambiyo kuralım ihtiva etmediği gerekçesiyle reddedi
lemeyecektir. 

BÖLÜM II 
Madde 3 

Sözleşme aynı zamanda: 
a) Bir hükmün yerine getirilmesini, para cezasının tahsilini veya kovuşturma masraflarının ödenmesini 

ilgilendiren belgelerin tebliğine; 
b) Hükmün tecilini veya şartla tahliye kararının geri alınmasını, hükmün yerine getirilmesine başlanıl

masının tehirini veya yerine getirmenin durdurulmasını ilgilendiren tedbirlere, 
Uygulanacaktır. 

BÖLÜM III 
Madde 4 

Sözleşmenin 22. maddesine, bu maddenin ilk metninin 1. paragraf, aşağıdaki hükmün 2. paragraf olma
sını sağlayacak şekilde ilave yapılacaktır : 

«2. Yukarıda zikredilen bilgiyi veren Âkit Taraflardan biri, ilgili diğer Tarafın talebi üzerine, millî se
viyede herhangi bir tedbirin gerekli olup olmadığım tayin edebilmesi için mahkûmiyet hükmünün ve alman 
tedbirlerin bir örneğini ye ilgili diğer bilgiyi gönderecektir. Bu gönderme, ilgili Adalet Bakanlıkları arasında 
yapılacaktır.» 

BÖLÜM IV 
Madde 5 

1. Bu Protokol, Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imzasına açık tutulacaktır. Pro
tokol onaylanacak, kabul veya tasvip olunacaktır. Onaylama, kabul ve tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Ge
nel Sekreterine tevdii olunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 558) 
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2. Protokol üçüncü onaylama, kabul ve tasvip belgelerinin tevdiinden 90 gün sonra yürürlüğe girecek
tir. 

3. Sonradan onaylayan, kabul eden veya tasvip eden imzacı devlet yönünden, protokol, onaylama, ka
bul veya tasvip belgesinin verilmesinden 90 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

4. Avrupa Konseyi üyesi bir Devlet, aynı anda veya daha önce Sözleşmeyi onaylamakstzın bu Proto
kolü onaylayamaz, kabul edemez veya tasvip edemez. 

Madde 6 

1. Sözleşmeye katılan herhangi bir devlet, yürürlüğe- girmesinden sonra bu protokole de katılabilir. 
2. Bu katılma, katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunmasından 90 gün sonra 

hüküm ifade edecektir. 

Madde 7 

1. - Her Âkit Taraf, imza sırasında veya onaylama, kabul, tanıma veya katılma belgesini tevdi ederken, 
protokolün hangi ülke veya ülkelerde uygulanacağını belli edecektir. 

2. Her Âkit Taraf, onaylama, kabul, tanıma veya katılma belgesini tevdi ederken veya daha sonraki bir 
tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiri ile bu protokolü, uluslararası ilişkilerden so
rumlu olduğu veya adına yükümlülük almaya yetkili kılındığı, bildiride belli edilen öteki ülke veya ülkelere 
teşmil edebilir. 

3. Önceki paragrafa uygun olarak yapılmış herhangi bir bildiri, bu bildiride zikredilen herhangi bir ülke 
ile ilgili olarak, Avrupa Konseyi Genel Sefcretlerine yapılan bir ihbar ile geri alınacaktır. Bu geri alma, ihba
rın Avrupa Konseyi Genel Sekreterince alınmasını takip eden altı ay sonra geçerli olacaktır. 

Madde 8 

1. Bir Âkit Taraf tarafından Sözleşmenin bir hükmüne konulan çekinceler, bu Akit Tarafın imzalaması 
veya onaylama, kabul, tanıma veya katılma belgesini tevdi ederken başka türlü beyanda bulunmadıkça, bu 
Protokole de uygulanacaktır. 

2. Her Devlet, imzalama sırasında veya onaylama, kabul, tanıma veya katılma belgesini tevdi ederken, 
a) Bölüm I hükmünü, kabul etmemek veya sadece 1 inci maddede zikredilen suçların belli kategorileri 

veya belli suçlarla ilgili olarak kabul etmek veya malî suçlarla ilgili olarak arama veya eşyanın zoralımı için 
istinabe taleplerine uymamak; 

b) Bölüm II hükmünü kabul etmemek; 
c) Bölüm III hükmünü kabul etmemek; 
Haklarını muhafaza ettiklerini beyan edebilirler. 
3. Her Âkit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekre-erine yapacağı ve alındığı tarihten geçerli olacak bu

bi ldiri ile yukarıdaki paragraf gereğince yapmış olduğu beyanı geri alabüir. 

4. Sözleşmenin bir hükmü ile ilgili olarak öne sürdüğü çekinceyi bu Protokolün bir hükmüne uygulayan 
herhatıgi bir Âkit Taraf, bu hükmün diğer bir sözleşen Taraf tarafından uygulanmasını talep edemeyecektir; 
konulan çekincenin kısmî veya şartlı olması halinde, hükmün kabul edilen ölçüde uygulanması talebedilebi-
lecektir. 

5. Bu Protokole başka çekince konulamaz. 

Madde 9 

Bu Protokol hükümleri, Sözleşmenin 26. maddesinin 3. paragrafının uygulanmasında, Âkit Taraflar arasın
da yapılan iki veya çok taraflı anlaşmalardaki daha şümullü kurallara zarar vermeyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 558) 
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Madde 10 

Avrupa Konseyi Suç Sorunları Avrupa Komitesi, bu Protokolün uygulanmasından haberdar edilecek ve 
Protokolün uygulanmasından doğabilecek herhangi bir müşkilatın dostça çözümlenmesi için gerekli her şeyi 
yapacaktır. 

Madde 11 

1. Her Âkit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildiri ile, bu Protokolü kendi 
bakımından feshedebilir. 

2. Bu fesih, Konsey Genel Sekreterinin bildiriyi aldığı tarihten altı ay sonra hüküm ifade eder. 
3. Sözleşmenin feshedilmesi, Protokolün de feshi anlamına gelir. 

Madde 12 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konsey üyesi devletlere ve Sözleşmeye katılmış olan her Devlete aşa
ğıdaki hususları bildirir : 

a) Bu Protokolün her imzalanışını, 
b) Tevdi olunan her onaylama, kabul, tanıma veya katılma belgesini, 
c) 5 ve 6. maddelere uygun olarak bu Protokolün yürürlüğe girdiği her tarihi, 
d) 7. maddenin 2. ve 3. paragraflarına uygun olarak alınan her bildiriyi, 
e) 8. maddenin 1. paragrafına uygun olarak alınan her bildiriyi, 
f) 8. maddenin 2. paragrafına uygun olarak konulan her çekinceyi, 
g) 8. maddenin 3. paragrafına uygun olarak, konulmuş bulunan çekincenin geri alınmasını, 
h) 11. madde hükmüne uygun olarak alınan her bildiri ve feshin yürürlüğe girdiği tarihi. 
Yukarıdaki hükümleri onaylama için gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzalan bulunanlar, işbu Pro

tokolü imzalamışlardır. 

Bu Protokol, Fransızca ve İngilizce dillerinde her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, tek 
nüsha halinde Strasboürg'da 17 Mart 1978 tarihinde yapılmıştır. Avrupa Konseyi arşivlerine konulacak olan 
tek nüshanın aslına uygun onanmış örneklerini Genel Sekreter, imzacı veya Protokolü imzalayan ve katılan 
devletlere gönderecektir. 

Bu hükümleri onaylamak konusunda tam yetkili kılınan ve aşağıda imzaları bulunan temsilciler bu Pro
tokolü imzalamışlardır. 

Bu Protokol 17 Mart 1978 tarihinde Strasboürg'da Fransızca ve İngilizce her iki metni de geçerli olmak 
ve Avrupa Konseyi arşivlerine tevdi edilmek üzere düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bu Pro
tokolün usulüne uygun onaylanmış bir kopyasını imzalayan ve katılan Devletlerin herbirine gönderecektir. 

»« • < • » • I I -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 558) 



Dönem : 17 Yasama Yıh : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 559 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
masının Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ve Dışişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /833) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23.3.1987 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
1811101-2077101913 , ' 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET M E C L M BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve (Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.3.1987 tarihinde.kararlaş
tırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
/. Kaya Erdem 

Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında 2 Ekim 1986 tarihinde akdedilen «Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması» İle iki Devlet arasında sermaye, tek
noloji ve hizmet akımlarının hızlanması ve müteşebbislerin vergiye ilişkin sorunlarda belli bir güvenceye ka
vuşturulması amaçlanmaktadır. 

Anlaşmanın, kapsamına aldığı hükümlerle çifte vergilendirmeyi nasıl önlediği, muhtelif gelir unsurlarının 
hangi Devlette ne şekiMe vergileneceği ilişikte sunulan madde gerekçelerinde ayrıntıları ile açıklanmıştır. Bu
nunla beraber bu Anlaşmanın ana amaçlarını; gelirin iki Devlette çifte vergilendirilmesini önlemek, yabancı 
Devlette yatırım yapan, teknoloji ve hizmet sunan kişilerin o Devletin mükelleflerine kıyasla daha ağır ver
gilendirilmesine engel olmak, gelirin ikamet veya kaynak Devletten yalnızca birinde, vergilendirilmesini sağ
lamak, eğer bu mümkün olmazsa iki Devlet arasında vergilendirme yetkisini paylaştırmak, böylece teşebbüs
lerin risk almadan önce, ileride karşılarına çıkabilecek her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilme
lerini sağlamak şeklinde sıralamak mümkündür. 

Anlaşma doğrudan vergi muafiyetini Türkiye ile Tunus arasında veya bu Devletlerle diğer Devletler ara
sında uluslararası deniz ve hava taşımacılık işlerini yürütenlere temin etmektedir. Anlaşma hükümlerine göre, 
uluslararası taşımacılık teşebbüsleri diğer Devletten elde ettikleri kazançlar dolayısıyla bu diğer Devlette ver
gilendirilmeyecekler. Yalnızca kendi Devletlerinde vergi ödeme mükellefiyeti altında olacaklardır. 
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Temin edilebilen bilgilere göre, Tunus teşebbüslerinin Türkiye'de deniz ve hava taşımacılığı faaliyetleri 
dolayısıyla ödedikleri vergiler 1982 yılında 2 459 873,— TL.'dir. Türkiye'de ikamet eden kişilerin Tunus'da 
elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden Tunus^da ödedikleri vergiler bilinmemektedir. 

İki Hükümet arasında 2 Ekim 1986 tarihinde imzalanan bu Anlaşma, 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun 
uyarınca bir Kanun Tasarısı halinde Yüksek Meclisin (huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme Anlaşması 29 maddeden meydana gelmiştir. Anlaşma maddeleriyle ilgili gerekçeler 
aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1. ANLAŞMANIN KAPSAMINA GİREN KİŞİLER 

Tasarının 1 inci madde hükmü gereğince, bu Anlaşma Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mu
kimi olan kişilere uygulanacaktır. 

Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetmeksizin Âkit Devletlerden (Türkiye ve Tunus\lan) 
birinin veya her ikisinin ülkesinde mukim kimselere uygulanacaktır. 

Madde 2. KAVRANAN VERGİLER 

'Bu madde, Anlaşma'nın kavradığı vergilerin tespitlinde ve tarifinde açıklığı temin etmek amacını güt
mektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrası. Anlaşmanın, hangisinde ne şekilde alındığına bakılmaksızın Âkit Devletlerden 
herhangi birinde, politik alt bölümlerinde veya mahallî idarelerde gelir ve servet üzerinden alınan vergilere 
uygulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra gelir ve servet vergilerinin kapsamını çizmektedir. 
3 üncü fıkra ise Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki hali hazır vergilerden hangilerine uygulanacağını 

belirtmektedir. Anlaşmanın kapsamına giren hali hazır vergiler Tunus Cumhuriyetinde, ticarî kazanç 
üzerinden alınan vergi, kurumlar vergisi, ticarî olmayan faaliyetlerden elde edilen gelir üzerinden alınan 
vergi, maaş ve ücretler üzerinden alınan vergi, ziraî vergi, gayrimenkul kıymet artış vergisi, menkul kıy
met gelirleri üzerinden alınan vergi, alacak faizi, mevduat faizi, garanti ve carî hesap geliri üzerinden alı
nan vergi, dayanışma için olağanüstü vergi ve şahsî gelir üzerinden alınan Devlelt vergisi; Türkiye Cumhu
riyetinde ise gelir vergisi, kurumlar vergisi, savunma sanayii destekleme fonu, sosyal yardımlaşma ve daya
nışmayı teşvik fonu ile çıraklık, meslekî ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma fonudur. 

4 üncü fıkra, hali hazır vergilere ilâveten veya onların yerine alınacak olan vergilerin de Anlaşma kap
samına girdiğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 3. GENEL TANIMLAR 

Bu maddede, Anlaşma'da kullanılan terimlerin yorumu için lüzumlu genel tanımlar yer almaktadır. 
Bu maddede sırasıyla «Türkiye,» «Tunus,» «bir Âkit Devlet,» «diğer Âkit Devlet,» «vergi,» «kişi,» «şir

ket,» «kanunî merkez,» «vatandaş,» «bir Âkit Devldt teşebbüsü,» «diğer Âkit Devlet teşebbüsü», «yetkili 
makam» ve «uluslararası trafik» terimlerinin tanımı yer almaktadır. 

Türkiye terimi, devletler hukukundaki son gelişmelere uygun olarak kıta sahanlığındaki ekonomik faali
yetlerin vergilendirilmesini kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. 

Ayrıca Anlaşma'da tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerden her birinin iç mevzuatındaki anlamlan 
taşıdığı belirtilerek, Anlaşmamda boşluk kalmaması sağlanmıştır, 

Türkiye iBü!yülk MİDöt Miecüşıi (S. Sayuisı :, 559) 
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Madde 4. MALÎ İKAMETGAH 

Anlaşmanın pek çok maddesinde Akit Devletlerin vergileme yetkisi, doğrudan doğruya malî ikametgâh 
(mukim) kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzelkişilerin hangi Devletin mukimi 
addedileceği hususu büyük bir önem arzetmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzelkişiler arasında ayırım yapılmaksızın, ikametgâh, ev, kanunî 
merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi toir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren 
kişi, mukim addedilmektedir. Gelir Vergisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar 
Vergisi Kanunumuz ise kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 
1 inci fıkra hükmüyle vergi hukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada sayılan kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi olması durumunda, ne tür kıstaslar kullanılarak, hangi Devletin mukimi addedileceği hususu çö
zümlenmektedir. 

Maddenin 3 üncü fıkrası, aynı sorunun gerçek kişiler dışında kalan kişilerde çıkması halinde, fiilî iş 
merkezinin esas alınacağını; fakat bir Devlette fiilî iş merkezinin, diğer Devlette kanunî merkezin bulun
ması durumunda, iki Devletin yetkili makamlarının sorunu karşılıklı anlaşma yoluyla tespit edeceklerini hük
me bağlamaktadır. 

Madde 5. İŞYERİ 

İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere. Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması için kazanç sahip
lerinin Tür'kiye'de işyerinin bulunması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu 
temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. Aynı şekilde, bu Anlaşmanın ticarî ka
zanca ilişkin olan 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî kazancın kaynak devletle vergi
lenebileceği prensibi getirilmiştir. Madde, kapsadığı yedi fıkra ile hangi hallerde bir işyerinin kendini göste
receğini veya göstermeyeceğini bütün ayrıntılarıyla açıklamaktadır. 

1 inci fılkraida «işyeri» terimlinin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada ise, kapsıama özellikle giren işyerlerine örnekler verilmektedir kü, bunlar yönettim yeri, şube, 

büro, fabrika, atölye, maden, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal zenginliklerin elde edil
mesini sağlayan diğer yerlerdir. 

3 üncü fıkrada süresi altı ayı aşan inşaat şantiyesi ile yapım veya montaj projelerinin bir işyeri oluştu
racağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada işyeri sayılmayan haller belirtilmiştir. 
5 indi fıkrada daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs namına Âkit düzenle

me yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, temsil ettiği teşebbüs, bu Devlette bir işye
rine sahip kabul edilecektir. 

6 nci fıkra, belli şartlarda simsar, genel komisyoncu veya bağımsız statüye sahip bir fcaşka aracı vası
tasıyla faaliyette bulunma halinde, işyerinin varsayıl mayacağı ile ilgilidir. 

7 nci fıkra ise iki ayrı Âkit Devlette mukim kurumların birbirlerini kontrol etmesinin, bu kurumlardan 
'birinin diğerine bağlı bir işyeri sayılması için yeterli bir şart olmadığını belirtmektedir. 

Madde 6. GAYRİMENKUL VARLIK GELİRLERİ 

Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerin yaratabileceği 
her türlü gelir unsurunu (ticarî kazanç, ziraî kazanç) da kapsamına almaktadır. 

Bu çerçevede, maddenin 1 inci fıkrasında, gayrimenkul gelirlerinin vergileme hakkı, gayrimenkulun bulun
duğu Devlete bırakılmaktadır. 

2 nc'i fıkra gayrimenkul varlık terimini tanımlamaktadır. 

Tüirlkiye Büyü!k MÜllelt Mfedlisi (S. Sayısı-: 559) 
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3 üncü fıkra gayrimenkul varlığın doğrudan • kullanımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şe
kilde kullanımından elde edilen gelirin, bu gayrimenkulun bulunduğu Devlette vergilendirileceğini hükme bağ
lamaktadır. 

4 üncü fıkra, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, teşebbüslerin ve serbest meslek erbabının gayrimenkul 
varlıklardan elde edeceği gelire de uygulanacağını belirtmektedir. 

Madde 7. TİCARÎ KAZANÇLAR 

Bu maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesinde esas ilkeyi getirmektedir. Buna göre ti
carî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecektir. Ancak faaliyet diğer Akit Devlette bir 
işyeri vasıtasıyla yürütülüyorsa, yalnızca bu işyerine atfedilecek kazançlar diğer Devlette vergilendirilebile-
cektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslarla ilgilidir. Buna göre işyeri, bağımsız bir te-
şelbbüs gibi ele alınacak ve benzeri teşebbüslerin benzeri koşullar altında el'de etmesi gereken kazanç sözkonu-
su işyerine atfedilecektir. Böylece işyeri - merkez ilişkilerinde emsaline göre yüksek veya düşük fiyatlandır-
maya gidilirse, olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edilmesine göre yeni bir vergi matrahı he
saplanacak ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra işyeri kazancından indirilecek gider unsurları ile ilgilidir. İşyerinin kazancı belirlenirken, işye
rinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde yapılan yönetim, genel idare giderleri ve işyerinin 
amaçlarına uygun düşen giderler indirilebilecektir. 

4 üncü fıkra, sadece mal ve ticarî eşya alımında 'bulunan işyerine kazanç atfolunamayacağı hakkında
dır. 

5 inci fıkra, bu madde kapsamına girmeyen gelirler hakkında Anlaşmanın diğer hükümlerini saklı tut
maktadır. 

6 ncı fıkra, bir ortağın bir Akit Devlette ortaklık faaliyetinden (societe de fait or asşociation en parti-
cipation) elde ettiği ticarî kazancın, Söz konusu ortak, bu Devlette, bu Anlaşmanın 5 inci maddesinde belir
tildiği şekilde bir işyerine sahip olmadıkça bu Akit Devlette vergilendirilemeyeceğine ilişkindir. 

Madde 8. DENİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞI 

1 inci fıkra, bir Akit Devlet teşebbüsünün, diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına giren, ge
mi veya uçak işfletaeciiğlirıdıen sağladığı kazançların, teşebbüsün Mî iş meıikezarün bulunduğu Devfetlte ver
gilendirilmesini öngörmektedir. 

2 nci fıkra, ilk fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme ve uluslararası acenta için de geçerli 
olduğunu hükme bağlamaktadır. 

Madde 9. BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve örtülü ser
maye ile ilgili olan bu maddede, birbiriyle bağımlı olan teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere kıyasla farklı ti
carî ilıişktitere ve faıfclı fiyatlandırmalara yönelmeleri halürtde, Âlkiıt Devletlerim ne tür tedbirler alabileceği 
hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, birbirine bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göâtermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında ge
çerli olacak fiyatlardan sapma göstermeleri halinde, vergi ziyama uğrayan Âkit Devlete ek vergi alma hak
kını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda, diğer Devletin kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüste yapacağı 
matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10. TEMETTÜLER 
1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgilidir. Bir Akit Devlet şirketi tarafından 

diğer Âkit Devlet mukimi bir kişiye ödenen temettülerin, bu diğer Âkit Devlette vergilendirileceği esas ilke
dir. 

Tiülrlkiye Büyük MiiiÜett Mlecttisi (S. Sayısı : 559) 
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2 nc'i fıkra temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukimi olduğu, yani temettülerin doğduğu Devlette 
de vergilendirilefbileceğini öngörmektedir. Kaynak Devlette diğer Devlet mukimlerinin gayrisafi temettü gelir
lerine uygulanabilecek vergi tevkifatı oranı, hisse payı % 25'i aşan iştiraklerde % 12, diğer bütün durum
larda % 15 olarak tespit edilmiştir. Böylece, Türkiye'ye yönelik ciddî yatırımlar için Tunus sermayesine, 
uzun vadede Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 24 üncü maddesinde öngörülen % 251ik vergi tevkifatına 
göre % 13 lük bir vergi avantajı sağlanmıştır. 

3 üncü fıkra, temettülerin tanımı ile ilgilidir. Gelir Vergici Kanunumuzda yer alan yatırım fonu ve yatı
rım ortaklıklarından elde edilen gelirler, temettü geliri kapsamı içine alınmıştır. 

4 üncü fıkra, temettü lehdarının temettü dağıtan şirketin mukimi olduğu Âkit Devlette bir işyerine sa
hip olması ve elde ettiği temettülerle işyeri arasında bir bağlantı olması halinde, bu madde çerçevesinde 
vergilendirilmeyeceğine ilişkindir. Bu gibi hallerde ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci madde hükümleri uy
gulanacaktır. 

5 inci fıkra, bir Akit Devletin kendisinden kazanç elde eden ve diğer Âkit Devletin mukimi olan bir 
şirketin dağıttığı temettüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergî almayacağına amir
dir. Böylece kaynak Devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta; fakat bu kurumdan kâr pa
yı elde eden kişilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmektedir. 

Madde 11. FAÎZ 

1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesinde genel ilkeyi öngörmektedir. Faizi, lehdarın mukimi olduğu 
Âkit Devlet vergilendirme hakkına sahiptir. 

Faizlerin doğduğu Devlette, faizin gayrisafi tuıtarı üzerinden azamî % 10 vergi tevlkMlaıtı hakkını tanıyan 
hüküm, 2 nci fıkrada yer almaktadır. 

3 üncü fıkra, Âkit Devletlerden birinden diğer tarafın Hükümetine ve Merkez Bankasına ödenen faiz
lerin karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir. 

4 üncü fıkrada faiz teriminin kapsamı belirtilmektedir. 
5 inci fıkra, diğer Devlette bulunan bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan ta

vizli vergi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ile ilgilidir. 

6 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi hallerde bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme bağlamakta
dır. Buna göre, ödeyicinin Devlet, politik alt bölüm, mahallî idare, mukim veya bu Devlette bulunan bir 
işyeri veya sabit bir yer olması halinde, sözkonusu faizin bu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7 nci fıkra faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. Fıkra hükmü
ne göre, muvazaa yapabilecek kiş'iler, aralarında özel ilişki bulunan faiz ödeyici ile faiz lehdarı ve her iki
siyle başka bir kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise özel ilişkinin olmadığı hallerde kişiler 
arasında kararlaştırılan faiz miktarına kıyasla daha fazla bir faizin ödenmesi olarak ortaya konmuştur. 
Bu halde fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi bir faiz sayılmayacak ve Anlaşma
nın diğer hükümleri dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12. GAYRİMADDÎ HAK BEDELLERİ 

1 inci fıkra, vergilemede genel ilkeyi öngörmektedir. Buna göre vergileme hakkı, kendisine ödeme ya
pılan kişinin mukim olduğu Devlete tanınmaktadır. 

2 nci fıkra hükmü, bedellerin hasıl olduğu Devlete de belli bir oranda vergi tevkifatı hakkı tanımakta
dır. Vergi tevkifatına ilişkin oran, Tunus ile yapılan Anlaşmada azamî yüzde 10 olarak tespit edilmiştir. 

3 üncü fıkra gayrimaddî hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkrada, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî hak bedellerinin bu maddedeki tavizli vergi 

oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği öngörülmüştür. 

Tülrikiye Şüyiüik MÜl'Ueft Mecİsi <S. Sayası : 559) 



5 inci ve 6 ncı fıkralar, faizde olduğu gibi, gayri maddî hak bedellerin'in nerede elde edilmiş sayılacağı 
ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceği ile ilgili özel hükümler öngörmektedir. 

Madde 13. SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

6 ncı maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkartılmasından doğan kazançların vergilendi
rilme hakkını, bu malların bulunduğu Âkit Devlete tanıyan hüküm 1 inci fıkrada yer almıştır. 

Bir işyerinin aktifine dahil menkul varlıkların ve aynı zamanda bu işyerinin elden çıkarılmasından do
ğan kazançların vergileme hakkının, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlete tanındığı ikinci fıkrada hükme 
bağlanmıştır. Bu fıkrada, serbest mesleğin icrasında kullanılan işyerleri için de benzeri hükümlere yer ve
rilmiştir. 

3 üncü fıkra, uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçaklar ile bunların işletilmesine tahsis edilen mal
ların satışından elde edilen kazançların, teşebbüsün iş merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilece
ğini öngörmektedir. 

4 üncü fıkra, 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda çözümlenen gayrimenkullerin işyerine dahil menkul yarlıkların, 
gemi ve uçak dışında kalan diğer mal varlıklarının satışından (tahvil, hisse senedi) oluşan değer artışı ka
zançlarının, mukim Devlette vergileneceğini hükme bağlamaktadır. Bununla beraber, sözkonusu menkul kıy
metlerin iktisap tarihinden itibaren 1 yıl içinde elden çıkartılmasından doğan değer artış kazançları, gelirin 
elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 14. SERBEST. MESLEK FAALİYETLERİ 

Gelir Vergisi Kanunumuzun yanışım Kurumlar Vergisi Kanunumuzun da dar mükelleflerin serbest meslek 
kazançlarını vergi tevkif atına tabi tutması dolayısıyla 14 üncü madde, kurumları kapsam dışı bırakmayan 
bir yapıda tutulmuştur. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, serbest meslek kazançlarının kazancı elde edenin mukim olduğu Devlette 
vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Bununla beraber, bu kişinin serbest meslek faaliyetlerin'i, diğer Devlette 
bulunan bir işyerinden yürütmesi halinde sözkonusu işyerinden elde edilen kazanç, bu diğer Devlette ver-
gilendirilebilecektir. 

2 nci fıkrada mesleki faaliyetler teriminin tanımı yapılmıştır. 

Madde 15. İBAĞIMLI FAALİYETLER 

1 inci fıkra genel kuralı belirtmektedir. Fıkraya göre diğer Devlette hizmetin ifa edilmemesi şartıyla 
elde edilen ücretler mukim Devlette vergilendirilecektir. Hizmettin diğer Devlette ifa edilmesi, halinde ver
gileme yetkisi kaynak Devlete geçecektir. 

Ancak sözkonusu genel kural, bu Anlaşmanın 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen hükümleri her
hangi bir şekilde etkilemeyecektir. Böylece, şirket yönetim kurulu üyeleri, sanatçı ve sporcular, emekliler, 
kamu görevlileri, öğretmen ve öğrenciler 15 inci maddeye göre değil, fakat kendileriyle ilgili maddelere gö
re vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkra, 1 inci fıkrada öngörülen genel kuralın istisnasını oluşturmakta ve hizmet erbabının diğer 
Devlette hizmet ifa etmesi halinde de şartlar yerine getirilirse, yalnızca mukim Devlette vergilendirileceğini 
hükme bağlamaktadır. Bunun .için diğer Devlette 183 günden daha kısa süre kalınması; ücretin bu diğer 
Devlette ikamet etmeyen bir işverence ödenmesi ve aynı zamanda ücretin, sözkonusu dar mükellef işverenin 
bu diğer Devlette sahip olduğu bu işyerinden ödenmemesi zorunludur. 

3 üncü fıkra uluslararası trafikte işletilen gemi ve uçaklarda çalışan personelin, bu sıfatları dolayısıyla 
elde ettikleri gelirlerinin, teşebbüsün iş merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceğini öngörmekte
dir. 

Türkiye Büyük MM'M Meclisi (S. Sayısı : 559) 
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Madde 16. (MÜDÜRLERE KAPILAN ÖDEMELER 

Bu maddeye göre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin Yönetim Kurulu 
üyesi olması sıfatıyla eline geçen ücret ve diğer benzeri ödemeler, şirkettin mukim bulunduğu Âkit Devlette 
vergilendirilecektir. 

Madde 17. ARTİST VE SPORCULAR 

1 inci fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyetlerden dolayı elde ettikleri gelirlerin, 
bu faaliyetleri icra ettikleri Devlette vergilendirilebileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest mes
lek faaliyetlerini ve bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci maddelerin hükümleri, sanatçı 
ve sporcular açısından geçerli kabul edilmeyecek, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yürütüle
cektir. 

2 nci fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyetlerinden doğan gelirlerin kendilerine 
değil, fakat bir başka gerçek veya tüzelkişiye yönelmesi halinde, 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanacağını 
belirlemektedir. Böyle bir durumda, bu Anlaşmanın ticarî kazançları, serbest meslek kazançlarını ve üc
retleri düzenleyen 7, 14 ve 15 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, vergileme faaliyetin icra edildiği Dev
lette yürütülecektir. 

3 üncü fıkrada da, finansmanı gönderen Devletçe sağlanan sanatçı ve sporcu faaliyetlerinin kaynak Dev
lette verğilendirilmemesini öngörmektedir. 

Madde 18. EMEKLİ MAAŞLARI 

1 inci fıkra, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin, bunları elde 
edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir, ömür boyu gelirler için de aynı 
kural uygulanacaktır. Ancak kamu görevleri karşılığında ödenen emekli maaşları bu kapsamın dışındadır. 

2 nci fıkra, 1 inci fıkrada getirilen genel prensibin istisnasını oluşturmakta ve uğranılan şahsî zararları 
karşılamak amacıyla yapılan ödemelerin, yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceğini hükme bağla
maktadır. Ancak: bunun iç'in ödemenin Devlet veya politik alt bölüm kaynaklı olması zorunludur. 

Madde 19. KAMU GÖREVLERÎ 

1 inci fıkra, kamu görevi karşılığı yapılan ödemelerin yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirile
ceğini öngörmektedir. 

Bununla beraber, sözkonusu gerçek kişinin diğer Âkit Devletin mukimi olması halinde sözkonusu üc
ret, ücreti ödeyen Devlet değil, fakat yalnız diğer Âkit Devlet tarafından vergilendirilecektir. Ancak bunun 
için bu kişinin bu diğer Devletin vatandaşı olması ve yalnızca hizmet sunmak için bu diğer Devletin muki
mi durumuna .geçmemiş olması şarttır. > 

2 nci fikra, kamu görevi karşılığında bağlanan emekli maaşlarının yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergi
lendirileceğini öngörmektedir. 

Bununla beraber, sözkonusu gerçek kişinin diğer Âkit Devletin mukimi olması halinde sözkonusu emek
li maaşını ödeyen Devlet değil, fakat yalnız diğer Âkit Devlet tarafından Vergilendirilebilecektir. 

3 üncü fıkra, kamu İktisadî kuruluşlarında çalışanlar hakkında bu madde hükmünün değil, fakat 15, 16 
ve 18 inci madde hükümlerinin uygulanacağını öngörmektedir. 

Madde 20. ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER 

1 inci fıkra, öğrencilerin öğrenim veya meslekî eğitimde bulundukları Devlette yararlanacakları vergi is
tisnasının sınırlarını hükme bağlamaktadır. Buna göre, öğrenci ve stajyerler, yuılt dışından elde etmeleri şar
tıyla, yalnızca geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını karşılayan paralar dolayısıyla vergiye tabi 
tutulmayacaklardır. 

TiMtiye iBüVülk Mültelt Mtedtö&i (S. Sayısı : 559) 
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2 nci fıkra, öğrenciler için öngörülen hükmün benzerini öğretmen ve öğretim üyeıerine getirmektedir. Bu
na göre öğretmenler, iki yıl süreyle yurt dışında, elde ettikleri paralar dolayısıyla, öğretim ve araştırma yap
mak amacıyla bulundukları Devlette vergiye tabi tutulmayacaklardır. 

3 üncü fıkra öğrenci ve stajyerlerin uygulama alışkanlığı kazanmak üzere, 183 gün süreyle ifa ettikleri 
hizmetler dolayısıyla elde ettikleri ücretlerin hizmetin ifa edildiği Devlötte vergilendirilmeyeceğini hükme 
bağlamaktadır. 

Madde 21. DİÖER GELİRLER 

Bir Âkit Devlet mukiminin bu Anlaşmanın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, 
mukim olduğu Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

Madde 22. SERVET 

Türkiye'de şu anda yürürlüklte olan bir servet vergisi olmamasına rağmen, bu maddenin Anlaşmada yer 
almasının nedeni, ileride servet vergisinin kabulü halinde Anlaşmanın bu vergilerde de uygulanmasını sağla
maktır. 

Madde 4 fıkradan oluşmaktadır. 
1 inci fıkraya göre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette yer alan ve gayrimenkul varlıklardan 

oluşan servetin vergileme hakkı, bu diğer Devlete aittir. 
2 nci fıkra, bir işyerine veya bir sabit yere ait menkul varlıkların vergilendirilmesi ile ilgilidir. Fıkraya gö

re, bir işyerine veya bir sabit yere ait menkul varlıklardan oluşan servette vergileme ha'kkı, bu işyerinin ve
ya bir sabüt yerin bulunduğu Âkit Devlete aittir. 

3 üncü fıkraya göre, uluslararası trafikte işletilen gemi ve uçaklar ile sözkonusu vasıtaların işletilmesine 
tahsis edilen menkul varlıklardan ibaret olan servette vergileme hakkı, bu teşebbüsün fiilî iş merkezinin bu
lunduğu Devlete aittir. 

4 üncü fıkra, bir Âkit Devlet mukimine ait servetin diğer tüm unsurlarının, yalnızca bu Devlette vergi
lendirileceğini öngörmektedir. 

Madde 23. ÖNLEME YÖNTEMLERİ 

Madde çifte vergilemenin ortadan kaldırılması ile ilgilidir. 
Maddenin 1 inci fıkrasında, Türkiye'de mukim olan, bir başka deyişle Türkiye'de tam mükellef statüsünde 

olan gerçek kişilerin ve kurumların, çifte vergilendirilmelerinin nasıl önleneceği açıklanmıştır. Buna göre 
sözkonusu kişiler, bu Anlaşma hükümleri çerçevesindeTunus'da vergilendirilen bir gelir elde ettiklerinde, söz
konusu gelir için Türkiye'de hesaplanan vergiden, Tunus'da ödedikleri vergiyi mahsup edebileceklerdir. An
cak bu mahsup, hiçbir zaman için mahsupdan önce 'bu gelir için Türkiye'de hesaplanan vergi miktarını 
aşmayacaktır. 

2 nci fıkra Tunus'da mukim kişilerin çifte vergilendirmeden nasıl kurtulacağını düzenlemektedir. Buna gö
re de Türkiye'de ödenen vergiler Tunus'da ödenecek vergilerden mahsup edilecektir. 

Madde 24. AYIRIM YAPILMAMASI 

1 inci fıkrada vatandaşların, 2 nci fıkrada teşebbüslerin salhip olduğu işyerlerinin faaliyette bulundukları 
Âkit Devlette bu Devletin vatandaşlarına ve teşebbüslerine kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergile
meye veya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacakları hükme bağlanmaktadır. 

3 üncü fıkrada, Anlaşmanın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, 11 inci maddesinin 7 nci fıkrası veya 12 
nci maddesinin 6 nci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, teşebbüslerin dar mükellef
lere ödedikleri faiz, gayrimaddî hak bedeli şeklindeki ödemelerin tam mükelleflere ödenmiş gibi gider kay
dedilebileceği belirtilmektedir. 
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4 üncü fıkrada, ortak teşebbüslerin fariyette bulundukları Âkit Devlette, bu Devletin teşebbüslerine kı
yasla dalha değişik veya daha ağır bir vergilemeye veya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulamayacakları hük
me bağlanmaktadır. 

Maddenin 5 inci fıkrası, Âkit Devletlerin kendi mukimlere şaıhsî ve alilevî durumları dolayısıyla uygu
ladıkları şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine uygulama mecburiyeti al
tında olmadıklarını hükme bağlamaktadır. 

Madde 25. ©İLGİ DEÖİŞ/İMİ 

Bu Anlaşmanın tam manasıyla uygulanabilmesi ve vergi kaçağına engel olunabilmesi için, iki Âkit Dev
letin vergi idareleri arasında gerekli hallerde yakın işbirliğine ihtiyaç vardır. Maddede Âkit Devletlerin han
gi hallerde bilgi değişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği, bilgi değişimin sınır
ları ele alınmıştır. 

Madde 26. KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

Madde ilk iki fıkrasında, Âkit Devletlerden birinin bir mukiminin taraf Devletlerden herhangi birinde, 
bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen bir vergilemeyle karşılaşması halinde, sorunun nasıl çözümlenece
ğini hükme bağlamaktadır. 1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngö
rülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukimi olduğu Âkit Devletin ydtkili makamına arzedebilecek-
tir. 2 nci fıkraya göre, bu makam sorunu kendi çözemezse, diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı an
laşmaya varmak için gayret gösterecektir. 

Maddenin 3üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından do
ğan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

4 üncü fıkra, karşılıklı anlaşmaya varabilmek için yetkili makamların doğrudan haberleşebileceklerini ön
görmektedir. Sözlü görüşme gerektiğinde, bu görüşme temsilcilerden oluşan bir komisyonda yürütülecektir. 

Madde 27. DİPLOMASÎ VE- KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Madde, diplomasi veya konsolosluk memurlarının devletler hukukunun genel kurallarına ve özel anlaş
ma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının bu Anlaşma hükümlerinden etkiienmiyeceğini be
lirtmektedir. 

Madde 28. YÜRÜRLÜĞE GİRME 

Anlaşma onaylanarak onay belgelerinin teati edilmesinden sonra yürürlüğe girecektir. Hükümleri, Tür
kiye'de yürürlüğe girdiği yılı izleyen 1 Ocak günü veya daha sonra başlayan vergilendirme dönemleri için tarh 
edilen vergilere uygulanacaktır. Tunus'da ise uygulama, vergiler itibariyle farklı zamanlarda başlıyacaktır. 

Madde 29. YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Madde Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih usulünü açıklamakta ve 
fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade edeceğini hükme bağla
maktadır. 

Tükfciye ©üyüik MİM Medm (S. Sayası : 559) 
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28.4.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Tüılküye Cumhuriyeti Hükümeti iite Tunus Oumhuılîyettli Arasımda Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önfemıe Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daür Kanun Tasa
rısı» Komisyonumuzun 23.4.1987 tarihli toplantısında, Dışişjeri, Malliye ve Gümrük Ballcanlığı temsilcilerinin 
de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Genel gerekçesinden die aımaşıldığı gibi, aidi geçen anlaşma, kapsamına aldığı hükümlerle, yalbanıcı yaıtı-
rımcıların tabii olacakları temel Vergileme prensiplerini açıklığa kavuşturmaktadır. 

Son yılarda, uluslararası ekonomik ilişfclerin yoğunluk kazanması, bu üşkil'erin hukukî bir temele otur
tulması zorunluluğunu da. gündeme getürmliştJir. Hukukî temdi 'bİlr yönüyle 'Çiffte vergitenıdirmeyi önleme an
laşmalarım da kapsamaktadır. 

Yabancı yatırımcılar, blir devlette yaltırıım yapmadan önce, o devletin ekonomik istikrarı ve söz konusu ya
tırımdan elde edeceği kârın tabı olacağı vergi mevzuatı ile de yakından iğrenmektedirler, 

Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu çifte vergilendirmeyi 'önleme anlaşmaları ve yürütülmekte olan görüş
meler şiöylödir : 

Bugüne kadar, Avusturya (1.8.1973), Norveç (21,12.1975), İtalya (26.1.1982), Güney Kore (2.10.1985), Fe
deral Almanya (9.7.1986) ve Ürdün (15.7.1986) ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme taıniiassmaSJarı Balkanlar 
Kurulunca onaylanmıştır. Öte yandan Hollanda (27.3.1986), İngiltere (19.2.1986), Pakistan (14.11.1985) Fin
landiya (9.5.1986), Romanya (1.7.1986), Tunus (2.10.1986) ve Fransa (18.2.1987) ile yaplan anlaşmalar imzalan
mış; İsveç (24.5.1985), ABD (7.11.1986) ve Suudi Arabistan (18.3.1987) ile yapılan anlaşmalar ise parafe edilmiş 
bulunmaktadr, 

Tasarı ve gerekçeli Komiiısyonumuzca benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Komisyonumuz tasarının 1 inci maddesiyle, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddelerini 

aynen kabul etmiştir, 
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı il© sunulur. 

Başkan 
Prof, Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Üye 
Mehmet Sağdıç 

Üye 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Üye 
Neriman Elgin 

Ankara 

Üye 
Oğan Soysal 

Ankara 
Üye 

Kâmran( İnan 
Bitlüîs 

(İmzada Bulunamadı) 
Üye 

Hayrettin Ozansoy 
Diyanbakır 

Üye 
H. ibrahim Koral 

Ankara 

Üyıe 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 
Üye 

A. Rıfkı Atasever 
Tekkıdağ 

Türkiye Büyük Mİlflet Meclisi (S, Sayısı : 559) 
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Ptam ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 11833 
Karar No. : 63 

6.5.1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET. MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlaman, Bakanlar Korulunca 23.3.1987 tarihlinde Türküye Büyük Millet Meclüsri 
Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Dışişleri Komisyonunda görüşülerek kafbu! edildikten sonra 
29.4.1987 tarihinde Kornişonumuza havalie edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Ge
lir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte VergienıdLrmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 6.5.1987 tarihinde yaptığı 103 ünoü birleşimde il
gili Kükümıet ıtemsIHcilerlinin de iştikakı ite görüşjülüp incelendi. 

Bilindiği gibi, Türkiye Oumhıufiyeıtli ile Tunuıs Cumhuriyeti arasında 2 Ekim 1986 tarihinde Ankara'da «Ge
lir ve Servet Üzerinden Alhnıan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlıaşiması» ilmzaiaınım'ıışti'r. Anlaşma
da yer alanı hükümlerle; gelirin ilki devletit'e çifte vergilendirlmesıini önlemek, yaıbancı ülkelende yatırım yapan, 
töelknıoıHoji ve hizmet sunan kişilerin o ül'lke mülkeileflerine IkııyaisHa daha ağıır vertgill'enıdir'iaime'ferinie engel olmak, 
gelirin ilkalmlelt veya kaıynalk devletten yailhızica birinde veırlgMendiriılmösini sağlamak eğer bu müimlkün olmazsa 
iki Devlet arasında vergilendirme yeltfkisinıi payilaştıırtmak, Iböylecte teş'dbbüislferin önceden her türlü vergi ile ilgili 
mlüklelllefliıyetllıerini hesaipllayalbillmellferi amaçlanmışta, 

İki Hülfcüimlet arasıimda imzalanan bu anlaşma, 31.5.1963 tarih ve 244 sayı'lı Kanun uiyaonca bir Kanun Ta-
sariısn halinde Yüce Meclisin onayına sunulmuşta-. 

Dıış'işHeıli Kolmiisiytonunca aynen kalbull edilen tasarı ve gerekçesi, Kohıisıyonumuizca da benimsenerek (mad
delerinin görülşül!mesiine ıgeçfnıiş, Anlaşmanın onayJandiğımın uiylgun bulunduğuna dair 1 inci madde ile,yürür
lük ve yüırfültimtetyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeler Kbmisylönumıuzoada aıynienkafbul edilimiştlir.. 

Genel Kurulun onayına sunuDmölk üzere Yükselk Başkamftılğa saygı ile arz olunur, 

Başkan 
Cengiz Tunçer 

Kayseri 

Hazım Kutay 
Ankara 

İlhan Askın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

M. Haıyri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İmzada bulunamadı 
M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Metin Yaman 
Erzincan 

/. Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

0. Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

İlhan Araş 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Sümer Oral 
Manlisa 

İmzada bulunamadı 
Enver Özcan 

Tokat 
İmzada bulunamadı 

Titofciyje Büyülk Müîkit 'Meclisi '(S. Sayası : 559) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF EFTTİÖİ METİN 

Türküye Cumhuriyeti İe Tunus Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzeninden Alınan Vergilerde Çifte Ver-
gUendkmeyi önleme Ankuşmaısanuı Oniajylannıaısınıın Uygun Bulünduğuinaı Dalar Kamun Ta&arısı 

MADDE 1.— 2 .Elklilmı 1986 taritaıdle AnkaraTdia imzalaman «Türkiye Culmihuıriye'tÜ ite Tunus Cu'mhuriye-
ti Anasırodıa Gelir ve Servet Üzer&nkiıen Alıınan Vetrgierd© Çifte Vengfilenidijimeyi öntteme Anlaışım'asiı»nm onay
lanması uygun buluınınıujşttur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarilhiinlde yürüdüğe girer., 

MADDE 3. — Bu Kanun hükülmierani Bakamlar Kurulu yfilrültıün 

Başibalkan V. 
/. K. Erdem 

15.3.1987 

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet IBalkanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet IBaıkamı V, 
A. Karaevli 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Adalet Bakam 
Af. O. Sungurlu 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dıgfemarti IBalkaoı V. 
H. C. Güzel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Kalemli 

UtflaışltiPmla Balkanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Tanım Ormıaın ve Kıöytişdeoii Balkanı V. 
K. Oksay 

Çalıışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
5. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakam 
A. M. Yılmaz 

TiMciye Büytük MSiMdt Mect'isıi (S. Sayısı : 559) 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti 
Anasında iGelir ve {Servet Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğun^ Dai^ Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 ifaca maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madtfesft Ko
misyonumuzca aynen kalbul edfilmftştir. 

Tülrlkîye Büyük MÜlÜöt 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti 
Anasında Gelir Ve |Servet Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğun^ DftM Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiişltir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu metninin 2 ncî 
maddesi aynen kaıbul edilmüştiir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu metnimin 
3 üncü maddesi aynen kalbul ediilmıiştir. 

(S. Sayısı : 559) 
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TÜRKIYE CUMHURIYETI ILE TUNUS CUMHURİYETI ARASINDA GELIR VE SERVET 
ÜZERINDEN ALıNAN VERGILERDE ÇIFTE VERGILENDIRMEYI ÖNLEME ANLAŞMASı 

TÜRKIYE CUMHURIYETI 
ve 

TUNUS CUMHURİYETİ 

Gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte ver gilendirmeyi önleyen bir Anlaşma yapimak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYI YAPMIŞLARDIR. 

BÖLÜM I 
ANLAŞMANIN KAPSAMI 

Madde 1 
KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM 

Bu Anlaşım'a Aiki't Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 
Madde 2 

KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, hangisinde ne şekilde alındığına bakılmaksızın, her bir Akit Devlette veya politik alt 
bölümde, ya da mahallî İdarelerde gelir ve servet üzerinden alman vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile ücretin top
lam tutarı üzerinden müteşebbisçe ödenen vergiler ve bunun yanıisıra ısermaye değer artışlarına uygulanan 
vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir, toplam servet veya ıgelirin ya da servetin unsurları üzerinden alınan 
tüm vergiler, gelirden ve servetten alman vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özelılıikle: 
a) Türkiye'de : 
i) Gelir vergisi; 
ii) Kurumlar vergisi; 
i'M) S a v u n m a sanayii destekleme fonu; 
iv) Sosyal yard ımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik fo t ıu ; 
v) Çıraklık, meslekî ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaşt ırma £onu. 

b) TunusMa: 
i) Ticarî kazanç üzerinden alınan vergi; 
ii) Kurumlar vergisi; 

iii) Ticarî olmayan faaliyetlerden elde edilen gelir üzerinden alman yergi; 
iv) Maaş ve ücretler üzerinden alınan vergi; 
v) Ziraî vergi; 
vi) Gayrimenkul kıymet artışı vergisi; 

vii) Menkul kıymet gelirleri üzerinden alınan vergi; 
viü) Alacak faizi, mevduat faizi, garanti ve cari hesap geliri üzerinden alınan vergi; 
ix) Dayanışma içini olağanüstü vergi; 
x) Şahsî gelir üzerinden alınan devİe'C vergisidir. 

4. Anlaşma aynı zamanda Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak, veya onla
rın yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere 
de uygulanacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, her yılın sonunda vergi mevzuatı değişikliklerini birbir
lerine bildireceklerdir. 

Tüklfciye iBüytülk MüUJelt tMbcÜsij (S. Sayısı : 559) 
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BÖLÜM H 
TANİMLAR 

Madde 3 
GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe: 
a) i) «Türkiye» terimi, Türkiye'nin Kanunlarının yürürlüklfce olduğu .sahayı ve aynı zamanda Türkiye' 

nin üzerinde uluslararası; hukuk uyarınca doğal kaynaklarını arama ve işletme hakkına sahip olduğu kıta sa
hanlığı da dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanının tümünü ifade eder; 

ii) «Tunus» 'tieritoi, coğrafî anlamda kullanıldığı zaman, Tunus Cumhuriyetinin egemenlik alanını ve Tu
nus'un karasularına bitişik olup, Tunufc'un uluslararası hukuk uyarınca deniz yatağında, toprak altında ve bun
ların doğal kaynakları üzerinde haklarını icra edebileceği sahaları ifade eder; 

b) «Bir Akit Devlet» ve «diğer Akit Devlet» terimleri metnin gereğine göre, Türkiye veya Tunus anla
mına gelir; 

c) «Vergi» terimi, bu Anlaşmanın 2 nci Maddesinde kavraman vergi anlamıma gelir; 
d) «Kişi» terimi gerçek kişileri, şirketleri ve kişilerin oluşturduğu diğer kuruluşları ve Tunus açısından 

ortaklıkları kapsamına alır; 
e) «Şirket» terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören herhan

gi bir kuruluş anlamına gelir; 
f) «Kanunî merkez» terimi, sırasıyla Türk Ticaret Kanunu veya Tunus Ticaret Kanunu kapsamında yera-

lan hukukî yerleşim yeri anlamına gelir; 
g) «Vatandaş» terimi, 
i) Bir Akut Devletlin vatandaşlığını elde eden herhangi' bir gerçek kişiyi; 

ii) Bir Akit Devletin yürürlükte olan mevzuatı ge reğince statü kazanan herhangi bir hükmî şahıs, ortak
lık ve dernek anlamına gelir; 

ıh) «Bir Akit Devletin teşebbüsü» ve «diğer Âkit Devletin teşebbüsü» terimleri sırasıyla, bir Âkit Dev
letin mulkim'i tarafından üşletilen teşebbüs ve diğer Âkit Devlet mülkimi tarafından işletilen teşebbüs anlamına 
gelir; 

ü) «Yetkili makam» terimi, 
i) Türkiye'de, Maliye ve Gümrük Bakanı veya onun yeftkili temsilcisi; 

(İi) TunusMa, Plan ve Maliye Bakanı veya onun yetkili temsilcisi anlamına gelir; 
j) «Uluslararası trafik» terimi, etkin yönetim merkezi bir Âkit Devlette bulunanı bir teşebbüs tarafından 

işletilen gemi veya uçakla yapılan taşımacılığı ifade eder. Şu kadar ki sadece diğer Âkit Devletlin sınırlan 
içinde yapılan gemi veya uçak işletmeciliği bu kapsama dahil1 değildir. 

2. Bir Âkit Devletin !bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngörmedikçe, Anlaşmada ta
nımlanmamış her iterim, bu Anlaşmaiya konu teşkil eden verglilerin yer aldığı Devletin mevzuatında öngörülen 
anlamı taşır. 

Madde 4 
MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, «bir Âküt Devletin mukimi» terimi, o Devletin mevzuatı ge
reğinde ikametgâh, ev, kanunî merkez, iş merkezi veya benzer yapuda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi 
mükellefiyeti altına giren kişi anlamına: gelir. 

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Âkit Devlette dç mukim olduğunda, bu 
kişinin sltattisü aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir : 

a) Bü kişi, daimî olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. Eğer 
bu kişinin her iki Devlette de daimî olarak kalabileceği 'bir meskeni varsa, bu kişi kişisel ve ekonomik ilişki
lerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir (hayatî menfaatlerin merkezi); 

Türtküyte (Büyjülk MÜlfet Meclisti (S. Sayısı : 559) 



— 16 — 

b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya kişinin her iki 
Akit Devlette de daimî olarak kalabileceği bir mıeskeni yoiksa, bu k'işi kalmayı âdet edindiği evin bulunduğu 
Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Akit Devlette de kalmayı âd et edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böyle 
(bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 

d) Eğer kişi her ilki Devletin de vatandaşıysa veya aksine her iki Devletin de vatandaşı değilse, Âkit 
Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaş imayla çözeceklerdir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki! bîr kiş'i her i!ki Devletin de rnukimii olduğun
da, bu kişi fiilî iş merkezinin bulunduğu Devletin mülkimi kabul edilecektir. Bununla beraber, bu kişi Dev
letlerden1 'birinde fiilî iş merkezine, düğerinde kanunî merkeze sahip olduğunda, hu kişinin bu Anlaşmanın 
amaçlan bakımından hangi Devlette mukim olduğu hususunu, Devletlerin yetkili makamları karşılıklı anlaşma 
ile tespit edeceklerdir. 

Madde 5 
İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından «işyeri» terilrrii, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yü
rütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. «İşyeri» terimi özellikle şunları kapsamına alır: 
a) Yönetim yeri; 
b) Şube; 
c) Büro; 
d) Fabrika; 
e) Atölye; 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz, kuyusu, taşocağı veya doğal zenginliklerin elde edilmesine ya

rayan diğer yerler. 
3. Bir İnşaat şantiyesi ile yapım veya kurma projesi yalnızca altı ayı aşan bir süre devam ettiğinde bir 

işyeri oluşturur. 
4. Bu Maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, «işyeri» teriminin aşağıdaki hususları 

kapsamadığı kabul edilecektir: 

a) Teşebbüs olanaklarının yalnızca malların veya ticarî eşyanın depolanması, sevk edilmesi! veya teşhiri 
amacıyla kullanılması; 

lb) Teşebbüse aiit mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, sevk edilme veya teşhir amacıyla elde 
tutulması; 

c) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi amacıyla elde 
tutulması; 

d) işe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın alma veya bilgi toplama 
amacıyla elde tultuhnası; 

e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs İçin yalnızca' hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan diğer her-
hanjgi bir işin yapıhnası amacıyla elde tutulması; 

f)' İşe dlişfcin sabit bir yerin yalnızca, a) ile e) bentleri arasında bahsedilen faaliyetlerin birkaçının bir 
arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faali yetlerin bir arada icra edilmesi sonucunda kendini gös
teren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır, 

5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bîr kişiı 6 ncı fıkra hükmünün uygulanacağı 
bağımsız nitelikteki acenta dışında bir kişi bir teşebbüs namına hareket ederek, bir Âkit Devlette bir te
şebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yeDkisini mutaden kullanırsa, bu teşebbüs bu 
Devlette sözkonusu kişinin gerçekleştirdiği işlemler dolayısıyla bir işyerine sahip kabul olunacaktır. Ancak 
bu kişinin işe ilişkin satbit bir yerden yürüttüğü faaliyetler, 4 üncü fıkrada belirtilenlerle sınırlandırıldığında, 
ısözJkonusu işe ilişkin sabit yer anılan fıkra hükümleri uyarınca bir işyeri oluşturmayacaktır. 

Tüirlkiye ©üytük MÜlliet Mbc&i (S. Sayısı : 559) 
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6., Bir teşebbüs (bir Âkit Devletite işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde devam eden bir simsar, 
'bir genel komisyon acemtası veya bağımsız statüde di ğer herhangi 'bir acenta vasıtasıyla yürüttüğü için o 
Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

7. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya diğer Âkit Devlette 
ticarî faaliyette bulunan 'bir şirketi kontrol eder, ya da onun tarafından kontrol edilirse (bir işyeri vasıta
sıyla veya diğer bir şekilde), sirkatlerden her biri diğeri, için işyeri oluşturmayacaktır. 

BÖLÜM IH 

GELİRİN VERGİLENMESİ 

Madde 6 

GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. ıBir Âki't Devlet mukim'inin diğer Âkit Devlette ibulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği gelir 
(tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devletite vergiJendirilelbilir. 

2« «Gayrimenkul varlık» terimi, bahse konu varlığın yer aldığı Âkit Devletin mevzuatına göre tanımla 
nacaktır. Terim her halükârda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve ormancılıkda kullanılan araç
ları ve hayvanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetime ilişkin haklan, gayrimen
kul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletme hakkından veya iş
letilmesinden doğan sabit, ya da değişken ödemeler üstündeki hakları kapsayacaktır; gemiler, vapurlar ve 
uçaklar gayrimenkul varlık sayılmayacaktır. 

' 3 . 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya diğer her
hangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hülkümleaü aynî zamanda, (bir feşöblbüsüın gayrimenkul varlıklardan elide ettiği 
gelir ile setibesft meslek falallîyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkull' varlıklıardain elde edilen gelire de uy
gulanacaktır. 

MadSde 7 
TİCARÎ KAZAKLAR 

1. ıBir Âkit Devilet teşebbüsıüme ait kazanç, sözkonuısıu teşefbbüis diğer Âk'it devlietitte yeralan bir işyeri va-
sjitasııyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, yaflnız ilik ba'hsıedillen Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yu
karında bahsiedîlen şekilde ticarî faaliyette bulunursa, kazanç bu diğer Devlette, işyerine atfed ili elb ilen mik-
tairla sınırlı olmak üzere, vergilbndirile'bi'liir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri salklür kafimak üzere, bir Âkit Devlet teşdbjbüislü diğer Âkit Devlette yer alan bir 
işyeri vaısutasıyla tLcaıtî faaliyette 'bulunduğunda, bu işyerine hler ilki Âkit Devletite de, eğer bu işıyteri aynı veya 
'benzer koşullar alıtıındla, aynı veya bemzer faaliyetlerde ibulunan taimalmeın ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı 
ve işyerini oluşltıurd'uğu fceşebhüsıden tamamen bağımsız nitelik kazanıştaydı, ne kazanç ölde edecek idiyse, böyle 
'bir kazanç atfediteceküiır. 

3. İşyerinin kazancı belirlenirlkien, işyerinin bulunduğu Devlietife veya başka heıjhamgî; bir yer'de yapılan 
ve yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına lalan, işyerin'im amaıçlarıına uygum düşen giderlerin indi-
riHmestime müsaade edilecektir. 

4. Teşebbüs aıdına sadece mal ve tfcarî eşya aliımünjda bulunan işyerine, bu faaliyetiı dofayjjsıyî'a) herhangi 
Ibirt kazanç affedilmeyecektir. 

5. Kazantç, bu Antaşimanıin başka Maddelerinde (düzenlenen gelir unsurlarını da kapsamına aldığında, 
o Maddelerin hıüiküımlıeııi bu Madde hükümlerinden etkilenımeyeıoekitör. 

6. (Bir Âk'it Devlette faaliyet gösteren bir ortaklığım (sıoüiete de faiit veya a&sociatîori en pantîcipation) 
tîcarî (kazancının ortağına isabet edem kışıma, bu ortak, 'bu Devlette, bu Amflaşımansn. 5 inci maddesinde belir
tilen şekfilde bir işyerine saihip olmadıkça vergilendürilemeyecekltir. 

Türkiye (Büyük Millöt MecOlisi {S. Sayısı : 559) 
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Madde « _ -
GEMİCİLİK VE HAVA TAŞIMACILIĞI 

1 . 4 üfroü Maıdjdenin 3 üncü fıkrası hükümieriine Ibakılmaklsızm, uluıslararaist trafikte, gemi veya uçak iş
letilmesinden doğan kazamçlarî, yalnızca teşebbüsün fiilî iş merkezinin bulunduğu Âkit Devime vergilendiri-
Idbitoelktlir. 

2. 1 inci fıikra hülktümlleri, ayını zaımanüa, bir ortaklık, bir bağlı işletme veya bir ukısılarairası acentaya iş-
•tîrıaktien sağlanan klazanelaralda uyigulanacaktıır. 

Madde 9 
BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yöne
lim, kontrol veya sermayesine katıldığımda veya, 

b) Ayını kişiler doğrudan veya doüafylıı olanak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve diğer Âldit Devlet teşeb
büsünün yönetim, kontrol veyja sermayesine katıldığında, 

ve hler iki halde efe, iki teşebbüsün ticarî ve malî ilişkilerinde dlluşan veya empoze edilen koşullar, bağımsız 
teşebbüsler arasımda Oluışfması gereken koşullardan fafklıüaşltığımda, oirrialsı gereken; fakat bu koşullar dolayısıy
la kendini gösterlmeyen klatzanç, o teşebbüsün kazancına! eklenip vergilendir ilebilir. 

2. ıBir Âkit Devletin kemdi teşebbüslerinden birin'Je kavradığı ve vengilddiği kazanç, diğer Âkit Devlette 
vergikındirillen bu diğer Devlet teşebbüslerinden birinin de kazancını içeriebilir. Aynı zainranda bu ilk bahsedir 
!en Dev!ıett«n kaVrialdığı kazanç, bildirîlfen kazanç olmayıp, 'bağumsıız teşebbüsler aralsınıda oluşacak ilişkiler gözö-
nüride tutularak, sıönrajdan hesaplamalar ssdnıucamda be'/iırleniön kazanç ölaibilir. Böyle bir durum kendini gos-
terd'lğlnldb, eğer diğer Devleit bu düzenlemenin hukukî Olduğu kanaatine vanıcfsa, slözkonusu kazanç üzerinden 
alınan verfgfîlnin miktarında gerdkjli düzeltoeleri yapmak durumumldadır. Bu düzeltimle yaıpıiırken, bu Anlaşmanın 
düğer hükümleri gözölnlünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Dejvlleıtlerin yertkili makamları birbirine danışacak
tır. 

Madde 10 
TEMETTÜLER 

î. !Bür Âkit Devletin mukimi Olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devlet mukimine Ödenen ttemeMler, 
bu d'iğer Devlette vergilendiriliebiik. 

2. (Bunlunla beraber stözUdonusu temettüler, ö|de/meyi yapan şirkettin mukimi olduğu Devletçe de kendi mev-
zuıataıa göre vengilön/dMebilir; ancak kendMlnıe ödemede bulunulan kişi temeititiünün gerçek lehldarı ise bu şekil
de alınacak! vetîgi aşağıdaki oratoları aışamayacaktır : 

a) Temettü elıdte edan, tejmeljtü öfdleıyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 25'inıl elinde 
tuitan bir şirket İs© (ortaklıklar hariç) gayrteafi temettü tutiarmclm yüzde V2M\; / 

Ib) Tüm diğer durumlarda gayrisaifi temettü tuitariımn yüzde 15^. / 

3. IBu Maddede kullanılan «temettü» tenimi, hüsse seneltileriınidlein, intifa senetlerinden veya intifa hakla
rından, kurucu hîsısıe siârtötlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlaıyan diğer haklardan 
eljde edilen gelirlerti, bunun yanMsuıra dağıtıimiı yapata şirketin mıukiimiı oflduğu Devletin mevzuatına göre, vergi
leme yönünden hisıse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi göreırı diğeri şirket haklanından eldie edi
len gelMeri ve yaltmm foluu ve yatanı ortaklarundan sağlanan ıgeiirleriı ifade eder. > 

4. Bir ÂkÜt Devlet mukimi Olan gerçek temettü lehdarı, temettüyü ödeyeni şirketün mukim olarak bu
lunduğu diğer Âkit Devlette yeri alaın bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyetlte bulunursa ve sozkonusu temettü 
elde ediş olayı ile bu işyerinin arasında etkin bir bağ ıbuıluniraaktaysia, 1 inci ve 2 nci fıikra hükümleri uygu
lama dışı dalacaktır. Bu dunumda 7 nci Maıctde hükümleri uygulanacaktır. 

Türkiye ©üyük 'Millet iMec&i (S. Sayısı : 559) 
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5. ÛB3r Âkit Devlet mülkimi ola(n bir şirlket diğer Âlkit Devlette kazanç elde eltitiğînlde;, bu dlİğen Devlet bu 
ştrkeit tasrafıındian ödemen temettüler üzerinden herhangi bir vergi allamaz. Dunun istisnasını, söz konusu te-
ımeiîlttüllariın bu diğer Devlettin muk/knlerinden birine ödenmesi veya temettü elde ediliş olayı ille bu düğer Dev
lette bulunanı bir işyeri veyal sa*bit yer arasınîda etkin ıbûr bağ buhınıma&ı oluşturur. Ayını şekilde bu diğer 
Davlet, bu şirketin dağntıilmayan kazançları üzerinden de bir d'ağııtılmıayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan 
teme-ttülerin veya dağDtılmafmış kazancın tamajnen veya kısmen bu diğer Devlette eîde edilen kazançdan oluş
ması durumu değiştirmez. 

iMadde 11 
FAİZ 

1. 'Bir Âıfcit Devtoite doğan ve diğer Âkit Devlet mukiımînia ÖdeMen faiz, bu diğer Devlette vergiliend^ 
rilebilir. 

2. Bunıunıla berafobı, bu faiz eidte edildiği Âkit Devîatlte ve o Devletin mevzuatına göre de vergilıendilri-
teMir; ancak kendisine Ödemede bulunulan kişi faizin gerçek lejıdarı ise bu şekilde alınacak vergi, failzin gay-
risîafi tutarının yüzde lOlunu aşimayacakitır. 

3. 2 nci fıjkra hükümlerin© bakılmaksızın : 
aı) Tunuis'da doğanı ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Meıfkez Bankasınla Ödenen faiz, 

Tunus vergisinldien isltliisına ediklaektir; 
!b) Türkiye'de doğam ve Tunus Hükümetine veya Tunus Merkez Bankasına ödenen faiz, Türk vergicin

den istisna edilecektir. 

. 4. 'Bu Maddede kullanılanı «faûz» terimi, ipotek garantisinle bağlı otosun ölntasm veya'kazancı paylaşma 
hlakkını tamısın; tanumasıın, hler nıevi alacakdan doğan gelir ile özelikle devlet tahviUerinlden, tahvillerden ve 
bonıplaıjdam elde edilen gelirleri kapsar. 

5. İBir Âklilt Devle-t mukimi olafli gerçek faiz lehıdarn, faizin elde edildiği-diğer ÂkJt Devlette sahip ol
duğu bir işyeri vasnitajsıyla ticarî fajalıüyieftJOe bulunursa ve isözkbhiusu faıiziln ödendiği alacak ile bu işyeri ara
sında etkin bir bağ bu'lurimajkitayısa, 1 inci ve 2 nci fıkrai hiülklülmlörii uygulama dıışı kalacaktır. Bu durumda 
7 nci Madde hükümleri uyguHanıacaktın 

6. İBir Âkit Devletin kendilisi, politik alt bölümü, mahalli idarcui veya mülkimi tarafından ödenen fai--
zta, o Devleıtlte elide edildiği kaibul olunacaktır. Bun/unla Iberaiber, faiz Ödeyen kiişji mukim olsun ya da otaıai-
isın, bir Âkiıt Devlette faiz Ödemeye nedeni olîan borç -, alacak iıliişjkilliyle bağlantılı bin işyerime veya salb'iıt yem 
salhip aliduğunda ve faiz bu işyerinden' veya sasbiıt yerden k'aıymalkdainıd'ığınd'aj, sözkontusu faizin işyertinin veya 
sabit yeniınf bulunduğu Devlette elide edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, Ödeyilci ile gerçek lehldar arasında veya her ikisi ile; bir 
başka kişi arajsında varolanı özel Mişkii nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durulmlarlda Ödayici ve lehdiar, 
arasında, kararîaiştıM<acak mikltarı aiştığında, bu Madde hükümleri en son bahsedilen mİktalra/ uygulanacaktır, 
Bu duırunMÎa ilave ödetme bu Amlaşmanfli diğer hükünv*en1i de dikkate alıriaırak, her bir Âkit DevlıeıUn mevzua
tınla göre vergMendirilecektir. ; 

Maıdde 12 , 
GAYRÎMADDÎ HAK ©BDELLOR^ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âklit Devletin bir mukimine ödenen gayrlmalddî hak bedelleri, 
bu diğer DeMdtlte vergiılemdirilebilıir. 

2. ©ununla beraber, sözkonusu galyrimaddî hak btadiöllıeırli elde eSdildilfclerıJ Âkit Devlette ve o Devletin 
mevzualtına göre de vergilemdinill'ebiilir; ancak kendisi ne ödemede bulunulan kişi gaıyrtoaddî hak bedelinin 
gerçek lefoıdarı ise bu şekilde alunacak vergi, gaıyırlımaddî hak. bedellinin gayrkafî tutarının yüzde lO'utnu aş
mayacaktır. 
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3. Bu maddede kullanılan «gaiyrilmadidî hak bedelleri» terimi, sinema 'filimleri, radyo - televizyon ya-
ynnılaa-ıarıJda kullanılan filimler ve hamtlar dattıil olmak: üzere edebi, aritiı&tik, bilimsel her nevi telif hakkımım 
Veya her mevti patentin, ailarnejtli farikaımın», desen veya modelin, planını, gizili formül veya üretim yöntemi
nim kuıllaınma iımjtiylaizı veya kulılaınma hakkı ile sınaî, tlcairî, bilimsel teçıhfeaıtıaı veya sınai, ticarî, bilimsel' 
tecrübeye dalyada bilgi birikimimin kullanıma imtiyazı veya kullanıma hakkı karşılığımda ödemeni her türlü 
bedelleri kapsa/r. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi, olanı gayriımaddî hak Ibedölimin gerçek Idhldan bü bedelin elde, ediMiği di
ğer Â'kiiit Devlette yer alam bir işyeri vaısıtaısıylaj ticarî faaliyette bulunursa ve sözrttionusıu bedelim ödendiği 
h)a)k veya varlık ile bu işyeri araısım/da etkin bir bağ Ibullıummalkıtaysa, 1- inci ve 2 nci fılklra hükümleri uy
gulama dışı kalacalktıır. Bu durumda 7 nci Madde hükümleri uygulanacaktan. 

5. Bir Âkit Devletin könidisii, polıitific alt bölümü, maJhallî idaresi veya mulklimi tarafunlialn1 ödelnisn gay-
rimaddî halk bedelinim, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraıber, gayrilmajddî hak bede
lini ödeyen kişi bir Âlkiıt Devletto mukimiiı olsum veya oHma/sın, bir Âkit Devlette gayrknaddî hak bedeli 
ödaıme mülkeLle'fiiyeti ajltunlda bulunan bir işyerine veya ısabit yere sahip dlduğundaı ve bu gayriımaddî hak 
beldali bu işyerinden veya saibit yerden k'aynalklaindığıında, sözkomusu gaıyrimajdtdî halk badelimin işyerinün ve
ya; sahj|t yarim bulunduğu Devletlte elde edildiği kalbul olıumaıcaktır. 

6. Kulılanıım, halk veya bilgi karşılığında ödenen gaıyriimaddî hak bedelinin miktarı, Ödbyildil ile gançekl 
îdhidair arasında veya her ikisi ile bir bagk'a k'işi anlamında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilEşki-! 
mim ö'jmfajdıığı durumlarda ödeyici ve gerçek1 lehdar atrasıında kıarariaiştiMİaıcak miktarı aktığımda, bu Madde 
hükümleri en som bahsedilen miktara' uygulanacaktır.Bu durumda ilâve ödeme, bu Anlaşmanın diğer hü
kümleri de dikkate ajlımıaralk, her bim Âkit Devletîın mevzuatı uyarınca vergiliendirSiltebiılacekt'ir. 

Maldde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mıuıkiminoe, diğer Âkit Devlette: yer allan ve 6 noı Mladdede tainmmlamıam bir gayri
menkul varlığın elden çıkarılmasından elde edilen kazanç bu diğer Devlette vargilenıdk1ifte(bili(r. 

2. (Bir Âkilt Devlet teşdbhüslünün diğer Âkilt Devlette salhsp olduğu bir işyerinin ticarî varlığıma' dahil 
menkul; varlıkların veya bir Âkit Devlet muki/münin düğer Âkit Devlette sierbest meslek faaliyeti icra at-
ımek üzerle kullandığı bir sabit yerie ait menkul varlıklarım elden çıkarılmasından doğain kazanç, bu işyerinin 
veya salbît yerin (yalnız veya tüm teşelbbüısle birilikte) cüdan çdcarılmaı&ımdan doğan kazanç da dahil olmak 
üzere, bu diğer Devlette vergilandirilSebilir. 

3. Uluslararası trafikde işletilen gemi, veya uçak lamın veyai sözkanıisu gemi veyaf uçaklarım işletilmesiy
le iUgili menkul vainlılkların elden çıkarılmasından doğajn kazanç, yalnızca bu teşebbüsüln fulü ilş merkezi
nim bulunduğu Âkit Devlette vergMendirilebllacekltir. 

4. I , 2 ve 3 üncü fıkralarda değinilenler dışımda kalan varliıkların elden çıkarılımlaisındaJn doğan kjaizanç 
yialmiızoa, ellden çıkairaraın mukim olduğu Âkilt Devlette vergilendîriCebiılecektin. Bununla beraber, diğer Âkit 
devlette doğan ve bunldanı bir öncekii cümlede baihse dilem serma'ye değer artış kazançlain, alış Ve saStış aıra-
isiinidaki süre bir yılı akmadığı takdjilıide, bu diğer Âkit Devlette de vengillemdirilelbiıleoekti'r, 

Maidde 14 
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet 'mukiminin seribeslt meslek faaliyetleri vetya bağımsız nitelikftelkiiı d'İğer faaliyetler do
layısıyla eîde ettiği geiliir, bu kişi diğer Âkit Devlette faaliyetlerini icra etmek içim sürekli küllanaibileiceği 
İttir sabit yere salhip Olmadıkça, yalnızca ilk balhsediflıem Devlette vergilemıdirilebilecekltir. Eğer kilsi böylle bir 
salbi|t bin yere sahip olunsa, gelir bu diğer Devlette, ıslözfkomiuısu salbit yere atfedlebileim miktarda sınırlı ol
mak üzere vargilendirMebililr. 

2. ı«8aıibeslt mesilek faaıliyaleri» terüimi, özellikle Ibağıımlâız olarak yürültülen bilimsel, edebi, artistik, eği
tici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanu/sıra doktorların, avukatlarım, mühendislerin, mimari aurıın, dişçlerim ve 
muhasebecileri bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 
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Maidde 15 
BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 18, 19 ve 20 noi Madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin bir hizmet akdi 
dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri' memlfaato, bu hizmet diğer Âlkit Devlette ifa edilmedik
çe, yafanız ilik, bahsedilen DevleHte vergifflendirilebMeoektiır. Eğer hizmet diğer Deylette ifa ediİKifsıe, buiraldan 
elde ejdÖlen gelir diğer Deıvleıtte vergileradMlebilir. 

2. 1 inci fıfcna hükıütmleırine bakılmaksızım, bir Âlkjit Devlet mulki|mindıni diğer Akiît Devletıte ifa ettiği 
(hîzlmet dolayısıyle eljde ettiği gelir, eğer : 

a) IGeflir eüldle eden kişi, bu diğer Devlette bir takvim yuh içlimde bkr veya bir kaç seferce 183 günü aş
mamak üzere kalırsa ve 

Ib) ödeme, bu diğer Âkit Devlerin m'ulkimi olımıayaln bir işve-nen tarafımdan veya böyle bir işveren adı
nın yapıhıföa ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlettte sahip olduğu bir işyerinden veya safbiıt yeıiden yapılmazsa, 
yalnızca ilk balhsıöd!5len Devlete vergil'endMefeileciekMr. 
3. (Bu Maddenin bumdan önceki hükümlerine balkümalk'sızıın, uluslararası traf itkide işHetiîein bir gelmi ve

ya uçafldta ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elide edilen .gelir, teşebbüsüm fi Mi; iş merkezînin bulunduğu Âfcit 
DavMlte veîlgiilendirilejbilir. 

Madde 16 
MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

iBin Âıkit Devlet mukiminin diğer Âlkitt Devlet muik'imıi olıan bir şBrkbtim Yönetim Kurulu üyesi olması 
dolaylısıyla dine geçen ücret ve diğer bieinaeri ödernıeter, bu diğer Devleltte vergilendirilelbi'Iir. 

MaJdde 17 
ARTİST VE SPORCULAR 

1. 14 ve 15 imci Madde hülkiülrrtlleriyle bağlı kalınmaksıızın, bir Afldît Devlet mukimi olan ve tiyatrp, sî-
nıema, ua|d|yo, televizyon atftJsltTiği yapan' veya! müzisyen olaıjalk çailtşan sanatçıların ve bunun yanısıra sporcu
ların diğer Âkit Devlette tora ettikleri bu nitelikteki şalhlsî faalîyetlleri dolayısıyla elde e'ttMeri gelMter, bu 
diğer Devlette vergilendirilöbilir. 

2. (Bir sanatçımın ya da spıolrcunun icra ettiği bu n'itieliktfâki faaliydllerden doğan gelir, kendiısiıne değil 
de bir balşlkasMia yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci, Madde hülküimllerilyle bağlı kalınmalksızın, sanatçı ya da 
sporcunun faaliyetlerimin icra edildiği Aklit Devlette veaıgitenıdirilıebiHıî. 

3. (Bir sanatçı veya sporcumun bir Aflc'itt Devlete yaptığı ziyaretin masrafları o Âkit Devletin veya di
ğer AlkÜt Devletin kamusal fortliarımdan karşılanırsa, )bu dunumda 1 inici ve 2 nci fikra hükümleri uygulan-
matylacalktır. 

Madde 18 
EMEKLİ MAAŞLARI 

1. 19 uncu Maddenin 2 nci fıkiriası hükümleri saklı kalmak üzene, bir Âkit Devlet mııkitm-irae geçmiş ça-
lıışimalarınıun kairşıiığınıda Ödenen etmdkl'i maaşları ve bu Ifcişilyıe sağlanan diğer benzeri menfaattiler, yalnızca bu 
Devlette vergilendiritobilecek'tir. Bu hüküm aynı zamanda bir Âkit Devlet mulkıilmıine sağlanan ömür boyu 
geline de: uygulanıacakıtılr. 

2. 'Uğrandan şialhsî zaıtarfariı tazmin etmek üzere, bir Âkit Devlet veya onun bir politik alt bölümü ta
rafımdan ödemen emekli maaşları ve sağlanan ömür Ibofyju gelirler ile yapılan diğer devamlı veya arızi öde-
meîıer, yıalmıızca bu Devlette vieııgfflendMlefoillir. 
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Madld© 19 
KAMU GÖREVLERİ 

1. la) pir Âkttt Devletimi kendisinle, politiık alt bölümüme veya bir mahallî iıdaıueslme bir gerçek kişi ta
rafından verilen hizmetler karşılığımda b*u Devlet, alt iböl'üim, veya idare tarafından sağlaMan ve emejktli ma
aşı dışıınıd'a kalası rnıemfaaıtler, yalnızca bu Devlette vergftendMlIebiılec^ktir. 

(b) Bununla beralber, hizmet diğer Âkit Devletle ısumullduğunıda ve hizmeti sunan gerçek kişi o Devletin 
muklimi olduğumda, sağlanan bu menfaaltller yalnızca bu diğer Devlette veıığiliendldlleceikltiır. Ancalk bu kişi
min; : 

ti) Diğer Âkit Devletim vaitamıdaşı olması veya 
ii) Ylalmıızca hizmet sumımalk için bu du'lğer Devitin mülkimi durumuna geçmemiş olması zorumludur. 
2. a) Bir Âkit Devletlin (kendisine biır politiık alt bölümüne veya bir mahallî idaresine bir gerçek kişi 

taralfımfcfan verilen hizmetlar kianşılığımda, bu Devlet, alt, 'böMim veya idare tarafındaın veya bumlarca oluşturu
lan fonlardan öldenen emeM maaşları, yalliMzca bu Devlette vergiüıenıdirileibMeoelkıtir. 

b) Bununla benalber, sözkionuısu gerçek kü'şinim diğer Âkit Devletim; mülkimi olması halimde, bu emekli 
maaşı yıatoıızca diğer Devlette vergMendirilebileceiktilr. 

3. Bir Âkiiıt Devletim kendisi, poliKSk alıt böllümü veya mahallî idaresi taflafuridam yürütülen ticarî faali
yetlerle bağlantılı hizmetler karşılığımda sağlanan menifalatlere ve emekli maaşlarnn«a 1'5, 16 ve 18 inci Mad
delerim hükülmferi uygulanacaktır. . 

Maldde 20 
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER 

1. Bir Âkit Devletim vatandaşı olup, diğer Âkl iDevîıettâ yalnızda öğrenilm veya meslekî eğitim ama
cıyla bulunan bir öğrenci veya stajyerim, geçü'ım, öğreıntfm veya meslekî eğitim masraflarını kaırışılaımak için, 
ibu diğer Deveıltim dışınldalki kaynaklardan yapılan ödetmeler, bu dijğer Devlette vemğillemıdi'rilmeyeıceiktir. 

2. Aymı sekilide., bir Âkit Devletlim vatandaşı olup, diğer Âkilt Devlette yalnızca öğretilm ve bilimısel araş
tırıma yapmak amacıyla bulunan bir öğretmen veya öğnetim üyesinin ijki yılı aşmayan b'i'r süre veya sü
reler içim öğretim veya araştırma karşılığımda,, bu diğer Devletim dışımdaki kaynalkUa/rdamı sağlaıdı/ğı paralar, 
<bu diğer Devlette vergiden istisna edilecektir. 

3. Biır Âkıît Devletim vatandaşı olup, diğer Âkit iDsvkıtjte öğreniimlil veya mesKeği ile ilgili uygulama alış-
ödanllılklaiîi kazamlm'ak üzere, bir talkivilm yılı içkide 183 günü a^mayacaik şekilde hizmet ifa edem bir öğrenci 
veya stajyerin eline geçen' ücretler, bu diğer Devlette varg?lendiıri-!imeyecelktir. 

Madde 21 
DİĞER GELİRLER 

Bir Âkit Devlet mıikiımilniıa nerede doğarlsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önoe-ki Maddelerimde ele alım-
ırhayasn gelir unsurları, yalnızca bu. DevMte vengilendjril'dbileceıfctir. 

BÖLÜM IV 
SERVETİN VERGİLENMESİ 

Madde 22 
SERVET 

1. Bir Âkit Devlet mulk'ımioin 6 ncı maiddede bahsedilen gayıriımenıkul varlıklardan oluşan ve d,iğer Âkit 
(DeVlelüüe bulunan serveti, bu diğer Devlette veıtgilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer' Âkit Dev'leltifce saıh;<p olduğu bir işyierımim aktifime dahili memlkul 
Varluklaırdan veya bir Âkit Devlet müzminimi diğer Âkit Devlette serfoest meslek faaliyeti icra eltpıek üze
re kuTlamıalbileceği bir salbtPt yere ait mıemikül variiklaırdam oluşan servet, bu diğer Devlette vergilendirilebi-
lir. 

Türkiye Büyük Millet iMecüsi l(S. Sayısı : 559) 



— 23 — 

3. Uluslar arasa trafikde işletilen ge)mi veya uçakl andan ve sözkonusu gami ve uçaklarım işletilmesi ile 
ıtgiılü manktul varlMardan otuşan setfvet, yatnızca teşebbüsün fiilî iş merketzinin bulunduğu Akıt Devlette 
'veııtgiîenıdirileıbMecıelkttir. 

4. (Bir Âkiıt Devlet mukiiminiinı sönvetimin dli'ğer büiıüin umurları, yaılnıızca bu Devlette vergileaıdirilebile-
oekitir. 

BÖLÜM V 
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

Madde 23 
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

1. Türkiye mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 
Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca ıTunus'da vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, 

Türkiye, bu kişinin gelirine mabet eden vergiden, Tunus'da gelir üzerinden ödenen verginin mahsubuna mü
saade edecektir. 

Bununla beraber, söz konusu mahsup, Tunus'da vergilendirilebilen gelir için, mahsupdan önce Türkiye'de 
hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2. Tunus açısından, bir Tunus mukimi bu Anlaşma hükümleri uyarınca Türkiye'de vergilendirilebilen 
bir gelir elde ettiğinde, Tunus bu mukimin Türkiye'de ödediği verginin Tunus'da gelir üzerinden ödeyeceği 
vergiden mahsubuna müsaade edecektir. Bununla beraber söz konusu mahsup, Türkiye'de vergilendirilebilen 
gelir için, mahsupdan önce hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

BÖLÜM VI 
ÖZEL HÜKÜMLER 

Madde 24 
AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları diğer Âkit Devlette o Devletin vatandaşlarının aynı koşullarda karşı 
karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır 
vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Devletin aynı 
faaliyetleri yürüten bir teşebbüsüne göre daha az lehe bir vergilemeyle karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. 9 uncu Maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci Maddenin 7 nci fıkrası ve 12 nci Maddenin 6 ncı fıkrası hü
kümlerinin uygulanacağı durumlar hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünün vergiye tabi kazancı 
belirlenirken, bu teşebbüsün diğer Âkit Devletin bir mukimine yaptığı faiz, gayrimaddî hak bedeli şeklindeki 
ödemelerle diğer benzeri ödemeler bu ödemeler sanki ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılmış gibi 
aynı şekilde indirilebilecektir. Benzer şekilde, bir Âkit Devlet teşebbüsünün vergiye tabi serveti belirlenirken, 
bu teşebbüsün diğer Âkit Devletin bir mukimine olan herhangi bir borcu bu borç sanki ilk bahsedilen Devletin 
bir mukimine yapılmış gibi aynı şekilde indirilebilecektir. 

4. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk bahse
dilen Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyet
lerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

5. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları dolayısıyla uyguladığı 
şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimlerine de uygulama zorunda ol
duğu yönünde anlaşılmayacaktır. 
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Madde 25 
BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri: 
bunun yanı sıra bu Anlaşmayla uyumsuzluk göstermediği sürece, bu Anlaşma kapsamına giren vergilerle ilgili 
iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bir Âkit Devlet 
tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tu
tulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleriyle veya cebri icra ya da 
cezasıyla veya bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara (adlî makamlar ve 
idarî kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen 
amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri mahkeme duruşmala
rında veya adlî kararlar alınırken açıklayabilirler. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette Âkit Devletlerden birini: 
a) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî alışkanlıklarına uymayacak idarî önlemler 

alma: 

b) Kendinin veya diğer Akit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri çerçevesinde elde edilemeyen 
bilgileri sunma: 

c) Herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ti carî işlemi aleni hale getiren bilgileri veya aleniyeti 
kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme; 

Yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 26 
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu An
laşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devletlerin 
iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Âkit Devletin 
yetkili makamına arz edebilir. Bu kişinjn durumu 24 üncü Maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, o zaman 
vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına başvurabilir. Başvuru, ilgili Akit Devletin mevzuatında 
öngörülen süreler içerisinde yapılmalıdır. 

2. Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr bir ^çözüme ulaşamadığı 
takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devletin yetkili makamıyla 
karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. Varılacak her nevi anlaşma, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında ön
görülen sürelere bakılmaksızın, en fazla bir yıl içerisinde uygulanacaktır. 

3. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulamasından kaynaklanan her 
türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret göstereceklerdir. Aynı zamanda, bu 
Anlaşmada çözüme kavuşturulamamış durumlardan kaynaklanan çifte vergilemenin ortadan kaldırılması için 
birbirlerine danışabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşmaya varabil
mek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek için sözlü görüş alış-verişi 
gerekli görüldüğünden, bu görüşme Âkit Devletlerin yetkili makamlarının temsilcilerinden oluşan bir Ko
misyonda yürütülebilir. 

Madde 27 
DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

IBu Anlaşma hükümleri, diplomasi ve konsolosluk memurlarının devletler hukukunun genel kuralları ve 
özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

Ttürlkiiye Büyülk Mttelt Mecİsi (S. Sayısı : 559) 



— 25 — 

BÖLÜM VO 
SON HÜKÜMLER 

Madde 28 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. Bu Anlaşma onaylanacak ve onay belgeleri en kısa zamanda teati edilecektir. 
2. Anlaşma, onay belgelerinin teatisinden sonra yürürlüğe girecek ve hükümleri; 
a) Türkiye'de onay belgelerinin teati edildiği yılı izleyen yılın Ocak ayının birinci günü başlayan veya da

ha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergilere uygulanacaktır; 
b) Tunus'da: 
i) Kaynakda tevkif at suretiyle ödenen vergiler yönünden, onay belgelerinin teati edildiği yıü izleyen tak

vim yılının Ocak ayının birinci günü veya daha sonra dar mükelleflere ödenen veya borçlanılan meblağa uy
gulanacaktır; 

ii) Diğer vergiler yönünden, onay belgelerinin teati edildiği yıü izleyen takvim yılının Ocak ayının bmnci 
günü veya daha sonra başlayan vergileme dönemlerine uygulanacaktır. 

Madde 29 
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Her bir Âkit 
Devlet bu Anlaşmayı, her takvim yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik yollardan fesih ihbar-
namesi vermek suretiyle feshedebilir. Bu durumda Anlaşma: 

a) Türkiye'de fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın Ocak ayımn birinci günü başlayan veya 
daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için; 

b) Tunus'da; 
i) Kaynakta tevkifat suretiyle yergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği yıü izleyen takvim yı̂  

linin Ocak ayının birinci günü veya daha sonra dar mükelleflere ödenen veya borçlanılan meblağ için; 
ii) Diğer vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği yıü izleyen takvim yıünın Ocak ayımn birinci 

günü veya daha sonra başlayan vergileme dönemleri için; 
Hüküm ifade etmeyecektir. 
İngilizce ve Fransızca dillerinde, her iki metin de aym derecede geçerü olmak üzere, Ankara'da, 2 Ekim 

1986 tarihinde düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURÎYETt TUNUS CUMHURİYETİ 
ADINA ADINA 

Ahmet Karaevli Slaheddme Ben Mübarek 
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Dönem : 17 Yasalına Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 560 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Meslek Vergisi ile 
İlgili Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve 1319 Sayılı Emlak 
Vergisi Kanununun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı, İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve 9 Arkada
şının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve 68 Arkadaşının, 2464 
Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1 - 1 1 inci Maddelerinin Yürür
lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklif i ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu (1 /842 , 2/424, 2 /435) 

T.C. 
Başbakanlık 1.5. 1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 
18/101 - 2081/03513 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığnıızıa arzı Bakanlar Kurulunca 26.4.1987 
tarihinde kararlaştırılan «2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Meslek Vergisi ile İlgili Maddeleri
nin Yürürlükten Kaldırılması ve Emlak Vergisi Kanununun 5 imd Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı» île gerekçesi eki olarak gönde lulmiştir. 

Gereğini aırz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

26 . 5 . 1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1 - 11 inci maddelerinde Meslek Ver
gisine dair hükümler yer almıştır. Aynı Kanunun 4 üncü maddesi ile hu vergiye dair tarifeler belediye ve 
meslek grupları itibariyle en az ve en çok miktarları belirlenerek aynı durumdaki mükelleflerin kayıtlı 
olduğu meslekî kuruluş esasına göre düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr Kanunun 96 ncı maddesinin ı(B) fıkrasında yer alan maktu tarifelerin '(Meslek Vergisi Dahil) 
Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve 
ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak belediye meclislerince tespit olunacağı; (C) fıkrası ile de, Mes
lek Vergisinin en az ve en çok miktarlarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılındı
ğı hüküm altına alınmıştır. 

Meslek Vergisi, ülkemizde ilk defa 1981 yılında 2464 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber ve 
belediyelerin hizmet verebilmeleri imkânları da dikkate alınarak vergi sistemine dahil edilmiştir. 
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Sayıları 17120 civarında olan bütün belediyelerin Meslek Vergisi ile ilgili tarifelerini Kanunun kendile
rine verdiği limitler içimde tespit etme yetkülerinkı bulunması, bu verginin uygulanmasında paralellik ve 
birliğin sağlanmasına ve dolayısıyla bu vergiden bek lenen gayeye ulaşılmasına engel olmuştur. 

2 . 2 . 1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve 11 özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile belediyelere toplam vergi gelirleri üzerinden pay verilmektedir. Söz 
konusu Kanunun il inci maddesi uyarınca verilen bu paylar, geçici 3 üncü maddeye göre yıllar itibariyle 
farklı uygulanmıştır. Buna göre belediyelere genel bütçe »gelirlerinden verilen paylar şu şekilde olmuş
tur. 

Yıllan Paylar 

1984 7.15 
1985 8.15 
1986 ve 1987 8.55 

Genel bütçe vergi gelirlerinden 'belediyelere giderek artan oranlarda pay verilmesinin yanında vergi 
gelirlerindeki artışlara paralel olarak da belediyelerin paylarında önemli artışlar sağlanmıştır. Bunun sonu
cu olarak Meslek Vergisinin yürürlükten kaldırılmasının belediyelerin gelirlerinde önemli bir azalma mey
dana getirmesi söz konusu değildir. Ancak bu verginin yürürlükten kaldırılması Meslek Vergisinin mü
kellefleri, özellikle esnaf ve sanatkârlar için büyük bir ferahlık sağlayacaktır. 

Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerinin ötedenberi çeşitli teşvik araçları ve özel
likle vergi teşvikleriıyle Devlet tarafından desteklenmesine büyük önem verilmiştir. Bilindiği gibi 2982 
sayılı Kanunla bu sitelerin yapımı 1988 yılı sonuna kadar her türlü vergi, ıresim ve harçtan muaf kılınmış
tır. Sağlanan bu vergi teşviklerine bu Tasarı ile Emlak Vergisi geçici muafiyet de eklenmek suretiyle anı
lan siteler içiln bir önemli teşvik daha öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde ile; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Meslek Vergisi ile ilgili 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri, genel gerekçede açıklanan sebeplerle yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Madde 2. — Bu madde ile, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa geçici bir madde eklenerek, 1986 yılına 

ait olup 1987 yılında tarh edilen ve tahakkuk eden meslek vergilerinin terkin, tahsil olunanların ise red ve iade 
olunacağı hükme bağlanmaktadır. Daha önceki yıllara ait vergilerin tahsiline devam olunacağı tabiîdir. 

Böylece, 1986 yılında tarh edilen ve tahakkuk eden 1985 ve daha önceki yıllara ait vergi, gecikme zammı, 
gecikme faizi, tecil faizi ve cezaların tahsiline devam olunacaktır. 

Madde 3. — Bu madde hükmü ile, organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat si tel erindeki bina
lar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süreyle vergiden muaf tutulacaktır. 

- Madde 4. — Bu madde İle, Emlak Vergisi Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiştir. 
Bu Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat siteleriyle 

ilgili olarak inşaatları önceki yıllarda biten binalar da muafiyet uygulamasından yararlanacaklardır. 
Sözkonusu mufiyetin uygulaması organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat siteleri inşaatlarının bit

tiği yıldan itilbaren başlayacaktır. Buna göre inşaatı 1984 yılı içinde biten bir organize sanayi bölgesi içinde yer 
alan binaların Emlak Vergisi mükellefiyeti 1985 bütçe yılında başlayacağından, bu inşaatla ilgili olarak 1.1.1987 
tarihinden itibaren başlayacak muafiyet ancak 3 yıl uygulanabilecektir. Aynı şekilde inşaatı 1985 yılında biten 
sözkonusu binalar 4 yıl, 1986 ve daha sonraki yıllarda bitenler ise 5 yıl süre ile geçici muafiyetten yararlana
caklardır. 

Ancak, bu Kanunla getirilen muafiyetten yararlanacak binaların, 1987 yılına ait olup, bu Kanunun yürür
lük tarihinden önce ödenen Emlak Vergileri red ve iade edilecektir. 

1.1.1987 tarihinden önce inşa edilen, muafiyet kapsamındaki binaların diğer yıllara ait olan ödenmemiş 
vergilerinin tahsiline devam edilecektir. Tahsil edilenlerin ise iadesi yapılmayacaktır. 

Madde 5. — Kanunun yürürlük tarihi 1.1.1987 olarak öngörülmüştür. 
Madde 6. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye IBütyük MiMelt Mbdisi (SL Sayısı : 560) 
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T.B.M.M. 
Sosyal Demokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 
Sayı: 175 

12 . 3 . 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması
na Dair Kanun Teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Salim Erel 
Konya 

İbrahim Tasdemir 
Ağrı 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

\A. Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Mehmet Sait Eral 
Hakkâri 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Ayhan Fırat 
Malatya 

G E R E KÇ E 

26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Belediyelere; İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Ver
gisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi ve İşgal Harcı, Kaynak Suları Harcı, Tel
laklık Harcı ve ölçü ve Tartı Aletleri Harcı gibi kaynaklafdan gelir temin etmektedir. Ayrıca bunlara ilaveten 
Emlak Vergisi ile de bu gelirlere büyük miktarda kaynak sağlanmış bulunmaktadır. 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde sabit bir işyerinde ticarî, sınaî veya serbest meslek faaliye
tinde bulunan, gerçek veya tüzel kişiler bu faaliyetlerinden dolayı esasen Devlete çeşitli vergi kanunları gere
ğince birçok vergi ödemektedir. 

Ayrıca bunlara ilaveten bir de «Meslek Vergisi» alınması mükellefleri zor durumda bırakmakta ve malî kül
fet yüklemektedir. Esasen bu ad altında alınan bir vergi hiçbir ülke mevzuatında bulunmamaktadır. 

Diğer kalemlerden belediyelere sağlanan imkânlar da dikkate alındığında, meslek vergilerinin esnafımıza 
yüklediği eziyet, külfet ve işkence nedeniyle kaldırılmasında son derece yarar vardır. Bu gün bir esnaf 14 çe
şit vergi vermektedir. Meslek vergisi, özellikle esnafları çok güç durumda bırakmakta, bütün esnafın yaygın 
ve yoğun şikâyetine sebep olmaktadır. Diğer taraftan meslek vergilerinin yarattıkları külfetin ötesinde önemli 
bir fonksiyonları olmamaktadır. Verginin toplanması için yapılan masrafların bazen sağlanan hasıladan daha 
çok olduğu görülmektedir. Bugün meslek vergisi bir huzursuzluk kaynağı haline gelmiştir. Külfeti nimetinden 
fazla olmuştur. Vergi cezalan ve faizlerinin altından kalkılamaz olmuştur. Örneğin 100 bin liralık bir vergi bor
cu ceza ve faizleriyle 300 bin liraya baliğ olmaktadır. Sonuç olarakta Devlet asıl vergi alacağı olan 100 bin li
rayı dahi tahsil edemez duruma düşmektedir. Esnafımız da bu kadar ceza ve faiz nedeniyle mesleğini terk zo
runda bırakılmaktadır. 

Bu nedenle Belediye Gelirleri Kanununda «Meslek Vergisi» adı altında alınan vergi ile ilgili tüm madde
lerin kaldırılması uygun görülmüştür. 

Ayrıca; bugüne kadar tahakkuk etmiş bulunan vergilerin tahsiline imkân vermek amacı ile de asıl borcun 
ödenmesi kaydıyla bu vergilere ait birikmiş faizlerinin tahsili cihetine gidilmeyeceği hükmü getirilmiştir. 

Tüırferye ©üyüte MiMet 'Mec&i (S, Sayısı : 5Ö0) 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN AYDEMİR VE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

26.5.1981 Tarih ve 2464 Saydı Belediye Gelirleri Kanununun Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun «Belediye Vergileri» başlıklı birinci kısmının 
«Meslek Vergisi» başlıklı birinci bölümünde yer alan «Meslek Vergisi» ile ilgili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 
11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk edip ödenmeyen meslek vergi
lerinden doğan her türlü ceza, faiz ve benzeri ek ödemeler, meslek vergisi ashnın gelecek ilk vergilendirme dö
nemine kadar en çok üç taksitte ödenmesi halinde tahsil edilmezler. Bu taksitlendirme süresinin tamamı altı 
aydan az olamaz. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

T.B.M.M. 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 

Sayı: 11-87/144 

14 . 4 . 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1 - 11 inci maddelerinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki Ka
nun Teklifi gerekçeli olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereği için arz olunur. 
13.4.1987 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Abdurrahman Bozkır 
Konya 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

Ali Topcuoğlu 
Kahramanmaraş 

İsmet Er gül 
Kırşehir 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Burhan Kara 
Giresun 

Dr. İmren Aykut 
İstanbul 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

A. Şevket Gedik 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Osman Işık 
Ankara 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ledin Barlas 
Adana 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Oğan Soysal 
Ankara 

Hamdi Özsoy 
Afyon 

İsmet Özarslan 
Amasya 

l Ali Rıfkı Ataşe ver 
Tekirdağ 

Tülrikıİye İBÜJyjülk Mille* Mbdliiısi (S, Sayısı : 560) 



Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Hazmı Kutay 
Ankara 

Nihat Akpak 
Sakarya 

Metin Yaman 
Erzincan 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Muhlis Arıkan 
Samsun 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Ahmet Doğru 
Artvin 

Fazıl Osman Yöney 
istanbul 

Abdurrahman N. Kara'a 
Kütahya 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 
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Ahmet Özkan 
Çankırı 

Beşir Çelebioğlu 
Mardin 

Sabrı Araş 
Kars 

Kadri Al t ay 
Antalya 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Alaeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Aziz Kaygısız 
Kars 

Hikmet Bicentürk 
içel 

Ahmet Büyükuğur 
Kütahya 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Ercüment Konukman 
istanbul 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Nihat Harmancı 
Konya 

Osman Nuri Akyol 
Kocaeli 

Saffet Sakarya 
Çankırı 

M. Zeki Uzun 
Tokat 

Reşit Ülker 
istanbul 

Sadi Abbasoğlu 
istanbul 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

İlhan Aküzüm 
Kars 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Metin Gürdere 
Tokat 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Alaattin Fırat 
Muş 

Süha Tanık 
izmir 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türflcıtye Büyük Millelt Mfed'isi (S, Sayısı : 560) 
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GENEL GEREKÇE 

Meslek Vergisi, Belediye Gelirleri Kanununun ilk bölümünde yer almaktadır ve mahiyeti itibariyle yeni 
bir vergi türüdür. Bu verginin ilk şekli 5237 Sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen ilan ve reklam 
resminin tabelalara ilişkin hükmü ile Cumhurbaşkanınca geri çevrilen 2216 Sayılı Kanundaki tabela ve unvan 
vergisi ile ilgili düzenlemelerdir ve bu vergi adı geçen bu Kanunların yerine kaim olmak üzere düzenlenmiştir. 
Sabit bir iş yerinde yapılan ticarî, sınaî ve meslekî faaliyetlerle, sabit iş yeri şartı aranmadan ticarî amaçlı mo
torlu taşıt araçlarının işletilmesiyle ilgili bir vergidir. Bu verginin en önemli unsuru Belediye sınırları ve müca
vir alanlar içinde faaliyette bulunulmasıdır. Mücavir sahaya alınma veya mücavir salhadan çıkarılma kararına 
göre, vatandaş bu verginin mükellefi olabilmekte veya mükellefiyetten kurtulabilmektedir. Bir çok köy yerle
şim yerlerinin mücavir alan dışında kalması esasen bu tür vergi uygulanmasında da bir ayrıcalığı beraberinde 
getirmiştir. Bir köyde belediye var veya şu veya bu sebeple bir belediyenin mücavir alanına giriyorsa orada 
bu tür faaliyetler meslek vergisine tabi olacak, hemen yanında ve oradaki kadar bu çeşit mesleklerin icra edil
diği bir diğer yerleş'im merkezinde ise belediye yok ve mücavir alana girmiyor diye bu vergi ödenmeyecek. Bu 
eşitsizlik yaygın bir şikâyet konusudur. 

Meslek vergisinin esaslı bir unsuru olan «ticarî, sınaî ve meslekî faaliyet»ten ne anlaşılması gerektiği husu
sunda Belediye Gelirleri Kanununda bir hüküm bulunmaması bu konuda da bazı tereddüt ve sürtüşmelere 
neden olunduğu ve davaların açıldığı görülmektedir. Diğer taraftan ticarî amacı olmayan pek çok taşıma işlem
lerinin meslek vergisine tabi tutulmaya çalışıldığı görülmekte olup pek çok taşıma işinde de ticarî taşımacılık 
unsurunun gizlenebildiği müşalhade edilmektedir. Yük ve yolcu taşımacılığında belli bir tarifeye uyulup uyul
madığı veya esasen böyle bir tarifenin gerekip gerekmediği hususları da uygulamada ihtilafa sebebiyet vermek
te ve muhtemel meslek vergisi gelirinde de kayıplar olabilmektedir. 

Yine mülkiyeti muhafaza kaydı ile satılan pek çok vasıtanın el değiştirmesi, sahibince el konulması gibi 
durumlarda meslek vergisinin o andaki muhatabı konusunda bazı sürtüşmelere sebebiyet vermektedir. 

Muaflıklarla ilgili uygulamalarda, gelir vergisi muafı esnafın belirlenmesinde doğan ve esasen Gelir Vergisi 
Kanununa ait süregelen ihtilaflar meslek vergisini de etkilemekte ve beraberinde çeşitli ihtilafları getirmektedir. 

Burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus da mükelleflerin ödeyecekleri vergilerin faaliyette bu
lundukları belediyelere göre değişecek olmasıdır. 

Diğer taraftan işe başlama - mükellefiyete girme ilişkisinin de çeşitli yorumlara neden olduğu bilinmektedir. 
İşi bırakma ile mükellefiyetten çıkmanın veya işe başlama ile mükellefiyete girmenin her zaman aynı anlama 
gelmediği bilinmediğinden bu alanda mükellefle belediyeler meslek vergisi konusunda sık sık İhtilafa düşebil-
mektedirler. 

Esnafımızdan alınan ve yukarıdaki fıkralarda belirtmeye çalıştığımız meslek vergisinin uygulamada da bü
yük masraf ve kırtasiyeye neden olduğu görülmektedir. 

Esasen meslek vergisi Ülkemizde yeni ihdas edilmiş bir vergi türüdür ve dünyada yaygın bir vergi türü de
ğildir. 

Meslek vergisi, mesleğin gerektirdiği gelir vergisi dahil bazı vergilerin ayrıca ödendiği dikkate alınırsa mü
kerrer bir vergi olarak da mütalaa edilebilir. 

Meslekten elde edilen gelir esasen vergiye tabi olduğuna göre o mesleğin icrasının ayrıca vergilendirilmesi, 
meslek sahiplerini mutazarrır eder, onları mesleklerinden soğutur. Gerçekten de pek çok esnaf 2464 Sayılı 
Kanundan doğan mükellefiyetler nedeniyle özellikle meslek vergisi yüzünden mesleklerini terk durumunda kal
maktadır. Bugün meslek vergisi olmasa da belediyeler sağlanan bütçe gelirleri ve diğer belediye gelirleri nede
niyle oldukça ferahlamışlar ve büyük maddî imkânlara kavuşmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile genel gerekçede izah edilen nedenlerle 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
meslek vergisi ile ilgili 1 - 1 1 inci maddelerinin yürürlükten kaldırılması sağlanmaktadır. 

Madde 2 ve 3. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Jliirlkdye IBülyülfc Millet Mbdl'is'i (Sv Sayısı : 560) 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ LUTFULLAH KAYALAR VE 68 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1 - 1 1 inci Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26.5.1981 tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1987 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 6.5.1987 
Esas No. L 1/842, 2/424,2/435 

Karar No. : 64 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunun Meslek Vergisi ile İlgili Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile daha önce Komisyonumuza ha
vale edilmiş bulunan 2/424 Esas Sayılı İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve 9 arkadagı tarafından hazır
lanan «26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Kanun Teklifi» ve 2/435 Esas Sayılı Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ile 68 arkadaşı 
tarafından hazırlanan «2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1 - 1 1 inci Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması Hakkında Kanun Teklifi» içtüzüğün 36 ncı maddesi hükmü gereğince birleştirilerek, Komisyonu
muzun 6.5.1987 tarihinde yaptığı 103 üncü birleşimde ilgili teklif sahipleri ile Hükümet temsilcilerinin de 
katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 1981 senesinde yürürlüğe giren Belediye Gelirleri Kanunu ile getirilen Meslek Vergisi, 
Belediyelerin hizmet imkânlarını artırmaya yönelik ek malî kaynak olarak düşünülmüştür. 2464 Sayılı Kanun 
ile öngörülen meslek vergisi tarifelerinin tespiti hususu ise aynı kanun içerisinde Belediyelere verilmişti. An
cak, Belediyelerin, söz konusu tarifeleri farklı şekilde tespit etmeleri sonucunda uygulamada bir türlü pa
ralellik ve birlik sağlanamamıştır. Bu durum ise meslek vergisinin amacına ulaşmasını engellemiştir. Kaldı 
ki, 2380 Sayılı Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun 
ile de Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden giderek artan bir oranda pay verilmeye başlanmıştır. 

Bu nedenlerle, tasarının Meslek Vergisinin kaldırılması sonucunda, Belediyelerin fazla bir malî kaybının 
söz konusu olamayacağı, buna karşılık meslek vergisi mükelleflerinin özellikle esnaf ve sanatkârları ferah
latacağı gerekçesi ile hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, tasarı ile emlak vergisi kanununun geçici muaflıklarla ilgili 5 inci maddesine yeni bir fıkra halinde 
Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Si telerindeki binalar, inşalarının bitimini takip eden büt
çe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılmadadır. Aynı kanuna geçici 17 nci madde 
olarak eklenen (f) fıkrası ile tanınan geçici muafiyet daha önceki yıllarda inşaatı biten binalar için de kalan 
süre kadar faydalanma hükmünü getirmektedir. 

Meslek vergisinin kaldırılmasının yerinde bir karar olduğu zira 1981 yılında yürürlüğe giren 2464 sayılı 
Yasa ile öngörülen meslek vergisinin Belediyelerce farklı tarifeler uygulanması neticesinde şikâyetlere sebebiyet 
verdiği, çağdaş olmayan bu verginin kaldırılmasının belediyeler açısından önemli bir gelir kaybına yol açma
yacağı, çünkü 2380 sayılı Yasa ile Belediyelerin Genel Bütçe Gelirlerinden yıllar itibariyle artan oranda yar
dım gördüğü, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5 inci maddesine eklenmesi öngörülen fıkra ile Orga-

Tüıtoye öiiyük Millet Medl'isi (S. Sayısı : 560) 
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nize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde inşa edilen binaların da 5 yıllık Emlak Vergisi 
muafiyeti kapsamına alınmasının yerinde bir karar olduğu, bu muafiyetin kademeli olarak geriye doğru uy
gulanmasının da hakkaniyet prensibine uygun bulunduğu ifade edilmiştir. 

Yapılan bu görüşmelerden sonra daha kapsamlı olması nedeniyle tasarı metni esas alınarak maddelerin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen, 
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında yapılan farklı istisna uygulamalarını ortadan kaldır

mak amacıyla 7269 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve mücavir alan sı
nırları içinde veya dışında inşa edilecek ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve 
tesislerin de muafiyet kapsamına alınmasını ve 2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesine bir fıkra eklenmesini 
öngören yeni bir metin tasarıya 2 nci madde olarak ek lenmek suretiyle, 

Yeni ilave edilen madde nedeniyle 2, 3 ve 4 üncü maddeler 3, 4 ve 5 inci maddeler olarak, yürürlük ve 
yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeler ise 6 ve 7 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya ilave edilen madde nedeniyle tasarının başlığı «2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Meslek 
Vergisi ile İlgili Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması, Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilmiştir. 

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

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Hazım Kutay 
Ankara 

İlhan Askın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

A. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İmzada bulunamadı. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

• 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

C. Tayyar Sadıklar, 
Çanakkale 

Metin Yaman 
Erzincan 

/. Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Kâtip Üye 
Kadir. Demir 

Konya 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

O, Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

İlhan Araş 
Erzurum 

Tülay öney 
istanbul 

Erol Ağagil 
(Kırklareli 

Sümer Oral 
Manisa 

İmzada bulunamadı. 

Fehmi Memîşoğlu Enver özcan 
Rize Tokat 

İmzada bulunamadı. 

Tüirlkıiye iBülyjütk Millet 'MJedfai (S, Sayısı : 560) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Meslek 
Vergisi ile İlgili Maddelerinin Yürürlükten Kaldırıl
ması ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkımla Kanun 

Tasarısı 

IMADDE 1. — 2464 sayılı Belediye Gelinleri Ka
nununum 1, 2, 3, 4, 5; 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci mad
deleri yürürlükten k^dııtimıştır. 

MADDE 2. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 4. — 1986 takvim yılına ait 
olup 1987 yılında tarh edilen ve tahakkuk eden mes
lek vergileri terkin, tahsil edilmiş bulunanlar red ve 
iade olunur.» 

MADDE 3. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 5 inci maddesine (e) fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki (f) fıkrası eklenmiştir. 

«0 Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük 
sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği ta
rihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile 
geçici muafiyetten faydalandırılır.» 

MADDE 4. — 1319 saydı Emlak Vergisi Kanu
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 17. — Bu Kanunun 5 inci 
maddesinin (f) fıkrasındaki geçici muafiyet, daha ön
ceki yıllarda inışatı biten bümaılaır için inşaatın bittiği 
yılı takip eden yılın başından itibaren hesaplanır ve 
kalan süre kadar uygulanır. 

Bu maddede yer alan geçici muafiyete tabi bina
ların 1987 yılına ait emlak vergileri terkin, tahsil edil
miş bulunanlar red ve iade olunur.» 

9 — 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Meslek Ver
gisi ile İJgüi Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması, 
Bür Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bîr Ge
çici Madde Eklemnesli ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi 
Kanununun 5 inci Maddesine Bir Fıkra ive Bu Kanuna: 
Bir Geçki Madde Eklenmesi Haldondaı Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -— Tasarımın 1 ine] maddesi aynen ka
bul edikn'îş/Cir. 

MADDE 2. — 2464 sayıü Belediye Gelirferi Ka
nununun 80 inci maddesinin son fılkrası aşağıdaki şe
killide degü$timiüm!işitir. 

«7269 sayıda Urnulmî HayaıCa Müessir Af eltiler Do
layısıyla. Alınacak TedlbMedte Yapul'aoaık Yardımlar 
Hakkımdaki Kanun HüklülmlPeri uyarınca yapılan ya
pı ve testisi er„ ile Belediye ve Mücavir alain sınırları 
'içinde veya dışında inşa edilecek ahır, samanHıik, kü
mes Ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve te-
sMer Bina inşaat Harcı dahtM yukarıda sayılfan Harç
lardan mıüisttiesnadır.» 

'MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 üncü 
madde olarak aynien kabul edilmiştir.. 

MADDE 4. — Tasarımın 3 Üncü maddesi 4 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir.. 

(MADDE 5". — Tasarının 4 üincü maddesi 5 inci 
rrtadlde oHarak aynen kalbuü edifcni'ş-tfir, 

Türkiye Büyük Millet Mecifei (S, Sayısı : 560) 
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(Hükümetin Teklif Ettiğü Metin) -

MADDE 5. — Bu Kanun, 1.1.1987 tarihinden ge
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

MlAlDDE 6. — Tasarının 5 inci madkfesi 6 «et mad
de olarak aynen kabul edlrriiştiır. 

MADDE 7. — Tasarımım 6 ncı 'maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kabul edlftnîiştir. 

Başbakan 
T. özal 

26.4.1987 

Devlet 'Bakanı Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı V. 
A. Karaevli 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Devlet Bakanı V. 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakam 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakam V. 
H. C. Güzel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emir oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Kalemli 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H..H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 

• ı < • » 

Türkiye Büytüfa Millet >Mtec&!i (Si Sayısı : 560) 



Dönem: 17 Yasama Yılı: 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 563 

22 . 5 . 1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile Değişik 24 . 2 . 1984 
Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 15.4.1987 Tarih ve 3353 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze
re Geri Gönderme Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu

rizm Komisyonu Raporu (1 /840) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 24 . 4 . 1987 

Kan. Kar. : 39.18/A. 2.87.193 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17 Nisan 1987 tasrih ve 7750 - 30644 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 15.4.1987 tarihinde kabul edilen 3353 sayılı «22.5.1986 Tarih ve 3290 

Sayılı Kanun ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kınca Kanun» incelendi. 

3.5.1985 tarih ve 3194 Sayılı İmar Kanununun bazı maddelerini Analyaâa Mahkemesi Esas Sayısı : 
1985/11, Karar Sayısı : 1986/29 ve 11.12.1986 tarihli Karan ile iptal etmiş ve bu Kanar 18 Nisan 1987 ta* 
rih ve 19435 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Anayasa'nın bu iptal Kar4n karşısında, Yüce Meclisçe kabul edilen 15.4.1987 tarih ve 3353 Sayılı Kanun, 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere ilişikte iajde edilmiştir. 

Arz olunur. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 7.5. 1987 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/840 

Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

22,5,1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun İle Değişik 24.2.1986 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 15.4.1987 Tarih ve 3353 Sayılı Kanun Anayasanın 89 uncu maddesi ge
reğince Cumhurbaşkanınca bir ıdaha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iade edil
miş olup, Komisyonumuzun 7.5.1987 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle yeniden 
müzakere olunmuştur. 



— 2 — • 

Bilindiği üzere, 3.5.1985 Tarih ve 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddeleri Anayasa Mahkemesinin 
Esas 1985/11, Karar 1986/29 sayılı ve 11.12.1986 tarihli Kararı ile iptal edilmiş olup mezkûr karar 
18.4.1987 tarih ve 19435 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen teskerede : «Anayasanın iptal karan kar
şısında, Yüae Meclisçe kabul edilen 15.4.1987 tarih ve 3353 sayılı Kanun Anayasanın 89 uncu maddesi ge
reğince bir defa daha görüşülmek üzere....» denilmekte ve başkaca iade gerekçesi bulunmamaktadır. 

Kanunun Tümü Komisyonumuzca uygun bulunarak kabul edildikten sonra maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Kanunun birinci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkralarınldaki yeminli bürolara açıklık getirmek maksadıyla 
2 nci fıkranın birinci satırındaki «fakat» kelimesinden sonra «2981 Sayılı Kanuna göre kurulan» ibaresi ile, 
3 üncü fıkranın başına «2981 Sayılı .Kanuna göre kurulan» ibaresi eklenmiş, madde değişik bu şekli ile Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Kanunun 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, İH, 12, ve 13 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının sonundaki «bedeli ödenir» kelimesi çıkarılmış, gecekondu 

sahiplerine ödenecek enkaz bedellerinin kimin tarafından ödeneceğine dair maddede bir açıklık bulunmadı
ğından sözü edilen fıkranın sonuna «Bu kanunla kurulan fondan Belediye veya Valilikçe ödenir» ibaresi 
eklenmiş, madde değişik bu şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir^ 

Kanunun 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının 4 üncü satırında, «büyükşehir» kelimesi «büyükşehirlerde», 
olarak düzeltilmiş, ondan sonra gelen «yönetiminde» kelimesi maddeden çıkarılmış, keza «ilçe belediyeleri» 
«ilçe belediyelerince» olarak düzeltilmiş, «emrinde kullanılmak üzere» ibaresi maddeden çıkarılarak yapılan 
bu değişiifclkte ilçe bdiediyeîerince kurulan fon hesabına yatırılan paraHann kimin tarafından ödeneceğine 
dair açıklık getirilmliş ve maldlde değişik:bu sekili ile Komisyonumuzca kabul edimıişitiir. 
' işbu raporumuz Genel Kurulun tensiplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

İBaşkan 
Behiç Sadi Abbasoğlu 

İstanbul! 

Üye' 
M. Erdal Durukan 

Adana 

Üye 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Muhalefet şerhim ekli. 

Üye 
Mustafa Batgün 

Kocaeli 

Başkanvekili 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
İsmail Saruhan 

Ankara 

Üye; 
Süleyman Koyuncugil 

Gaziantep 
Muhalifim 

Üye 
Altınok Esen 

Konya 

Sözcü 
Hayrettin Elmas 

İstanbul! 

Üye: 
Osman Esgin Tipi 

Aydın] 
Muhalifim 

Üye 
Isılay Saygın 

İzmir 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 
Karşı oy yazım eklidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563) 



KARŞI OY YAZISI 

1. Kanunun önce gerek usul gerekse esas yönünden ihtisas komisyonu olan Anayasa Komisyonunca 
incelenmesi gerekir. Anayasa Mahkemesinin 3194 sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin İptali ile ilgili 
kararındaki usul ile igiili itirazın bağlanmatmış ve dolayısıyla baMusiiızMğikı devamı etmekte bulumtnaisı 
gerekse Cumhurbaşkanlığınca Anayasaya aykırılığının tetkiki bakımından iade edilen kanunlara uygulanacak 
müzakere usulünün gelenekselleşmesi bakımından doğru olur. 

2. Mad'de 6 ve madde 7, kanunun temelinde yatan kanunlara riayetkar vatandaşlara nazaran usul dışına 
çıkanlara avantaj temin edecek bir duruma meydan verilmemesi esas prensibine ters düşecek tarzda düzen
lenmiştir. 

Bu gerekçelerle tasarının hu şekilde kabulüne karşıyız. 

Ali Mazhar Haznedar Osman Esgin Tipi 
Ordu Milletvekili Aydın Milletvekili 

Sayın Cumhurbaşkanlığınca Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha (görüşülmesi istenen 
ve Komisyonumuzîda görüşmekte olduğumuz 3353 sayılı yasa teklifi için muhalefet şerhim : 

'Bir önceki komisyonda Anayasa Komisyonuna şevki ve orada görüşüldükten sonra Komisyonumuzda gö
rüşülmesi kararlaştırılmış iken, tekriri müzakere istenip Komisyonumuza getirildiğjinden, 

1. Tekriri müzakere şekline, 
2. Tekriri müzakere gerekçesine, 
3. Komisyon çoğunluğunu teşkil eden grup milletvekillerinin «ünadı»na <ve 
4. Anayasa ile uygunluğu anlaşılmayan bir yasa teklifinin tümünün görüşülmesine, 
5. Parti grubuna bu tasarımı Anayasa Mahkemesine ipütal kararı için götürmesini ikna etmeye çalışaca

ğından, görüşülsede tümüne muhalifim. 
Bu koşullar altında Komisyonda sadece müşahit ı(gözlemci) olarak bulunduğumu ve fakat komisyon salt 

çoğunluğunun -ben yaptım, oldu, bitti- davranış ve zihniyetine muhalif olduğumu arz ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563) 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜL
MEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

Z2.5.1986 Tarih ve 3290 Saydı Kanun ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 3353 Kabul Tarihi : 15.4.1987 

MADDE 1. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 7 ve 8 inci fıkraları 
yeniden düzenlenmiş, bu maddeye son fıkradan önce gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir. 

Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat etmeyen kişilere ait yapıların belediye veya valiliklerce, 
elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri kayıtlar veya haritadan incelenerek, ayrıca mahallinde araştı
rılarak tespit ve değerlendirme işlemleri tamamlanır. Ancak bu ğiıbi hallerde 18 inci maddeye göre alınacak 
harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilecek harç beş kat ve peşin alınır. 

Süresi' içinde belediye veya valiliğe müracaat eden fakat yeminli özel teknik bürolara başvurmayan kişi
lere ait yapıların belediye veya valilikçe tespit ve değerlendirme işlemleri tamamlanır. Ancak bu gibi hal
lerde 18 inci maddeye göre alınacak harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilecek harç iki kat peşin 
alınır. 

Yerriinli özel teknik bürolar, kendilerine intikal eden müracaatlara ilişkin tespit ve değerlendirme işlemle
rine ait dosyaları en geç 7 Eylül 1987 tarihine kadar tamamlayarak sonuçlandırması için Belediye, hazine, 
Özel idare veya vakıflar idaresine tesl'im etmekle ve 'bu idarelerde, kendilerine intikal eden dosyaları, inti
kal tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde sonuçlandırmakla görevli ve sorumludur. 

MADDE 2. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 8 indi maddesinin 4 üncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Değerlendirme belgesi, 4 üncü maddede bahsi geçen tasnif durumunu, yapının bu Kanunun 18 inci mad
desine göre hesaplanacak bina inşaat ve iskân harcını ve bu Kanuna göre hesaplanacak munzam harcını, 
fennî sorumluluğu üstleriilm'iş röleve planını, Kanuna göre belirlenen otopark bedelini, kamu kurum ve ku
ruluşlarına ait olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda yapılmış yapılar için bu 
Kanunda belirtilen esaslara göre tespit edilecek arsa bedelini ihtiva edecek şekilde Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı tarafından hazırlanmış formun doldurulmasıyla elde edilir. 

MADDE 3. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 9 uncu maddesinin (b) bendine bi
rinci fıkradan sonra gelmek üzere üç fıkra eklenmiş, aynı maddenin (c) bendinin üç ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan ve bu Kanun uygulamasında kullanılan arazilerin arsa 
bedelleri, de Kanun uyarınca kurulan ilgili fon hesabına yatırılır. Tahakkuk ettirilmiş, ancak henüz tahsil 
edilmemiş olanlar için de bu hüküm uyarınca işlem yapılır. 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan veya Gecekondu Önleme Bölgelerinde olup da, haksahip-
lerine tahsis edilen arsa ve konutlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, noterler vasıtası ile 
düzenlenen haricî satış veya satış vaadi senediyle başkalarına yapılan satış ve deVir işlemleri geçerlidir. Da
ha önce bedeli tamamen ödenen arsa veya konutlar, satış veya devri yapılanlar adına valilik veya beledi
yelerin talebi üzerine tapuda tescil ed'ilir. Bedelin ödenmeyen kısmı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Bedelden ödeme yapılmamış ise, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 6.6.1^84 tarih ve 3016 sayılı Kanunla 
değişik 26 ncı maddesi uyarınca tespit edilecek bedel tahsil edilmek suretiyle yen'i sah'ibi adına tapuya teş
di edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563) 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

22.5.1986 Tarih ve 3290 Saydı Kanun üe Değişik 24.2.1984 Tstrîh ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanunla Değişik 7 nci maddesinin 7 ve 8 inci fıkraları 
yeniden düzenlenmiş, bu maddeye son fıkradan önce gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir. 

Süresii içinde 'belediye veya vaıMğe müracaat etmeyen kişilere aiift yapıüaınn beledlilye veya vaiil'ilklerce, 
dekıfcrflk, su, kaçak imşfeiatt zaıptı veya benzeri kayıtlar veya haritadan incelenerek, ayrıca mahallinde araştın-
lairalk tespit ve değerlenirime lişl'dmleııi (tamamlanır. Ancak 'bu gi'bî hailende 18 inci maddeye göre alınacak harç
liar ve ekli cetvele göre 'tahakkuk ettiri'Decek harç beş 'kat ve peşin alınır. 

Süresi 'içlinde 'belediye veya vaılüll'iğfe müracaat eden fiaikat 2981 sayılı Kanuna göre kurullian yeminlıi özel tek-
niik biirollara başvurmayan fcüışiere aiit yapıların 'belediye veya vaÖiikçe tespit ve dbğedeındtörme dilemleri ta-
mıamlanır. Ancak !bu gilbi hallerde 18 inci maddeye göre aflınacak harçlar ve eklî cetvele göre tahakkuk ettiri
lecek harç iki kat peşin alınır, 

2981 sayılı Kanuna göre kurulan yeminli özel teknOk 'bürolar, 'kendiîeıiine 'intikal eden müracaatlara i'lliş-
kiın tespit ve değerlendirme işlemlerine ait dosyaları en geç 7 Eylül 1987 tarihline kadar tamamlayarak sonuç
landırması için 'belediye haizime, özel idare veya vakıflar 'idaresine tesâlm etmekle ve 'bu ıidarelerde, kendilerı-
ne intikali eden dosyaHan, intikal tarihlinden IM'baren en geç 3 ay içinde sonuçlandutnakDa görevli ve sorumlu
durlar. 

MADDE 2. — Kanunun 2 ncıi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edim'işitir. 

MADDE 3. — Kanunun 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563) 



— 6 — 

(Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğünoe Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen 
Kanun) 

Lüzum görülen hallerde, yukarıdaki fıkraların uygulanması beklenilmeksizin, üzerinde bir yerleşme ala
nı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulunan arsa veya araziler, belediye ve mücavir alan sınır
ları içinde belediyelerce, dışında ise valiliklerce kamulaştırılır. Kamulaştırılması kararlaştırılan ve sınırı be
lirlenen arsa veya araziler üzerinde bulunan gecekonduların işgal ettiği alan dikkate alınarak 2942 sayılı ka
mulaştırma kanununa göre tespit edilen bedel, gecekondu sahiplerinden tahsil edilir. Gerektiğinde, kamu
laştırma bedeli sonradan gecekondu sahiplerinden tahsil edilip iade edilmek üzere, Toplu Konut Fonu, bele
diye veya valilik kaynaklarından da karşılanabilir. 

Kamulaştırma işleminin sonuçlandırılmasından sonra, gecekondu sahibinden tahsil edilen arsa bedeli, ıslah 
imar planına göre yapılacak parselasyon planı sonucu oluşacak parsellerin miktarına, kanunun 10 uncu mad
desinin (e) bendine göre belirlenen düzenleme ortaklık payı oranı da eklenmek suretiyle belirlenir. Arsa be
delinin eksik veya fazla olması durumuna göre gerekli ma'hsup işlem'i yapılır. 

MADDE 4. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 10 uncu maddesiinin (a) bendinin ikinci 
fıkrasına bir cümle ilave edilmiş, (b) bendinin son fıkrasından önce gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir. 

Ancak ıslah imar planı veya kadastro planları ile belirlenen alanlarda tapu tahsis belgesi yerine hak sa
hiplerine doğrudan tapuları verilebilir. 

Belediye, hazine, özel idare veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine 
gecekondu yapıldıktan sonra tespit edilerek kira kontratı düzenlenmiş gecekondu hak sahiplerine tapu tah
sis belgesi ve tapuları verilir. 

MADDE 5. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 13 üncü maddesinin (b) bendine aşa
ğıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

14 üncü maddenin a, b, c, d, e, g, h ve i bentleri kapsamında kalmaları nedeniyle, bulundukları yerde 
korunamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi sıfatı taşıyanlarına, bir gecekondu önleme veya ıslah böl
gesinde veya yakın bölgelerde yapılmış ıslah imar planları içinde meydana gelen boş imar parselleri müstakil, 
hisseli veya kat mülkiyeti esasına göre verilir. Bu gibi hallerde gecekondu sahibine ayrıca enkaz bedeli öde
nir. 

Islah imar planları sonucu, bu Kanun kapsamında kalan gecekondu hak sahiplerine yapılan tahsis işlem
lerinden sonra arta kalan belediye veya valiliğe ait boş imar parselleri arsa bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanununa göre tespit edilerek, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca belirlenen hak sahiplerine valilik ve
ya belediyelerce tahsÜs edilir. 

MADDE 6. — 2981 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (e) bendi ile bu bentten sonra gelen fıkrası yürür
lükten kaldırılmış ve maddeye 3290 sayılı Kanunla eklenen son fikra'dan önce gelmek üzere aşağıdaki dört 
fıkra eklenmiştir. 

Kanun kapsamında kalan yapıların otopark ihtiyacının parselinde karşılanamaması halinde, bölgeleme 
essına göre belirlenecek otopark bedelinin l/4*i tahsil edilir. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan kanun kapsamındaki gecekondu ve imar mevzuatına 
aykırı yapılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve düzenleme ortaklık payı karşılığı bedeller, belediyeler, bü-
yükşehir yönetiminde ilçe belediyeleri emrinde kullanılmak üzere oluşturulacak fon hesalbına; belediye ve 
mücavir alan sınırları dışında kalan Kanun kapsamındaki gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılardan 
alınacak arsa bedelleri, harçlar ve düzenleme ortaklık payı karşılığı bedeller, valilikler emrinde kullanılmak 
üzere oluşturulan fon hesa'bına yatırılır. Bu Kanun uyarınca belediyeler ve valilikler emrinde kurulan fonlar
dan yapılacak harcamalar Muhasebei Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa ve 832 sayılı 
Sayıştay Kanununa tabi değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563) 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun i'lte değişik 13 üncü maddesinin (b) 'bendine aşağı
daki ilk! fıkra dfctenmiştiir., 

14 üncü mıafddenün a, 'b, c, d, e, g, h ve İ bendlllerft kapsamında kalmaları nedenliyle, TMundukları yerde ko-
runamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi sıfatı taşıyanlarına, bir gecekondu önleme veya ıslah bölgesinde 
veya yalkın böllgellleaıdb yapıüknuş ustL'alh lümar planları içinde ımeydaraa gelen boş imar parseİeri ımüstakiil, hfeseli ve
ya katmlüülkiyeftli esasına göre verillir. Bu glilbi hallerde gecekondu sahibine ayrıca enkaz bu Kanunla kurulan 
fondan (belediye veya valilikçe ödenir. 

Islalh imar planları sonucu, bu Kanun kapsamında kalan gecekonldu hak sahiplerine yapılan 'tahsîîıs İşfam-
lerinlden sonra arta kalan 'belediye veya valliğe ait 'boş 'imar parselleri arsa bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanununa göre tespit edilerek, 775 sayılı Gecekondu Kamunu uyarınca belirlenen hak sahiplerine valilik veya 
'belediyelerce tahslis edilıür. 

MADDE 6. — 2981 sayılı Kanunun 18 itici madde sinin (e) 'bendi ile bu »bentten sonra gelen fıkrası yürür-
Dülkiten kaHdnrıîmış ve maddeye 3290 sayılı Kanunlla eklenen son fıkradan önce gelmek üzere aşağıdaki dört 
fıkra ©Menimişör., 

Kanun kapsamında kalan yapılann otopark ihtiyacının parselinde karşılanamaması halinde, Belgeleme 
esasına göre Ibelrlen'ecek otopark bedelinin l/4^ü tahsil edilir. 

Belediye ve mücaviir alan sınırlan içinde yer alan kanun kapsamındaki gecekondu ve 'imar mevzualtmıa ay
kırı yalpılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve düzenleme ortaklık payı karşılığı ibedeler, 'belediyeler, bü-
yüfcş'ehMerde ilçe belediyelerince oluşturulacak fon hesabına; 'belediye ve mücavir 'alan sınırları dışında kalan 
Kânun kapsaırmndakiî gecekondu, ve itriar mevzualtınla aykırı yapılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve dü-
zelntame ortaklık payı karşılığı bedeller, valilikler emrinde kullanılmak üzere oluşturulan fon hesabına ya-
'tırılır. Bu Kanun uyarınca beîediiydfeır ve valükler emrinde kurulan fonlardan yapılacak harcamalar Muha-
selbe-i Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet Ühalle Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa töaM değıMr. 

Fon hesabının gelirleri, Kanunun kapsadığı ve öngördüğü amaçların süratli bîr şekilde gerçekleşmesi için 
kullanılır. İta amiri vali veya 'belediye başkanıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. ŞayiM: 563) 



- 8 -

(Anayasanın 89 onou Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca, Bir Daha Görüşülirnek Üzere Geni Gönderilen 
Kanun) 

Fon hesabının gelirleri, Kanunun kapsadığı ve öngördüğü amaçların süratli bir şekilde gerçekleşmesi için 
kullanılır. İta amiri vali veya belediye başkanıdır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan gecekondula
rın arsa bedelleri ille 10 uttou maddesinin (c) bendi uyarınca yapılan düzenleme işlemleri sonucu belirlenen dü
zenleme ortaklık payı karşılığı bedellerden, tahsil edilerek fon hesabına yatırılan meblağdan her belediye 
için sarfeldilen kısım mahsup edilmek suretiyle bakiyesi, belediyeler emrinde kurulan fon hesabına devredilir. 

MADDE 7. — 2981 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine 3290 sayılı Kanunla eklenen bentlerden sonra 
gelen ilk iki fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye son fıkradan önce gelmek üzere bir fıkra ilave 
edilmiştiir. 

Bu Kanunun öngördüğü bina inşaat harcı ve iskân harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave harç 
alınmaz. 

Her türlü fabrika, marangoz, mobilyacı, keresteci, değirmen, sınaî nitelikli imalathaneler ve tersaneler 
ile organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde yapılmış yapılardan yürürlükteki mevzuata göre be-
lirlenıecek bina inşaat harcı miktarının 1/4'i ile iskân harcı tahsil edilir. Ekli cetvele göre belirlenecek harç 
alınmaz. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olanlar iade edilmez. Ancak tahakkuk ettirilip de 
tahsil edilmeyenler terkin edilir. ' 

Konut inşaatı ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda vergi, resim ve harç istisna ve 
muaflıkları tanınması hakkımdaki 2982 sayılı Kanun ile getirilen muafiyetler, bu Kanun kapsamında kalan 
yapılara uygulanmaz. 

MADDE 8. — 2981 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (d) berildi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir., 

d) Belediye ve mücavir alan sınırları dışınida 6785 sayılı imar Kanununun Ek 8 inci maddesi gereğince 
çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. maddesi kapsamı dışında kalan köy ve mezralar ve dağınık yerleşik alanlarda 
sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar dışında kalan imar mevzuatına aykırı yapılar. 

Bu alanlarda Hazine, Özel idare, Belediye ve Köy Tüzelkişiliğine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün idare ettiği arsa ve arazilerde bulunan yapılar, 

Tescil dışı yerlerden olup üzerinde yapılaşma bulunması nedeniyle Valiliğin talebi üzerine Hazine adına 
tescil edildikten sonra bu alanlardaki yapılar, 

Ancak, yukarıda belirtilen idarelere ait arsa veya arazilerde bulunan yapı sahiplerirnden, bu Kanunun 
18 inci maddesine göre tespit edilen arsa bedelleri tahsil edilerek gerekli tapu işlemleri tamamlanır. 

Kıyıda kalan alanlar bu hükmün dışındadır. 

ıMADDE 9. — 2981 sayılı Kanona 3290 sayılı Kanunla eklenen Ek 4 üncü maddle aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ek Madde 4. — Bu Kanunla Tapu ve Kadastro İdarelerince yapılan görevlerin gerektirdiği her türlü 
giderleri ve alımları karşılamak maksadıyla, Toplu Konut Fonundan veya bu Kanunla kurulmuş fonlardan 
veya valilik veya belediyelerin bütçelerinden yeterli ödenek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına T.C. 
Ziraat Bankasında açılan bir hesaba' aktarılabilir. Sarf ve tahsis şekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün bağlı olduğu Bakanlıkça tespit edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563) 



(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih/ben evvel, belediye ve mücavir allan sınırları 'içinde kalan gecekonduların 
arsa bedelleri 'üEe 10 uncu maddeslinıin (c) bendi uyarınca yapılan düzenleme işlemleri sonucu 'belirlenen düzen-
teıe-orffcalkfl'ık payı karşılığı 'bedellerden, tahsil edlilerek fon hesabına yaltırılan meblağdan her 'belediye için 
»affedilen kısım irriahsup edimde suretiyle 'bakiyesi, belediyeler emrinde kurulan fon hesalbına deıvredıiltiir. 

MADDE 7, — Kanunun 7 noi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmişin 

MAIDDE 8., — Kanunun 8 incil maddesi Koımlisyomımuzca aynen ka'bul efdlmiışitir 

MAIDDE 9. — Kanunun 9 uncu maddesi Kdmisyonııimıuzoa aynen ka'bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563) 
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(Anayasanın 89 uınou Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen 
Kanun) 

MADDE 10. — 2981 sayılı Kanunum 3290 sayılı Kanunla değişik «Bu Kanun Kapsamına Giren Yapı
lara Uygulanacak ilave Harç Cetveli»nin «Yapı cinsleri» bölümünde, yer alan «Sanayi yapıları, depo te
sisleri, işyeri, işhanı» deyimi «Depo tesisleri, işyeri, işhanı» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, 2981 sayılı Kanu
nun değişen hükümleri ile ilgili yönetmelik değişiklikleri Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca yapıhr. 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 10. — Kanunun 10 uncu ımlaıdldlesi Koimisyonıumuzoa aynen kabul edilm!i$tiir. 

MADDE 11. — Kanıunun 11 inci maıddesii Komisyonumuzca aynen kalbuıl ediimlişitıir. 

Kanunun • 12 noi mıaldldesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiiştör. 

Kanunun 13 üncü maıddesii Komıisyanıulmuzca aynen kabul edilrdLşftür. 

MADDE 12. — 

MADDE 13. — 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 567 

Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 12 Arkadaşının, 18.3.1924 
Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununa 5 Ek Madde Eklenmesi 
•Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları 

(2 /403) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Sayı : 11-87/99 

Tarih : 17.2.1987 

TÜRKfYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

18 Mart 1340 (1924) Tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa 5 ek madde eklenmesi hakkındaki teklif gerek
çesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Akın Gönen 
Niğde 

Altınok Esen 
Konya 

Haydar Özalp 
Niğde 

Naci Tasel 
Elazığ 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Kadir Demir 
Konya1 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Saffet Sert 
Konyaı 

Abdurrahman Bozkır 
Konyaı 

Ertuğrul Gökgün 
Aydım 

Hayrettin Elmas 
istanbul 

M. Kemal Toğay 
İsparta 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

GEREKÇE 

Köy ve köylü sorunları memleketimizin en önemli sosyal ve ekonomik meselelerinin başında gelmekte
dir. Nüfusyn büyük bir çoğunluğu köyde yaşamakta, bu dunum iıse meselenin önemimi artırmakta, boyutunu 
büyütmektedir. Meselenin genişliği yanında karmaşık oluşu ayrı bir özellik taşımaktadır. Kısacası köyün ve 
köy insanının içinde bulunduğu şartlar, şehir insanının içinde bulunduğu şartlardan çok daha çetindir. 

Köy ile şehir arasındaki hayat tarzında görülen köy ve köylü aleyhine tecelli eden fark ile kamu hizmet
lerinde görülen uçurum meselenin biran önce çözümlenmesini ve acil tedbir alınmasını zarurî kılmaktadır. As
rın sonuna yaklaştığımız bir dönemde, asrın nimetlerinin hâlâ köye götürülememiş olması ve bu nimetlerden 
yararlanma imkânının da yaratılamaması ülkemiz için zaaif unsurudur. 

Köyün toplum şartlarının iyileştirilmesi ve köylünün daha iyi bir hayat seviyesine yükseltilmesi yönünde 
bir takım çalışmalar her dönemde yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra köy ve köylü meselesi toplumun 
en çok ilgilendiği ve gündemden hiç düşürmediği konuların başında gelir, özellikle Atatürk'ün köy ve köylü 
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meselesine verdiği önem ve gösterdiği yakın ilgi, bu hususta bir takım politikaların geliştirilmesine ve zama
nın hükümetlerinin bunları uygulamak için büyük gayret sarfetmesine sebep teşkil etmiştir. «Köylü Milletin 
Efendisidir.» sözü ve daha başka nutuklarında söylediği diğer sözleri dönemin sloganı haline gelmiştir. 

Köyün meselelerine çözüm bulabilmek için 18 Mart 1924 tarihinde 442 sayılı Köy Kanunu çıkarılmıştır. Bu 
Kanun o tarihten beri yürürlüktedir. Köy kanunu ile köye yeni bir düzen ve köy hizmetlerine yeni bir or
tam getirilmek istenmiştir. Ancak ülkemizin idarî, siyasî, sosyal ve ekonomik hayatında meydana gelen değiş
me ve gelişmeler, köyün yapısı üzerinde etkiler yapmıştır. Bu nedenlerle köy kanunu günün şartları içinde 
ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmiştir. Muhtelif tarihlerde hazırlanan tasarılarda kadük olarak kalmış veya 
taslak olmaktan başka bir hüviyet kazanamamıştır. 

Planlı dönemde köy ve köylü meselesi yeni bir boyut kazanmıştır. İlk önce köy ve köylü sorunlarının 
millî kalkınma stratejisi içindeki yerine oturtulma imkânına kavuşturulmuştur. Kalkınmanın sağlayacağı ya
rarlardan köy ve köylünün nasıl daha iyi yararlandırılması sorusu bu dönemde ortaya atılmıştır. Böylece köy
lünün kalkındırılması ve köyün gelişmesinin millî kalkınma çerçevesinde düşünülmesi gereği de anlaşılmış
tır. Kalkınma planları ve diğer resmî dokümanlarda köy ve köylünün meselelerinin çözümü için bir takım 
politikalar da tespit edilerek yürürlüğe konulmuştur. 

Köyün bugün içinde butandıuğu şartların yarattığı meselelerin arasında önemli olanlardan bir tanesi de, 
köy yerleşim yerlerinin tayin ve tespit edilmemiş olmasından dolayı ortaya çıkan durumdur. Köyde, şehirde 
olduğu gibi imar planları yapılarak yerleşim alanları tespit edilmemiştir. Bu durumdan dolayı köylü, dile
diği alanı iskân sahası olarak kullanmaktadır. Diğer taraftan pek çok köyümüzde ise durum bundan fark
lıdır. Köyün etrafını kuşatan mer'a arazisi, mer'a olarak kullanılmamasına rağmen, statüsünden dolayı iskân 
sahası olarak istifade edilmediği içindir ki köylü evini, ahırını ve samanlığını yapabilmek için yer aramakta 
köyünden mecburen koparak çiftçilik yaptığı tarlasını iskân yeri olarak kullanmak zorunda kalmaktadır. 
Veya köyünde kalarak ahırını hayvanı ile paylaşmaktadır. Diğer taraftan artan nüfus, yeni yerleşim yeri ih-
tüytacını da beraibeıinldie getirmektedir. 

Köy nüfusunun toplam, nüfus içindeki oranında düşme gözlenmektedir. Şehir nüfusu artmakta, köy nüfusu 
ise azalmaktadır. 1985 nüfus sayımına göre şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki payı ilk defa % 50'lerin 
üstüne doğru tırmanarak % 50,6'ya yükselirken, köy nüfusuida % 50'lerin altına inerde % 46,9'a düşmüştür. 
Köy nüfusunda gözlenen düşme gerçekte köyde barınan nüfusu azaltmamış, aksine köyde barınan nüfusta 
artış olmuştur. Hatta bazı bölgelerimizde oranı düşükolmakla beralber az da olsa köye geri dönüş-ğoç bile 
başlamıştır. 

Her iki hadisede köylerimizin gelişmesini ve büyümesini önlemekte yeni yeni yerleşim birimlerinin mey
dana gelmesine sebep olmaktadır. Veya köyden şehre göçü teşvik etmektedir. 

Bu şartlar altında bulunan köylerimizin gelişmesi, büyümesi ve modern bir hüviyet kazanması için bir 
takım tezler ileri sürülmektedir. Bunlar arasında köy iskân sahalarının tespit ve tayin edilmek suretiyle kö
ye yeni yerleşim yerlerinin planlı bir şekilde kazandırılmasını, köye imar planı kavramının sokulmasını sa
vunan tez, diğerlerine göre daha çok taraftar toplamaktadır. Bu tez sahiplerine göre köyün çevresinde bulu
nan, mer'a, harman ve pazar yeri, yol ve seyrengâh gibi köy orta malı ile devletin hüküm ve durumunda 
olan yerler, tasarrufu altında bulunan veya 'Hazinenin özel mülkiyetinde olan yerler, vasıf değişikliğine uğ
rayarak yerleşime açılmalı ve bu yerleri de içine alacak şekilde hazırlanan köy imar planları uygulamaya ko
nulmalıdır. Köy imar plânlarının dışında kalan sahalar, devamlı oturmak amacıyla iskâna açılmamalıdır. İs
kân sahasının dışımda inşaa edilecek yapıl'ar da yıkılmalıdır. 

Bu tezin, idare tarafından da benimsendiği gözlenmektedir. Nitekim İçişleri Bakanlığı tarafından 1956 
yılında hazırlanan köy kanunu tasarısına, bu görüş doğrultusunda hükümler konulmuştur. Daha sonra hazır
lanan tasarılarda da aynı görüşe yer verilmiştir. Fakat tasarılar kanunlaşma şansına kavuşamamıştır. 

Köydeki imar hizmetlerinin tanzimi ile ilgili olarak çeşitli kanunlara hükümler konulmuştur. Fakat bu 
hükümler köyün değişen ve gelişen sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap verememektedir, özellikle köy 
yerleşim yerlerinin tanzimi ile ilgili hükümlere kanunlarda yer verilmemiş olması, köyün ve köylünün prob
lemlerini daha çok artırmıştır: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 567) 
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Hazırlanan teklif, bu konudaki ihtiyaçları karşılayacak niteliktedir. : 
1. Teklif köy iskân sahalarının tespit 've tayin işinin, her köy için yapılması mecburî olan bir iş olarak 

düşünülmemiştir. Valinin veya kaymakamın ihtiyaç göstermesine veya muhtarın talebine bırakılmıştır. Bu 
şekilde yapılan düzenleme ile elde mevcut kıt kaynaklann dağıtılmadan ihtiyaç içinde bulunan köylerimize 
tahsis edilmesi amaçlanmıştır. 

Köy iskân sahasının tespit ve tayini, ilde bu işle görevli bulunan teknik dairelerin teknik elemanları ara
sından vali veya kaymakam tarafından oluşturulacak 'bir ikomisyona bırakılmıştır. Komisyonun başkanlığına 
ilde valinin en yakın mesai arkadaşı durumunda bulunan vali muavinlerinden en kıdemlisi getirilmiştir. İlçe
lerde ise bu komisyona kaymakam başkanlık edecektir.Bu şekilde komisyonun daha düzenli ve etkin çalışa
bileceği düşünülmüştür. 

Muhtara, yapılan işe (karşı vilâyet nezdinde itiraz etme hakkı tanınmıştır. Böylece köyün ve köylünün 
hukuku da korunmak istenmiştir. 

(Komisyonun kararlarından ve yaptığı işlerden dolayı menfaati haleldar olanların- müracaat ve dava hak
ları tabii olarak varıdır. 

2. Köy hudutları içinde bulunan mer'a durumundaki araziler boş oldukları ve meır'a vasfımı da tamamen' 
kaybettikleri halde, daha önce mer'a olarak tavsif edildikleri için vasıf değişikliği yapılmadan herhangi 
bir amaç doğrultusunda' maalesef kullanılamamaktadır. Çünkü hukuk sistemimiz içinde mer'a arazileri bir 
dokunulmazlık kazanmıştır. Arazi Kanunnamesi yürürlükten kalktıktan sonra meralar hakkında özel bir 
kanun çıkarılamamış, dolayısıyla mer'a hukuku mahkeme içtihatları ile tanzim edilmeye çalışılmıştır. Bu 
gün mer'a olanak kabul edilen araziler, üzenimde ot bitımese, hayvan otlamasa bile hukuk açısından mer'a 
olarak kabul edilmeye devam etmekitedıir. 

Teklif yeni b'ir imkân getirmiştir. Köy yer/leşim alanı içinde kalan mer'a arazileri kendiliğinden vatsıf de
ğiştirerek mer'alıktan kurtulmaktadır. Böylece yapılacak imar planlan ile bu arazilerin istenilen amaç doğ
rultusunda kulDanılimıası mümkün olmuştur. 

Daha önce Ibloş olduğu hallide hiç bir şekilde istifade edilemeyen bu araziler, tasarının getirdiği imkânla 
artık köylerimizin veya köylülerimizin ihtiyaçlarında kullanıaıbilecekferii arazi haline getirilmiştir. 

3. Köy imar Planlarının hazırlanması, teklif ile teşvik edilmiştir. Çeşitli kanunüarımızdla yer almasına 
rağmen bu güne kaıdar hazırlanarak yürürlüğe konulimayan Köy, tomar Planlarının yapımı ve uygulanması 
acısından dolayı da olsa Köy organlarının desteği sağlanmıştır. 

Yerleşim yerine ihtiyacı olan köy, bundan böyle Vilayete başvurarak iskân sahasının biran önce tespit 
ve tayin ediimesinli isteyecektir. Bu arada iskân sahası olarak ayrılan yerden istifade edebilmek içinde imar 
planm hazıriaMması yönünde çaba sarfedeeekltir. Aksi halde k)öy iskân sahasının tespit ve tayin edilme
sinin bir yararı olmayacaktır. 

Köy -imar planının yürürlüğe girmesi köye yeni imali kaynak da getirecektir. Mal>î kaynağı ihtiyaç* olan 
köy yönetimi, iskân sahası içinde kalan yerleri satabÜl'm-k ve bu yıoDdan gelir elde edebilmek için köyün 
imar planının biran önce hazırlatılarak yürürlüğe konulması bakımımdan büyük gayret de sarf edecektir. 

4. Köy iskân; sahası olarak tespit ve tayin edilen alanların dışında kalan yerlerde çiftçilik işleri hariç 
devamlı oturmak amacıyla iskâna müsait inşaat yapılması tasarı, ile yasaklanmıştır. Yasağa rağmen, yapılacak 
inşaatların da yıkılacağı açık hükme bağlanmıştır. Bundan böyle iskân sahalarının dışında devamlı oturmak 
amacıyla ev yapılamayacak, buna karşılık çiftlik tesisleri ile diğer tesisler inşa edilebilecektir. 

Teklif getirdiği bu yasaklayıcı hükümle köylerin parçalanmasını önlemek istemiştir. Bugün memleketli
mizde 35 057 muhtarlık, 86 149 kırsal yerleşme merkezi mevcuttur. Bu faadar çok sayıda yerleşme biriminin 
oluştuğu memleketimizde, bu yerlere hizmetin götürülmesinde bir çok sorunla' karşılaşılmaktadır. Küçük 
yerleşme birimlerinÜn çokluğu ve dağınıklığı bu yerlere götürülen hizmet ve yatırımların maili yetini büyük 
ölçüjde artırmakta ve bunlar arasında koordinasyonun sağlanmasını da son derece güçleştirmektedir. Bu 
olumsuz durum sebebiyle köylerimizde beklenen gelişmede hiç bir zaman gerçekleşmemektedir. 

5, Teklif ile yapılan düzenleme Millî Güvenlik polito'kalarımızada uygundur. Teklif kanunlaştığı tak
dirde yıllardır tasarlaman fakat bir türlü gerçekleştirilmıeyen proje nihayet tahakkuk edecektir. Senelerdir 
sakıntı çeken, evi ihtiyacı karşılamadığı için ahırımı hayvanı ile paylaşan kjöylümüzün nihayet bu çilesi de bite,-
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©efctâr. Köyünde ev yapılabilecek nitelikte bomboş duran arazi olduğu halde, evladına ev yapabilmek büyü
yen kız çocuğuna bin oda inşa ederek verebilmek için çırpınan köylünün, ıstırabı da sona ereoelktir. Köylü
nün yüzü gülecek, yaşama tarzına bir rahatla gelteoektlir. 

Senelerdin, köylümüz, köyünde boş arazi olduğu halde, burada evini ahırını ve samanlığı imşaa edeımte-
m'iştir. Bu yüzıden meclbureo köyünden kopmuş, ıssız yerde, dağım başında veya ovanın ortasımda kendisime 
yurt kurmuştur. Bundan dolayı köyleriimizlde her yıl yerleşim yeri artmıştır. Verleş'im yerleri belli edilme
diğinden veya boş duran bu yerler yerleşime açılamadığından köylerimizin dağılıp küçülmelerini önleyici 
tedbirler de almamamışltır. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 1.5.1987. 

Turizm Komisyonu 
Esas No. ı 21403 

Karar No. ı 6 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Komisyonumuza havale buyurulan Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 12 arkadaşının; 18.3.1924 Tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa 5 - Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi Komisyonumuzun 15.4.1987 tarihli toplantısında, Bayındırlık, Tarım, Or
man ve Köyişleri, içişleri, Adalet, Maliye bakanlıkları temsilcileri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün 
iştirakiyle görüşülüp incelenmiş ve tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra teklifin bir alt komisyona 
havalesi kararlaştırılmış, bu defa Komisyonumuzun 30.4.1987 günü toplantısında alt komisyonun hazırlamış 
olduğu metin üzerinde müzakerelere devam olunmuştur. 

Bilindiği üzere, köyün bugün içinde bulunduğu şartların yarattığı meselelerin arasında önemli olanlardan 
bir tanesi de köy yerleşim yerlerinin tayin ve tespit edilmemiş olmasından dolayı ortaya bazı sorunların çık
tığı, bu sorunların hafifletilmesi bakımından köyün çevresinde bulunan mera, harman, pazar yeri, yol ve sey-
rangâh gibi köy orta malı ile devletin tasarrufu altında bulunan yerlerin yerleşime açılması ve köy imar plan
larının dışında kalan sahaların devamlı oturmak amacıyla iskâna açılarak buna benzer hizmetlerin köylümüze 
rahatlık getireceği düşünülmüş ve köyden kente akının da bu şekilde önlenmiş olacağı kanaatine varıl
mıştır. 

Teklifin çerçeve birinci maddesiyle 18.3.1924 tarih ve 422 sayılı Köy Kanununa 5 - Ek Madde ilavesi 
öngörülmüş ise de, Alt Komisyon kanun kapsamı dışında tutulması gereken köy yerleşim birimleri ile, teklif 
maddelerindeki yapılacak işlerin yönetmelikle düzenleneceğine dair bir hüküm mevcut olmaması nedeniyle 
teklife iki yeni madde ilave etmiş ve madde sayısı 5'den 7'ye çıkarılmış ve komisyon müzakerelerinde bu 
görüş benimsenerek kabul edilmiştir. 

Meri Köy Kanununda 10 adet Ek Maddenin bulunması nedeniyle mezkûr teklifle eklenmek istenen ek 
maddelerin bu sıraya göre teselsül ettirilerek madde numaraları bu esasa göre düzenlenmiş ve yapılan de
ğişikliklerle kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 567) 
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îş bu raporumuz Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

Başkan 
Behiç Sadi Abbasoğlu 

istanbul 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir 
Karşı oluş yazım eklidir, 

üye 
'Ahmet Büyükuğur 

Kütahya 

Sözcü 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

üye 
B. Doğancan Akyürek 

İstanbul 
' 

Üye 
Işûay Saygın 

İzmir, 

Üye 
Mustafa Batgün 

Kocaeli 

üye 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Muhalefet şerhlim ekli 

Üye 
Mehmet Kafkaslıgil 

İstanbul 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Halis Soylu 

Kars 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

Kanunda eksikliklerin genel kurulda tamamlanması amacı ile karşıyım. 
Münir Sevinç 

Eskişehir 

Yasa teklifinin Komisyona getiriliş nedenine, Komisyonda görüşme şekline ve bunun iktidar tarafından 
kullanılacağı şekline karşı olduğumu ve muhalefet yasa tekliflerine gösterilmeyen hassasiyet ve ilgisizlik nede
niyle karşıyım. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 
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Tarım - Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım - Orman ve Köyişleri 

Komisyonu 
Esas No. 2J403 
Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 12 Aafcadaşının; 18.3.1924 tarih ve 442 saydı Köy Kanununa 
«5 Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi» 1.5.1987 tarihinde Komisyonumuza intikal etmiştir, 

Komisyonumuzun 6.5Jİ987 tarihli toplantısında Tarım - Orman ve Köyişlıeri Bakanı Hüsnü Doğan, 
teklif sahibi Haydar Koyuncu ve bir kısım arkadaş lan, Tarım - Orman ve Köyişleri, Bayındırlık İmar 
İskân ve İçişleri Bakanlıkları temsiHeilerinin katılmaları ile teklifin tümü üzerinde görüşmeler yapılmış
tır. 

Komisyonumuz, köy yerleşim yerlerinin tayin ve tesbit edilmemiş olmasından dolayı ortaya bazı so
runların çıktığı ve çarpık 'bir köy yapılaşmasına (gidildiği, böylece alt yapı götürmenin de hem çok masraflı 
hem de uzun zaman sarfını gerektirdiği görüşüne varmıştır. 

Köy yerleşim ve gelişim alanı sınırlarının tespiti ile köy topluluğu kurmanın sosyal dayanışma ve Dev
letin hizmet olarak yapacağı her türlü imkânlardan köy sakinlerinin aynı derecede faydalanması temin 
edilmiş olacaktır. 

Köy .yerleşme alanının düzenlenmesi için köy muhtar ve ihtiyar meclisi karan ve talebi üzerine valilik
çe yaptırılacak köy yerleşim planı sonucu sınırlar içinde kalan hazineye ait araziler parselasyona tabi tutu
larak ve rayiç bedel üzerinden köyde oturup evi' olmayanlara ve köy nüfusuna kayıtlı olanlara 2 000 m2' 
yi aşmamak üzere 5 yıl için ev yapmak şartiyle verilecektir. 

Bu suretle köyde yeni ev yapma imkânları doğacağı için köye bağlılık bir ölçüde teşvik edilmiş ola
cak ve yeni köy tipleri getirilecektir. 

Bu planı yapacak Komisyon valilik emri ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Ba
kanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel 'Müdürlüğü mahallî kuruluşla
rından birer teknik eleman ve köy muhtar ve ihtiyar meclisi taraf ınlan görevlendirilecek bir temsilciden te
şekkül eder. 

Meri köy kanununda 10 adet Ek Maddenin bulunması nedeniyle mezkûr teklifle eklenmek istenen 
Ek Maddelerin bu sıraya göre teselsül ettirilerek madde numaraları bu esasa [göre düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz; Bayındırlık, İmar. Ulaştırma ve Turizm Komisyonu metnini esas alarak maddeleri 
görüşmüştür. 

Teklifin Ek Madde l'i Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek Ek Madde 11 olarak kabul edilmiştir. 
Ek Madde ,12. — Kanun Teklifindeki ye Bayındırlık İmar - Ulaştırma ve Turizm Komisyonu met

ninde «Köy yerleşik ve gelişme planı» tabiri yerine daha kullanışlı olması bakımından «köy yerleşme pla
nı» tabiri getirilmiş ve yine adı geçen planı yapacak Komisyona köy temsilcileri de dahil edilmiştir. Böy
lece köyü her yönü ile iyi bilen köy sakinlerine de köyün yapılaşmasında ve gelişmesinde söz ve temsil 
hakkı tanınmış ve Ek madde; bazı redaksiyonlara tabi tutulmak suretiyle Komisyonumuzca bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Ek Madde 13. — Köy yerleşme planına köy muhtarının itiraz edebilmesi için tanınmış 15 günlük itiraz 
süresi yetersiz görülmüş ve mevcut İmar Kanununa paralellik sağlanmak amacı ile bu süre Komisyonumuz-

Türkiye Büyük Milkt Meclisi (S. Sayısı : 567) 
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ca 30 güne çıkartılmış, konunun uzun zaman almaması için yapüacak itirazın valilikçe ısonuçlandırılmasına 
15 günlük süre tanınmak suretiyle Ek Madde bu son şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Ek Madde 14. — Komisyonumuzca yeniden düzen lenerek kabul edinmiştir. 
Ek Madde 15. — Komisyonumuzca redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Ek Madde 16. — Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve bu yeni şekli ile kabul edilmiştir. 
Ek Madde 17. — İlgili yönetmeliğin hazırlanması için verilen «üç» aylık süre çok görülmüş, ve bu süre 

Komisyonumuzca «İM» aya indirilerek kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 ncü maddesi Komisyo numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi komisyo numuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Oençl Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ahmet Altıntaş 
Muğla 

Kâtip 
Ahmet Özkan 

Çankırı 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Üye 
Af. Ali Doğuşla 

Bingöl 

Üye 
iMuhittün Yıldırım 

Edirne 
İmzada bulunamadı 

BaşfcanvakJill 
Hikmet^ Biçentürk 

İçel 

Üye 
Fatma Rezan Sahinkaya 

Ankara: 

Üye 
Davut Abacıgiil 

Balıkesir 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Kadir Narin 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Alt Aşkın Toktaş 

İzmir 

Sözcü 
Sabri Araş 

Kars 

Üya 
A, Cengiz Dağyar 

Anitalya 

Üye 
Yılmaz Demir 

Bilecik 

Üye 
Ebubekir Akay 

Erzurum 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Abdurrahman Bozkır 

Konyas 

Üye 
A. Necati Kara'a 

Kütahya 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Selim Koçaker 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 567) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ HAYDAR KOYUNCU VE 12 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununa 5 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18.3.1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki Ek Maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Köy muhtarı, köyün iskan sahasının hudutlarının tespit ve tayin edilmesini bağlı bulun
duğu mülkî amirinden talep edebilir. 

EK MADDE 2. — Vali veya kaymakam kendiliğinden veya köy muhtarının talebi ile köyün iskan sahası
nın hudutlarını tespit ve tayin etmek amacıyla tapu - kadastro, köy hizmetleri ve tarım müdürlüklerinde görev
li teknik elemanlar arasından seçeceği birer teknik elemandan oluşan bir komisyon kurar. 

Bu komisyona ilde en kıdemli vali muavini, ilçede ise kaymakam başkanlık eder. 
Komisyon, köyün hali hazır ve muhtemel gelişme durumunu dikkate almak şartı ile iskan sahasının hudut

larını tespit ve tayin ederek haritasını hazırlar veya hazırlatır. 
Komisyonun kararı, köy muhtarına tebliğ edilir. Köy muhtarı, komisyon kararına karşı en geç 15 gün içinde 

valiliğe itiraz edebilir. 
Komisyonun kararı ilde valinin, ilçede ise kaymakamın onayı ile kesinleşir, durum köy muhtarına bildiri

lir. 

EK MADDE 3. — Komisyon kararı ile tespit ve tayin edilen iskân sahası içinde kalan Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında ve Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi ile yol, seyrangah, mera, harman ve pazar yeri 
gibi köy ortak malı durumunda olan yerler, bu vasıflarını kendiliğinden kaybederek mülkî amirin talebi ile 
köy hükmü şahsiyeti adına tapuya tescil edilir. 

Türkiye Büyük MMet Meclisi (S. Sayısı : 567) 
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BAYINDIRLIK - İMAR - ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununa 7 Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18.3.1924 Tarih ve 442 sayılı Köy 
Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 11. — Köy muhtarı, köy ihtiyar 
meclisinin olumlu kararını aldıktan sonra, köy yerle
şik ve gelişme alanı krokisinin yapılmasını bağlı bu
lunduğu mülkî amirinden talep edebilir. 

EK MADDE 12. — Valilikçe resen veya köy muh
tarının talebi uygun bulunduğu takdirde, köy yerle
şik ve gelişme alam krokisinin yapılması için Köy 
Yerleşik ve Gelişme Alanı Tespit Komisyonuna gön
derilir. 

Köy Yerleşik ve Gelişme Alanı Tespit Komisyo
nu, Vali yardımcısı başkanlığında Tarım Orman ve 
Köyişleri, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğü mahalli kuruluşlarının birer teknik elemanından 
oluşur. Gerektiğinde bu komisyona ilgili diğer kuru
luşlardan da uzman eleman iştirak ettirilir. 

Komisyon, köyün halihazır ve gelişme durumunu 
dikkate alarak, konut ve genel Miyaçlarına göre köy 
yerleşik ve gelişme alanı krokisini düzenler. Bu kroki 
üzerinde Tarım Orman ve Köyişleri. Bakanlığı, meri 
imar kanunu ve bu konudaki yönetmelik hükümleri
ne tabi olmaksızın, parsellerin konumunu belirleyen 
işleri yapar veya yaptırır. Bu kroki valilikçe tasdik 
edilerek kesinleştirilir ve yürürlüğe girer. 

EK MADDE 13. — Komisyon kararı ve köy yer
leşik ve gelişme alam krokisi köy muhtarlığına tebliğ 
edilir. İtiraz edilmezse valinin onayı ile kesinleşir. 
Köy muhtarı köy ihtiyar meclisinin kararına dayana
rak komisyon kararına karşı en geç 15 gün içinde 
valiye itiraz edebilir, itiraz valilikçe incelettirilerek 
karara bağlanır. Bu karar kesindir. 

Kesinleşen kararlar Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

.METİN 

18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununa 7 Ek 
Madde Eklenmesi Hakkuıdia Kanun Teklifi 

MADDE 1: — 18.3.1924 tarih ve 442 sayılı Köy 
Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 11. — Köy muhtarı, köy ihtiyar 
meclisinin olumlu kararını aldıktan sonra, köy yer
leşme planının yapılmasını bağlı bulunduğu mülkî 
amirinden talep edebilir. Köy yerleşme planı, köy 
yerleşik ve gelişme alanını ihtiva eder. ' -

EK MADDE 12. — Valilikçe resen veya köy 
muhtarının talebi uygun 'bulunduğu takdirde, köy yer
leşme planının yapılması için Köy Yerleşme Alanı 
Tespit Komisyonuna gönderilir. 

Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonu, Vali Yar
dımcısı başkanlığında Maliye ve Gümrük, Bayındırlık 
ve İskân, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıkları ve 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü mahallî kuruluşla
rının birer teknik elemanı ile köy temsilcisinden olu
şur. Gerektiğinde bu komisyona ilgili diğer kuruluş
lardan da uzman eleman iştirak ettirilir. 

Komisyon, köyün halihazır ve gelişme durumu
nu dikkate alarak, konut ve genel ihtiyaçlarına göre 
köy yerleşme planını düzenler. Bu plan üzerinde Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, merî İmar Ka
nunu ve bu konudaki yönetmelik hükümlerine tabi 
olmaksızın, parsellerin konumunu belirleyen işleri ya
par veya yaptırır. Bu plan valilikçe onaylanarak ke
sinleştirilir ve yürürlüğe girer. 

EK MADDE 13. — Komisyon kararı ve köy yer
leşme planı köy muhtarlığına tebliğ edilir. İtiraz edil
mezse valinin onayı ile kesinleşir. Köy muhtarı köy 
ihtiyar meclisinin kararına dayanarak komisyon kara
rına karşı en geç 30 gün içinde valiliğe itiraz edebi
lir, itiraz valilikçe 15 gün içinde karara bağlanır. Bu 
karar kesindir. 

Kesinleşen kararlar Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı tarafından uygulanır. 

(S. Sayısı : 567) 
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Konya Milletvdtil Haydar Koyuncu ve 12 Arkadaşının Teklifi 

EK MADDE 4. — Köy hükmü şahsiyeti adına tescil edilen bu yerler köy hizmetleri müdürlüğü tarafın
dan hazırlanacak imar planında tespit edilen amaçlara uygun olarak kullanılır. 

Itnar planında yerleşim alanı olarak aynlan ve köy hükmü şahsiyeti adına tescil edilen yerler, köy ihtiyar 
meclisi kararı ile rayiç bedelden aşağı olmamak şartı ile öncelikle köyde bulunan mesken yapacak ihtiyaç sa
hiplerine açık artırma suretiyle satılabilir. Bir parsel 5.000 m2 den fazla olamaz. 

Satışlardan elde edilecek para, köy bütçesine gelir kaydolunur. 

EK MADDE 5. — Köy iskân sahası olarak tespit ve tayin edilen yerlerin dışında kalan alanlarda, çiftlik 
işleri hariç, devamlı oturmak amacıyla iskâna müsait injaat yapılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 567) 



(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

EK MADDE 14. — Köy yerleşik ve gelişme alanı 
krokisinde konut alam ve köy genel ihtiyaçlarına ay
rılan yerler, devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan mer'a, yaylak, seyraragâh, yol, harman ve pa
nayır yerleri gibi alanlar ile Hazinenin özel mülkiye
tinde olup, bir kamu hizmetine tahsis edilmemiş ta
şınmaz mallara rastlıyorsa bu yerler valiliğin talebi 
ile köy tüzelkişiliği adına resen tapuya tescil edilir. 

EK MADDE 15. — Köy tüzelkişiliği adına, köy 
yerleşik ve gelişme alanı krokisine göre en çök 2 000 
m3 olmak üzere tescil editen parseller köyde devamlı 
ikamet eden veya köy nüfusuna kayıtlı olup evi bu
lunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı 
ile rayiç bedel üzerinden satılır. 

Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve beş eşit 
taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde har
canmak üzere özel iskân fonunda toplanır. 

Köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine 
satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina ya
pılması zorunludur. 

Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkaları
na devir ve temlik edemezler. 

EK MADDE 16. — 6831 sayılı Orman, 2634 sa
ydı Turizmi Teşvik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var
lıklarını Koruma, 1051 sayılı Kanunla değişik 7269 sa
yılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alı
nacak Tedbirlerle Yapılacak yardımlara Dair ve 2565 
sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
kanunları kapsamı ile belediye ve mücavir alan sı
nırları ve çevre düzeni planları içinde kalan köy ve 
yerleşim birimleri bu kanun kapsamı dışındadır. 

EK MADDE 17. — Komisyonun teşkili çalışma 
ve karar verme usul ve esasları, köy tüzelkişiliği adı
na yapılacak tesciller, köy yerleşik ve gelişme alanı 
krokisi düzenleme usul ve esasları, ihtiyaç sahiplerin
de aranan vasıflar, devir yasaklan, taşınmaz malların 
amaca uygun kullanılma esasları, rayiç bedel tayini, 
satış esasları ve diğer hususlar, bir yönetmelikle belir
lenir. 

Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç üç ay içinde Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünce ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak ha
zırlanır. 

11 — 

ı (Tarım Orman ve Köyişleri' 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

I EK MADDE 14. — Köy yerleşme planında ko-
I nut alanı ve köy genel ihtiyaçlarına ayrılan yerler, 
I Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mera, 
I yaylak, seyrangâh, yol, harman ve panayır yerleri gibi 
I alanlar ve Hazinenin mülkiyetinde olup kamu hizme-
I tine tahsis edilmemiş taşınmaz mallar köy yerleşme 
I planının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybe-
I der ve valiliğin talebi üzerine köy tüzelkişiliği adına 
I resen tapuya tescil edilir. 

EK MADDE 15. — Köy tüzelkişiliği adına, köy 
I yerleşme planına göre en çok 2 000 m2 olmak üzere 
I tescil edilen parseller köyde ikamet eden veya köy 
I nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahip-
I lerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden 
I satılır. 
I Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve beş eşit 
I taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde har-
I canmak üzere özel iskân fonunda toplanır. 
I Köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine sa-
I tış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapıl-
I ması zorunludur. 
I Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başka-
I larına devir ve temlik edemezler. 

EK MADDE 16. — 68311 sayılı Orman, 2634 sa
yılı Turizmi Teşvik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var-

I İrklarını Koruma, İ051 sayılı Kanunla değişik 7269 
I sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
I Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair ve 
I 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Böl

geleri kanunları kapsamı ile belediye ve mücavir alan 
sınırları ve çevre düzeni planları içinde kalan köy ve 
yerleşim birimleri bu Kanun kapsamı dışındadır. 

EK MADDE 17. — Komisyonun teşkili çalışma 
I ve karar verme esasları ve usulü, köy tüzelkişiliği adı

na yapılacak tesciller, köy yerleşme planı düzenleme 
I esas ve usulleri, ihtiyaç sahiplerinde aranan vasıflar, 
I devir yasakları, taşınmaz malların amaca uygun kul-
I lanılma esasları, rayiç bedel tayini, satış esasları ve 

diğer hususlar, bir yönetmelikle belirlenir. 

Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç iki ay içinde Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünce ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak ha
zırlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Konya M'illetvâkülıi Haydar Koyuncu ve 12 Arkadaşının Teklifi 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 567) 
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(Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu metninin 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 567) 




