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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 116 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/202,1/76, 1/108) 
(S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 116:117 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) 117 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve, 
içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 117 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/376) 
(S. Sayısı : 139) 117 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/324) (S. Sayısı : 134) 117 

6. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayı
sı : 221 ve 221'e 1 inci Ek) 117 

7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı İle Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğ-
lu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) 
(S. Sayısı : 283) 117:118 

8. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 118 

9. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
Ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 118 

10. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 118 
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11. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 118:119 

12. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 119 

13. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 119 

14. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) 119 

15. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami 
Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu Maddesine Göre 
Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu (2/542) (Ş. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 
inci Ek) 119:120 

16. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 25 Arkadaşının, 18.1.1984 
Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanuna Ek Geçici 2 Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/735) (S. Sayısı : 355) 120:127 

17. — Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 354) 127:175 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 175 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 175 
1. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tara

fından ithal edilen otobüslere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Meh
met Gazioğlu'nun yazılı cevabı (7/1218) 175:178 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bursa-Mustafa Kkemalpaşa Me
rasının bir bölümünün encümen kararıyla satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun yazılı cevabı (7/1277) 179:180 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu uygulaması ko

nusunda (10/110) ve, 
Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayların so

rumlularının tespit edilmesi (10/111), s • 
Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayları araş

tırmak (10/114), 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa Toplu

luğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve politikaların belirlenmesi 
(10/112), 

Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 20 arkadaşının, Elazığ-Bingöl karayolunda meyda
na gelen ve 35 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayları araştırmak (10/113), 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

6.7.1993 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 355 sıra sayılı 2972 Sa
yılı Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin, 48 saat geçmeden, günde
min "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 10 uncu sıra
sına, bu kısmın 152 nci sırasında yer alan 354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişik
lik T&pılmasına Dair Kanun Tasarısının 11 inci sırasına, 145 inci sırasında yer alan 348 sıra 
sayılı kanun tasarısının 12 nci sırasına, 17 nci sırasında yer alan 312 sıra sayılı 7 tide Büyükşe-
hir Belediyesî Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının 13 üncü sırasına alınmasına ve diğer ka
nun tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 7.7.1993 Çarşamba günkü 
birleşimde sözlü sorulann görüşülmemesine; 7.7.1993 Çarşamba ve 8.7.1993 Perşembe günkü 
birleşimlerde Genel Kurul çalışmalarının saat 22.00'ye kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi kabul edildi. 

Okunmuş bulunan (10/111) ve (10/114) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin, bu 
birleşimde ve birlikte görüşülmesine karar verilen (10/107), (10/108) ve (10/109) esas numaralı 
Meclis araştırması önergeleriyle birlikte görüşülmesi kabul edildi. 

DYP, ANAP, SHP, RP ve CHP Grup Başkanvekilleri, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta mey
dana gelen'olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması (10/109), 

Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 16 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayların ne
denlerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılması (10/107), 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 11 arkadaşının, Sivas ilimizde meydana gelen olayla
rın incelenmesi ve zarar gören yurttaşlarımızın maddî zararlarının ve sorumlularının tespiti 
(10/108), 

Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayların so
rumlularının tespit edilmesi (10/111), \ 
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Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoglu ve 9 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayları araş
tırmak (10/114), 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, birlikte yapılan görüş
melerden sonra, kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun : 
12 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, başkanlık divanı seçimi tarihinden itibaren 15 gün olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
7.7.1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.55'te son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili < 

Ali Günaydın Cengiz Üretmen 
Konya Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvcküi Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Ali Günaydın (Konya) 

• — - — - — — © — • — — ; — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da hazır bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemleri vardır. , 
İnsan Hakları Derneğince düzenlenen ve 25 - 27 Haziran Kurultayına valilikçe izin veril

memesi konusunda, Şırnak Milletvekili Sayın Orhan Doğan'a söz vereceğim. 
Sayın Orhan Doğan?.. Yok. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'in, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın 

sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Yurt dışında çalışan ve ülkemize tatile gelen gurbetçi vatandaşlarımızın prob

lemleri konusunda, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep Kırış. 
Buyurun Sayın Kırış. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başla

madan önce, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, şu an yurt dışında 3 milyon dolayında -büyük- bir 

vatandaş kitlemiz bulunuyor. Bunların büyük kısmı, 1960'Iı yıllardan itibaren, büyük umut
larla ve gerçekten bugüne kadar birçok sıkıntılara katlanarak, orada çok ağır işlerde çalışan; 
ama, Türkiye ile olan bağlarını koparmamak için, kendi kültürlerini korumak, kendi çocukla
rını, kendi değerlerimize göre korumak ve yetiştirmek için büyük gayret gösteren ve her vesile
den istifadeyle anayurtla olan bağlarını kuvvetlendirmek, hasretlerini, özlemlerini gidermek 
için yurdumuza gelen vatandaşlarımızdır. 

Değerli arkadaşlar, belirttiğim gibi, bunların sayılan bugün 3 milyon dolayındadır ve sa
dece Avrupa'da değil, bildiğiniz gibi, Ortadoğu'da ve dünyanın değişik ülkelerinde bulunmak
tadırlar. 

Bu konunun ehemmiyetini belirtmek bakımından, burada, 1992 yılı başı itibariyle bazı 
rakamları vermek istiyorum. 
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Federal Almanya'da 1 779 586, Hollanda'da 228 bin küsur, Fransa'da 238 bin küsur, Avus
turya'da 117 000, Belçika'da 85 000, Danimarka'da 29 bin küsur, İngiltere'de 50 000, Norveç'te 
4 552, isveç'te 40 000, isviçre'de 69 bin küsur, Avustralya'da 45 000, Suudî Arabistan'da 130 000, 
Libya'da 10 bin küsur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 7 bin küsur; diğer ülkelerde de 22 711 
vatandaşımız bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, gene konunun önemini belirtmek bakımından bazı rakamlar daha ver
mek istiyorum. > 

Sadece Almanya'da yerleşik olan Türklerin sahip oldukları irili ufaklı işletmelerin sayısı, 
1992 başında 35 bin olarak ifade edilmekteydi; şu an 37 bin dolayında tahmin edilmektedir. 
Buralarda yaklaşık 125 bin kişi istihdam edilmekte; Türklerce her yıl 1 200 yeni işyeri açıl
maktadır. 

Vatandaşlarımızın Almanya'da yaptığı yatırımların toplam değeri 7 milyar DM'yi geçmiş
tir. Türklerin sadece Alman bankalarındaki tasarruflarının 30 milyar DM'yi geçtiği belirlenmiştir. 

Almanya'da yılda 6 milyar DM civarında vasıtasız vergi ödedikleri, yılda 7-8 milyar DM 
tüketim harcaması yaptıkları ve gene 4 milyar DM sigorta primi ödedikleri hesaplanmaktadır. 
Sadece Türk işçilerinin ödedikleri sigorta primleriyle, bu ülkede, 275 bin emeklinin ve 50 bin 
işsizin maaşları ödenmektedir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — 3 dakika ilave süre veriyorum Sayın Kırış. , 
Buyurun. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, ifade ettiğim rakamlar da gösteriyor ki, hem nüfus potansiyelleri iti

bariyle hem ekonomik güçleri itibariyle Türkiye bakımından fevkalade büyük önem arz eden 
dışarıdaki işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın problemleriyle çok yakından ilgilenmemiz, 
Türkiye bakımından bir mecburiyettir; ama, ne yazık ki, bugüne kadar yeterince ilgilenildiğini 
ifade etmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, bu vatandaşlarımızın birçok problemleri var; bunların burada ana baş
lıklar altında kısaca ifade edilmesini önemli sayıyorum. 

Bir defa, konsolosluklarımızla ilgili arzuları ve şikâyetleri var. Ne yazık ki, yurt dışındaki 
temsilciliklerimizin, oradaki vatandaşlarımızın problemleriyle yakından ilgilendiklerini ifade 
etmek mümkün değil. Bildiğiniz gibi, yurt dışında son zamanlarda, daha önceki sıkıntılarına 
ilave olarak, artan ırkçı saldırılar sebebiyle, can güvenlikleri de önemli ölçüde tehlikeye girmiş
tir. Bu konuyla ilgili olarak, işçilerimiz, başvuracak bir makam çoğu kez bulamamaktadırlar. 

Bu vatandaşlarımız, yurt dışında çektikleri sıkıntılar kâfi gelmiyormuş gibi, bir de her 
yıl Türkiye'ye gelişlerinde bizim gümrük kapılarımızda sıkıntıya düşmektedirler; Türkiye'ye 
gelinceye kadar geçmiş oldukları ülkelerde büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar; zaman zaman ken
dilerinden haraç alınmakta, büyük vergiler alınmakta, bazen basit bir formalite yüzünden uzun 
süre bekletilmektedirler. 

Değerli arkadaşlar, şu günlerde, bu aylarda, gurbetçilerimiz yoğun şekilde yurda girişleri
ni sürdürmektedirler. Biz, bu konuda iktidarın dikkatini çekiyoruz. Gümrüklerde bu vatan
daşlarımıza her türlü kolaylık gösterilmeli, topraklarından geçmiş oldukları ülkelerle temas ku
rularak, bunlara her türlü kolaylık sağlanmalıdır. 
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Değerli arkadaşlar, yurt dışında, -özellikle Avrupa'da- bulunan vatandaşlarımızın prob
lemleri, sadece ırkçı saldırılarla ilgili değildir; onun dışında, eğitimle ilgili, çocuklarının millî 
benliklerinin korunmasıyla ilgili, siyasî ve idarî -oradaki seçme ve seçilme haklarıyla ilgili- önemli 
arzu ve talepleri vardır; Türkiye'nin bu konuya mutlaka eğilmesi gerekmektedir. 

Sözlerimi burada bitiriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum., 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Kırış. 

2 . —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, maaşlarım ve diğer kanunî ala
caklarım alamayan Sümerbank çalışanlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Maaşlarını iki aydır alamayan Sümerbank çalışanları konusunda, Kahraman
maraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'e söz veriyorum. '; • v. . 

Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
me başlarken, hepinizi hürmetle selamlarım. 

On gün kadar önce Kahramanmaraş'ta bulunurken, Sümerbank işçilerinin, kanunî ala
caklarını alabilmek için siyasî partileri ziyaretleri sırasında, kendi parti binamda onlarla mu
hatap oldum. İşçilerin, insanı ciğerder eden sözlerini "Sorunlarınızın hepsini biliyorum; An
kara'ya gittiğimde Hükümetin bu konuda dikkatini çekeceğim" demek suretiyle kestim. O sı
rada işçiler, son iki aydır maaşlarını alamadıklarını söylemişlerdi. Bugün, gündem dışı söz ve
rileceğini duyduktan sonra tahkik ettim; iki ay değil, bana geldikleri sırada, bir aydır maaşları-

i m alamadıklarını öğrendim. En son 30 Haziranda o maaşı da vermişler. 

Ancak, Sümerbank çalışanı işçilerin alamadıkları daha dünya kadar alacakları var. Bun
ların not edilmesinde yarar olduğu kanaatindeyim; çünkü, şu anda Hükümette kimin, hangi 
birimle görevli olacağına dair bir.görev bölüşümü yapılmadığı için, bundan sonra görevlendi
rilecek arkadaşa bu sorunun iletilmesinde yarar var. 

Sümerbank işçilerinin alamadıkları kanunî alacakları şunlardır: İkramiye farkları, onun
cu ve onikinci aylardaki ikramiyeleri, üretimden kaynaklanan prim farkları; ayrıca, sendikal 
hakları olan beşinci aydaki ikramiyeleri, Sümerbank işçileri bunların hiçbirini alamamış du
rumdadır. Tüm bu alacakların toplamı, işçinin çalıştığı mevkie göre değişse de, yaklaşık ola
rak kişi başına 15 milyon lirayı bulmaktadır. ' . . ' . " • ' , ' 

Ayrıca, onuncu aydaki toplusözleşmeden/kaynaklanan farklar kendilerine ödenmediği halde 
-ödenmiş gibi- alacakları Ücretten kesinti yapılmaktadır; bunun bir haksızlık olduğu da apaçık 
meydandadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu işçiler belli bir hayat standardına alışmışlardır; bu kanunî ala
caklarını alamayıncı, maddî sıkıntının içine düşmektedirler; bu maddî sıkıntı onları potansiyel 
suçlu haline getirmektedir. Bu ülkede, hele içinde yaşadığımız günlerde, bazı çevreler ülkemi
zin başına çorap örmek istemektedir; bunu yaparken de, bu tür sıkıntılı insanları kullanmakta 
ve tahrik etmektedirler. Herkese ve bizlere düşen, bu kibritin çakıldığı yerde, anında bu alevi 
söndürmektir. 

Ülkemizde, 20 bini aşkın Sümerbank çalışanı işçi mevcuttur. Bunların, ülkemizin içinde 
bulunduğu şu sıkıntılı günlerde, potansiyel suçlu durumuna düşmemeleri için, maaşlarının öden
mesinde acil zaruret olduğu inancındayım. , 
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1980 sonrasında, hükümetlerin, genellikle özelleştirme adı altında, özelleştirmeye zemin 
hazırlamak için, işçilerin Sümerbanktan soğuyup gitmeleri için böyle davrandıkları yaygın bir 
kanaattir. Yine, hükümetlerin, KİT genel müdürlerini, "Para isteme benden, buz gibi soğu
rum senden" düşüncesiyle, özel bankalardan, dakikayla ifade edilecek süreler için faizler öde
me mecbriyeti getiren borçlanmaya sevk ettikleri de bilinen bir gerçektir. 

Sümerbank Genel Müdürü, borç alma konusunda fazla kabiliyetli değilse, o konuda bir 
diyeceğim yok. Yoksa, Darphanedeki işçiler yarım saat fazla mesai yaptıkları takdirde, bu pa
raların ödenmesi herhalde bir problem olmayacaktır. 

Başkanıma, bana söz hakkı verdiği için, sizlere de, beni dinleme zahmetinde bulunduğu
nuz için sonsuz teşekkürlerimi arz ediyor, yeni kurulan Hükümetimizin de Sümerbank işçileri
nin sorunlarına acil bir çözüm bulmalarını ve bu maddî sıkıntıdan kurtulmaları için yardımcı 
olmalarını rica ediyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dökülmez. 

3. — Ştrnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İnsan Hakları Derneğince düzenlenecek kurul
taya Ankara Valiliğince izin verilmemesine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak için, İnsan Hakları Derneğince düzen
lenen 25 - 27 Haziran Kurultayına valilikçe izin verilmemesi sonucunda, Şırnak Milletvekili 
Sayın Orhan Doğan'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Doğan. 
ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime 

başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Pek çok arkadaşımızın çok yakından bildiği gibi, 25 - 27 Haziran 1993 tarihleri arasında 

tnsan Hakları Derneği Genel Başkanlığı ve aydın girişimleriyle, her gün onlarca insanımızın 
kan ve gözyaşına mal olan Kürt sorununun demokratik yollarla çözümüne ilişkin bir kurultay 
düzenlenmişti. Bu kurultayı, Yazar Yaşar Kemal, Eski Parlamenterler Tarık Ziya Ekinci, Sine
ma Sanatçısı Nur Sürer, Yazar Murat Belge ve öğretim üyesi Profesör Gencay Gürsoy ile Akın 
Birdal ve Adalet Ağaoğlu düzenlemişlerdi. 

Kurultayın yapılmasına karar verildiği günlerde, o zaman Başbakanvekili olan Sayın Er
dal tnönü "böyle bir kurultaya, davet olması halinde memnuniyetle katılabileceğini" ifade et
mişti. Yine, Cumhurbaşkanı Sayın Demirci "katılacağım" ifade etmişlerdi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı "katılacağını" ifade etmişti, Siyasî parti temsilcileri katılacaklarım beyan \ 
etmişlerdi, kitle örgütleri katılacaklarını ifade etmişlerdi ve bu soruna duyarlı herkesin bu ku
rultaya gelip görüş belirtmesi çok doğal bir sonucu da ortaya koyacaktı. Ancak, çok acıdır 
ki, Sayın İnönü'nün kurultayın yapılacağı tarihten bir gün önce basına yansıyan açıklamasın
da, "benim, böyle bir kurultayın Ankara Valiliğince iptal edildiğine ilişkin bir bilgim yok, an
cak, Sayın Valiyle görüşüp gereğini yapacağım" diye bir açıklaması, vardı. 

Şimdi, devletin Cumhurbaşkanı katılacak, Başbakanı katılacak, bakanları katılacak; dev
letin bir valisi kalkıyor, bu kurultayı çok basit bir gerekçeyle, akıl almaz bir gerekçeyle iptal 
ediyor ve "bu kurultayın sonucu, ileride giderilmesi güç sonuçlar doğurabilirdi" diyor. 

Şimdi, arkadaşlar, şunu çok iyi görmek lazım : Artık, ileride giderilmesi güç sonuçlar do
ğurabilecek bir şey kalmamıştır; her gün, bedenimizden, onlarca insan kan ve gözyaşını o top
rağa dökmektedirler. Akan kan ve gözyaşını durdurmak, bizim en başta gelen görevimizdir; 
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ancak, ne acıdır ki, ne Parlamentomuz bu olaya çok sağduyuyla yaklaşıyor ne de basın ve med
yanın tek yanlı yönlendirmesi, bu olayın barışçı yollarla çözülmesini sağlayabiliyor... 

Biz, Kürt sorununu kapıda arkadaşlarla tartışıyoruz, kuliste tartışıyoruz, lokantalarda tar
tışıyoruz, evlerde, hatta yatak odalarında tartışıyoruz; ama, biz bu sorunun çözümünü bu Par
lamentoda tartışamıyoruz... Artık, bu sorunun çözüm zamanı gelmiştir. İnsanlarımızın daha 
fazla kan ve gözyaşı dökmesini istemek gibi bir hakkımız yoktur. 

Şunu da çok açık olarak ifade etmek istiyoruz : Başta, Halkın Emek Partisine mensup 
arkadaşlarımız olmak üzere, pek çok arkadaşımız bu kürsüye geldiğinde, meseleye ayrılıkçı ifa
delerle yaklaştıkları zannediliyor. 

Biz, hiçbir zaman, ülkenin birlik ve bütünlüğünün bozulmasından yana değiliz; ancak, 
bu sorunun, barışçı yollar dışında bir yolla çözümlenmeyeceğini de çok iyi biliyoruz. 

Sayîn Tansu Çiller, kalkıyor, devletin Başbakanı olarak bu kürsüye yumruk vuruyor. Za
ten, yetmiş yıldır yumruk vura vura sorunu bu hale getirdik. Aslında, bu kürsü, yumruk vuru
lacak kürsü değildir. Bu, kürsü, Türkiye halklarının kardeşliğini, barışı ve esenliği sağlayacak; 
sorunların tartışılabileceği bir kürsüdür; ama, ne acıdır ki, düne kadar Kürtçe televizyondan, 
eğitimden, yayından bahseden Çiller, bir gün sonra, kalkıp, "Ne Kürtçe televizyon ne de eği
tim vardır" diyor. O halde, ben şunu sormak istiyorum : Bu ülkeyi kim idare ediyor? Eğer 
askerler idare ediyorsa, askerler bildiklerini okusunlar... Zaten, askerler bildiklerini okudukla
rı için bugünlere geldik. Eğer parlamenter rejim hâkim ve egemen ise, o zaman, Parlamento
nun bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğine inanıyorum. 

^ Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim; iyi günler. (HEP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmındaki 

yarım kalmış işlerden, sırasıyla başlıyoruz. 

IV..— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayı
sı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 1 inci sırasında yer alan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayıl Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komis
yonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. —Bütçe Kanununda Yer Alan Bav Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 51 inci sırasında yer alan, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı 
Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 57 nci sırasında yer alan, Belediye Kanununa Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüş
melerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana

yasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
BAŞKAN — Basılı gündemin 23 üncü sırasında yer alan, İnsan Hakları Bakanlığının Teş

kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları rapor
larının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 134) 
BAŞKAN — Basılı gündemin 24 üncü sırasında yer alan, Çorum Milletvekili Cemal Şa

hin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka

nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 221 ve 22Ve 1 inci Ek) 
BAŞKAN — Basılı gündemin 16 ncı sırasında yer alan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu
nun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) 
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BAŞKAN — Basılı gündemin 17 nci sırasında yer alan, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Millet
vekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahi
yetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük

münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru(1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 2 nci sırasında yer alan, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

• 9. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masınaDair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN — Baslıı gündemin 3 üncü sırasında yer alan, Türkiye Radyo Televizyon Gelir
leri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. / 
10.—- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S Sayısı:112) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 4 üncü sırasında yer alan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuru
lu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
11. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 
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BAŞKAN — Basılı gündemin 5 inci sırasında yer alan, TUrizm Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve TUrizm, Ana
yasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
12. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 
BAŞKAN — Basılı gündemin 6 ncı sırasındaki ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sa

yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının gö
rüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
13. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve Tarım, Orman veKöyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı : 193) , , 

BAŞKAN — Basılı gündemin 7 nci sırasındaki Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anaya
sa ve Plan ve Bütçe Komisyonlan raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?,. Yok. 
Ertelenmiştir. 
14. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa 
Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve TUrizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) 
(S. Sayısı : 322) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 8 inci sırasındaki, Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri 
ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname İle Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
15. —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe veBursa 

Milletvekili Tlırhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Millet
vekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 
89 uncu Maddesine Göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu (2/542) (S. Sayısı': 306 
ve 306'ya 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 9 uncu sırasındaki, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 
Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ile 179 Arkadaşının 2709 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
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Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma 
tezkeresi ve raporunun görüşmelerinin birincisi yapılmıştır, ikinci görüşmesi perşembe günü 
yapılacaktır. 

16. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 25 Arkadaşının, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 
Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve tfıtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
na Ek Geçici 2 Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/735) 
(S. Sayısı: 355) (1) ', 

BAŞKAN — Basılı gündemin 10 uncu sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Selçuk Ma
ruflu ve 25 Arkadaşının, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtar
lıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Ek Geçici 2 Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : 
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporu

nun okunması kabul edilmemiştir. 
Şimdi, teklifin tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu'ya 

söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Maruflu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Maruflu, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; sözlerimin başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bilindiği gibi, demokrasilerde, siyasî iktidarlar ve yerel yönetimler, seçimlerle belli olur. 

Seçimlerin objektif ve sağlıklı seçmen kütükleriyle yapılması çok önem arz etmektedir. Türki
ye'de, zannediyorum 1987 yılından bu yana, seçmen kütüklerinin yenilenmesi söz konusu ol
mamıştır. Bu arada, ikametler değişmiş ve seçmen kütükleri eskimiştir. İşte, bu teklif yasala
şırsa, kasım ayının ilk haftası içinde, ilk pazar gününde, Yüksek Seçim Kurulunun organize 
edeceği görevliler tarafından, Türkiye'deki tüm seçmenler evlerinde ziyaret edilmek suretiyle 
bir yazıma tabi olacaklar ve bu şekilde bu konu sağlıklı seçmen kütüklerine dayandırılmış ola
caktır; bunun sonucu olarak da, seçimler sağlıklı bir şekilde yapılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, hürriyetçi parlamenter rejimlerde, parlamentonun, seçimlerin, si
yasî partilerin fevkalade önemli rolleri vardır. Konuştuğumuz konu, Türkiye'nin demokratik 
idaresiyle, demokratik parlamenter rejimiyle yakından ilgilidir. Bu nedenle, bazı görüşlerimi 
de ifade etmek istiyorum. 

Türkiye, gerçekten, bugün, tarihinin en bunalımlı döneminden geçmektedir. Ülkemiz, bir 
terör sorunuyla ve terör sorunundan sonra da ekonomik sorunlar ve dış politika sorunlarıyla 
karşı karşıyadır. 

Bugünkü gazetelere baktığınız zaman, Türkiye için gayet karamsar bir tabloyla karşı kar
şıya kalıyorsunuz ve her şeyden ümit kesilmiş gibi görünüyor... Ben bunu kabul etmiyorum. 
Türkiye, Büyük Atatürk'ün de Gençliğe Hitabesinde ve Nutkunda söylediği gibi, gerçekten çok 
umutsuz, çok kötümser durumlarda bile bu işlerin içinden çıkış yolunu bulmuştur. Bu neden
le, hiç kimsenin, hürriyetçi parlamenter rejimden, Türk demokrasisinden ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden ümidini kesmemesi lazım. 

(1) 355 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu çerçeve içinde, Türkiye Cumhuriyeti Ordusu dahil olmak üzere, tüm anayasal kuruluş
ların, tüm medya organlarının, tüm basının büyük sorumluluğu vardır. Bu meseleleri özgür
lükçü parlamenter rejim içinde çözmek mecburiyetindeyiz ve bunun aleyhinde herhangi bir şey 
söylemeye de gerek yoktur. 

Değerli milletvekilleri, demokrasinin bir gereği olarak yapılacak olan 27 Mart 1994 yerel 
seçimlerinde ve daha sonraki milletvekili genel seçimlerinde kullanılacak olan seçmen kütük
leriyle ilgili verdiğim bu yasa teklifi konusunda bütün gruplar, bütün siyasî partiler mutaba-

• katlarını bildirmişlerdir; Parlamentonun tam manasıyla uzlaşması sonucu, görüş birliği çık
mıştır. Bu nedenle, bütün arkadaşlarıma; Doğru Yol Partisine, Sosyaldemokrat Halkçı Partiye, 
tabiî, Anavatan Partili arkadaşlarıma, Refah Partisine, Demokratik Sol Partiye, Milliyetçi Ha
reket Partisine ve Parlamentoda yer alan diğer bütün partilere bu vesileyle teşekkürlerimi su
nuyorum; bu yasayı desteklemenizi bekliyorum; saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp. 
Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Ma

halle Muhtarlıkları ve thtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna ek geçici maddeler eklenme
siyle ilgili teklif hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini dile getirmek için huzuru
nuzdayım. Bu sebeple, Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, seçmen kütükleri, seçimler için önemlidir. Seçmen kütükleri
nin yenilenmesi, güncelleştirilmesi, seçimlerin yenilenmesinde önemli bir yer işgal etmektedir. 
Bu bakımdan, beş senede bir yapılan mahallî idareler genel seçimlerinde, Türkiye genelinde 
ve yurt dışındaki seçmenlerimizin kütük dışı kalmaması için kütüklerin güncelleştirilmesi, ye
nilenmesi, en doğal hak olan vatandaşlık haklarını kullanabilmeleri bakımından önemli bir 
husustur. Bu bakımdan, kasım ayının ilk pazar günü, Yüksek Seçim Kurulunun önderliğinde, 
seçmen kütükleri yenilenecektir. O gün, vatandaşlarımız, bir gün de olsa, sokağa çıkmayacak
lardır. Seçmen kütüklerinin sıhhatli bir şekilde yazılması bakımından, bu sıkıntıyı da birlikte 
göğüslemek zorundayız. 

Gönül ister ki, vatandaşlarımız evlerine hapsedilmeden seçmen kütükleri yenilensin; ama, 
bunun da birtakım mahzurları, sıkıntıları var. Bu bakımdan, bir gün de olsa, seçmenlerimizin 
evlerinde kalmalarının, sağlıklı bir seçmen kütüğüne kavuşmamız yönünden faydalı olacağına 
inanıyorum. 

Türkiye'deki seçmenlerin seçmen kütüğüne yazılmaları sırasında, yurt dışında olan seç
menlerimizin de -oy kullanma haklarının sağlanması yönünde- seçmen kütüklerine yazılması 
zamanı ve yeri geldiğinde onlarında oylarını kullanması bakımından seçmenlik dışı, kütük dı
şı kalmaması lazım. Bu hususun, ileride daha güzel bir şekilde düzenleneceğine, yurt dışındaki 
insanlarımızın da oy kullanma hakkından mahrum edilmemesi yönünde hareket edileceğine 
inanıyorum. 

Bu sebeplerle, bu kanun teklifine Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumlu oy vereceğimizi 
belirtir, yeni seçmen kütüklerinin ve bu kütüklerle yapılacak seçimlerin tüm ulusumuza hayırlı 
olmasını şimdiden diler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Siyasî parti grupları adına başka söz isteyen sayın üye var mı?., Refah Partisi Grubu adı

na, Bahaddin Elçi. 
Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; görüşülmekte olan yasa teklifi hakkında Refah Partisi Grubumuzun görüşlerini sunmak 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, 1987 yılında seçmen kütükleri düzenlenmiş, o günden sonra yapılan kısmî 
seçimler de ise bunlar güncelleştirilmek suretiyle bugüne gelinmiştir. Ancak, bilindiği gibi, mü
kerrer oyların, mükerrer yazımların önlenmesi, bir sorun olarak önümüzdedir. Aynca, seçmen 
yaşını kazanmışların yazılmaları, dolayısıyla seçmen listelerinin, kütüklerinin sağlıklı bir şe
kilde yeni baştan düzenlenmesi ihtiyacı vardır. 

Buna göre, önümüzdeki kasım ayının ilk pazar günü, seçmen kütükleri yeni baştan sağ
lıklı bir şekilde oluşturulacaktır. Refah Partisi Grubu olarak buna olumlu baktığımızı, benim
sediğimizi, olumlu oy vereceğimizi bildirir; hepinize, Grubum adına saygılar sunanm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
Siyasî Parti grupları adına başka söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Şahsı adına, Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şahin. 
Buyurun efendim. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçimler, bir toplumun 

geleceğini gösterir; bir toplumun ekonomik, sosyal, siyasal veya milletlerarası ilişkilerini hazır
layan bir iktidarı meydana getirir. Bir toplumda seçimlerin sıhhati, seçimlerin dürüstlüğü, o 
toplumda daha sıhhatli iktidarları da ortaya çıkaracağı için, getirilen bu kanun teklifinin, şüp
hesiz ki, memleketimize büyük faydaları olacaktır. Ancak, bizim tereddütlerimizden birisi şu
dur : özellikle, güvenliğin olmadığı 1980 öncesi seçimlerde, mükerrer oy kullanıldığı, hatta ölüler 
adına bile oy kullanıldığı vakıadır. Bugün için de, Türkiye'nin güvenliğinin yeterli olmadığı 
bir ortamda ne derece sıhhatli oylar kullanılarak seçim yapılacaktır?!. 

Devletin, insanların en tabiî hakkı olan yaşama hakkını bile temin edememesi, şüphesiz 
ki, seçmen kütüklerinin sıhhatli şekilde ortaya çıkarılması konusunda bizleri daha müteyak
kız, daha dikkatli olmaya sevk etmektedir. Bu bakımdan, bu teklifte gösterilen yerlerde -özellikle 
Güneydoğu Anadolu Bölgemizde ve anarşinin vuku bulduğu bölgelerde- bu seçmen kütükleri
nin yazılması sırasında, görevlilerin özellikle bütün siyasî parti temsilcilerinin yanlarında dev
letin güvenlik güçlerinin de bulunması ve bu işin sanki bir oy sayımıymış gibi dikkatlice ve 
sokağa çıkma yasağı da konularak yapılmasında büyük yarar olduğu kanaatindeyim. Bu ba
kımdan, devletimizin geleceğini ilgilendiren bu çok önemli işin daha dikkatlice yapılmasını te
menni etmekteyim. 

Bütün bu dileklerimle, saygılarımı sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz. 
Buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlar; İstanbul Milletvekili Sel

çuk Maruflu ve 25 Arkadaşının, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle 
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Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Ek Geçici 2 Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifinin müzakerelerine başlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle, şahsım adına gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyor ve hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkanım -birleşimin başında ifade ettiği gibin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının görüşmeleriyle ilgili yoklamayı yaptı; yani, 1 inci 
sıradakinden başlayarak, Sayın Hükümeti ve Sayın Komisyonu arayarak bir yere kadar geldi. 
Bu oyundan vazgeçsek diyorum... Yani, Hükümet neyi kararlaştırdıysa -kusura bakmayın- şu
nu kararlaştırdık, bunu konuşacağız desin. Hükümet yok, komisyon yok şeklindeki bu arama
ların, bence bir senaryo gibi, bir oyun gibi ikide bir Mecliste sergilenmesi hiç hoş olmuyor. 
Artık, bu âdetten vazgeçsek iyi olur. Ya yukarıda, komisyonda anlaşalım, eğer anlaşamadıy-
sak ve Danışma Kurulunda da bir mutabakat hâsıl olmadıysa, burada oylama yaparak, bu işi 
geçelim; ama, şu senaryodan vazgeçelim. Komisyon burada oturuyor; Hükümet yok deniyor, 
komisyon burada oturuyor: komisyon yok deniyor; sonra, hangi kanun tasarısı ya da teklifin 
görüşülmesi kararlaştırıldıysa, o buraya getiriliyor... Arkadaşlar, bunu yapmayalım; bu bir. 

İkinci olarak, şunu da ifade etmek istiyorum : Her milletvekili gerekçeleri okumak, bir 
parça Hazırlamak ve konu üzerindeki görüşlerini arz etmek için, hiç olmazsa zihnî bir hazırlık
tan geçirdikten sonra ve bilenlerden de sorarak, huzurunuza gelmek durumundadır. Bunu da
hi yapmadan, burada bir emrivaki ile şu tasarıyı ya da teklifi görüşeceğiz dersek, bu da bir 
bakıma zorlama olur. Bunu da yapmaktan vazgeçelim. Hiç olmazsa, milletvekillerine bir par
ça hazırlanma, araştırma fırsatı verelim. Arkadaşlarımız buraya gelsinler, fikirlerini Ortaya koy
sunlar, bir şeyler üretelim. Tasanlar örfümüze getiriliyor, gruplardaki hukukçu arkadaşlara "nasıl 
olsa siz bu işi biliyorsunuz, alın şunu araştırın" deniliyor ve sonra arkadaşlar buraya gelip ken
di görüşlerini ifade etmeye çalışıyorlar; ama, ben, bir şey üretildiğine inanmıyorum. 

Şimdi, bu teklifle esas kanuna iki geçici ek madde getirilmiş. Komisyondaki arkadaşları
mız, biraz daha bilgilenmemiz için önümüze bilgi koydular ve böylece duruma muttali olmaya 
çalıştık. , , 

Bu, şu bakımdan belki hayırlı bir şey; arkadaşlarımız da bunu dile getirdiler, bazı tedbir
ler getirerek mükerrer oy kullanmayı, önlersiniz; ama, acaba bunun çaresi sadece bundan iba
ret mi; bunun yanında bir şeyler daha üretemez miyiz? Çünkü, şikâyetler vardır; bu.şikâyetleri 
uzun uzun dinledik. Sıhhatli bir seçmen kütüğü ile sıhhatli bir liste ile seçimlere gidemiyoruz; 
ama, çare bundan ibaret midir? Arkadaşlarımız, şimdilik çare bundan ibarettir; biz bazı yer
lerde düzenlemeler yaptık, bütün Türkiye'yi bu düzenlemeler içerisinde bilgisayar kayıtlarına 
geçireceğiz; bunun için de en güncel tedbirimiz, kasım ayının ilk pazar günü ev ev dolaşarak 
seçmenleri tespit etmektir; faydası olacağı ümidiyle bu kanun teklifini huzurunuza getirdik, 
buna oy verin diyorlar. 

Ben, bu konudaki endişelerimi şu şekilde dile getirmek istiyorum :,Bu, acaba son çare 
midir, bunun başka bir tedbiri yok mudur; ayrıca, her yerde bilgisayar imkânlarımız var mıdır; 
sadece listelerin hazırlanması yeterli midir veya bunun başka tedbirleri düşünülemez mi? 

Arkadaşlarımdan istirham ediyorum, maddelerin oylanması sırasında, mutlaka, çıkıp, bu 
konularda görüşlerini ifade ederlerse, Yüce Meclisi, Komisyonumuzu ve Bakanlığımızı bilgi
lendirmiş olurlar. Yoksa, teklifi, böyle, emrivakilerle huzurlarınıza getirerek "en son tedbir bun
dan ibarettir" diyerek, bu halde çıkarmaya gayret etmenin bir yanlışlık olduğunu ifade etmek 
istiyorum. Böyle olunca da Yüce Meclis bir hazırlık içerisinde olmadığı için, arkadaşlarımızın 
konuşmaları, sadece, kürsüye çıkıp, "biz bu teklife müspet bakıyoruz, oy vereceğiz" demek
ten ibaret oluyor. Bu emrivakileri yapmayalım diyorum. 
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Biz, teklife müspet bakıyoruz, oy vereceğiz, bir şey demiyorum; ama, bu emrivakilerden 
vazgeçin. Çünkü, yılların hukukçusuyuz; bu meslekte kırk elli yılımız geçti. Oturup, acaba bu
nun yerine bir tedbir getirilemez mi diye bir düşünüp; araştıralım. Bu, efradını cami ağyarını 
mani midir; yani, bunun başka bir tedbiri veyahut da tamir edilecek, desteklenecek bir tarafı 
yok mudur; böyle bir teklif, faydalı bir fikir getirilemez mi diye düşünüyorum. 

Arz ederim. 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Bu suretle, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

1 Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna 
Ek Geçici 2 Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18.1.1984 Tarih ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek geçici iki madde eklenmiştir. 

"EK GEÇİCİ MADDE 1. — 18.1.1984 tarih ve 2972 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uya
rınca 27 Mart 1994 tarihinde yapılacak Mahallî İdareler Seçimlerinde oy vereceklerin kütükle
re yazılması ve sandık listelerinin düzenlenmesi amacıyla bütün Türkiye'de 1993 yılı Kasım ayının 
ilk Pazar günü, Yüksek Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde yazım yaptırılır. 

Seçimde kullanılacak seçmen kütüklerinin yazımında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Buyurun Sayın Maruflu. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; fazla uzun ko

nuşacak değilim, Maddeden de anlaşılacağı üzere, kasım ayının ilk pazar günü, vatandaşları
mız, evlerinde bulunmak suretiyle, sandık listelerinin düzenlenmesi amacıyla, Yüksek Seçim 
Kurulunun görevlendireceği elemanlarca yazım yapılacaktır ve bu şekilde sıhhatli yazımlar el
de etmek mümkün olacaktır. 

Teklifin Adalet Komisyonunda görüşülmesi esnasında, Yüksek Seçim Kurulundan bir teklif 
gelmişti. Buna göre, 12 yerde kompütüre geçtiklerini, ve bu 12 yerde yazım yapılırken, eskiden 
kompütürize edilmiş olan bilgilere ilave; yani, güncelleşme işleminin de yapılmasını, bu şekil
de de, zamandan, elemandan ve kâğıttan tasarruf edileceğini ifade etmişlerdir. Ben buna -madem 
böyle bir teknik zorunluluk var- katılıyorum. Yalnız, bu teklifi ben ve arkadaşlarım hazırlar
ken, işe sıfırdan bakmak ve bütün seçmen kütüklerini baştan aşağı inceleyerek sıhhatli bilgile
re kavuşturma düşüncesindeydik. Eğer, verilmiş ve biraz sonra okunacak olan önerge, bütün 
ikâmetlere gidilmek suretiyle ve o ikâmetgâhlarda daha önce yazılmış olanların kontrol edile
rek, eksiklikleri ortaya çıkarıp ilaveler yapılmak suretiyle bir güncelleşmeyi öngörüyorsa, biz 
bu önergeyi destekleyeceğiz; ancak, ifade ettiğim gibi, sıhhatli bilgilere kavuşmak esastır, böy
le, işi hafifletme gibi düşüncelere gitmemek gerekmektedir. Kontrolün tam yapılması ve gün
celleştirmenin tam yapılması gerektiği düşüncesindeyim. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Madde üzerinde, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun efendim. 
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RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Ek 
Geçici 2 Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin Ek Geçici 2 nci maddesi üzerinde Refah 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, teklif, hakikaten zamanında gelmiş bir tekliftir; çünkü, 27 Mart 1994'te 
mahallî idareler seçimi yapılacaktır. Onun için, oy kullanacak vatandaşların tekrar yazılması 
ve seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi gerekiyor. 

Arkadaşlar, burada bazı konuları arz etmek istiyorum. Yazım memurları, gidip seçmeni 
yazarken nüfus kaydı şartı ileri sürerse, bazı köylerde nüfusa kayıtlı olmayan; ancak oy kulla
nacak yaşta bulunan kimseler yazılmıyor. Bunun için de, köylerde, bazı vatandaşlarımız oy kul
lanamıyor. Yüksek Seçim Kurulu, eğer bu konuya açıklık getirirse veyahut da nüfusa kaydı 
olmayan vatandaşların, İçişleri Bakanlığı tarafından nüfusa kayıtlarının yapılması temin edi
lirse, bu eksiklik giderilmiş olur. 

Bendeniz, seçim bölgem Yozgat'ta, birçok köylerde buna şahit oldum. Bana, bir köyden 
300 kişi, 400 kişi "oy kullanamadım; çünkü, yazılmadım" demişlerdir. Neden yazılmadın diye 
sorunca "nüfus kâğıdım olmadığı için yazılmadım" demişlerdir. 

Burada, şunu da hatırlatmak istiyorum : Tabiî, köylerde nüfusa kayıtlı olmayan insanları
mızın, nüfusa kaydolmak için şehre gelmeleri lazım. Bu külfete katlanamıyorlar. İçişleri Ba
kanlığımız tarafından nüfus müdürlüklerine talimat verilerek, nüfusa kaydolmamış köylü va
tandaşlarımızın, köylerinde nüfusa kaydolmaları temin edilirse, hayırlı bir iş yapılmış olur. Bunu 
özellikle burada arz etmek istiyorum. 

Nüfus kâğıdı yerine geçecek, nüfus cüzdanı yerine geçecek başka vesika varsa veya o köy
de yaşadığı kabul ediliyorsa, bunların yazılmasında fayda var. 

Değerli arkadaşlarım, seçimlerden maksat, halk kime ne kadar oy veriyor, bunu tespit et
mektir. Yaşı belli olduktan sonra nüfus kaydına bakmadan bu vatandaşlarımızın seçmen kü
tüklerine yazılması daha mantıkî olur. İlla nüfus kaydı diye, nüfus kaydı olmayan vatandaşları 
seçmen kütüğüne yazmamak doğru bir şey değil. 

Bu kanun teklifinin ve önümüzdeki mahallî seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Tabiî, bu seçimler çok çekişmeli geçecek. Hatta, genel seçimleri de 1994 mahallî seçimleriyle 
birlikte yaparsak, daha iyi olur. 

Saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
Madde ile ilgili bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 18.1.1984 tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtar
lıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunun Ek Geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Turhan Tayan Aydın Güven Gürkan 
Bursa İçel 

Ülkü Güney Mustafa Kalemli 
Bayburt Kütahya 

Süha Tanık 
İzmir 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — 18.1.1984 tarih ve 2972 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarın
ca 27 Mart 1994 tarihinde yapılacak Mahallî İdareler Seçimlerinde oy vereceklerin kütüklere 
yazılması ve sandık listelerinin düzenlenmesi amacıyla bütün Türkiye'de aynı zamanda 1993 
yılının Kasım ayının ilk Pazar günü, Yüksek Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde yazım 
yaptırılır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca, 
bilgisayar ortamında merkezî seçmen kütüğü oluşturulan yerlerde yazım işlemleri diğer iller
den farklı olarak, yazım memurlannca aynı gün konutlar dolaşılmak suretiyle bilgisayar orta
mındaki mevcut merkezî seçmen kütüğünün güncelleştirilmesi biçiminde yapılır. Bununla ilgi
li esaslar Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

Seçimde kullanılacak seçmen kütüklerinin yazımında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan 
hükümleri uygulanır., 

Gerekçe : 
1987 yılından itibaren başlayan pilot uygulama ile bugüne kadar 12 il, 298 sayılı Yasada 

tammlanan bilgisayar ortamındaki seçmen kütüğü kapsamına dahil edilmiş olup, bu illerde 
uygulanan yaklaşık S milyon seçmen bilgisayara kayıtlı bulunmaktadır. 

BAŞKAN •— Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Katılıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye hem Komisyon hem Hükümet "katıldıklarını" 

beyan etmişlerdir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Ek geçici 1 inci maddeyi, kabul buyurduğunuz önergedeki yeni şekliyle oylarınıza sunu

yorum : Ek geçici 1 inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 2. — Mahallî İdareler Seçimlerinde kullanılacak seçmen kütükle

rinin yazımı ve seçimin yapılması için Adalet Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne yeterli mik
tar ödenek, Maliye ve Gümrük Bakanlığının yedek ödenek tertibinden aktarılır. 

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütüklerinin süratle yazımının, daktilo edilmesinin ve katrları-
nın dağıtımının sağlanması için geçici ve yevmiyeli personel istihdam edebilir. Bu personele Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığınca 300 000 ila 500 000 lira arasında takdir edilecek gündelik ödenir." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. 
Önerge, yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çerçeve 1 inci maddeyi, kabul buyurduğunuz ek 1 ve ek 2 nci mad

deyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miş ve kanunlaşmıştır. , 
17. — Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı: 354) (1) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, basılı gündemin 11 inci sırasında yer alan, Belediye Ge

lirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ye Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunma

sı kabul edilmemiştir. 
Şu ana kadar, grupları adına Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Halit Dumankaya, Re

fah Partisi Grubu adına Sayın Fethullah Erbaş söz istemişlerdir. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; zorluk ve sıkıntı içerisinde bulunan belediyelerimiz için, gönül arzu ederdi ki, da
ha geniş, daha kapsamlı yasa değişikliklerini kapsayan bir paket ile buraya gelinsin. Mesela, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundaki uygulamanın kaldırılması, Emlak Vergisi gelir
lerinin artırılması, belediye akarları konusunda her dört yılda bir belediyelere yetki verilmesi, 
Emlak Vergilerinin her yıl Bayındırlık rayiçlerine göre artırılması, belediye hudutları dahilinde 
toplanan KDV'nin yüzde 2'sinin ve vergilerin bir kısmının belediyelere verilmesiyle ilgili yasa 
tasarılarıyla 3030 sayılı ve 1580 sayılı Yasaların değiştirilmesi gibi gelir artırıcı değişiklikler bir 
paket haline getirilsin ve belediyelerimiz biraz rahata kavuşsunlar. Yani, bu Meclis görevini yapsın; 
diğer taraftan, 1994'ün mart ayında yapılacak seçimlerle de, halk, oy vererek yetenekli insan
ları işbaşına getirsinler. 

(1) 354 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Getirilen kanun tasarısını incelediğimizde bize göre bazı hatalar vardır. Kanun tasarısının 
1 inci maddesinde, "Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları 
kullananlardır", yani "kiracılardır" diyor. 

Şimdi, bir kiracı düşünün, sekiz ay bir yerde oturacak, ondan sonra başka bir vilayete 
gidecek; yani, adresi meçhul olacaktır. Böyle adresi meçhul olan kiracılarla ilgili birçok bürok
ratik yazışmalar yapılacak, dosyalar birikecektir. Bunun yerine, bu verginin mal sahibinden 
alınması daha uygun olacaktır. Mal sahibi evini kiraya verirken -bundan önce olduğu gibi- ki
ra mukavelesine, temizlik vergisinin kiracıdan alınacağını yazabilir. Demek ki, bu madde bu 
şekilde değiştirilirse, belediyelere daha çok yük olmadan, dosyalar kabarmadan, yazışmalar 
olmadan, daha uygun, daha pratik bir çözüm yolu olur kanaatindeyim. 

t kinci konuya geliyorum : Burada bazı tarifeler getirilmiştir. Bu tarifeler, hem zaman ba
kımından hem bürokratik engeller bakımından hem &e vergi adaleti bakımından yanlıştır. Dü
şününüz; Boğaz'da 50 milyarlık villası olan da ayda 100 bin lira vergi verecektir, 1 milyarlık 
apartman dairesi olan da yine 100 bin lira vergi verecektir; diğer yandan, Taşlıbayır'da gece
konduda oturan kişi ise 25 bin lira vergi verecektir. Burada bir adaletsizlik göze çarpıyor. Bu 
adaletsizlik nasıl giderilir diye düşünürsek, bu gayet basittir : Bu vergi, tahakkuk eden Emlak 
Vergisi değeri üzerinden yüzde 20 konutlardan, yüzde 25 işyerlerinden alındığı zaman, buna 
,bir pratiklik gelmiş olacaktır; bu iş için yeni personele lüzum kalmayacak, bürokratik işlemle
re lüzum kalmayacak ve Emlak Vergisini tahsil eden belediye, çöp ve aydınlatma vergisini de 
aynı anda tahsil edecektir; kırtasiyecilik olmayacak ve yeni bir külfet gelmeyecektir. 

Bu konuda Başkanlığa verilmiş bir önergemiz vardır; eğer oylarınızla kabul edilirse, bele
diyeye hiç yük getirmeden, yeni personele ihtiyaç duyulmadan ve hemen uygulamaya geçmek 
suretiyle, bu vergi daha kolay, daha adaletli ve daha pratik bir şekilde tahsil edilecektir, öner
genin kabul edilmesiyle, yasa daha da pratik hale gelmiş olacaktır. 

Bu vesileyle, hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Dumankaya. 
Refah Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın FethuIIah Erbaş; buyurun. 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa Tasarısı 
hakkında, Refah Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi, Grubum 
ve şahsım adına hürmetle selamlarım. 

Bilindiği gibi, belediyelerin gelirleri, esas itibariyle, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer ge
lir kanunları gereğince sağlanan hâsılat, genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ve çeşitli 
devlet yardımlarından oluşmaktadır. Belediyelerin, hızlı nüfus artışı ve göçler, gibi nedenlerin 
yanında yönetimini üstlendiği beldelerin sosyal, kültürel, bayındırlık ve esenlik gibi hizmetle
rinin çoğalması karşısında, fevkalade malî sıkıntı içinde oldukları bir vakıadır. Beldelerin sağ
lıklı ve çağdaş şekilde yaşanılır halde tutulması için üstlenilen çevre temizlik hizmetlerinin gö
rülmesi amacıyla, günümüz çağdaş ülkelerinde olduğu gibi, bu hizmetler için belde yaşayanla
rından bir bedel alınması, böylelikle, hizmetlerin yürütülmesinin malî imkânlarının artırılma
sıyla birlikte halkın çevre temizliğine katılımlarının sağlanması, olumlu bir adımdır. Ancak, 
tasarı incelendiği zaman görülüyor ki, sadece 44 üncü maddenin eklenmesi, ileride belediyele
re birtakım zorluklar arz edecektir. 44 üncü maddeyi incelediğimizde, vergi konusunun binalar 
ve evsel atıklar mükelleflerinin ise binaları kullananlar olduğu görülüyor. Bu, kiraların artmasını 
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önleyen olumlu bir adımdır. Boş binalarda ise bu vergiyi malik veya malik sıfatıyla tasarruf 
eden kişiler ödeyecektir. Şimdi, boş binalarda evsel atık olmayacağı için, onlardan böyle bir 
vergi alınmasının adil olmadığı kanaatindeyiz. 

Ayrıca, kanalizasyonlardan faydalanan binalar var faydalanmayan binalar var. Bilindiği 
üzere ülkemizde imar planlan -1965 gibi, 1970 gibi- çeşitli tarihlerde yapılmıştır. Kanalizasyon 
ihaleleri ise, uzun yıllar sürmektedir, öyle vilayetler vardır ki, yirmi yirmibeş yıl önce kanali
zasyon ihaleleri yapıldığı halde, bu sorunları bitmemiştir, çözülememiştir. 1970 yılındaki bir 
imar planına göre ihalesi yapılmış olan bir vilayetin kanalizasyonu, o imar planında mevcut 
olan yollar üzerinde yapılmakta 1993 yılına geldiğimiz zaman ise o şehir bir misli daha artmış 
olmaktadır. Şimdi, müteahhit firma, kanalizasyonu mevcut imar planı üzerindeki yerlerden 
geçirmekte, diğer yerlerden geçirmemektedir. Bu durumda, atık sulardan alınacak olan çevre 
temizliği vergisi, bir vilayet veya bir belde için iki ayrı konuma girmektedir. Birkısım caddeler
den veya sokaklardan kanalizasyon geçtiği halde, diğer kısım cadde ve sokaklardan kanalizas
yon geçmemektedir ve dolayısıyla da faydalanılamamaktadır. Bunu ayırmak da belediyelere 
çok büyük kırtasiye ve bürokratik engeller getirmektedir. Şöyle ki : Su tahsilatı ile birlikte -
yasada da aynı şekildedir- atık su tahsilatı da yapılabilmektedir. Atık sudan, yani kanalizas
yondan yararlananlar ile yararlanmayanlar girift halde oldukları için (birbirlerinin içine gir
dikleri için) belediyelere büyük miktarlarda dilekçeler gelmekte, bu dilekçelerin her birini araş
tırmak üzere fen işlerinden belli insanlar vazifelendirilmektedir. Dolayısıyla, bu iş büyük zor
luklar arz etmektedir. 

Yine, çevre vergisinin -hem evsel artıklar deniyor- ayrıca atık sudan alınması da mükerrer 
gibi görünüyor; yani, bir ev için hem kanalizasyon vergisi hem de evsel atık vergisi şeklinde 
alınmış oluyor. Bunların da birleştirilerek uygun bir şekilde alınması yerinde olur. 

Keza, 1985 yılında artırılan birtakım oranlardan sonra, nüfusu 200 binden aşağı kalan 
kentlerde, belediyelerde Emlak Vergi Daireleri kurulmuştu. Nüfusu 200 binden aşağı olan be
lediyelerde kurulan Emlak Vergi Dairelerinin tahsil ettikleri Emlak Vergisiyle ödedikleri perso
nel giderleri birbirlerini karşılamamaktadır, çok cılız kalmaktadır. Yani, 1985 ve sonrası kuru
lan emlak vergi dairelerince alınan vergiler, personel ücretini bile karşılayacak durumda olma
mıştır. 

5 bin nüfuslu bir ilçeyi düşünün... Bir vergi dairesi kuracak... Bu vergi dairesi için, memur 
lazım. Memuru alabilmesi için tçişleri Bakanlığına müracaat edecek, beş on sene geçse de ken
dilerine, normal şartlarda, personel verilmeyecektir veyahut da memur kadrosu verilmeyecek
tir. Memur kadrosu verilmeyen belediyeler, bu işlerini ancak ve ancak geçici işçi statüsündeki 
işçilerle yürütmeye çalışacaklardır. Bu takdirde de bazı sorumsuz kişilerin vergi tahsil etmesi 
gibi bir durumla karşı karşıya kalınmakta, bu kişiler sorumlu olmadıkları içinde müfettiş ra
porlarında birçok insanın başı yanmakta ve tecrübesiz, sorumsuz bu kişilerin yaptıkları işler 
de, belediye başkaninı veya gelir işleri müdürünü müşkül duruma sokmaktadır. 

Refah Partisi olarak bizim teklifimiz şu : Belediye Gelirleri Kanununun tamamı elden ge
çirilsin, ve olumlu bir şekilde, günün şartlarına uygun bir şekilde düzenlensin. Örneğin Beledi
ye Gelirleri Kanununda, alınması gereken eğlence vergisi vardır, günlük 200 liradır; işgal harcı 
vardır, metrekaresi 250 Türk Lirasıdır; hayvan satış yerlerinde, satışı yapılan her hayvan için 
alınan 50-100 lira gibi rakamlar vardır ve bunlar tahsil edilirken kesilen makbuzun maliyeti 
bile alınan bu harçların miktarını geçmektedir. Bunlara başka birtakım örnekler vererek za
man geçirmek istemiyorum, önemli olan, Belediye Gelirleri Kanununun günün ihtiyaçlarına 
göre yeniden düzenlenmesidir. 
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Türkiye'de, oturmuş bazı müesseseler vardır. Mesela, noterler, 1972 yılından beri her üç 
dört yılda bir, yeni yasaya göre de her iki yılda bir ücret tarifelerini günün şartlarına göre dü
zenlemektedirler. Belediye gelirlerinin de, bu yasaya bir ek madde ilave etmek suretiyle her ild 
yılda bir güncelleştirilmesi kaçınılmazdır. Çünkü, 1985 yılından beri otoparklarda her saat içi 
oto başına park ücretinin 50 Türk Lirası olduğunu düşünürseniz, bir araç bir otoparkta 24 
saat kaldığında aşağı yukarı bu araçtan 1 200 lira alınacaktır ki, bu ücret çok düşüktür. 

Yine, belediyelerce terazilerin damgalanması için alınan ücret de çok düşüktür. Normal 
şartlarda bir belediye işçisinin yevmiyesi 150-200 bin liradır. Bir belediye işçisi günde kaç tera
ziyi damgalayacak ki, almakta olduğu yevmiyesini çıkarabilsin. Çünkü, teraziler 100 liraya dam
galanmaktadır. Düşünün, 100 liralarla kaç yüz teraziyi mühürleyecek ki, o işçi kendi maaşını 
çıkarsın?.. Bunlar belediyelere büyük yükler getirmektedir. 

Yine, inşaatlardan metrekare başına 5 bin ilâ 15 bin lira arasında değişen harçlar alınmak- ' 
tadır. Bunlar da bu durumu güçlendiren hususlardır. 

Şu anda belediye meclisleri ve belediye zabıtalarının verdikleri cezalar da caydırıcılıktan 
uzaktır ve gülünç rakamlar içermektedir. Bir belediye zabıtasının, bir dükkân için yazabileceği 
en büyük ceza miktarı 5 bin liradır veyahut da belediye meclisinin verebileceği ceza miktarı 
25 bin Türk Lirasıdır. Bunlar da bir esnaf veya dükkânın işlediği suç için caydırıcı bir özellik 
arz etmemektedir. Adam, 25 bin Türk Lirasını vermekte ye aynı suçu tekrar işlemektedir. 

Bu görüşler doğrultusunda, Belediye Gelirleri Yasasının yalnız 44 üncü maddenin eklen
mesi suretiyle değil, bir bütün olarak yeniden ele alınması ve iki yılda bir bu vergi ve harçların 
güncelleştirilmesi en büyük dileğimizdir. ' , • '• 

Şu anda bu tasarıyı olumlu görüyor ve Grubumun olumlu oy vereceğini bildiriyor, hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, istanbul Milletvekili Sayın Doğancan Akyürek. 
Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; belediye gelirlerini artırmak ve bilhassa çevreyle ilgili belediye harca
malarını finanse etmek üzere hazırlanmış olan bu tasarı -biraz gecikmeyle de olsa- faydalı bir 
tasarıdır. Zira, belediyelerimizin -çağın gelişmesine göre- yapacakları hizmetlerin adetlerini muh
telif şekillerde, kanunlarla, yönetmeliklerle fazlalaştırıyoruz; fakat, bu işleri yapacak/nalî gü
cü, maalesef, kendilerine vermiyoruz. Bu konuyla ilgili Çevre Kanununa bağlı olarak Katı Atıklar 
Yönetmeliği 1991 yılında çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, büyük şehir, belediyelerine, büyük şehir 
içindeki ilçe belediyelerine ve büyük şehir olmayan yerlerdeki müstakil belediyelere çöplerin 
toplanması ve bunların fenni usullerle bertaraf edilmesi vazifesini yüklemiş; ama, gelin, görün 
ki, yüklediği anda, onlara bu işin yapılması için gereken malî desteği, kaynağı vermemiş. Bu 
kaynak, 1991'den 1993'e iki yıl gecikmeyle, şu kanun tasarısıyla getirilmiş bulunuyor. 

Gerçekten, çevre konusunda, katı atıklar konusunda şehirler büyüdükçe, metropol bele
diyeler çoğaldıkça, bunlara bağlı olarak belediyelerin yükleride büyük ölçüde artıyor. Katı Atıklar 
Yönetmeliği çıkmadan önce rastgele serpilen çöpler için artık Katı Atıklar Yönetmeliği çıktık
tan sonra belediyeler tarafından ya bir çöp yakma fabrikası ya çöpten bir kömür elde etme 
sistemi ya "kompozit" dediğimiz çöpten gübre yapılması ya da dördüncü şık olarak, çöplerin 

— 130 — 



T.B.M.M. 11:124 7 . 7 . 1 9 9 3 0 : 1 

rasgele atılması değil, altına su geçirmez bir tabaka, onun yanına drenaj boruları -ki, yeraltı 
sularını kirletmemek için- ve en mühimi -geçenlerde, müessif bir olay sonucu, Ümraniye Çöp
lüğünde meydana geldiği gibi- çöpün içinde oluşan patlayıcı metan ve diğer gazlann bertaraf 
edilmesi için gerekli bacaların yapılması suretiyle fennî bir deponi alanı yapılması gerekiyor. 
Ama, tabiî, iki yıllık uygulama döneminde, Türkiye'deki 2 300 - 2 400 belediye arasından maa
lesef, 57 tanesinde, o da küçük belediyelerde, bu tip deponi alanlarına başlanmış vaziyette. İşte 
görüyorsunuz; istanbul gibi, Ankara gibi -İzmir bir lokma yapıyor- büyük şehirlerde, maale
sef, bu yönetmelik, sırf maddî imkânsızlıklar sebebiyle işlemiyordu. 

Onun için, bu tasarının kanunlaşmasını gönülden destekliyoruz; ama, bunun arkasından 
da diyoruz ki -zaten madde metnine de koymuşlar- belediyelerimiz de böyle bir malî imkâna 
kavuştuğu andan itibaren o malî imkânları mutlak surette ve münhasıran bu işlere sarf etsin
ler. Sarf etmedikleri takdirde, hangi partiden olursa olsun, ister iktidar partisinden ister mu
halefet partisinden olsun, onların yakalarına yapışmak da bizlerin borcu olsun. Çünkü, bili
yorsunuz, normal olarak, böyle bir ücreti alıp da bunu potaya attıkları zaman, işçi ücretlerine, 
memur maaşlarına kullanıyorlar, altlarına otomobil alıyorlar, gösteriş olsun diye park bahçe 
yapıyorlar... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Garajlarda aynı şeyi yaptılar, biliyorsunuz. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Evet, hepsi oluyor. 
Yani, dediğim gibi, artık bir mazeret ortadan kalkar; hiçbir belediye, kalkıp da, bana bu 

görevi yükledin, bu çöplerin toplanmasını, bertaraf edilmesini bu yönetmeliğe bağladın, ben 
bunu parasızlık sebebiyle yapamıyorum diyemeyecektir. 

Bakın, şimdi size bir iki belediyeden çarpıcı bir iki misal vereyim. Tabiî, Çevre Bakanlığı 
ile İçişleri Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı arasında oluşan heyetlerce burada göste
rilen gruplar ve dereceleri konusunda birtakım ön çalışmalar yapıldı. Burada bir örnek vere
yim : 7 nci grubun 5 inci derecesinde olan, yani ayda 25 bin lira verecek olan bir konut, mutlak 
surette, sosyal konutlar hatta daha küçük çapta konutlar sınıflamasına girecek. Yani, mesela 
o tarihte diyorduk ki -belki de aynı çalışmalar devam edecek- 50 metrekareye kadar olan bir 
bina 25 bin lira versin. 

Değerli arkadaşlar, halkımız böyle bir ücreti vermekten yüksünmüyor. Halkımız, esasen 
böyle bir ücreti başka sebeplerle, başka isimler altında veriyor. Hele İstanbul gibi büyük şehir
lerde çöpçü gelsin de çöpümü alsın diye»ona 25 bin lirayı bahşiş olarak veren evler var. Zaten, 
bu ücretler veriliyor, bu paralar veriliyor. 

Onun için, bu hazırlanan şartlara göre, bu grafiklere göre bir misal vereyim ^Ankara'da 
Çankaya Belediyesi için mevcut gayrimenkuller üzerinde yapılmış olan bir surveyde Çankaya 
Belediyesinin yıllık temizlik ve çevre vergisi, takriben 200 milyar. 200 milyar az para değil. Ne
den az para değil?.. Bakın Çankaya Belediyesi bu konuda 200 milyar lira gelir elde ediyorsa, 
diğer 6 tane ilçe belediyesini de düşünürseniz, demek ki Ankara'da 800 milyar veyahut da 1 
trilyon liraya yakın bir gelir elde edilecek. Bunun da -yine tasarıda görüyorsunuz- yüzde 20'si 
otomatikman Büyükşehir Belediyesine gidecek. Senede 200 milyar lira elde eden Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi Mamak çöplüğü gibi bir faciayı bir daha yaratmaz; çünkü, 3 000 3 500 
ton/günlük Ankara çöpünü bertaraf edecek bir çöp yakma fabrikasının bedeli, 1 trilyon lira 
civarında, Yılda 200 milyar liralık geliri olan bir belediye rahatlıkla 1 trilyonluk bir yatırımı 
yapar ve bunları güzel bir şekilde, temiz bir şekilde bertaraf eder; hatta ve hatta, bunların için
den faydalı olan maddelerden de gerekli maddî imkânları sağlar. Yani, içinden çıkan metalleri, 
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yanmadan mütevellik meydana gelecek enerjiyi o fabrikanın kendi enerjisi olarak kullanması 
ve en önemlisi, bir ton gibi bir maddeyi gömecek yerin ne kadar olduğunu, yandıktan sonra, 
onun 40 kiloya düştüğünü ve meydana gelen cürufların da karayollarında, asfalt yapımında 
alt zemin yapımı için kullanıldığını düşünürsek, bir taşla birkaç kuşun vurulduğunu da göreceğiz. 

Bu bakımlardan, biz bu kanun tasarısını destekliyoruz. Kanunda ufak tefek aksaklıklar 
olacaktır; bakın, söyleyeyim. Yani, o aksaklıkları bertaraf edelim de ondan sonra çıkaralım 
dersek, bu sefer de geç kalmış olacağız. 

Şimdi, esasında bu işin "kullanan öder, kirleten öder" prensibine uygun olarak yapılması 
da lazım. Yani, ileride, Batı ülkelerinde görüldüğü, örnekleri olduğu gibi, belki insanlara ka
dar indirmek lazım. Yani, biz bunu gayrimunkullere göre, işyerlerine göre, yani binaya göre 
koyuyoruz; ama, bir bina olur da içinde iki kişi oturur, bir bina olur içinde 12 kişi oturur... 
icabında, bunu ileride, belki birtakım tadillerle tam manasıyla kirletene, tam manasıyla kulla
nana kadar indirmek yoluna gidilmelidir; ama, bugün için, bu tasarı bir an evvel kanunlaşma-
lıdır ve belediyelerimize önümüzdeki Ağustos ayından itibaren bir para girmelidir ve süratle, 
artık böyle ilkel bir şeklide açığa atılan ve pek yakın bir gelecekte bir ikinci Ümraniye olayının 
olması muhtemel olan çöplüklerde -Mamak çöplüğünde, istanbul'daki Halkalı çöplüğünde, 
Kemerburgaz çöplüğünde, Aydınlı çöplüğünde tehlike çanları çalıyor- bir an evvel belediyeler 
bu işe koyulmalıdır. 

Esasen, bazı belediyeler şimdiden bu işlere başladılar. Ufak olmakla beraber 57 tane bele
diye, bu şekilde yakma fabrikaları için, modern deponi alanları için de gerekli temastan yaptı
lar. Dışarıdan yap-işlet-devret sistemine veyahutda kredili olarak yatırım sistemine tevessül edenler 
de oldu. 

Onun için, bu tasarıyı Doğru Yol Grubu olarak destekliyoruz ve müspet oy vereceğimizi 
bildiriyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyürek. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ardına, Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer. 
Buyurun efendim. (CHP sırtlarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALt DtNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de

ğerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, saygılarımı sunuyorum. 
Değerli arkadaşlarım, kentlerin, bir ülkede, bir toplum yaşamında ne kadar önemli oldu

ğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde, kırsal alanlarda yahut 
göçebe yerleşim alanlarında uygarlık yaratılmamıştır; bütün uygarlıklar kent yerleşim merkez
lerinin ağırlıkta olduğu bölgelerde yaratılmıştır. Günümüzde, ülkelerin gelişmişlikleri de kent
leşme oranlarıyla belirlenmektedir. Bir ülkede, insanların büyük çoğunluğu eğer kentlerde ya
şamaya başlamışsa, o ülke gelişmiş ülke, uygar ülke sayılmaktadır. Bizim ülkemiz de hızla geli
şiyor. Kent nüfusu köy nüfusuna göre hızla artıyor. Şu anda, Türkiye'de, insanların kabataslak 
yüzde 50'sinden fazlası kentlerde yaşıyor; ümit ediyoruz ki, 2000'Ii yılları bulmadan bu oran, 
en az, yüzde 80'i geçecektir ve geçmelidir ki, Türkiye, gelişmiş, uygar, çağdaş bir ülke olma 
yolunda adım atabilsin. 

Yalnız, bir şeyi saptamak gerekiyor: "Bize plan değil, pilav lazım" anlayışıyla, planlama
nın önemini yadsıyarak, biz özellikle ikinci Dünya Harbinden sonra ülkemizde meydana gelen 
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gelişmeyi, şehirleşmeyi çarpık bir şekilde yaşadık. İnsanlar kente akın akın geldiler, tarım ala
nındaki mekanizasyondan, hızla artan nüfusun fazlası şehirlere akın akın geldi; ama, bu in
sanlar, başlarını sokacak bir ev yapmak için altyapılı, imarlı alanlara dahi sahip olamadıkla
rından, dağ başlarında, sırtlarında malzeme taşıyarak gecekondu yapmak zorunda kaldılar. 
Büyük şehirlerimizin hemen hemen her birinde yaşayanların neredeyse en az yandan fazlası, 
gecekondu bölgelerinde, sağlıksız kentleşme alanlarında yaşıyor. Bu nedenle, belediye yöne
timlerimiz pek çok sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için, önce
likle, almadan vermenin ancak Tann'ya mahsus olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hizmetten ya
rarlanan, hizmetin karşılığını ödemelidir. Yoksa, belediyeler, hizmetten yararlanan yurttaşları
mızdan, hemşerilerinden para almasınlar, hizmet versinler dersek, olmayacak duaya amin de
miş oluruz. 

Bu bakımdan, belediye gelirlerini artırma açısından, belediye hizmetlerinin bir kısmını, 
özellikle temizlikle ilgili olanlarını karşılama açısından, önümüzdeki yasa değişikliği tasarısı 
olumlu bir tasarıdır. Eksikleriyle birlikte, yanlışlarıyla birlikte, gelirleri artırdığı, için belediye
lerin imkânlarını geliştireceği için olumlu bakılabilecek bir tasarıdır. Ancak, bundan önce, hatta 
bu konuyla birlikte şunu belirtmek gerekiyor: Bugün, belediyeler, bütün demokratikleşme ham
lelerine rağmen, hâlâ, idarî ve malî bakımdan özerk değildirler. Yerel otoritelerin, yerel yöne
timlerin idarî ve malî özerkliği, gerçek demokrasilerde vazgeçilmez koşuldur. Demokratikle
şen, demokratikleşmesini istediğimiz Türkiye'de, biz de, hem idarî bakımdan hem de malî ba
kımdan özerk yerel yönetim yapılarını, yerel hükümet yapılarını, Meclis olarak, bir an evvel 
gerçekleştirmek durumundayız. Bu böyle olmadığı için ne oluyor? Belediye gelirleri önemli 
ölçüde merkezî otorite tarafından dağıtılınca, partizanlık söz konusu oluyor, iktidarlar, kendi 
partilerine mensup olan belediye yönetimlerini kayırıyorlar, muhalefete mensup olan belediye 
yönetimlerini de cezalandırıyorlar* Bu haksizliğin ortadan kaldırılabilmesi için de, demokrasi
nin beşiği olan belediyelerin, idarî ve malî bakımdan özerk hale gelmesi gerekir. 

Bu, belediyelere bir özdisiplin de getirecektir. Nasıl bir özdisiplin? Şimdi, belediyeler, na
sıl olsa ben, iktidara mensup bir belediye başkanıyım, iktidar partisinin mensubuyum; gerek
tiği zaman, sıkışınca hükümet,! zorlarım, parayı alırım diye düşünüyor ve pek çok belediye, 
sanki istihdam sorununu çözmek görevleriymiş gibi, ihtiyaçları olmadığı halde, yüzlerce, bin
lerce insanı işe alıyor. Onlara iş de veremiyor. Zaman geliyor, sıkışıyor, hükümeti zorluyor pa
ra almaya çalışıyor, alıyor alamıyor; bazen maaş da veremiyor. 

Belediyelerde bu şekilde aşırı istihdamla işe girenler, iş yapmadan, emek vermeden, alın 
teri dökmeden yaşamaya da alışıyorlar, tufeyli hale geliyorlar. Aslında, onları bu şekilde işe 
almak iyilik de olmuyor; ama hepimiz biliyoruz, çoğumuza vatandaşlar geliyor, belediye maaş 
veremese de, iş olmasa da beni belediyede işe sok veya bir kamu kuruluşunda işe sok diye bize 
baskı yapıyor. Maaş veremiyor diyorsun; olsun, devlette alacağım olsun; iki üç sene sonra za
manı gelir alırız, hele bir girelim, geçici bile olsa girelim; nasıl olsa daha sonra kadroyu da 
koparırız düşüncesiyle hareket ediyorlar. 

tdarî ve malî bakımdan özerk bir belediyecilik yapısı bu sıkıntıyı da ortadan kaldırır. Her 
hizmetinin karşılığını, rasyonel bir şekilde, gerçekçi bir şekilde belediye meclislerinde belirleye
ceği oranlardaki vergilerle belediyeler, kent halkından toplar ve bu gelirlere göre bütçesini ha
zırlar, bu gelirlere göre kadrolarını belirler, bu gelirlere göre projelerini belirler, ihale bedelleri
ni belirler, yapacakları işleri belirler. Ayaklarını yorganlarına göre uzatan, idarî ve malî özerk
liği olan belediyeler yaratmak durumundayız. 
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Verecekleri hizmetlerin karşılığını, yapacakları yatırımların karşılığını halktan alan bele
diyeler, halkın doğrudan denetimiyle karşı karşıya olmak durumundadır. Halk, doğrudan kendi 
verdiği kent vergileriyle yapılacak hizmeti, yatırımı daha dikkatli bir şekilde denetler; çünkü, 
parası ondan çıkıyor. Aslında, doğal olarak şimdi de para milletten çıkıyor; ama farkında ol
muyor. Doğrudan, belli hizmetler için belli vergileri, belli yatırımlar için belli vergileri verir, 
belli fedakârlıkları halk yaparsa, halkın denetimi çok daha gerçekçi olur. 

Değerli arkadaşlarım, bütün gelişmiş ülkelerde, belediyeler, kendi gelirlerini kendi meclis
lerinde, kendileri kararlaştırıyorlar; belediyeler, yerel yönetimler, yerel hükümetler gibi çalışı
yorlar. Onların meclisleri de yerel parlamentolar gibi çalışıyor. Belli bir ana kanun çerçevesi 
içinde böylesine özerk yerel yönetimleri gerçekleştirmek görevimiz olmalı. 

Anavatan Partisinden değerli arkadaşımızın söylediği gibi, bu yasa tasarısında bazı eksik
likler var. Hepimiz biliyoruz, mülk sahibi, genellikle, her zaman izlenebilecek bir adrese sahip
tir; tapu kaydı vardır, emlak vergisiyle ilgili kaydı vardır; ama, mülklerin kiracıları zaman için
de sık sık değişebilir. Bu vergileri bürokratik vergiler olmaktan çıkarmak, kolay toplanır vergi
ler haline getirmek gerekir. O nedenle de, bu tasarıdaki vergi mükellefinin mülk sahibi olma
sında büyük yarar vardır. Bu yönde bir değişiklik yapılarak, bu yasa tasarısı kanunlaştırılırsa 
daha doğru olur. 

Bu yasa tasarısında, görebildiğimiz kadanyla, kamu kuruluşlarına ait mülkler hariç tutu
luyor. Bunun büyük sakıncaları var. Kamu kuruluşları da belediye hizmetlerinden yararlanı
yor, kamu kuruluşlarının çöpünü de belediye topluyor, kamu kuruluşlarının kanalizasyon so
rununu da belediye çözümlüyor, kamu kuruluşlarının suyunu da belediye veriyor, kamu kuru
luşlarının önünde bulunan yolları da, kaldırımları da belediyeler yapıyor. Kamu kuruluşları 
da, belediyeN hizmetleri karşılığı verilmesi gereken her türlü vergiyi vermeli. Bu, bir adaletsizliği 
de ortadan kaldıracaktır. Kent vardır, ağırlıklı kamu kuruluşlarına dayalı bir sosyal ve ekono
mik yapıya sahiptir. Eğer kamu kuruluşları vergi dışı bırakılırsa, burada haksızlık yapılmış olur. 

Kamu kuruluşlarının sadece kendileri değil, kiraya verdikleri mülkler de var, onların da 
hepsi vergi vermelidir. İstisnaları ortaya koyarsak, bu çıkaracağımız yasa güdük kalır, beledi
yelere, düşündüğümüz değerlerde geliri getiremeyebilir. 

Zaten, bu istisnaları başka pek çok alanda da ortadan kaldırmak gerekir. Bu istisnalar 
nedeniyle, bugün, yasama görevini yaptığımız Meclis binası, bütün çevresiyle birlikte, imar pla
nına aykırıdır. Neredeyse hemen hemen bütün kamu kuruluşları, imar planını ihlal eden kuru
luşlardır. Ankara'da, imar planında yeri olmayan, yeşil alanda yapılmış, iskan ruhsatı olma
yan binlerce, onbinlerce lojman vardır, yüzlerce kamu kuruluşu binası vardır. Sadece Ankara'
da değil, Türkiye'nin her yerinde bu böyle. İstisnalar nedeniyle, öncelikle, plan disiplinini, ka
mu dinlemiyor ve planı öncelikle kamu bozuyor. Kamu planı bozarsa, vatandaş bozduğu za
man, hemşeri bozduğu zaman, söyleyecek fazla söz kalmıyor... 

O nedenle, hem belediyelerin gelirlerinin artırılması açısından hem de genelde istisnalar 
yanlış olduğu için, burada, kamu kuruluşlarının vergiden muaf tutulması, kamu kuruluşlarına 
istisna tanınması hükmü kaldırılmalıdır, metinden çıkarılmalıdır; onlar da üzerlerine düşen 
katkıyı yapabilmelidirler. Kaldı ki ne olacak? Bir kamu kuruluşundan, bir başka kamu kuru
luşu olan, halka hizmet veren belediyeye kaynak aktarmış olacaksınız, hem de hizmet karşılığı. 
öyle, partizanca, iktidara mensup belediyenin başkanına yardım et, diğerine yardım etme an
layışı da yok burada; objektif ölçülerde, her kamu kuruluşu, aldığı hizmet karşılığı, vergisini 
vermiş olacak. 
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Sözlü olarak sunduğumuz bu değişiklik teklifleriyle birlikte, getirilen yasa değişikliği ta
sarısını yine de olumlu buluyoruz, bu konuda çaba sarf eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Başkan, hem size hem Başkanlık Divanı Üye
lerine hem de değerli milletvekillerine tekrar saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Gruplar adına başka söz isteyen bulunmamaktadır. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şahsı adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır, efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 

354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapan tasarıyla ilgili olarak şahsım adı
na görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan kıymetli grup sözcüleri, belediyelerin sıkın
tılarıyla ilgili meseleleri burada dile getirdiler. Belediyeler, vatandaşın, ülke nüfusunun yüzde 
60'ının günlük hayatında her gün karşı karşıya olduğu hizmetleri yapmaktadırlar. Belediyele
rin içinde bulunduğu sıkıntılar, bilgi eksikliğinden, mevzuat eksikliğinden, sevk ve idare, yeter
sizliğinden, merkezî hükümetle olan münasebetlerdeki düzensizlikten, iktidarda olan siyasî par
tilerin, hükümetlerin kendi partilerine mensup belediyeleri himaye etmesi ve diğerlerine üvey 
evlat muamelesi yapmasından kaynaklanan birtakım sıkıntılardır. Tabiî, belediyelerin, vatan
daşa götürdükleri hizmetler için paraya da ihtiyaçları var, bu parayı çok akıllı ve dikkatli kul
lanacak yönetimlere de ihtiyaç var. Maalesef, belediyelerin bir kısmı canını dişine takarak hiz
metle meşgulken, bazıları da, israf içinde bulunmakta, kaynaklarını keyfî birtakım sahalarda 
çarçur etmekte ye gelip hükümetin kapısına dayanmaktadır. 

Getirilen bu kanun tasarısı çöp meselesi için getirilmiştir. Değerli eski Bakanımız da bura
da söylediler, tabiî, İstanbul Ümraniye'deki çöp faciasından sonra bu kanun tasarısını çok sü
ratli bir şekilde getirme ihtiyacını hissettiler. Teşekkür ederiz; ancak, ben... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — 32 kişi öldükten sonra... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Evet; maalesef... 
Halk arasında bize atfedilen, Batılıların bir tekerlemesi var, onu burada söylemeye haya 

ederim; ama, maalesef, bizim yönetimlerimiz, bir türlü, meseleleri önceden görüp, tedbirli bir 
yönetim anlayışıyla toplumu yönetememektedirler; yönetemedikleri için de, iki de bir lastik 
patlamakta ve araba devrilmektedir. Bugün, Türkiye'nin genelinin geldiği manzara, bana bu 
sözleri burada üzülerek söyletiyor. Bu durum, tabiî, belediyelerde de aynıdır, değişen bir şey yok. 

Bu kanun tasarısını dikkatle tetkik ettim. Kanun tasarısının müzakeresine çok acele geçil
di. Bugün bir saat sözlü soruların görüşüleceğini zannediyordum. Ya yanlış anladım veya Da
nışma Kurulu kararıyla sıra değişti ve tasarının acele müzakeresine başlandı. Ben koşarak gel
dim ve bir noktada görüşlerimi arz ediyorum; müteakip maddelerde de peyderpey arz etmeye 
çalışacağım. 

Arz edeceğim husus şudur : Bu kanun tasarısı çok acele hazırlanmıştır. Bu kanun tasarısı 
yetersizdir. Bu kanun tasarısı meseleleri tedvir etmek için idareye yeterli imkânlar vermeyecek
tir. Muhterem Bakanımız da burada.ifade ettiler, "kanunda boşluklar vardı" dediler. Akıl için 
yol birdir. 

— 135 — 



T.B.M.M. B : 124 7 . 7 . 1993 . O : 1 

Bakın, kanun tasarısını okuyunca hemen gördüğüm husus şu : Bina esası getirilmiş. Bir bi
nada 20 daire var. bir binada 1 daire var, bir aile oturuyor; bir binada, 200 dükkân var, işyeri 
var; bir binada 1 tane dükkân var... Bunlar için ayrı sorumluluk yok kanun tasarısında, her
hangi bir şey getirilmemiş. Ben bunlar için önergeler hazırladım görüşülsün diye; ancak, bu 
acele müzakere zemininde ne görüşülür ne yapılabilir bilemiyorum; ama, hiç olmazsa zabıtla
ra geçsin diye burada arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bir kere, kanun tasarısında gördüğüm eksikliklerin başında "bina" 
lafzının kaldırılarak "mesken ve işyeri" diye tadat edilmesi lazım ve her meskeni ve işyerinin 
ayrı mükellefiyet tesis etmesi Lazım. Böyle bir düzeni getirmek lazım. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Var... Var... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Yoktur efendim; gerekçede "Mesken" denmesine rağmen, 

kanun tasarısının metninde bu ifade yok. Uygulayıcıların da bunu dikkate alacağını, zannet
miyorum. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — "Konut" var efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — "Konut yedinci gruba dahildir" diyor; ancak burada ko

nutla ilgili mükellefiyete ait bir şey yok, binadır esas olan. 
Bakın, maddenin üçüncü fıkrasında; "Çevre Temizlik Vergisinin mükellefi, her ne şekilde 

olursa olsun, binaları kullananlardır. Boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi binaların 
malikleri veya malik gibi tasarruf edenlerdir" denmektedir. 

Tabiî, maddenin ikinci cümlesi de yanlış ayrıca. Bir kere, bina esasini almış; tasanda açık 
bu. Bu, büyük hatadır, bunun değiştirilmesi lazım. Bu konuyla ilgili olarak önerge verdim, 
Muhterem Hükümet temsilcisi ve Komisyon katılırsa, önergenin müzakeresi sırasında düzelti
lebilir. 

Bunun devamındaki ikinci cümle ise, "boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi bina
ların malikleri veya malik gibi tasarruf edenlerdir" deniyor. Arkadaşlar, biz bu vergiyi niçin 
koyuyoruz? kanalizasyona atılan pis sular için koyuyoruz; bu bir. İkincisi, çöp için koyuyoruz 
ve katı atık dediğimiz budur. Bir ev boşsa, bir işyeri boşsa, çöp çıkmıyorsa, kanalizasyon akın
tısı yoksa, ne vergisi alacaksınız? Bu, doğrudan doğruya haraç olur. Buna hakkımız yok. 100 
dükkanlı. 20 daireli, 40 daireli yapılmış bir işyeri var, 3 tane dairesi iskân edilmiş, diğerleri 
boş; boş olan dairelerin çöp vergisini de ev sahibi ödeyecek demektir. Yani, burada yanlışlık 
var, bunun da bu fıkradan çıkarılması lazım. Bu konuda önergem var. 

Diğer bir husus : Mükellefiyetin tesisiyle ilgili birtakım tarifler getirmek lazım. Binayı yapmış 
olmak, iskâna açmış olmak... Eğer iskân edilmemişse vergiye kaynak teşkil etmemesi lazım. 
Onun için de elektrik veya su abonesi olma gibi birtakım tarifler getirmek lazım. Tasarıda bu
nu da eksik gördüm. 

Bizim bürokratlarımız, bakanlıklarımız nasıl kanun tasarısı hazırlarlar, maalesef bilemi
yorum. Batı'da bu kanunlar vardır. Batı, çöp meselesine yüz sene evvel girmiştir, hiç olmazsa 
onlardan alıp tercüme etsinler, baksınlar, değerlendirsinler. Tabiî Hükümet üyelerinin ve mil
letvekillerinin böyle bir kanunun detayına girme şansları yoktur. Ben merak ettiğim için bu 
konuyu araştırdım ve bunları tespit ettim. 

Yine, dördüncü fıkrada bir tarife verilmiş, 7 tane grup, 5 tane derece var. Bunun manası, 
35 tane değişik vergi var demektir. 7 gruba giren binaları kim tespit edecek? Bakanlar Kurulu 
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tespit edecek. Muhterem arkadaşlar, geçen Hükümet döneminde, burada, uzun uzadıya Yetki 
Kanunu Tasarısını müzakere ettik -sonra geri çekildi veya çekilmedi- ne dedik orada? "Bakan
lar Kurulu ufak tefek işlerle uğraşmasın, temel politikalarla uğraşsın. Bakan veya başbakan, 
doğrudan doğruya yetkisini kullansın, imzalasın, Cumhurbaşkanına dahi gitmesin, böylece me
seleler hızlı yürüsün." Biz, şimdi, 7 grup bina hangi şehirde, hangi gruba girecek, hangi ücret 
tarifesine girecek; yani 35 bilinmiyenli bir denklemi, 34 bakandan oluşan Bakanlar Kuruluna 
çözdüreceğiz. Tabiî, bürokratlar ne getirirse o olacaktır. Bu da yanlıştır. 

Bakanlar Kuruluna bu yetki verilirken, 
Müteakip fıkrada, yine 5 derecenin takdiri de belediye meclislerine verilmiştir. Düşünün 

ki, bir şehirde 3 bin bina var, 5 bin bina var, 10 bin bina var... Bugün 400 bin nüfuslu belediye
lerimiz var. Belediye meclisi oturacak, her sokaktaki binaları teker teker -10 bin binayı, 20 bin 
binayı- elden geçirecek; bu binanın derecesi şu olsun diyecek. Tabiî, bu da birtakım kayırmala
ra, keyfî tasarruflara sebep olacak ve neticede sonu gelmeyen itirazlar, sonu gelmeyen birtakım 
şikâyetler söz konusu olacak. Ayrıca, mahkemeleri ve idareyi de, birtakım, sonu gelmeyen meş
guliyetlerin içine götürecek. 

Bu konuyla ilgili bir önerge verdim -tabiî, diğer fıkralarla ilgili önergelerim de olacak ha
zırlayıp yetiştirebilirsem- orada getirmek istediğim esas şudur : Bu kanunla, doğrudan doğru
ya mesken ve işyeri mükellef tutulmalıdır. Konulan ücretler de tek kalem olarak verilmelidir. 
Mesela, tasarıda en büyük binalar için 100 bin lira denmiş, eğer mesken için de 100 bin lira 
uygunsa, 100 bin lira tavan ücreti olarak alınmalı ve belediyeler, kendi şehirlerine, bölgelerine 
göre, bu ücreti 90 bin liraya kadar da indirebilmeli, 10 bin liraya kadar da indirebilmeli veya 
sıfıra kadar da indirebilmelidir. Niye? Çünkü, İstanbul'da çöpü aldığınız zaman 20 kilometre 
ileriye götüreceksiniz. Akyazı'da, Karapürçek'te çöpü aldığınız zaman 3 kilometre ileriye gö
türeceksiniz. Tabiî, bunlarda işçi ücretleri farklı, sosyal haklar farklı, maliyetler farklı olacak
tır. Yani, çöp meselesini ele alırken, çöp meselesini sağlıklı bir şekilde yönetmek istiyorsak, 
maliyetleri ve belediyelerini durumunu esas alan yeni bir yaklaşım getirmek lazımdır. 

Temennim, Sayın Bakanın bu tasarıyı geri çekmesi ve acele, tekrar müzakere edip, kulla
nılabilir bir tasarı getirmesidir. Aksi takdirde, belediyeler, sonu gelmeyen ihtilaflar ve mahke
melerle uğraşacaklar ve bu tasarı da istenen neticeyi vermeyecektir. 

Hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Şahsı adına son konuşmayı yapmak için, Kayseri Milletvekili Sayın Doktor Seyfi Şahin'i 

davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Şahin. 
SEYFt ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, milletvekilleri 

olarak sizlerin en büyük problemi, belediye başkanlarının talepleridir. Çoğunlukla bunları kar
şılayamamaktasınız. Belediyeler de halka gerekti şekilde hizmeti götürememektedirler. 

Burada esas problem, devletin halkla iyi ilişkilere girememesi veya belediyelerin halkla iyi 
ilişkiler içerisinde olmaması ve karşılıklı güvenin sağlanmamasındadır. 

Biz biliriz ki, Türk,tarihinde, devletle halk arasında tam bir güven vardır. Vatandaşlar, 
devlet hizmetlerini çoğunlukla kendileri yürütmek ister; yoldaki taşı alır ki, kendisine sevap 
olsun, vakıflar kurar ki, hayır olsun... 
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Fatih zamanında, tükürülen yerleri temizlemek için özel bir vakıf kurulmuştur. Bütün te
mizliğin ve halka her türlü hizmetin götürülebilmesinin temelinde, bizim düşündüğümüz sa-
dakai cariye dediğimiz anlayış vardı. Yani, "ben öldükten sonra da defterim kapanmasın, bü 
hizmetim ve sevabım devam etsin'' diye bir anlayışın getirdiği vakıf sistemi yoluyla, gerek bele
diye hizmetleri gerekse bugün sıkıntıda olduğumuz devlet hizmetlerinin birçoğu vatandaşlar 
tarafından görülmekteydi. 

Vatandaşlar bunu eskiden nasıl yapıyorlardı?.. Hepiniz bilirsiniz ki, büyük şehirlerimiz
de, atalarımızın, hatta padişahlarımızın dahi şahsına ait bir evleri yoktur. Bunlar, Osmanlı Dev
letini, Topkapı Sarayından 500 yıl idare ettiler. O da, Osmanlının kendi yaptığı bir bina bile 
değildi; ama bugün, 1 000 senelik, 800 senelik, 500 senelik sadakai cariye dediğimiz vakıf eser
lerini görmemiz mümkündür. Bunlar vatandaşa hizmet için yapılmış eserlerdin 

Bugün, okullarımızı devlet yaptırmaktadır, eskiden ise okullarımızı vatandaş yaptırmak
taydı, hatta bunun için de yarışa girmekteydi. Şimdi, vatandaş ile devlet arasında bir kovala
maca hüküm sürmektedir; vatandaş, devlete vergi vermek istemez, devlet illâ almak ister... Bu 
şekilde karşılıklı bir anlaşmazlık devam edip gitmektedir. 

Belediyelerin gelirlerinin çoğaltılmasında ve özellikle çevre sağlığı konusunda bu güzel ta
sarının -ki, gerçekten ihtiyaçtı, daha da şümullendirilmesi lazım- getirilmesi çok büyük bir ih
tiyacı karşılayacaktır. 

Çevre sağlığına yönelik, yeni vakıfların oluşturulup, vatandaşın bunu desteklemesi yönünde 
bazı faaliyetlere girişilmesinde kanaatimizce fayda vardır. 

Bu tasarı kanunlaştıktan, çıktıktan sonra gerekli tahsisat ayrılacak ve toplanan paralar 
bir fona aktarılacak; bu güzel; ama, vatandaşlar bu parayı vermemek için yeni yollar araya-
caksa, gene kaçamak yollar arayacaksa, kanunda açıklar arayacaksa bunun için alınacak ted
birler de gereklidir. 

Benim acizane kanaatim, çevre sağlığı konusunda yapılması gereken en önemli girişim eği
timdir. Belediyelerimiz bugün birçok radyo ve televizyon istasyonları açmakta ve buralardan 
çeşitli yayınlar yapmaktadırlar. Hatta belediyelerle ilgili devlet bakanlıkları da, verginin gereği 
hususunda, kendi millî kültürümüz ve inancımız doğrultusunda, yeni yayınlar yaparlarsa, ver
gi toplanması ve bazı vatandaşlarımızın kurduğu vakıflar yoluyla hizmetlerin kolayca yürüye
bileceği kanaatindeyiz. 

Bir başka önemli konu da, Türkiye'nin sanayileşmesi, istihdam konusu ve üretimin artı
rılması hususlarında devletimizin takip ettiği, yanlış politikadır. Türkiye, sanayileşmemiş bir 
ülkedir; Türkiye, kendi borcunu karşılayamayan bir ülkedir; Türkiye, üretimi gittikçe azalan 
bir ülkedir. Türkiye, bugün, KİT'ler sebebiyle fabrikaları kapatmakj zarara girmek ve bir sürü 
işsizlik sorununu, istihdam problemini yaratmak durumuyla da karşı karşıyadır, böyle bir ağır 
sıkıntı içindedir. -

Burada, Türkiye'nin sanayileşmesinle ilgili bir konuyu gündeme getirmek istiyorum : Yeni 
kurulmuş bir sanayi tesisini düşünelim -ki, Türkiye'de gerek enflasyonun düşürülmesinde, ge
rekse kalkınmanın sağlanmasında en önemli konu sanayileşmedir- böyle bir yerin işletme ser
mayesini bile bulmadan, yeni bir vergiyle karşılaşması yanlış olacaktır sanıyorum; çünkü, bir 
sanayi tesisi kurulduğu zarnan -birçok işadamı sayın milletvekillerimiz de aramızdadır- bunun 
sadece sigorta primleri bile büyük yekünler tutmaktadır. Bunun dışında, iş Kanunuyla ilgili, 
SSK Kanunuyla ilgili, Sendikalar Kanunuyla ilgili, Türk Ticaret Kanunuyla ilgili ve diğer 
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kanunlarla ilgili büyük engelleri vardır ve bunlar sanayimizi engelleyen problemlerdir. Bütün 
bunlar varken, bu engellerden birisi de bu olmamalıdır. Benim acizane teklifim, yeni kurulan 
bir tesisin -ki, hem Üretimi artıracak hem istihdam problemini halledecektir- en az iki yıl bu 
tür vergiden muaf tutulmasıdır. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı aranacaktır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 

yetersayısı aranması istenmiş; bulunmadığı görülmüştür. 
10 dakika ara veriyorum. 

Knpnnnsn Saati : 1730 
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tKtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 17.45 
BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlıı 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

17. —Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ye 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 354) (Devam) 

BAŞKAN — Çalışmalara bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerindeler. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine geçilmesi oylanırken 

karar yetersayısı aranmış ve bulunamadığı için Birleşime ara verilmişti. 
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 44 üncü mad
deden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 44 üncü madde eklenmiştir. 

"4. Çevre temizlik vergisi : 
MÜKERRER MADDE 44. — Belediye sınırlan ve mücavir alanlar içinde bulunan ve.be-

lediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer 
şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir. 

Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzelkişiliğine ve bun
ların kuracakları birliklere, kanunla kurulan üniversitelere ait ve münhasıran bunların hizmet
lerinde kullanılan binalar ile dinî hizmetlere ait umuma açık ibadethaneler, karşılıklı olmak 
şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçile
rin ikametine mahsus olan binalar, merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, mil
letlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar ve bunların müştemilatı bu ver
ginin kapsamına dahil değildir. 

Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları kullananlardır. 
Boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi, binaların malikleri veya malik gibi tasarruf eden
leridir. 

Çevre temizlik vergisi, katı atıklar için aşağıdaki tarifeye göre aylık olarak hesaplanır. 
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Aylık Vergi Tutarları (TL.) 

Bina Grupları 

1. Grup 
2. Grup 
3. Grup 
4. Grup 
5. Grup 
6. Grup 
7. Grup 

1. Derece 

5 000 000 
3 000 000 
2 000 000 
1 000 000 

600 000 
300 000 
100 000 

2. Derece 

4 000 000 
2 500 000 
1 750 000 

800 000 
500 000 
250 000 

80 000 

3. Derece 

3 000 000 
2 000 000 
1 500 000 

600 000 
400 000 
200 000 

60 000 

4. Derece 

2 500000 
1 500 000 
1 000 000 

400 000 
250 000 
150 000 
50 000 

5. Derece 

2 000 000 
1 000 000 

750 000 
200 000 
150 000 
100 000 
25 000 

Tarifede yer alan tutarlar; önceki yılda uygulanan tutarlara, bunların Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı ile çarpılması sonucu bulu
nacak tutarın eklenmesi suretiyle her yıl yeniden belirlenir. Verginin belirlenmesinde, 1 000 li
raya kadar olan tutarlar atılır. 

Bakanlar Kurulu; bu tarifede yer alan vergi tutarlarını, kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
belediyeler ile nüfusu 5 000'den az olan belediyelerde % 50'ye kadar indirmeye, bina grupları 
ve belediyeler itibarıyla ayrı ayrı °/o 100'e kadar artırmaya yetkilidir. ' 

Bakanlar Kurulu tarifede yer alan bina gruplarını tayin ve tespit eder. Ancak, konular ye
dinci gruba dahil edilir. Gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceği, binaların bulun
dukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklükleri de dikkate alınarak belediye 
meclislerince 6elirlenir. ' 

Katı atıklar için çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak 
ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibariyle tahakkuk etmiş sayılır. Tahak
kuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan koymaya mahsus mahalle
rinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. 

Yıllık olarak tahakkuk eden bu vergi, mükelleflerce her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde 
iki eşit taksitte ödenir. Yeni binalarda bu verginin ödenmesi mükellefiyeti, bina takvim yılının 
ilk altı ayı içinde bitmiş ise yılın ikinci yarısından, yılın ikinci yarısında bitmiş ise ertesi takvim 
yılından itibaren başlar. 

Binaları kullanmak dolayısıyla mükellef olanların, adlarına tarh ve tahakkuk ettirilerek 
tahsil edilen vergiler, red ve iade edilmez. 

Yanan, yıkılan ve benzeri nedenlerle tamamen kullanılmaz hale gelen binalarla, kanunla
rın verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalarda mükellefiyet bu durumların 
meydana geldiği tarihte sona erer. 

Belediyeler, atık su ile ilgili olarak da; katı atıklarla ilgili tarifede yer alan bina gruplarını 
topluca veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve su tüketim bedelini aşmamak üzere meclisle
rince belirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi alırlar. Atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi, 
su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etmiş sayılır ve bu bedel ile birlikte tahsil çdilir. 
Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan belediyelerde ise, atık su 
bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. 
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Bu madde uyarınca tahsil edilen vergilerin % 10'u tahsilatı takip eden ayın 15'inci günü 
akşamına kadar Çevre Kirliliğini önleme Fonu'na aktarılır. Bakanlar Kurulu Fon'a aktarıla
cak paya ilişkin oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Süre
sinde aktarılmayan paylar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
51 inci maddesinde belirlenen oranda hesaplanacak tutar kadar fazlası ile birlikte ödenir. 

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından tahsil edilen katı 
atıklara ilişkin çevre temizlik vergilerinin % 20'si münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş 
ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyelerine tahsilatı takip eden ayın 15 inci 
günü akşamına kadar aktarılır. 

Bu madde uyarınca tahsil edilen vergiler çevre temizliği gayesi dışında kullanılamaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ye esaslar, İçişleri ve Çevre Bakanlıklarının gö

rüşleri alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenir." 

BAŞKAN—Gruplan adına söz isteyen var mı? 
Anavatan Partisi Grubu adına, tstanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruflu; buyurun 

efendim. 
Sayın Maruflu, süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (tstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; görüştüğümüz bu yasa tasarısı, çevre konusuyla' ilgili olması açısından fevkalade 
önem arz etmektedir. Anayasamızın 56 ncı maddesi "sağlıklı çevreyi temin etmek devletin ve 
vatandaşların görevidir" demektedir. Dikkat edilirse, burada, kamuya olduğu kadar, vatanda
şa da birtakım yüklemler getirilmektedir. 

Bu yasa tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, ben, bir düşüncenin eseri 
olarak bir önerge hazırlamıştım ve o önergeyi Komisyon üyesi arkadaşlarımız da uygun gördü
ler ve desteklediler. 

Benim, belediyelere gelir sağlanmasına bir itirazım yok; ancak, belediyelerin bu gelirleri 
yerinde kullanmasını sağlamamız lazım. Çünkü, çöp sorunu birtakım modern tesislerin ku
rulmasına gereksinme gösteriyor. Onun için, verdiğim önergede "bu yasa uyarınca toplanan 
gelirler, münhasıran, belediyelerin çöp imha tesisleri ve çöp fabrikaları kurmasında kullanılır" 
demiştim. Tabiî, tasarı Komisyonda görüşülürken, Komisyon Başkanımıza verdiğimiz yetki çer
çevesinde benim bu önergem, tasarının 1 inci maddesinin son fıkrasının bir üst satırında "Bu 
madde uyarınca tahsil edilen vergiler çevre temizliği gayesi dışında kullanılamaz" şeklini al
mıştır. Bu, bir ölçüde benim istediğimi karşılıyor; ama, ben, katiyetle söylüyorum ki, bu mad
deyle belediyelerin, elde edecekleri gelirleri, çöp imha tesisleri ve çöp fabrikaları kurulmasında 
kullanmaları gerekmektedir. Yani, gene bununla bir personel politikası izlenecekse ve "çöp 
temizliği" adı altında gene personel istihdamına gidilecekse, bu yasa da, belediyelere sağlanan 
diğer gelirler gibi bir fayda vermeyecektir. 

Değerli milletvekilleri, bundan bir süre önce, tstanbul Ümraniye Hekimbaşı Çöplüğünde 
bir facia yaşanmıştır ve bu facia sonucunda da 30'un üzerinde vatandaşımız hayatını kaybet
miştir. Daha önce ve şimdi görev başında olan belediyeler mutlaka birçok faydalı hizmetler 
yapmışlardır; ancak, bu çöp konusu nedense ihmal edilmiştir. 

Ben, Çevre Koruma Vakfı kurucularındanım ve bu vakıf çerçevesinde Avrupa'ya yaptığı
mız bir seyahatte, özellikle Fransa'da, ispanya'da, ingiltere'de, Belçika'da ve İskandinav ülkele-
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rinde bizi gezdirdiler. Oralarda bu çöp meselesinin gayet bilimsel ve modern şekilde çözümlen
diğini bizzat gördük. Dün gene bir basın organında vardı; Türkiye'de mevcut belediyelerin bü
yük çoğunluğunda, zannederim 2 600 belediyenin 1990'ında çöp konusunda gerekli önlem alın
mamıştır. Medorn anlamda çöplüğü olan belediyelerin sayısı da 5'i geçmemektedir, özellikle 
İstanbul, Ankara ve tzmir gibi büyük şehirlerimizdeki artan nüfus karşısında çöp sorunu bü
yük önem arz etmektedir. 

Benim seçim bölgem olan Yakacık ve Aydınlı'da iki tane çöplük vardır. Bunlardan Yaka
cık Çöplüğü kapatılmış ve rehabilitasyon önlemleri alınmıştır. Ancak, bu çöplük, genelde teh
like arz etmekte olup, bunun için, bu çöplüğün devamlı gözetim.altında bulundurulması ge
rekmektedir. Aydınlı Çöplüğü ise, benim istediğim anlamda modern ve bilimsel bir çöplük de
ğildir. Ümidim, bu yasa çerçevesinde, şu anda görevde olan ve gelecek olan belediyelerin, tek
rar acı olaylara neden olmamak için, en kısa zamanda modern çöp tesisleri kurmasıdır; çün
kü, hesap ettiğiniz zaman, bu yasa çerçevesinde, bir hayli meblağ, bir hayli para toplanacaktır. 

Değerli arkadaşlar, benim, bu tasarının 1 inci maddesiyle ilgili olarak gördüğüm, bazı "hariç 
tutulma" durumlan vardır. Mesela, "üniversitelerin çöpleri alındığı zaman, bunlara vergi 
konulmayacaktır" denilmektedir. Bana göre, üniversitelerden de vergi alınması lazımdır. Gene 
bir arkadaşımın söylediğine göre, Boğaziçi Üniversitesinden, günde üç dört kamyon çöp alın
maktadır. Bu nedenle, üniversitelerin de bu vergi kapsamına alınması lazım. 

Burada şu espriden hareket ediyorum : Büyük şehirde yaşamanın bir bedeli olması lazım. 
Maalesef, belediyelere, son zamanlarda büyük yükler düşmüştür. Tabiî, belediyeler de, yanlış 
personel politikası nedeniyle görevlerini yeterince yerine getirememektedirler. Onun için, ver
diğimiz bir önergede, üniversitelerden de vergi alınması gerektiğini belirttik. 

Yine, bir arkadaşımızın işaret ettiği gibi, buradaki "bina" dan maksat, o binadaki daire
leri, bağımsız bölümleri ayrı ayrı düşünmektir. Zaten, burada, tasarının 1 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında, "konut" adı altında, zannediyorum ki, binalarda bulunan daireler kastedilmiştir 
ve onlardan da vergi alınması söz konusu olacaktır. 

Bunun dışında, yine Plan ve Bütçe Komisyonumuzda yapılan bir değişiklikle, Bakanlar 
Kuruluna, aylık vergi tutarlarını yüzde 100 artırma yetkisi verilmiştir; bu da yerindedir. 

Bu çerçeve içinde, bu tasarıyı desteklediğimizi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Belediye Gelirleri Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesi 
üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, çevre temizlik vergisi deyince, iki konu üzerinde durmak bence biraz 
yanlış gibi; yani, katı atıklar ve atık su üzerinde durulmuştur. Halbuki, şehri kirleten daha bir
çok etkenler vardır. Bunlar üzerinde de durulursa, daha faydalı olur kanaatindeyim. 

Bunlar nelerdir?.. İnsanların şehirleri kirletmesi; yani, balkona çamaşır asılması, balkon
dan caddeye çöp atılması, su atılması gibi çeşitli uygulamalardır. Bu şekilde, çevreyi kirleten 
çeşitli atıklar atılıyor; ama bunlar üzerinde herhangi bir yasaklama gelmemiştir. Bu arz etti
ğim konular, tamamen belediyenin inisiyatifine kalıyor ve bu konuda tamamen hissi hareket 
ediliyor. 
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Mesela, bir vatandaş, evindeki halıyı yıkamış, balkona asmış, aşağıya su akıyor ve onun 
altından geçen insanın üzerine su damlıyor. Temiz, güzel bir elbise giyip sokağa çıkmışsınız; 
ama, yukarıdan su aktığı için elbiseniz berbat olmuş... Hemen belediyeye telefon açıyorsunuz, 
"şuradan geçerken üzerime su damladı, elbisem kirlendi" diyorsunuz; eğer, o anda belediye 
bir icraat yaparsa, görevliler geliyor, 3-5 bin lira, 10 bin lira ceza yazıyor, gidiyor. Bunun başka 
yolu da yok. Halbuki, bu tasarıya, "binalardan, konutlardan, başka birisini rahatsız edecek 
şekilde su veya başka bir madde dökülürse, buna da şöyle bir maddî ceza verilecek" diye bir 
madde konsaydı, bence daha iyi olurdu. Bir zamanlar, istanbul'da, yerlere tükürenlerden de 

(ceza adı altında vergi alınıyordu. Hakikaten bu da çok çirkin bir şeydi; bundan dolayı o zama
nın valisi görevden alındı. Yani, arz etmek istediğim, çevre yalnız katı atık maddelerle, atık 
suyla, kirli suyla kirlenmiyor, daha birçok şeylerle kirleniyor. Bunun da yönetmelikle düzenle-; 
rek üzerinde durulursa iyi olur. 

Şimdi, burada bir tarife konmuş. Bence bu tarife pek tutarlı değil. Şöyle: Yedi gruba ayır
mışız. Diyelim, birinci grupta, birinci derecede bir konutunuz var; buna ayda 5 milyon temiz
lik vergisi vereceksiniz. Aslında bu fazla kirleten bir bina da değil; ama... 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) — Konutlar yedinci grupta... 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Ama, burada, birinci gruptaki insanı da düşünmemiz 

lazım. Bundan ayda 5 milyon para alacaksınız. Ne parası? Katı atık parası. Sonra? Artı, atık 
su parası... Ne olacak? Belki 2-3 milyon da ona koyacaksınız; yani diyelim ayda 7-8 milyon 
lira, Çankaya'da oturan bir insan yergi verecek; temizlik vergisi... Bu insanın bir de kirada otur
duğunu düşünün; 10-15 milyon da... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — O rakamı konutlar değil, büyük fabrikalar verecek. • 
HÜSEYtN ERDAL (Devamla) — Ama, bunun izahı yok... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)— Anlayan anlıyor canım... 
HÜSEYtN ERDAL (Devamla) — Arkadaş, ben mimarım, yıllardan beri bu işin içinde

yim. Sizin anlamadığınızı da ben anlarım; ancak, burada öyle bir açıklık yok. 
HÜSEYtN BALYALI (Balıkesir)•— Vergi tablosu olacak o. 
HÜSEYtN ERDAL (Devamla) — Açıklık yok!.. 
Sayın Balyalı, kusura bakma, biz bunları biliriz; ama böyle, bağırıp çağırmayız. 
HÜSEYtN BALYALI (Balıkesir) — Yok, yok, bağırmak değil; açıklamak istemiştim. 
HÜSEYtN ERDAL (Devamla) — Şimdi, burada açıklık yok. 
Tabiî, kirli sular için de, kanalizasyon için de "çevre kirliliği ücreti, belediye meclisi veya 

belediye encümeni tarafından tespit edilecek" deniyor. Onun da kanuna konması belki daha 
uygun olur; ancak, tabiî, orada ayırmış, "kullanılan suyun bedelini geçemez" diye; ama, bu
na da açıklık getirilmesinde fayda var. 

Demek istediğim, bu miktarları daha açıklayıcı bir ifade olsaydı, daha iyi olurdu. Yani, 
bendeniz bunun alınmasını istiyorum, mutlaka çevre vergisi alınması lâzım; ancak, ifadeler 
daha açıklayıcı olabilirdi. 

Arkadaşlar, aslında benim üzerinde durmak istediğim bir konu var. Şurada deniyor ki : 
"Bu madde uyarınca tahsil edilen vergiler, çevre temizliği gayesi dışında kullanılamaz." 

Hepiniz biliyorsunuz, bugün trotuarları, caddeleri otolar kaplamış; yayalara yer kalma
dı... Şimdi, biz Türkiye'de, otoparklarla ilgili kanun ve yönetmelikler çıkardık; belediyeler, 
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1965 yılından beri bundan dolayı, inşaat ruhsatı verirken, vatandaştan otopark parası alıyor; 
Ankara da dahil... Hiç gördünüz mu, herhangi bir belediye, bir yeri istimlak etmiş, bir mahal
leye veya bir yere otopark yapmış ve buraya vatandaş otosunu koymuş?.. Hayır. Nereye kulla
nıyor bu parayı?.. Tabiî, belediyelerin parası yetmediği için, aldığı bu otopark parasını ya per
sonele veya başka yere kullanıyor. Bu da onlara hiç sorulmuyor. 

O kanunda da, aynı şimdi koyduğunuz madde gibi, "bu para, bu mevzuun dışında başka 
yere kullanılamaz" deniliyor; ama, bu otopark paraları kullanılıyor... Ne yapıldı? Hiçbir şey 
yapılmadı. Hiçbir belediye başkanına, bu otopark parasını niye başka yere kullandın, niye oto
park yapmadın diye, ne İçişleri Bakanlığı ne de başka bir merci soru sordu... 

Şimdi, korkarım ki, bu çevre vergisinden toplanan paralar da, temizlik için değil, beledi
yenin personeline veya başka yerlere kullanacak. 

O bakımdan, burada bir müeyyide olması lazımdı; yani, başka maksatla kullanıldığı za
man şu ceza verilir denmesi lazımdı. Yoksa, bu, belediyeye iyi bir gelir kaynağı... Sonra, istedi
ği gibi de artırabiliyor belediyeler; yani atık suyu daha da artırabiliyor; vergiyi de Bakanlar 
Kurulu yüzde 100 oranında artırabiliyor. 

Belediyeler, parası kalmadığı zaman, zamanın tçişleri Bakanına gelecekler, "bizim para
mız kalmadı, Bakanlar Kuruluna bu teklifi götürün de, bizim çevre temizlik vergimiz yüzde 
100 oranında artsın" diyecekler ve vergi de o şekilde artacak; belediye para kazanacak ve as
lında bu paralar da çevreye harcanmayacak... 
, Arz etmek istediğim şu : "Başka maksatla kullanılamaz" denilmesine karşılık, kullanırsa 
ne olacağına dair bir müeyyide getirilmemiş ve ifade boş laftan ibaret bir şey durumunda kal
mış; çünkü, bunun acısını çektik... Türkiye'de kanunlar açık olmazsa, her şey, belediye başka
nı veya o yönetimin istediği şekilde gidiyor. ' 

Bu tasarıya göre, bir belediye çevre temizlik vergisini aldı, çevre temizliğinin dışında bir 
yere kullandı... Ne yapacağız?.. "Kullanamaz" diyoruz; ama, müeyyidesi yok. O bakımdan, 
bu madde çok muğlaktır. 

Müeyyide, yönetmelikle de getirilmez tabiî; yönetmelik, kanunu değiştiremez. Madde, çevre 
temizliği açısından noksan ve eksik hazırlanmıştır; daha geniş olabilirdi; ama, hayırlı bir tasa
rıdır; kanunlaştıktan ve biraz tatbik edildikten sonra, noksanlıkları ve yanlışlıkları tespit edilir 
ve yeni bir değişiklikle yine düzeltilebilir. Ancak, bü tasarı, bu haliyle eksiktir, yeterli değildir; 
ama, buna rağmen iyi bir tasarıdır. 

Tasarının hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Erdal, teşekkür ederim. 
Siyasî parti grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına, İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya. 

. Buyurun Sayın Dumankaya. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyeleri 
rahatlatmak için, çok acele, incelenmeden, tartışmadan getirilen bu bir maddelik kanun tasa
rısının tümü üzerinde konuşma yaparken, noksanlıklarını dile getirmiştim. 

Esasında, belediyelerin çok büyük malî sıkıntıları vardır; ama, -İstanbul'da her gün bir 
ilan görüyoruz- işçisine para ödeyemeyen belediyeler, 3 milyar 5 milyar verip yabancı sanatçı
lar getirmek suretiyle festivaller düzenliyorlar. 
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Demin söylediğim gibi, eğer, bu maddedeki çevre temizlik vergisinde kiracıları mükellef 
olarak kabul edersek, bir yanlışlık yapmış oluruz. Belediyelerin, 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununu anlayan yetişmiş elemanları yoktur, icra memurları yoktur. Maliye ise, yetiş
miş kadrosu olduğu halde, birçok Gelir Vergisini tahsil edememektedir. O nedenledir ki, ka
nunları sağlam çıkarmamız lazımdır. 

Bazı bürokratik engeller bizi yanlış kanun çıkarmaya sevk ediyor. Eğer kiracıyı mükellef 
olarak kabul edersek, demin de söylediğim gibi, kiracı sekiz ay oturdu, başka bir vilayete git
ti.., Nereden bulacaksın, ne olacak? Belediye avukatı,, 300 bin liralık, 500 bin liralık dosyayı 
takibe alacak, muameleler, yazışmalar başlayacak, dosyalar arşivlere dolacak ve küflenecek. 

O halde şunu yapmamız lazım : Bu binaların tapusu kimdeyse, çevre temizlik vergisini 
de ondan almamız lazım. Eğer böyle yaparsak ne olacaktır? Mal sahibi gayrimenkulunu kira
ya verirken, kira sözleşmesinde, "çöp parası, aydınlatma parası şu kadardır ve sana aittir" di
yecek; kirayı alırken bu paraları da alacaktır. Dolayısıyla, belediyeler, bu para ödenmediği za
man, gayrimenkulun sahibine gidip bu paranın tahsilini sağlayacaktır. 

İkinci bir konu şudur : Mademki biz buna "çöp, aydınlatma, çevre temizlik vergisi" diyo
ruz, bir arkadaşımın söylediği gibi, boş daireden niçin vergi alıyoruz?.. Boş dairenin çöpü yok-
ki, boş dairenin suyu yokki, zaten kullanılmıyor... Bu da bir nevi haraç şeklinde oluyor. Düşü
nün, adamın bir pasajı var, beş on tane dükkânı var, kiraya verememiş; ama her biri bağımsız 
bölüm sayıldığı için -ne su kullanıyor, ne çöpü var- boş durduğu halde, bunlardan da vergi 
alınması adaletsizdir. 

Üçüncü konu şudur : Biz bunu Emlak Vergisine bağlarsak, o zaman âdil bir davranış olur. 
Şöyle ki : Boğaz'da 50 milyarlık dairesi olan, köşkü olan ya da 30 milyarlık köşkü olandan 
alınanla, 5-10 milyonluk bir gecekondusu olandan alınanı karşılaştırırsak; birinden 100 bin li
ra, birinden de 25 bin lira alıyoruz... 50 milyarlık köşkü olandan 100 bin lira almanın, köşk 
sahibine bir yük getirdiği söylenemez; ama^ garibandan 25 bin lira alırsanız, bu ona bir yük olur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — 2 dakika daha süre veriyorum Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Bunu Emlak Vergisine bağlarsak; belediyeleri, bü

rokratik işlemlerden kurtaracağız, kırtasiyecilikten kurtaracağız, gereksiz personel istihdamın
dan kurtaracağız. Çünkü, Emlak Vergisini tahsil eden memur, bu çöp ve aydınlatma vergisini 
de tahsil edecektir. 

Burada bir konu daha var : Tapusu olmayan ve bu iktidarlar döneminde de çok büyümüş 
olan gecekondularda -önergemiz var bu konuda- kullanandan; ama, tapusu olan yerlerde bu 
vergi muhakkak tapu sahiplerinden alınmalıdır. 

Hepinizi saygıyla selamlı yorum.-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. . 
Madde üzerinde Hükümet söz istemiştir. , 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, tespit ettim; ama, Hükümetin önceliği olduğu için Sayın Ba

kanı davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Şahin. 
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DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Değerli Başkanım, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin saygıdeğer üyeleri; Sayın Ayhan'ın söz istediklerini ben fark edemedim, yoksa 
sonra konuşmak isterdim; kusura bakmasınlar, konuşmaların bittiğini zannettim. 

Bütün grup sözcülerine, çok değerli konuşmaları için, öncelikle belediyecilik adına teşek
kür etmek istiyorum; ikazlarından son derece istifade ettik. Kanun tasarısının hazırlayıcıları 
olarak, bazı noktalardaki uyuşmazlıklarımıza ye tasarıyı doğru hazırladığımıza olan inancı
mızla ilgili bazı meseleleri kısaca söylemek istiyorum. 

Sayın Ayhan galiba birinci konuşmalarında belirtmişlerdi; "Bina tabiri, bir apartmanla, 
bir cesim kütleyle ilgilidir; bunun bağımsız bölümlerini ne yapacaksınız?" dediler ve hatta "ba
ğımsız bölüm" tabirini de kullanmadılar. Yerleşik yasalarımızda, mevzuatımızda "bina" de
diğimiz şey, bağımsız bölüm yerine geçiyor. Yani, bir dükkân, bir daire, bir küçük bina... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Kat irtifakı kurulmuş... 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) — Yani, yasal işlemleri yapılmış, kat ir

tifakı kurulmuş yer. Bir bina dediğimiz zaman bu anlaşılıyor. Yani, buradaki bina, yerleşik 
ilgili mevzuattaki tarife dayalıdır. 

Sayın Dinçer'in, bu istisnalarla ilgili bir itirazı vardı. İstisnalarda da, hazırlayıcılar, devle
tin bütçe büyüklüklerinde, gereksiz şişmeler, gereksiz pek çok yerde değişik işlemler yapılması 
için buraya gitmişler. Bu konuda belediyelere belli bir ödenek nasıl olsa ayrılıyor, öbür türlü, 
devairin her tarafına -bütçesine- ayrı ayrı paralar konup, birbirine, yani devletin bu cebinden 
öteki cebine gelip gitmeler söz konusu. O nedenle, bunlar (kamu hizmeti gören yerler) istisnaî 
bir duruma sokuldu. 

Binaların maliklerinden (mülk sahiplerinden) para almak, bize, adalete uygun gelmedi. 
Eskiden bunun adı harçtı. Vergi haline getirilmesinin özel sebepleri var. Servet Vergisi almadı
ğımız için... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Boş daireden alıyorsunuz... 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) — Bir saniye... 
Servet Vergisi almadığımızdan, 25 milyarlık bir binayla, 25 milyonluk bir binadan ayrı 

ayrı para alalım şeklinde düşünemezsiniz. Çünkü, her ikisinin de yaptığı eylem, sadece kirlet
mektir. Olay, kirletmenin karşılığı olan paranın alınmasıdır. Tasarıda değerli arkadaşlarımızın 
belediyeler tarafından uygulamada hatalı kullanacaklannı belirttikleri bir tarife var. Bunun önüne 
geçmek mümkün değil. O, artık belediyelerin kendi işidir; uygulamada yanlışlık yaparlarsa, 
kötü uygulama yaparlarsa, seçimde sonucunu alırlar; hesaplan görülür. 

Ayrıca, bir de burada, tahsisen harcama konusunda Sayın Maruflu'nun istediği bir şey 
var. O, büyük ölçekte de gerçekleşmiş durumda zaten. Alınacak meblağın yüzde 10'u fona tahsis 
ediliyor, yüzde 20'si münhasıran çöp imha tesislerine tahsis ediliyor, geride kalan yüzde 70'i 
için de, gene, "ancak çöp için kullanılır" şeklinde bir tarif var burada. O da sonradan girmiş; 
ama zararı yok. İstanbul'daki belediyelerin, İstanbul'u temizlemek için yüzlerce, binlerce çöp 
işçisinin parasını rahatlıkla buradan ödemelerini sağlayalım. O da gene aynı sonuca gidiyor. 

Eski bir belediye başkanı olarak, bütün bu çalışmalar için Yüce Heyete tekrar şükranlan-
mı sunarken, belediye başkanlarının, bu paraları mutlaka yerinde ve mutlaka en iyi şekilde 
kullanacaklarına olan inancımızı... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Hiç inanmıyoruz. 
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DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) — Lütfen, istisnaları kaide dışı tutalım. 
Çünkü, belediye başkanlarımızın, başka hizmetlerde, nereden para bulup da cambaz gibi bu 
işleri nasıl becerdiklerini hiçbirimiz sormuyoruz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — İşçi konusunda?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) — İşçi konusunda... Elbette ki, istisnaî 

durumları genelleştirmeyelim. . • ' 
Yüce Meclise saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde şahsı adına son konuşmayı yapmak için, Sakarya Milletvekili Sayın Ce-

vat Ayhan. , _; • 
Buyurun Sayın Ayhan. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) —• Hocam, hızlı konuşma, ilminden istifade ede
miyoruz. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Teşekkür ederim. 
Burada bir fıkra aklıma geldi. Ömer Seyfettin'e sormuşlar; "Senin hikâyelerin birer ikişer 

kelimeyle devam ediyor, niye böyle" diye. Ömer Seyfettin de, "Hakkı Tarık bana, hikâye başı
na degili sayfa başına para veriyor" demiş. Ben de, sayfaları uzatmak için hızlı konuşuyorum. 
Biz, tabiî, buraya sınırlı bir zamanla geliyoruz, o zaman içinde muradımızı arz edebilmek için, 
siz değerli milletvekillerine, belki zaman zaman biraz hızlı konuşuyoruz; onun için özür dile
rim. Yani, sizin kulaklarınızı rahatsız etmemek de bizim görevimizdir. Teşekkür ederim ikazı
nız için. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)'— Sayın Başkan size müsaade eder efendim... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Yok, ben zamanın içine sığacağım; kimseyi üzmek iste

mem. Zamanım herhalde S dakika... 
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan belediye gelirleriyle ilgili 354 sı

ra sayılı kanun tasarısı hakkında şahsî görüşlerimi arz etmek için huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Biraz evvelki konuşmamda, bu tarife cetvelinin sağlıksız olduğunu ifade etmiştim ve onun 
yerine bir önerge vermiştim. 

Neden sağlıksız?.. 7 grup, 5 derece var. Yedinci grup konutlar için, kalan altı, grup ise 
diğer binalar için. Peki, hangi binaların, hangi gruba gireceğini kim tespit edecek?.. Bakanlar 
Kurulu. Her gruptaki binaların da beş dereceden hangisine gireceğini kim tespit edecek? Bele
diye meclisleri. Düşünün ki, 3, 5, 10 bin bina olan bir şehirde, belediye meclisi, sokak sokak, 
bina bina vergi takdirinde bulunacak mertebede. Bu sistem işlemez. 

Ayrıca, bakınız, tasarının gerekçesinde işyerleri için deniyor ki; "Efendim, meskenlerden 
vergi işyerlerinden alınamaz, onlardan daha çok alınması lazım, mesela bir rafineriden 5 mil
yon lira almak lazım." Doğrusu ben tebessüm ettim. Niye? Bir rafineri bugün 8-10 milyon ton 
kapasiteli, 3-5 milyon tori kapasiteli. Bunlar 1 000-2 000 kişi çalıştırır, 10-20 trilyon lira ciro 
yapar. Bunun bu kadar çok personeline ve bu kadar kazancına karşılık, siz bundan 5 milyon 
Ura alacaksınız... 

— 148 — 



T.B.M.M. B : 124 7 . 7 . 1993 O : 2 

Bakınız, ben bir önerge verdim -tabiî, Hükümetin ve Muhterem Meclisin takdirine bağlıdır-
önergem biraz sonra Divanda da okunacaktır; teklifim şudur : Gelin bu tarife cetvelini değişti
relim. Ne yapalım?.. 

" 1 . a) Meskenler; her meskenden aylık en çok 100 bin lira tahsil edilir. 
b) İşyerlerinde; beher işyerinden, sınaî atıklar dışındaki katı atıklar için, çalışanların sa

yısı 5 kişi veya daha az olan işyerlerinde aylık en çok 100 bin TL.; 
5 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde, beher fazla kişi için ilaveten ayda en çok 20 bin 

TL. tahsil edilir. . - . - . . 
c) Lokanta, otel, yurt ve pansiyon gibi işyerlerinde, çalışanlara ilaveten, müşteriye hiz

met kapasitesi de dikkate alınarak -5 kişi dahil- 5 kişiye kadar aylık en çok 100 bin TL., artan 
beher kişilik çalışan veya kapasite için, ilaveten, aylık en çok 20 bin TL. tahsil edilir" diye 
bir tarife getirdim. 

Bundaki murat şudur : Yani, matematik bir ölçü getirelim. Aksi takdirde, bunu yapmadı
ğınız zaman yanlış olur. Şimdi, buradaki bu cetvelde, diyelim ki, ikinci gruba soktuğunuz bir 
bina, bir otel, bir şehrin bir semtindeyse ve 50 yataklı ise, ona 5 milyon lira takdir edeceksiniz; 
öbür semtindeki 10 yataklı bir otelde ise, bir başka ücret... Halbuki, biz matematik bir ölçü 
getiriyoruz, çalışan kişi ve yatak kapasitesini; tesisler ve işletmeler için de çalışan kişi sayısını... 

Zira, biz, çöp hizmeti için para alıyoruz. Üretilen çöpü ölçecek bir ölçü getirmemiz lazım, 
bir sistem getirmemiz lazım. Yani, böyle bir disiplin getirmemiz lazım. Bunu getirmediğiniz 
takdirde, belediye meclisleri, birtakım tesirlerle, keyfî takdirlerle, birtakım haksızlıklar yapa
caktır, mahkemelere gidilecektir, şikâyetlere konu olacaktır, paralar tahsil edilemeyecektir. Tür
kiye genelinde rüşvet ve yolsuzluktan şikâyetçi olan millet, belediyelerle münasebetinde daha 
da beter birtakım problemlerin içine girecektir. Biz bunu düzeltmek için söylüyoruz; yoksa be
nim bir başka amacım yok. Yani, bu tasarıyı engellemek istemiyorum. Bu tasarının kanunlaş
masını istiyoruz; ama, sıhhatli olarak çıkarmak istiyoruz ki, bu kanun uygulandığı zaman, be
lediyelere de, vatandaşlara da huzur versin. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HALİL ORGAN ERGÜDER (İstanbul) — Arz edeyim. 
Efendim, mütekabiliyet esasına göre sefir ve süferanın, konsoloslukların çöplerinden pa

ra alınmıyor. Tasarıda, "karşılıklı" demişler. Bu bir mana ifade etmez. Yani, "öz Türkçe 
yapalım" derken, lisanımızı unutuyoruz. Neyse, mütekabiliyet esası... 

Burada, Ankara'da, en büyük çöp bu sefaretlerden çıkar. Her akşam kokteylleri, düğün
leri, baloları vardır. Garip; gecekondudan alıyoruz, emekliden alıyoruz; sefir ve süferadan al
mıyoruz... Binaenaleyh, ben bunu adaletsiz bir kanun tasarısı olarak kabul ediyorum. 

İkincisi, hastaneler... özel hastanelerle başladı. Vakıa, "genel ve katma bütçeli idarelere" 
demişler; ama, bunlar yavaş yavaş özelleştirilmeye başlandı. Bir hastaneden çıkan çöp bir bele-
diyeyimahfı perişan eder. Mesela, bir misal arz edeyim : İstanbul'da Hilton Oteline günde 
20 tane temizlik kamyonu gider; verdiği para da gayet azdır. O bakımdan, buna ne buyurulur? 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
•\ Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Tabiî, sayın milletvekilimizin belirttik
leri mütekabiliyet esası cari olduğu için, biz o adamlardan burada çöp parası almaya kalkar
sak, onlar da -Fransa'da, Amerika'da, başka ülkelerde- bizden çöp parası almaya kalkacaklar." 
l&ni, o nedenle, gene bu işte ikili anlaşmalara kadar uzayıp gider. Ortadan, öteki kuruluşlarda 
da öngörülen bu işlemler kalksın diye madde bu şekilde yazılmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sual sorabilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Keçeciler. 
MEHMET KEÇEİLER (Konya) — Efendim bir şeye açıklık getirilmesini rica ediyorum. 

Acaba, Kızılay gibi, Vakıflar gibi hayrî kurumlardan çevre temizlik vergisi alınacak mı? 

BAŞKAN-—Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHÎN (Muğla) — istisnalar maddede sayıldığına göre, bu

nun dışındakilerden alınacak... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka sual sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısının 1 inci 
maddesinin-aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Refik Arslan Yüksel Yalova 
Kastamonu Aydın 

Mustafa Kalemli Halit Dumarkaya 
Kütahya istanbul 

Hasan Korkmazcan Feridun Pehlivan 
Denizli Bursa 

Engin Güner Feyzi Işbaşaran 
istanbul istanbul 

Madde 1. — 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 44 üncü madde
den sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 44 üncü madde eklenmiştir. 

"4. Çevre temizlik vergisi : 
Mükerrer Madde 44. — Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyele

rin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekiller
de kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir. 

Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzelkişiliğine ve bun
ların kuracaktan birliklere, kanunla kurulan üniversitelere ait ve münhasıran bunların hizmet
lerinde kullanılan binalar ile dinî hizmetlere ait umuma açık ibadethaneler, karşılıklı olmak 
şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin 
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ümmetine mahsus olan binalar, merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, millet
lerarası kuruluşların Türkiyiedeki temsilciliklerine ait binalar ve bunların müştemilatı bu vergi
nin kapsamına dahil değildir. 

Çevre temizlik vergisinin mükellefi söz konusu gayrimenkulun malikleridir. 
Çevre temizlik vergisi, katı atıklar için, tahakkuk eden emlak vergilerinin, işyerleri için 

yüzde 25'i, konutlar için yüzde 20'sidir. 
Bakanlar Kurulu, bu oranlarda yer alan vergi tutarlarını, kalkınmada öncelikli yörelerde

ki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50'ye kadar indirmeye, bina grupları 
ve belediyeler itibariyle ayrı ayrı yüzde 100'e kadar artırmaya yetkilidir. 

Katı atıklar için çevre temizlik vergisi, Emlak Vergisiyle birlikte alınır. 
Yeni binalarda bu verginin ödenmesi mükellefiyeti, bina takvim yılının ilk altı ayı içerisin

de bitmiş ise yılın ikinci yarısından, yılın ikinci yarısında bitmiş ise ertesi takvim yılından iti
baren başlar. 

\anan, yıkılan ve benzeri nedenlerle tamamen kullanılmaz hale gelen binalarla, kanunla
rın verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalarda mükellefiyet, bu durumla
rın meydana geldiği tarihte sona erer. 

Belediyeler, atık su ile ilgili olarak da, su tüketim bedellerini aşmamak üzere, meclislerin
ce belirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi alırlar. 

Atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeliyle birlikte tarh ve tahakkuk etmiş 
sayılır ve bu bedel ile birlikte tahsil edilir. 

, Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş olan belediyelerde ise, atık 
m bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama, kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. 

Bu madde uyarınca tahsil edilen vergilerin yüzde 10'u, tahsilatı takip eden ayın 15 inci 
günü akşamına kadar Çevre Kirliliğini önleme Fonuna aktarılır. Bakanlar Kurulu, fona akta
rılacak paya ilişkin oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Sü
resinde aktarılmayan paylar, *>183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu
nun 51 inci maddesinde belirlenen oranda hesaplanacak tutar kadar fazlasıyla birlikte ödenir. 

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından tahsil edilen katı 
atıklara ilişkin çevre temizlik vergilerinin yüzde 20'si, münhasıran çöp imha tesislerinin kuru
luş ve işletmelerinde kullanılmak üzere, büyükşehir belediyelerine, tahsilatı takip eden ayın 15 
inci günü akşamına kadar aktarılır. 

Bu madde uyarınca tahsil edilen vergiler, çevre temizliği gayesi dışında kullanılamaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, içişleri ve Çevre Bakanlıklarının gö

rüşleri alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenir." 

Gerekçe : 
Alınacak bu vergiyi, binayı kullanandan (kiracıdan) almanın güçlükleri, hatta imkânsız

lıkları vardır. Kiracı olarak bir binada 8 ay oturan bir kişi, 8 ay sonra bir başka vilayete ve 
adresi meçhul bir yere taşınabilir. Belediye bu kişiyi bulmada güçlük, büyük zorluklar çeke
cektir. Belediyede dosyalar birikecek, fuzuli yazışmalar yapılacak, ama vergiler bir türlü tahsil 
edilemeyecektir. Bu vergi sorumlusu olan mülk sahibi, kiracısıyla yapacağı mukaveleyle, bu 
vergiyi kiracısından kirayla birlikte tahsil edebilir. 
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Emlak Vergisine öranlarınca, vergi adaleti yönünden olabilecek adaletsizlikleri ortadan 
kaldırmış olacaktır. Milyarlık mülklerle, milyonluk mülkün arasındaki dengesizlik ortadan kalk
mış olacaktır. 

Yine, bu vergi, Emlak Vergisine oranlanınca, bu verginin tespitindeki ve tahsilatındaki zor
luklar ortadan kalkacak, yeni personele lüzum görülmeyecek, kırtasiyecilik ortadan kalkacak 
ve hemen uygulamasına geçilebilecektir. 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Benim de imzam vardı, okunmalı efendim. 
BAŞKAN — ismi âliniz okunmadı, ama "imzam var" diyorsunuz... 
Bakalım efendim. * - • 
özür dileriz efendim, isminiz var Sayın Dumankaya. 
Sayın milletvekilleri, çok sayıda önergenin, veriliş sırasına ve aykırılık derecesine göre okun

masının uzun zaman alabileceği düşüncesiyle, kâtip üyenin görevini, huzurunuzda oturarak 
yapması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemde bulunan 354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Aapılması Hak
kında Kanun Tasarısının. 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki gibi tadilini arz ederiz. 

Üçüncü fıkra : "Çevre temizlik vergisi mükellefi, her ne şekilde olursa olsun, binaları ve
ya bağımsız bölümleri kullananlardır. Mükellefiyet, kullanılmaya başlanan günü takip eden 
ay başında başlar ve boşaltıldığı günü takip eden ay sonunda sona erer. 

Gerekçe : 
Tasarı metninde boş binalar için de vergi mükellefiyeti getirilmiş. Bu husus hakkaniyet 

Ölçüsüne uygun değildir. Vergi, yapılan hizmet karşılığı alınmaktadır. Boş bulunan binalarda 
çöp olmayacağından çöp hizmeti olmaz. Su kullanılmadığından da atik su olmaz ve kanalizas
yon kullanılmaz. Çöp ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanılmayan binalardan buna rağ
men çevre temizlik vergisi tahsili, adalet ölçüsüyle kabili telif değildir. 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Sakarya Konya 

Abit Kıvrak Şaban Bayrak 
Konya Kayseri 

İsmail Coşar Bahaddin Elçi 
Çankırı Bayburt 

Lütfü Esengün Ali Oğuz 
Erzurum İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı kanun tasarısı 1 inci madde dördüncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde tadilini arz ederiz. 

Dördüncü fıkra : 
"Çevre temizlik vergisi, katı atıklar için; / 
a) Meskenlerde, her bir meskenden aylık en çok 100 000 TL. olarak tahsil edilir. 
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b) İşyerlerinde, beher işyerinden, sınaî atıklar için, çalışanların sayısı 5 kişi veya daha 
az kişi olan işyerlerinde aylık en çok 100 000 TL., 5 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde 
beher fazla kişi için, ilaveten, aylık en çok 20 000 TL. tahsil edilir. 

c) Lokanta, otel, yurt ve pansiyon gibi işyerlerinde çalışanlara ilaveten, müşteriye hiz
met kapasitesi de dikkate alınarak S kişi dahil S kişiye kadar aylık en çok 100,000 TL., artan 
beher kişilik çalışan veya kapasite için ilaveten aylık en çok 20 000 TL. tahsil edilir." 

Gerekçe : 
1. Tasarıda mükellefiyet tesisi için bina esas alınmış; mesken ve işyeri esas alınmalı. 
2. Fıkrada 7 grupla 5 derecelik tarife, yani 35 ayrı vergi tarif edilmiş, grupları Bakanlar 

Kurulu, dereceleri Belediye Meclisleri tayin edecek. Bakanlar Kurulu bunca iş arasında bunun
la nasıl meşgul olacaktır? Belediye meclisleri, binlerce, onbinlerce binayı ayrı ayrı nasıl değer
lendirecek?.. itirazlar, ihtilaflar doğacak. 

3. Vergi, hizmet karşılığı olduğuna göre, ücretde hizmet maliyetine göre hesaplanır; tak-' 
dire göre değil, genel esaslara göre alınır. 

4. Sosyal ve ekonomik duruma göre, vergi farkı tartışma ve kayırmaya sebep olur. Fakir 
olana başka fonlardan yardım edilmesi gerekir. 

Cevat Ayhan Kemalettin Göktaş 
Sakarya Trabzon 

Lütfü Esengün İsmail Coşar 
Erzurum Çankırı 

Hüseyin Erdal Fethullah Erbaş 
Yozgat Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ka
nun Tasarısının ikinci paragrafının metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Haydar Oymak Ali Dinçer 
Amasya Ankara 

Coşkun Gökalp Halil Çelik 
Kırşehir Şanlıurfa 

İbrahim özdiş • j Fethullah Erbaş 
Adana Van 

Gerekçe : 
Mülk sahibi olan herkes bu vergiye katılmalıdır. 

) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı yasanın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, 

"kanunla kurulan üniversitelere ait binalar" cümlesinin yasadan çıkarılmasını arz ederiz. 
Orhan Ergüder Selçuk Maruflu . 

İstanbul İstanbul 
Yusuf Pamuk . Nevşat özer 

İstanbul Muğla 
İsmail Sancak 

İstanbul 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı belediye gelirleri kanun tasarısı 1 inci maddesi beşinci 
fıkrasının aşağı dak gibi tadilini arz ederiz. 

Beşinci fıkra : Tarifede yer alan tutarlar, önceki yılda uygulanan tutarlara, bunların Dev
let İstatistik Enstitüsü veya yerine bu görevi yürüten kurumun aralık ayı sonunda açıklayacağı 
perakende fiyat yıllık artışı oranıyla çarpılması sonucu bulunan tutarın eklenmesi suretiyle her 
yıl yeniden belirlenir. Verginin belirlenmesinde 1 000 TL'ye kadar olan tutarlar atılır. 

Cevat Ayhan İsmail Coşar 
Sakarya Çankırı 

Fethullah Erbaş Lütfü Esengün 
Van Erzurum 

Hüseyin Erdal Ali Oğuz 
Yozgat istanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı belediye gelirleri kanun tasarısının altıncı fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde tadilini arz ederiz. 

Altıncı fıkra : "Yukarıda zikredilen tarifeler, belediye meclisleri tarafından sıfıra kadar 
indirilebilir ve yüzde 100'üne kadar artırılabilir." 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ismail Coşar 
Çankırı 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Feyzi Inccöz 
Tokat 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı belediye gelirleri kanununun 1 inci maddesinin yedinci 
fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Cevat Ayhan Ahmet Feyzi Inceöz 
Sakarya Tokat 

* İsmail Coşar ' Hüseyin Erdal 
Çankırı Yozgat , 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı belediye gelirleri kanununun 1 inci maddesi sekizinci 
fıkrasının aşağıdaki gibi tadilini arz ederiz. 

Sekizinci fıkra : "Katı atıklar için çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tarh 
ve tahakukk ettirilir ve bu bedel ile birlikte tahsil edilir. 

Cevat Ayhan Ahmet Feyzi Inceöz 
Sakarya Tokat 
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İsmail Coşar 
Çankırı 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı belediye gelirleri kanununun tasarısı 1 inci maddesi do
kuzuncu fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Feyzi tnceöz 
Tokat 

Fethullah Erbaş 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Belediye Gelirleri Kanununun Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısının üçüncü paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Haydar Oymak 

Amasya 
Veli Aksoy 

İzmir 
Hasan Basri Eler 

Edirne 

Ali Dinçer 
Ankara 

tstemihan Talay 
İçel 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

İbrahim özdiş 
Adana 

Çevre temizlik vergisinin mükellefi, taşınmazların malikleri veya malik gibi tasarruf eden
lerdir. -

Gerekçe : Bu değişiklikle, izlenme ve tetkiki ve tahkiki ve dolayısıyla tahsili son derece 
kolaylaşacak, kiracı gibi sık sık değişecek olan büyük kitle, mükellef olmaktan çıkacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı belediye gelirleri kanununun 1 inci maddesi onikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini arz ederim. 
Onikinci fıkra : "Belediyeler, atık su ile ilgili olarak da; katı atıklarla ilgili tarifeleri esas 

almak ve su tüketim bedelini aşmamak üzere, meclislerince belirlenecek miktarda çevre temiz
lik vergisi alırlar. Atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve 
tahakkuk etmiş sayılır ve bu bedel ile birlikte tahsil edilir. 

Cevat Ayhan Fethullah Erbaş 
Sakarya Van 

İsmail Coşar İbrahim Halil Çelik 
Çankırı Şanlıurfa 

Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
İstanbul Yozgat 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı belediye gelirleri kanununun 1 inci maddesi onücüncü 
fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Cevat Ayhan İbrahim Halil Çelik 
Sakarya Şanlıurfa 

Fethullah Erbaş ' İsmail Coşar 
Van Çankırı 

Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
İstanbul Yozgat 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Bolu Milletvekili, değerli arkadaşımız Sayın Necmi Hoş-
ver ve arkadaşlarınca imzalanarak sunulan bir önerge var; okuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Çevre Temizlik Vergisi kapsamına dahil olmayanlar listesine "...umuma açık ibadetha

neler..." cümlesinden sonra gelmek üzere "Kızılay Genel Merkezi, şubeleri ve kampları"nın 
da muaf tutulması cümlesinin eklenmesini arz ederiz." 

Sayın Hoşver, önergeyi okurken, ilgili arkadaşımız tereddüt izhar etti; onu teyit için arz 
ediyorum; doğru okuduk, değil mi? 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Evet efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kampları çıkaralım, belediyelerimiz para ka

zansın. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Olmaz efendim. 
BAŞKAN — Maksat neyse, hüküm ona göredir demiş, ahkamı mecellei şeriyye, malum. 

O bakımdan, ben de beis görmüyorum. Değerli kâtip üye arkadaşım müellifindenmiş bu öner
genin; istişarenize belki katkısı olur diye arz ediyorum; "Şimdi aklıma geldi, Kızılay'ın bir yı
ğın imalathanesi de var" diyor. "İmarethane mi, imalathane mi?" diye sordum, arkadaşım 
"imalathane" dedi. Aşevi deyince, imaret de akla geldi. Tezekkürü bu çerçeve içinde tamam
lar da bize nihaî tavsiyelerinizi önerirseniz, icabını ifa ederiz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kur'an kurslarını da ekleyelim. 
BAŞKAN — Şimdi, tabiî, bu değerli kurumların da eklenmesi gibi anlamlı bir öneriyi 

tesadüflere değil de, usulüne uygun bir şekil ve merasime uygun yaparsanız... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Görüşülürken onu da eklemek babında söyledim. 
BAŞKAN — Bir niyetiniz varsa, yazarsanız... 
Sayın Hoşver, Sayın Tekin, Sayın Köse, Sayın Barutçu, Sayın Afşar, Sayın Mahramlı, Sa

yın Savaş, şunun için soruyorum efendim : "Çevre Temizlik Vergisi kapsamına dahil olmayan
lar listesine "umuma açık ibadethaneler" cümlesinden sonra gelmek üzere, Kızılay Genel Mer
kezi, şubeleri ve kampları..." (ANAP sıralarından "Kamplar girmesin" sesleri) 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Sayın Başkan, bizim kamplarımız, arkadaşlarımız yanlış an
lamasınlar, okul tatilinde, başarılı, fakir çocuklanmızı yediren, içiren, gezdiren kamplardır. 

t BAŞKAN — Yani, bu haliyle okunsun istiyorsunuz?.. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Evet. 
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BAŞKAN — Sesli olarak ifade ettiğimiz ilaveler yok?.. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Evet. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Hoşver'in, uzun yıllar bu hayır kurumunda şayanı takdir 

ve şayanı şükran öncülük ve yöneticilik hizmetleri vardır. Konunun uzmanı ve otoritesidir. Bu 
itibarla, onun yorumunun biraz daha gerçeklere ve deneyime dayalı bir yorum olacağı düşün
cesiyle, önergeyi bu haliyle işleme koyuyorum. 

Efendim, bu arada, kadim arkadaşımızın bu önergesiyle ilgili, şahsını ilgilendiren bir açık
lamayı usulen yapmak zorundayım. Sayın Hoşver, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesisiniz, değil 
mi efendim? 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Evet. 
BAŞKAN — Bu konuyla ilgili bir munalefet şerhiniz varit mi? 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Sayın Başkan, ben o toplantıda yoktum. 
BAŞKAN — Olmadığı için, önergeden ismi âlinizi çıkarıyoruz; ama, yetersayıda imza bu

lunduğu için önergeyi işleme koyuyoruz. 
BÜLENT ATASAY\N (Kocaeli) — Meclis ne kadar güzelleşti... 
BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz gibi, Meclis dışındaki mesaisi de çok ağır ve mahmul 

olan büyüklerimiz biraz daha sık teşrif ederlerse, buradaki latif havayı daha çok teneffüs eder
ler. (Gülüşmeler) 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çevre temizlik vergisi kapsamına dahil olmayanlar listesine "umuma açkı ibadethaneler" 

cümlesinden sonra gelmek üzere "Kızılay Genel Merkezi, şubeleri ve kampları"nm da muaf 
tutulması" cümlesinin eklenmesini arz ederiz. 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Turgut Tekin 
Adana 

Timurçin Savaş 
Adana 

Ömer Barutçu 
Zonguldak-

Ülkü Güney 
Bayburt 

Turhan Tayan 
Bursa 

Aydın Güven Gürkan 
İçel 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ali Günaydın 
Konya 

Hasan Afşar 
Konya 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Bir önerge daha verilmiştir; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki 

"umuma açık ibadethaneler..." ifadesinden sonra "Kur'an kursları" ibaresinin ilavesini arz 
ederiz. 

Cevat Ayhan Fethullah Erbaş 
Sakarya Van 

157 — 



-.TJİLM.M. B : 124 7 . 7 . 1 9 9 3 0 : 2 

tbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeye Sayın Dumankaya, Sayın 
Keçeciler, Sayın Yürür, Sayın Saydam, Sayın Hatinoğlu, Sayın Ergüder, Sayın Arslan, Sayın 
Gaydalı, Sayın Çelebican, Sayın Balcılar, Sayın ihyan, Sayın Tekin, Sayın Tuğ, Sayın Saraçoğ
lu, Sayın Alişan ve arkada, biraz flu kaldığı için göremediğim bazı sayın arkadaşlarım -gerçekten, 
karanlık olduğu için mahcemalinizi göremiyorum, isimlerinizi söyleyemiyorum- bu anlamlı öner
geye iştirak ettiklerini ifade buyurmuşlardır. • v 

Değerli arkadaşlarım, okunmuş bulunan önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar oku
tup, ayrı ayrı işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ka

nun Tasarısının ikinci paragrafının metinden çıkarılmasını arz ederiz. 
Haydar Oymak 

Amasya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
Değerli Başkanım, bir şeyi ifâde edeyim : Ekseriyetimiz yoktur; tüm önergelere katılmak 

hukuken mümkün değil. Bu itibarla, mükerrer suale muhatap olmamak için ifade ediyorum 
: Hiçbir önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
PALAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Rica ederim. 
BAŞKAN — Tabiî, Başkanlığa gösterdiğiniz, hem nefes hem zaman tasarrufu amaçlı bu 

kolaylığa biz de şükranlarımızı arz ile birlikte, her bir önerge için ayrı ayrı sormak mecburiye
tinde olduğumuzu, hukukçu bir Başkanım olarak takdirlerinize arz ediyorum. 

Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Hükümet?.. 

. • •' DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen var mı? 
önerge sahibi sıfatıyla, Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer; buyurun efendim. 
ALİ DİNÇER (Ankara)— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu değişiklik tasarısıyla, 

belediyelerin gelirleri artırılmak isteniyor, daha iyi hizmet verebilsinler diye çağdaş belediye 
yönetimlerine kavuşabilelim diye. ' 

Bu tür vergi tasarılarında istisna maddeleri ne kadar kalabalık olursa, vergilerin toplan
masıyla ilgili işlemler o kadar yoğun olur, bürokrasi o kadar artar ve umut edilen gelir de elde 
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edilemez. Hatta, istisnalar, bu şekilde, verilen önergelerle arka arkaya artırılırsa, bu vergi, ver
gicilikte adlandınldığı şekilde, istihdam vergisi haline gelir; yani, vergiyi toplamak için harca
nan para, vergi hâsılasını aşar;,topladığınız vergiyle, vergiyi toplamak için harcadığınız parayı 
ancak karşılarsınız; sadece, istihdam ettiğiniz vergi tahsildarlarının maaşını karşılamış olursu
nuz; belediyelerin eline doğru dürüst para geçmez. O nedenle, istisnaları tümüyle kaldırmak 
ve bürokratik işlemleri mümkün olduğu kadar azaltmak gerekir. Bu konuda, belediyelere, be
lediye meclislerine inanmak, güvenmek gerekir. Bu konularda, kuşku, istisna olmalıdır. Hele 
hele, belediye meclislerine hemşerileri tarafından seçilerek gelen -nasıl biz seçilerek geliyoruz, 
onlar da seçilerek geliyor- belediye meclis üyelerine inanmalıyız, güvenmeliyiz. Bu, demokra
sinin de gereği, Türkiye'de demokrasinin gelişmesinin de gereği.' 

Bütün Batı ülkelerinde; demokratik ülkelerde, demokrasiler, önce yerel yönetimlerde, şe
hirlerde, belediyelerde oluşmuştur, daha sonra ülke sathına yayılmıştır. Yerey yönetimler, bü
tün gelişmiş demokrasilerde demokrasilerin beşiğidir ve bizde de öyle olma durumundadır; öyle 
olabilmesi için de, yerel yönetimlere, yerel yönetimlere seçimle gelenlere inanmak, güvenmek 
esastır; kuşku, istisna olmalıdır. 

Biz, eğer belediye yönetimlerine inanırsak, güvenirsek -ki, demokratlar bunu yapmalı, de
mokrasiye inananlar bunu yapmalı, geri kalan yetkileri belediye meclislerine bırakmalı- elbet
te onlar, o beldelerin seçmeni tarafından seçilerek görevlendirilmiş insanlar; tekrar o seçmene 
müracaat edecekler, tekrar oy isteyecekler, tekrar seçilmeye çalışacaklar. Elbette, bu nedenle 
onlar, beldenin çıkarlarını düşünürler ve gereken istisnaları limitli olarak yerine getirirler. Ne 
yaparlar? Sizin bahsettiğiniz pek çok kurumla ilgili vergiyi en alt limitte tutarlar. Ama, herkes 
vergi ödemeli; herkes, her kurum, aldığı hizmetin karşılığını ödemeli. 

Bir kez daha yinelemek istiyorum : Almadan vermek, Tanrı'ya mahsustur. Belediyeler de, 
verdikleri hizmetin karşılığını istisnasız alabilmeliler ki, doğru dürüst hizmet verebilsinler. Bu
nu yapmazsak, bu tasandan da bir sonuç çıkmaz. Sonuçta, şimdiye kadar olduğu gibi, yine, 
belediyeler, bu ve buna benzer hizmetlerini yapabilmek için, dilenci vaziyetinde, merkezî hü
kümete el açarlar, malî bakfmdan yine bağımlı olurlar. Böyle olımca, son derece ciddî sakınca
larla karşı karşıya kaldığımızı bilelim. 

Belediyelerin gelirleri yetmiyor, merkezî hükümetten aldıkları da yetmiyor; sonuçta nere
ye gidiyor belediyeler? Dış finansmana gidiyorlar. Hepimiz biliyoruz, son üç dört yıl içinde, 
sadece belediyeler, 7 milyar doların üzerinde dış borç yaptılar; hem de, bu borçların hemen 
hemen hepsi, uluslararası faiz piyasasının üstünde borçlar, hemen hemen hepsi de Hazine ga
rantili borçlar. Nasıl düşünüyor belediye başkanı?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, 2 dakika daha süre veriyorum. 
ALİ DİNÇER (Devamla) —7 "Benden sonra tufan" diyor, "gelen düşünsün, gelen ödesin" 

diyor, "belediye ödeyemezse, Hazine garantisi var, Hazine ödesin" diyor. Bütün bu ödemeler 
nereden çıkacak? Milletin sırtından çıkacak. Bunlara meydan vermeyelim. Belediyeler adam 
gibi gelirlerini toplayabilsinler. Bütün bu istisnalarla uğraşıp vakit de kaybetmeyelim; istisna
ları ortadan kaldırıp, istisna edilmesini düşündüğünüz kurumları belediyelere, belediye mec
lislerine emanet edelim; onlara güvenelim ve belediyelerin doğru dürüst gelir elde edebileceği 
şekilde bu yasayı çıkaralım. 
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Bakın, son dört yılda, sadece Ankara Belediyesi, 3 milyar doların üzerinde, Hazine ga
rantisiyle, dış borç yaptı. Dünyanın hiçbir yerinde, cari açığı gidermek için, maaş ödemek için, 
yüksek faizle dış borç yapılmaz. Dış borç, ancak uzun vadeli yatırım projeleri için düşünülebi
lir. 3 milyar dolar!.. Diğer belediyeleri de düşündüğünüz zaman, dünyanın parası!.. Türkiye 
bu kadar zengin mi?,. Kişi başına 2 bin küsur dolar geliri olan bir ülkede bu şekilde davran
mak, ceptan harcamaktır; ulusun, milletin, halkın geleceğine ipotek koymaktır. . 

Şimdi, bütün bunları iyi düşünelim ve mümkün olduğu kadar, bu yasadan, belediyelerin, 
adam gibi gelir sahibi olmalarını sağlayacak şekilde davranalım. Bizim önergemizi, her ne ka
dar Hükümet desteklemediyse de, Komisyon kabul etmediyse de, yurtseverliğine inandığım siz 
değerli milletvekilleri kabul edin, bizimle birlikte oy kullanın. Böylece, hem ülkemize hem de 
belediyelere yararlı bir iş yapmış olalım. 

Sayın Başkan, size ve değerli milletvekillerine tekrar saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeye, Komisyon ve Hükümet, katılmadığım 

ifade etmiştir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... ("Sayın Başkan, anlaşılmadı" sesleri) 
Efendim, okunmuş, Komisyon ve Hükümet katılmadığı için önerge sahibi tarafından hu

zurunuzda izah edilmiş, maddenin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını öneren, Cumhuri
yet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer ve arkadaşlarının öner
gesini oyluyoruz; bu önergeyi kabul edenler işaret buyursunlar! Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. Dışarıdan gelen arkadaşlarımızın da katılımıyla çoğunluk sağlanmıştır!.. 

HASAN BASRt ELER (Edirne) — Dinlemediler Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, o ancak böyle anlatılır Başkanlıkça; zannediyorum anlatıldı. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — O zaman, arkadaşlar dışarıda dursunlar, buraya gel

melerine gerek yok. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (1/555) sıra sayılı yasanın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 
"Kanunla kurulan üniversitelere ait-binalar" cümlesinin yasadan çıkarılmasını arz ederiz. 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Maruflu, bizim incelememize nazaran, metinde, üçüncü fıkrada, bu 
şekilde ifade edilen bir husus bulunmuyor, ikinci fıkrada bu var. Bir yazma hatası mıdır? 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Yazma hatası Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O halde, izninizle ve onayınızla, bunu "ikinci fıkra" şeklinde düzeltiyoruz. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Tabiî Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, zaman zaman serzenişler geliyor, "Başkan, hatipler

den çok konuşuyor" diye; ama, görüyorsunuz, hiçbirisi, muhabbet olsun için değil; görev ya
pıyoruz. (Alkışlar). 

Okunmuş bulunan önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istiyor mu? 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Hayır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önerge sahibi söz istemiyor. 
Okunmuş bulunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1 inci maddesi yedinci 
fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ederim. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılmıyoruz efendim. 
Önerge sahibi söz istiyor mu? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önerge sahibi sıfatıyla, Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 354 sıra sayılı kanun 

tasarısının 1 inci maddesinin yedinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını teklif etmiştim 
önergemde. 

Bu fıkra, "Bakanlar Kurulu, tarifede yer alan bina gruplarını tayin ve tespit eder. Ancak, 
konutlar yedinci gruba dahil edilir. Gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceği, bina
ların bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ve büyüklükleride dikkate alına
rak belediye meclislerince belirlenir" hükmünü ifade etmektedir. Tabiî, bunun metinden çıka
rılmasını teklif etmenin sebebi, tasarının 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, tarafımdan 
verilen bir önergeyle yeni bir düzenleme getirilmesi suretiyle bu fıkraya lüzum kalmamasındandır. 

Biraz evvel arz ettim; ancak, belki bazı arkadaşlarım bulunmamış olabilir; hatırlatma ba
bında arz ediyorum : Bu tasarının 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında getirilmiş olan tarife 
esasında yedi grup, beş derece, yani tarifede otuzbeş ayrı vergi miktarı tespit edilmiş vaziyette. 
Ben, bunu üç maddelik bir hale getirmek suretiyle, daha matematik, daha lojik ve mantıkî 
düzene kavuşturmak için bu dördüncü fıkrayla ilgili bir önerge vermiş bulunuyorum; ancak, 
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o görüşülmediği için, bu malumat size arz edilmemiş oldu. Oradald teklifim de, her mesken 
ve işyeri için, en çok, ayda 100 bin liraya kadar; işyerleri için de, 5 kişiye kadar işçi çalıştıran 
işyerlerine, en çok, ayda 100 bin lira, 5 kişinin üzerinde beher çalışan için de, en.çok, ayda 
20 bin lira olmak üzere; üçüncü bölümde, otel, lokanta gibi, daha çok, servis hizmeti yapan, 
çalışandan daha çok, gelen giden sebebiyle çöpü olan kuruluşlar için de, hem çalışanları hem 
de kapasitesini esas alan bir mantıkla, yani, ne kadar çöp üretiyorsa o kadar vergi ödesin man
tığıyla önergemi hazırlamıştım. Bu şekilde üç kategori olmaktadır. 

Yine o önergem okunduğunda da görülecektir; orada zikredilen 100 bin, 20 bin gibi ra
kamlar, belediye meclisleri tarafından sıfıra kadar indirilebilir veya yüzde 100 artırılabilir, be
lediyenin büyüklüğüne küçüklüğüne göre, çöp problemlerinin büyüklüğüne göre... Tabiî, bu
rada çöpü sadece toplamak değil, çöpü imha etmek, tasnif etmek, zararsız hale getirmek de 
yine belediyenin hizmetlerinden olduğu için, bütün bu çöp hizmetleri, bir proje anlayışı ve di
siplini içinde, hem yatırım hem işletme maliyeti yönünden dikkate alınarak, belediyenin hiz
met verdiği, belediye çevresinde meskûn olan, çalışan insanlara belli bir vergi tahakkuk ettiril
sin; ama bunu da belediye meclisi kararlaştırsın diye, bir disiplin içinde olsun diye bu teklifi 
getirmiştim. < 

Maalesef, tasarının diğer fıkralarının görüşülmesi sırasında da görülecektir ki, bu vergi 
nispetlerinin artırılması ve azaltılması yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Biraz evvel Sayın 
Ali Dinçer arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, fevkalade yanlış bir tutumdur bu. Mademki bele
diye meclisidir, mademki o beldenin seçitği insanlardır -nasıl, biz, bir ailenin gelirinin harcan
masında, sen, şu kadar giyime, şu kadar sağlığa, şu kadar seyahat ve eğitim masraflarına har
cayacaksın diye ona hükmedemiyorsak, mahallî yönetimlere de hükmetmememiz lazım- vergi
sini toplasın, Hazineden ne vereceksek verelim, onu harcamakta tamamen hür olsun; iyi har
camazsa, disiplinsiz harcarsa ve israf ederse, hizmet yapamaz, hizmet yapamayınca da, vatan
daş, ilk seçimde onu alaşağı eder ve hizmet edecek olanı getirir. Yani, aslında, hakikaten, ma
hallî yönetimler, demokratik karar mekanizmalarının oluşacağı, şahsiyetlerin gelişeceği ve yüksek 
yönetimlerine de insan yetiştirecek yerlerdir, kurumlardır; bu anlayışla bakmak lazım. 

Teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
önergeye, Komisyon ve Hükümet, katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı aransın efendim. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı aranması istenmiştir, aranacaktır. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısının 1 inci maddesinin 
dokuzuncu fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ederim. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN —• Değerli arkadaşlarım, araya giriyor olmayayım; ama, bir elin parmaklan kadar 
çok az sayıda farkla karar yetersayısı temin ediliyor. Arkadaşlarımızın Genel Kuruldan çıkma
ları, bir başka arkadaşımızın da yeniden karar yetersayısı istemesi halinde, aynı işlemler ister 
istemez tekrarlanacaktır. Söylemek âdetten değil; ama, çalışalım istediğim için söylüyorum. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Komisyon okunmuş bulunan önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI tLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi sıfatıyla, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem.Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 

354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, çöp gelirlerinin, katı atık vergilerinin nasıl toplana
cağı tarif edilmiş. Ben, bunu, belediyeler için mahzurlu görüyorum. İçimizde, belediye baş--
kanlığı yapmış arkadaşlar var. Bakın, fıkrada ne deniyor : "Yıllık olarak tahakkuk eden bu 
vergi, mükelleflerce her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde iki eşit taksitte ödenir. Yeni binalarda 
bu verginin ödenmesi mükellefiyeti, bina takvim yılının ilk altı ayı içinde bitmiş ise yılın ikinci 
yarısından, yılın ikinci yarısında bitmiş ise ertesi takvim yılından itibaren başlar." 

Ben diğer önergemde -tabiî, usul bakımından önergeleri belirli bir sırayla okuma prose
dürü var Divanın- henüz okunmamış ve görüşülmemiş olan diğer önergemde, bu katı atık, ya
ni çöp vergisinin, su ücretiyle birleştirilmesini teklif etmiştim. Nitekim, sıvı atik diyebileceği
miz atık su veya kanalizasyonla ilgili vergi de aynı şekilde tahsil ediliyor. Bu çöp vergisinin de 
her ay su ücretleriyel beraber tarh ve tahsil edilmesi disiplinini getirdim. 

Eğer bu yapılmayacak olursa, önceki fıkradaki, "belediyeler bunu. her yıl ocak ayında 
ilana müsait yerlerde ilan eder" hükmüne göre, mesela 200 bin kişilik bir şehrin belediyesi, 
getirecek, ilan tahtalarına listeler asacak ve diyecek ki: "Bu katı atık vergileri şunlardır. "Ma
halle mahalle, ev ev, uzun uzun, tomar tomar listeleri asacak; vatandaş da gidecek, buralara 
bakacak, vergisini öğrenecek ve ödeyecek... 

Size söylüyorum : Bu vergiler ödenmeyecektir; vatandaş bunu ödemez, ödemeyince de, 
belediyeler vatandaşla kavgalı dövüşlü hale gelir; icraya gider, üzerine gidemez, birtakım bas
kılar gelir ve bu verginin de müessiriyeti olmaz; yani, pratik bir düzenleme değil bu. 

Gelin, bunu, su ücretleriyle -sıvı atıklarda olduğu gibi- birleştirdim, bu şekilde bir düzen
lemeye gidelim. Yani, maksat, bir işi yapmak ve parayı almaksa, bunu, en zahmetsiz, en kolay 
yoldan almak lazım. Yani, düşünün; bir şehirde oturan 100 bin insan, 50 bin aile reisi, 20 bin 
aile reisi, tek tek, gelecek, listelere bakacak, vergisini öğrenecek... Size soruyorum : Seçimden 
seçime oy veriyoruz, söyleyin bakayım; hangi seçim sandığında oy kullanıyorsunuz? Hiçbiri
niz sandık numaranızı bilmezsiniz. Beş senede bir sandık başına gidersiniz, muhtarlığın orada 
sağa sola sora sora öğrenirsiniz; yani, arkadaşlar, bu da pratik olmaz. Benim teklifim bu ma
hiyettedir; arz ederim. , 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Okunmuş bulunan önergeye, Komisyon ve Hükümet, katılmadığını bildirmiştir. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinin 13 ün
cü fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önerge sahibi?.. 
Buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; belki sabrınızı tüketi

yorum; ama, sabrınız tükenmesin. Sizin elinizde yetki kanunları var, bir tane daha çıkarırsınız, 
bu kanunlar da kolay geçer; ama, bize müzakere imkânını verdiyseniz, biz burada fikirlerimizi 
dile getireceğiz. 

Bakın, biraz evvel, belediyeci bir arkadaşımız, belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımız 
yanıma geldi, "siz, teklifinizde haklısınız" dedi. Belediye başkanlığı yapmış bir başka arkada
şımızın yanında oturuyordum, o da "teklifinizde haklısınız, bu sistem çalışmaz" dedi. 

Bu Meclisin vazifesi, çalışır kanunları çıkarmak değil midir? Çalışır kanun çıkarmazsa
nız, cilt cilt düsturlarda kanunlar durur; Türkiye iyi yöneltilmez; geliriyle, gideriyle, sağlıyla, 
eğitimiyle tepetaklak olur gider. Halbuki, bu Meclisin görevi, memleketin meselelerine el koy
maktır. Kaldır elini, indir elini!.. Biz burada oy makinesi değiliz, siz de değilsiniz. Lütfen, grup
larınızın yönetimlerinin ve Hükümetin baskısından azade olarak, sabırla bu müzakerelere ka
tılalım ve fayda sağlamaya çalışalım; ben, faydalı olduğuma inanıyorum ve buraya gelip konu
şacağım. (RP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Konuş; devam et... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, bilgi, benim inhisarımda değil, siz 

de okursanız Öğrenirsiniz, siz de buyurun öğrenin. 
Muhterem arkadaşlar, bakın, burada onüçüncü fıkrada... Zannederim onüçüncü fıkra; 

değil mi?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Onüçüncü... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Bilemiyor musunuz Sayın Ayhan? 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Çok iyi biliyorum da teyiden soruyorum, yanlış yapmaya

yım, zühul olmasın diye. 
Şimdi, 1 inci maddenin onüçüncü fıkrasında, merkezî hükümet, derhal, gelirin yüzde 10'una 

el koymuş. Fıkrada ne diyor? "Bu madde uyarınca tahsil edilen vergilerin yüzde 10'u, tahsilatı 
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takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar, Çevre Kirliliğini önleme Fonuna aktarılır" di
yor; hem de, 15 inci günün akşamına kadar!.. Sanki, Sayın Hükümet, borçlarını ödüyor!.. Ba
kın, benim seçim bölgemde dört senedir ödenmeyen otoyol istimlak bedelleri var. Siz hangi 
borcunuzu zamanında ödüyorsunuz ki, belediyelerin tahsil ettiği paraları 15 gün içerisinde bu 
fona aktarmasını istiyorsunuz?., ödemezse ne olacak? Ooo!.. Sopayı da göstermişsiniz bura
da, "6183 sayı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil 
edilir" diyorsunuz; yani, yüzde 80 - 90 gecikme cezası da uygulanacak. Peki, siz, ödemediğiniz 
borçlarınıza gecikme cezası ödüyor musunuz? Yüzde 30 ödüyorsunuz ve vatandaşı sürüm sü
rüm süründürüyorsunuz. Bu problemler size de geliyor. Yani, alacağınıza arslan, vereceğinize 
tilkisiniz. Olmaz böyle şey arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bu fıkraya göre, bu gelirlerin yüzde 10'u derhal alınacak. Ne 
olacak? Çevre Kirliliğini önleme Fonuna aktarılacak. Çevre Kirliliğini önleme Fonu ne yapa
cak? Birtakım turistik geziler, birtakım personel istihdamı, birtakım keyfî tasarruflar... Allah 
aşkına söyler misiniz; Çevre Bakanlığınız da var, hepsi var; ama, neyi hallettiniz? 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Bir sürü çöp arabası aldınız. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Benim seçim çevrem içinde Sapanca Gölü var ve bu Sa

panca Gölünün suyunu boşaltan Çark Suyu var. Bu Çark Suyunun etrafında bulunan birçok 
köyün yanından geçemezsiniz ve Çark Suyunun üzerinden geçerken burnunuzu tutmaya mec
bur kalırsınız. Bu, yedi sekiz senedir böyle. Muhterem Bakanımız oraya gitti gezdi, söz verdi, 
toplantı yaptı, panel düzenledi... 

Bakın, iki senedir Hükümetsiniz; ama ne var geride?.. Hiçbir şey yok. Siz bu paraları top
layacaksınız, ondan sonra çarçur edeceksiniz. 

Bakın, daha önce burada müzakere edilirken geri çektiğiniz, Bütçe Kanununda Yer Alan 
Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarınızda belediye 
gelirleriyle ilgili maddeler vardı. Yine, orada da vergi gelirlerinden belediyelere tahsis edilen 
paranın bir kısmını alıyorsunuz, İçişleri Bakanlığında, Çevre Bakanlığında ve Bayındırlık Ba
kanlığında birtakım yerlerde tutuyorsunuz. Ne yapacaksınız bu parayı?.. Falan yerin belediye 
başkanı proje yaptıracak, bakanın kapısına gelecke, el pençe, günlerce bekleyecek; falan bele
diye başkanı çöp kamyonu almak için, bakanın kapısına gelecek bekleyecek; falan belediye baş
kanı römork almak için bakanın kapısına gelecek, park yaptırmak için bakanın kapısına gele
cek!.. Yani, mübarekler, siz, Türkiye'nin hiçbir meselesine sahip olmayın; milletten aldığınız 
paraları, sanki veznedar gibi dağıtın, ya da keyfî olarak tasarruf edin!.. Yine, taraftarınız olan 
belediyelere para vereceksiniz, olmayanlara da vermeyeceksiniz. Şimdi bu bilgileri topluyoruz, 
bu kürsüye getireceğiz. Yani, siz muhalefetteyken devamlı olarak ANAP İktidarına yükleni
yordunuz "belediyelere yaptığınız yardımları keyfî dağıtıyorsunuz" diye; ama, siz çok daha 
keyfî dağıtıyorsunuz. Bunları da inşallah burada önünüze getireceğiz ve göreceksiniz. 

Ben, bu önergeyi bunun için verdim. Bu fıkranın madde metninden çıkarılmasını arz ederim. 
Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmadığını bildirmiştir. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı aranacaktır. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

ve arkadaşları 

Madde 1.— 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 44 üncü madde
den sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 44 üncü madde eklenmiştir. 

"4. Çevre temizlik vergisi : 
MÜKERRER MADDE 44. — Belediye sınırlan ve mücavir alanlar içinde bulunan ve be

lediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetelrinden yararlanan konut, işyeri ve diğer 
şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir. 

Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzelkişiliğine ve bun
ların kuracakları birliklere, kanunla kurulan üniversitelere ait ve münhasıran bunların hizmet
lerinde kullanılan binalar ile dinî hizmetlere ait umuma açık ibadethaneler, karşılıklı olmak 
şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçile
rin ikametine mahsus olan binalar, merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, mil
letlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar ve bunların müştemilatı bu ver
ginin kapsamına dahil değildir. 

Çevre temizlik vergisinin mükellefi söz konusu gayrimenkulun malikleridir. 
Çevre temizlik vergisi, katı atıklar için tahakkuk eden Emlak Vergilerinin işyerleri için yüzde 

25'i,konutlar için yüzde 20'sidir. 
Bakanlar Kurulu, bu oranlarda yer alan vergi tutarlarını, kalkınmada öncelikli yörelerde

ki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50'ye kadar indirmeye, bina grupları 
ve belediyeler itibariyle ayrı ayrı yüzde 100'e-kadar artırmaya yetkilidir. 

Katı atıklar için çevre temizlik vergisi, Emlak Vergisiyle birlikte alınır. 
\eni binalarda bu verginin ödenmesi mükellefiyeti, bina takvim yılının ilkaltı ayı içerisin

de bitmiş ise yılın ikinci yarısından; yılın ikinci yarısında bitmiş ise ertesi takvim yılından iti
baren başlar. 

Yanan, yıkılan ve benzerî nedenlerle tamamen kullanılmaz hale gelen binalarla, kanunla
rın verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalarda mükellefiyet, bu durumla
rın meydana geldiği tarihte sona erer. 

Belediyeler, atık su ile ilgili olarak da, su tüketim bedellerini aşmamak üzere, meclislerin
ce belirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi alırlar. Atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi,-
su tüketim bedeliyle birlikte tarh ve tahakkuk etmiş sayılır ve bu bedel ile birlikte tahsil edilir. 

Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş olan belediyelerde ise atık su 
bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama, kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. 
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Bu madde uyarınca tahsil edilen vergilerin yüzde 10'u, tahsilatı takip eden ayın 15 inci 
günü akşamına kadar, Çevre Kirliliğini önleme Fonuna aktarılır. Bakanlar Kurulu, fona akta
rılacak paya ilişkin oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Sü
resinde aktanlamayan paylar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu
nun 51 inci maddesinde belirlenen oranda hesaplanacak tutar kadar fazlasıyla birlikte ödenir. 

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından tahsil edilen katı 
atıklara ilişkin çevre temizlik vergilerinin yüzde 20'si münhasıran çöp imha tesislerinin kuru
luş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyelerine, tahsilatı takip eden ayın 15 
inci günü akşamına kadar aktarılır. 

Bu madde uyarınca tahsil edilen vergiler, çevre temizliği gayesi dışında kullanılmaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, tçişleri ve Çevre Bakanlıklarının gö

rüşleri alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenir." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi sıfatıyla, istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya, buyu

run efendim. ~ 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın Başkan, önergeye ben de katılıyorum, söz isteyebilir 
miyim? 

BAŞKAN — Efendim, bir kişinin söz hakkı vardı. Sayın Dumankaya'ya muvafakatinizi 
belirtmeseniz, imzanızı -katıldığınızı bildirmek suretiyle- varsayar, sizi buraya davet edebilir
dik. Bir daha olursa aklınızda bulunsun. 

Buyurun Sayın Dumankaya. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cevat Bey Ağa
beyimiz de devamlı buraya çıktı; ama, önergeleri reddedildi!.. 

Biz de buraya çıkıyoruz; ama, ben şunu arzu ediyorum : Bu çıkarılan kanunları, şuradaki 
insanlar çıkarsın, muhalefetiyle iktidarıyla her iki taraf da beraber çıkarsın; milletvekilleri araş
tırsın, okusun ve bu tasarılarla teklifler üzerinde gerekli değişiklikleri yapsın. 

Ben inanıyorum ki, bu Meclis içerisinde çok yetenekli insanlar vardır; bu konuyu bilen, 
belediye başkanlığı yapmış, belediye meclis üyeliği yapmış arkadaşlarım vardır. Kendileriyle 
tek tek konuşuyorum, "haklısın" diyorlar. 

Şimdi, ne istiyoruz?.. Kanunu, bürokratların sıkıştırmasından kurtaralım istiyoruz. Bü
rokratlar böyle sıkıştırıyor bizi. Biz, bu ufku genişletelim. 

Parmak kaldırıyoruz değerli arkadaşlarım; tasarıyı okumadan parmak kaldıran arkada
şım varsa, olmaması lazım. Bu, Meclise üzüntü verecek bir olaydır. Okumadığın bir kanunda, 
içeriğini bilmediğin bir kanunda nasıl parmak kaldırırsın, nasıl "hayır" dersin, nasıl "evet" 
dersin? 

Şimdi, bakınız, bu kanunla, birçok geçici işçi belediyelere alınacaktır, fuzulî insan doldu
rulacaktır belediyelere. Niçin doldurulacaktır? Kanunun yürürlük maddesinde diyor ki : 
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"Bu Kanun yayımı tarihini izleyen ayın başında yürürlüğe girer." Bir başka yerinde diyor ki : 
"Bina takvim yılının ilk altı ayında yapılmışsa, ikinci altı ayda..." Şimdi, bunun uygulaması 
ağustos ayında başlayacak. Nasıl vergi toplayacaksınız, ceza nasıl alınacak? Tahakkuk yaptı
racaksın; nasıl yaptıracaksın?.. 

Değerli arkadaşlarım, bazılarınız, eskiden "biz sosyal adaletçiyiz" diyordunuz. Yerel yö
netimleri perişan ettiniz. Yerel yönetimleri biz kurtarmak istiyoruz, onların çalışmalarının sağ
lanmasını istiyoruz, paraları toplamasını istiyoruz ve hemen istiyoruz. Sizin bu kanununuzla, 
bu paralan önümüzdeki sene de alamayız. O zaman zaten 1994'ün martında yerel yönetimler
de siz yoksunuz! Biz onun için mücadele veriyoruz. Bize çok büyük enkaz devredeceksiniz. 
Onun için, bir an evvel parayı toplayın. Nasıl toplayın biliyor musunuz? Diyoruz ki, yalıda 
oturan, 50 milyarlık yalısı olan adam, 100 bin lira vergi verecek -dikkat edin, 100 bin lira- gece
konduda oturan o gariban, 25 bin lira verecek. Şimdi, 50 milyarlık yalıda oturan için, 100 bin 
lira, bir şey değildir; ama, gecekonduda oturan için, 25 bin lira, çok büyük paradır. O nedenle 
diyoruz ki, fakirleri koruyun. Bunu Emlak Vergisine bağlayalım. Eğer bunu Emlak Vergisine 
bağlar isek, konutlardan yüzde 20, işyerlerinden yüzde 25 alır isek, personel almaya lüzum 
yoktur, kırtasiyeciliğe lüzum yoktur, hemen tahsilatına geçebiliriz. Emlak Vergisinin ikinci tak
sitini alırken bu vergiyi de alırız ve belediye başkanlarını rahatlatırız; ama, gelin görün ki, bi
zim belediye başkanlarımız, işçinin parasını veremiyorlar, vermiyorlar; ama, milyarlık festival
ler düzenliyorlar, tşte, bunu da ancak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Efendim, 2 dakika daha veriyorum. 
Buyurun. 
HALÎT DUMANKAYA (Devamla) — 1994 yılında yapılacak olan seçimlerde... Biz bura

da milletvekili olarak görevimizi yapalım; ama, 1994 seçimlerinde bu halk da görevini yapacak 
ve sizleri belediyelerden süpürecektir! 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Değerli arkadaşlarım, yanlış anlaşılmaması için ve zabıtlara geçmesi bakımından bir hu

susun ifadesinde fayda görüyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin hiçbir üyesi, okumadan ya da dinlemeden, behemehal 

anlamadan oy kullanmaz. (DYP sıralarından alkışlar) Yoğun çalışmaları arasında, makul süre 
önce basılıp dağıtılan yazılı metni inceleme fırsatı bulamasa dahi, kanun yapma sistemimiz 
gereği, burada karara bağlanan her şey, gereğince ve yeterince okunmakta, tartışılmakta, anla
şılmakta, ondan sonra herkes, inancına, tercihine uyarak iradesini ifade etmektedir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde çıkarılan kanunların sıhhati ve saygınlığı açısından bu noktayı açık
lamakta fayda görüyorum. ' 

Arz ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Okunmuş bulunan önergeye, Komisyon ve Hükümet, katılmadığını bildirmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına, 
"umuma açık ibadethaneler" ifadesinden sonra, "Kur'an kursları" ibaresinin ilavesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — önerge üzerinde konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Keçeciler, önergede imzanız yok mu efendim? 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Bu önergeye katıldığımı beyan ve ifade ettim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
Değerli arkadaşlarım, bir önergede, önceden imzası bulunmasa dahi, sayın üye, önerge 

okunduğunda -işleme başlamadan- katıldığını bildirirse, söz hakkı kazanır. 
Buyurun Sayın Keçeciler. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 

olan kanun tasarısının 1 inci maddesiyle ilgili verilen bir önerge söz konusudur. Belediye gelir
lerini artırmak ve çevreyi temiz tutmak maksadıyla getirilen bu kanun tasarısını destekliyoruz 
gördüğünüz gibi. 

Verilen önergeyle, Kızılay ve Kur'an kursları gibi hayırla yaşayan ve ayakta duran hayrî 
kurumların çevre temizliği vergisinden muaf tutulması istenilmektedir. Zaten, belki biraz son
ra, Kızılayla ilgili verilmiş bir önerge gelecek ve o öneriye de katıldık Grup olarak. Şimdi okunmuş 
bulunan bu önergeye de pek çok üye arkadaşımız iştirak etti. 

Hayırla ayakta duran bu kurumlardan, çevre temizliği açısından vergi almak, belediyeleri 
zaten zor durumda bırakır; belediyeler bu vergiyi tahsil etmekte çok zorlanırlar. Bu itibarla, 
biz, bunu burada, istisnalar bölümünde kabul eder isek, mesele kendiliğinden vuzuha kavu
şur, daha rahat olur, tatbikatı itibariyle de son derece faydalı bir iş yapmış oluruz. Aslında, 
bu tür müesseselerden vergi almak, vergi açısından gelir tahsil etmek, belediyeleri de sıkıntıya 
sokar; belediye başkanları, belediye meclisleri, bunu alsalar bir türlü almasalar bir türlü... Farklı 
tatbikatlara yol açar. Farklı tatbikatlara yol açtığı zaman da, ülkemizde bu gibi konuların tar
tışılır olması, birlik ve bütünlüğümüzü zedeler, sıkıntıya sokar. Bu itibarla, bunu, Mecliste ka
nun metmi üzerinde çözmekte sayısız yararlar mütalaa ediyorum. Bu maksatla verilen önerge
nin lehinde oy kullanmanızı talep ve tavsiye ediyorum. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Keçeciler. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Önergenin aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — önergenin aleyhinde?!. ' 
Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeye, Komisyon ve Hükümet, "katılmadığını" 

beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge -önergeye 

katıldığını beyan edenlerin de kabul etmediğini bildiren oylarıyla- reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çevre temizlik vergisi kapsamına dahil olmayanlar listesine "umuma açık ibadethaneler" 
cümlesinden sonra gelmek üzere "Kızılay Genel Merkezi, şubeleri ve kamplarının da muaf 
tutulması" cümlesinin eklenmesini arz ederiz. 

Necmi Hoşver 
Bolu 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Başkanım, küçük bir düzeltmey

le katılmak durumundayız, metnin insicamının bozulmaması bakımından : Teklifteki "Kızı
lay Genel Merkez ve şubeleri ve kamplarının da muaf tutulması" şeklindeki cümleden "muaf 
tutulması" ibaresini çıkararak eklenirse, bu şekilde önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — öyle monte ediliyor Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon katılmadığını, Hükümet katıldığını bildirmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemde bulunan 354 sıra sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik kapılması Hak
kında Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki gibi tadilini arz ederiz. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 

"3 üncü fıkra : Çevre temizlik vergisi mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları veya 
bağımsız bölümleri kullananlardır. Mükellefiyet, kullanılmaya başlanan günü takip eden ay- . 
başında başlar ve boşaltıldığı günü takip eden ay sonunda sona erer." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 

— 170 — 



T.B.M.M. B : 124 7 . 7 . 1993 0 : 2 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahibi sıfatıyla, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 354 sıra sayılı Beledi
ye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasında "Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları 
kullananlardır. Boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi, binaların malikleri veya malik 
gibi tasarruf edenlerdir" denmektedir. Benim verdiğim önergede, bu fıkranın ikinci cümlesi 
metinden çıkarılmıştır; yani, bir bina boş kalmışsa, iskân edilmiyorsa şu veya bu sebeple, bun
dan çevre temizlik vergisinin alınmaması gerekir; adaletin muktazası da budur. Vergi, hizmet 
karşılığı alınır. Mademki oturan yok, çalışan yok, çöp üretilmiyor; bu verginin de alınmaması 
lazım. 

ALİ ESER (Samsun) — Vergi sadece çöp için değil. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Evet, vergi, çöp içindir efendim; Lütfen, kanun metnini... 
BEDRETTİN DOĞANCAN AK YÜREK (İstanbul) — Çevre vergisidir. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Efendim, siz, maddede, "biz, katı atıklar için bu vergiyi 

alıyoruz" diyorsunuz. Sıvı atıklar için... O zaman, sağ gösterip sol vuruyorsunuz; bu da yanlış 
beyandır, bu da ahlaka sığmaz. O zaman, çekin kanunu geri düzeltin; niçin vergi alıyorsanız, 
onu söyleyin. 

ALİ ESER (Samsun) — Hayır efendim, öyle değil; vakit alıyorsunuz siz burada. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Buraya çıkıp konuşun; bu kürsü herkese açıktır, sadece 

benim inhisarımda değildir. Değerli sınıf arlcadaşım, değerli kardeşim, bunu sonra baş başa 
da konuşuruz. 

Değerli arkadaşlar, bu ikinci cümlenin maddeden çıkarılması1 lazım; bu, zulümdür; etme
yin, yapmayın! Yani, adamın evi boş kalmış, kullanamıyor, kiraya veremiyor; dükkânı boş kal
mış, kiraya veremiyor; ne olacak?.. Siz gideceksiniz, onlardan vergi alacaksınız. Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'da baskıdan, terörden, zulümden kaçan binlerce, onbinlerce, milyonlarca 
insan Batı Anadolu'ya , Marmara Bölgesine göçüyor; dükkânı, evi boş; gidip bakın, görün. 
Bunların hepsine vergi tahakkuk ettireceksiniz. Bu, zulüm değil de nedir arkadaşlar? Hizmet 
karşılığı vergi alınır. Bu önergeyi bunun için verdim. 

Bir diğer önergemde de, bu katı atık vergisi ile çevre temizlik vergisi tahsilatının su bedel
lerine bağlanarak her ay muntazaman alınması disiplininin getirilmesini düşündüğüm için, mad
de üzerinde bu istikamette bir önerge vermiş bulunuyorum. 

Teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

I 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının üçüncü paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Haydar Oymak 
Amasya 

ve arkadaşları 

"Çevre temizlik vergisinin mükellefi, taşınmazların malikleri veya malik gibi tasarruf eden
lerdir." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. ' A 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
önerge sahibi?.. Konuşmuyor. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — önergeye ben de katılıyorum Sayın Başkan; söz istiyorum. 
BAŞKAN — Demin de arz ettim, önerge okunduktan sonra "ben de katılıyorum" diye

cek; kayda geçecek, söz hakkını kazanacak. Affımzı diliyorum. Bu aşamayı aştığımız için, bir 
dahaki sefere aşırmamak tavsiyesiyle, söz verme imkânından mahrumum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 354 sıra sayılı kanun tasarısı, 1 inci madde dördüncü fıkrasının aşağı
daki şekilde tadilini arz ederiz. 

"Dördüncü Fıkra : Çevre temizlik vergisi, ,katı atıklar için; 
a) Meskenlerde, her bir meskenden aylık en çok 100 bin TL olarak tahsil edilir. 
b) İşyerlerinde, beher işyerinden sınaî atıklar için; çalışanların sayısı beş kişi veya daha 

az plan işyerlerinde aylık en çok 100 bin TL, beş kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde beher 
fazla kişi için ilaveten aylık en çok 20 bin TL tahsil edilir. 

ı c) Lokanta, otel, yurt ve pansiyon gibi işyerlerinde çalışanlara ilaveten, müşteriye hiz
met kapasitesi de dikkate alınarak, beş kişi dahil, beş kişiye aylık en çok 100 bin TL, artan 
beher kişi çalışan veya kapasite için ilaveten aylık en çok 20 bin TL tahsil edilir." 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu önergeye başka katılan sayın üye var mı? 
CENGİZ BULUT (İzmir).— Var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut da katıldığını beyan etmiştir. 
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Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Katılmıyoruz efendim. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önerge sahibi sıfatıyla, İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut; buyurun. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; eski bir 

belediye başkanı olarak şunları söylemek istiyorum : Bu tasarı, belediyelere gelir getiriyor. Be
lediyelerin gerçekten de bu gelire ihtiyacı var. 

Ancak, şurada gördüğümüz bir eksiklik var : Gelir güzel de, bir yaptırım yok. Türkiye'
nin en büyük problemlerinden birisi, çöp ve atık sudur. Milyarlarca insanı düşündüğümüzde, 
her gün bir insanın dışarı çıktığını da düşündüğümüzde; rakamlarla hesaplayacak olursak, birkaç 
yıl sonra -matematiksel olarak hesaplamak lazım bunu da- bu dünya atık sudan ve çöpten ge
çilemeyecek bir hale gelecektir. Üzülüyoruz; çünkü, gezerken görüyoruz, çöpler alabildiğine 
atılıyor, bırakılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada fıkraya keşke bir yaptırım konulabilseydi; alınan paralar için 
belediyelere bir yaptırım konulabilseydi, "bu madde uyarınca tahsil edilen vergiler çevre te
mizliği gayesi dışında kullanılamaz" denilseydi. Yani, aynı bizim otopark gibi; palavra bir laf, 
parayı bankaya koyup, banka kazansın... İş yok, para topla..'. 

Burada bir de şu var : "Yüzde 10 Çevre Kirliliği ödeme Fonuna aktarılır" diyor. Zaten 
bir miktar para gelecek, devlet hemen bu paraya da elini atıvermiş; eski Bakanımız da, yeni 
Bakanımız da kusura bakmasınlar. Bir de, büyük şehirlerde yüzde 20'sini ilçe belediyeleri top
layacak, büyük şehir belediyelerine verecek; çöp için büyük şehir belediyeleri ne yapacak?.. 
İşte, geçenlerde ne yaptığını gördük, birçok insan çöplerin altında kaldı ve öldü. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Büyük şehir belediyeleri de depo-
ni yapsın; yakma fabrikası yapsın diye veriliyor bu paralar. 

CENGİZ BULUT (Devamla) — Yok efendim, burada bir yaptırım yok. Sayın Bakanım, 
doğru da, burada bir yaptırım yokv. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Ceza Kanununun 230 uncu mad
desi var. 

CENGİZ BULUT (Devamla) — Burada, Ceza Kanunuyla da ilgili bir şey yok, hiçbir şey 
yok yeni... 

Efendim, burada hiçbir şey yok; yalnız, para gelecek, parayı bir kenara koyacaksınız, hiç
bir iş yapmadan biriktireceksiniz... 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, yüzde 20'sini büyük şehire veriyorsunuz. Niye veriyorsunuz?.. 
Çöpleri toplayacak olan ilçe belediyesi... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Efendim, böyle bir usulümüz var mı? 
BAŞKAN — Sayın Bulut... Sayın Bulut... 
Sayın Akyürek, şimdi ben, belki tamamlayıcı fayda sağlar düşüncesiyle müdahale etme

dim; ama, sayın üyeler usulü hatırlatıyor. 

— 173 — 



T.B.M.M. S : 124 7 . 7 . 1993 O : 2 

Efendim, tabiî ki, Sayın Bakanın geçmiş icraat dönemine taalluk eden bir konu olursa, 
belki; olmazsa, Sayın Akçalı da orada, bakıyorum bütün ihtişamıyla oturuyor. Yani, geleceğe 
yönelik açıklamaları yeni Bakanımıza tevdi edelim, zatı âlinizi sorumlu tutacak bir husus olur
sa söz verebilirim. Değilse bu... 

. BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, birkaç defa sataş
ma oldu, vakit geçmesin diye söz almadım; ama, tetkik edilmeden konuşma olursa, Meclis 
meşgul edilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Evet. O bakımdan, şimdi bunu mümkün mertebe, yine biz kürsüdeki hatibe 
söz hakkı tanıyarak, lütfen devam edelim. 

CENGİZ BULUT (Devamla) — Sayın Bakanım, ben, vaktimiz olsa bu konuyu sizinle tar
tışırım. Ben, eski bir belediye başkanıyım, siz de Çevre Bakanlığı yaptınız; oturur sizinle tartı
şırız yani; ama, şu tasarıyı okudum, tetkik ettim, hiçbir şey yok. Yalnız para gelecek; yeterli 
hiçbir şey yok. Keşke bu tasarıda tamamlayıcı, keşke bu tasarıda şu anda belediyelerin bir tür
lü gideremediği eksikliklerden bir tanesi olan, o çöp imha tesislerinin kurulabilmesi için veya
hut da benim Amerika'da bilfiil yerinde gördüğüm, makinelerle kazanılan, altına özel şeyler 
serilen, üstü yine toprakla örtülen, hatta çim örtülebilecek şekilde bir sistem getirilebilmiş ol
sa, daha iyi olmaz mı? Ama, yine kimse bir şey yapmayacak. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Yönetmelik... 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Yönetmeliği bugüne kadar kimse dinlemedi ki, bundan 

sonra dinlensin. 
Bu, yalnız para toplamak için hazırlanmış bir tasarı. Ben şunu dilerdim : Para tamam, 

para güzel, para belediyelere mutlaka gelir olarak düşünülsün; ama, Türkiye'nin en büyük prob
lemlerinden bir tanesi, bugün, toplanan çöplerin imha edilmemesi, toplanan çöplerin adam 
gibi bir yere bırakılamamasıdır ve şu anda Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu
dur. Türkiye'de bütün denizler kirleniyor. Sebebi de, atık sular için temizleme istasyonları ku
rulamaması. tşte, bizim en büyük sıkıntımız İzmir Körfezi. Şu ana kadar gelen hiçbir belediye 
başkam bir şey yapmıyor; ama, İzmir'de atık su ile ilgili bir şeyler yapılabiliyor. Türkiye'nin 
diğer yerlerinde, kıyılarda, turistik yerlerde herkes yaptığını denize akıtıyor. Yani, kendi tecrü
belerime göre benim çıkardığım ve söylemek istediğim, buraya keşke ilave bir tedbir de konul
saydı. Alınan şu paralarla en kısa zamanda, belirli süreler konulup, bununla ilgili mecburiyet
ler konulsaydı diyorum* Benim söylediğim bu. 

Bir de, neden ilçelerin topladığı çöp paralarının yüzde 20'si büyük şehire veriliyor da, bü
yük şehir kanalizasyonMçin topladığı atık bedellerinin yüzde 20'sini küçük ilçelere vermiyor?. 
Yani, burada -Ben eski bir ilçe belediye başkanı olarak söylüyorum- hemen ilçe belediyelerinin 
sırtına büyük şehiri oturttunuz. Büyük şehirin çöplerle hiçbir ilgisi yoktur. İstanbul'da büyük 
şehir ne yapmış ki?.. İlçe belediyesi topluyor, bir yere götürüyor, büyük şehir oraya bir makine 
bile göndermiyor. Onları düzeltmek, onları tanzim etmek, yine bizim gariban ilçe belediye baş
kanlarına kalıyor. Bence, bu yüzde 20'Ier ilçe belediyelerine bir kamburdur. 

Çok teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadıklarını bildirmişlerdir. 
Yalnız, önergeyi oya sunmadan önce 12 sayın milletvekili tarafından yoklama yapılması 

istenmiştir. 
Öncelikle, imza sahibi sayın milletvekillerinin salonda bulunup, bulunmadıklarını araya

cağız ve gereğine göre işlem yapacağız. 
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Saym Ali Oğuz?.. Burada. 
Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 
Saym İsmail Coşar?.. Burada. 
Sayın Yusuf Pamuk?.. Burada. 
Sayın İbrahim Özsoy?.. Burada. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Burada. 
Sayın FethuIIah Erbaş?.. Burada. 
Saym Ahmet Feyzi înceöz?.. Burada. 
Sayın Mustafa Ünaldı?.. Yok. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın İbrahim Halil Çelik tekabbül ediyor. 
Sayın Ahmet özdemir?» Burada. 
Sayın Halit Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Adını okuduğum sayın milletvekilleri salonda bulunduklarına göre, yokla

ma işlemi yapılacaktır. 
Adana İlinden başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yoklama sonunda toplantı yetersayısı bulunamamıştır. 
Eksiği dikkate alınarak kısa bir ara verilse dahi yetersayı bulunabileceği ümidi de görül

memektedir. Esasen, çalışma süremizin dolmasına da az bir süre kalmış bulunduğundan, ka
nun tasın ve tekliflerini görüşmek için, 8.7.1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üze
re, Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 20.42 
/ • 

— ; — _ _ e.j 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —İzmir Milletvekili TimurDemir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ithal edi

len otobüslere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1218) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Timur Demir 
İzmir 
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1. 12.11.1992 günü Meclis Başkanlığına vermiş olduğum Büyükşehirlerde plakasız ve ruh
satsız gezen belediyelere ait otobüsler hakkındaki soru önergeme 30.11.1992 tarihinde vermiş 
olduğunuz cevapta bu otobüslerin 20.11.1992 tarihinden itibaren kayıt ve tescil işlemlerine baş
landığı ve plakalarının verilmeye başladığını belirtmiştiniz. Ancak şu anda halen 1991 den beri 
ve yakın zamanda alınan (yurt içinden aynı zamanlarda alınanlar hariç) bu otobüsler halen 
plakasız, ruhsatsız ve sigortasız olarak dolaşmakta ve ticarî amaçla çalışmaktadırlar. Bu hu
kuk dışı olay karşısında hukuku hiçe sayan Büyükşehir Belediyesi hakkında herhangi bir yasal 
işlem yapılıp yapılmadığının; 

2. ' 12.11.1992 tarihinde Meclis Başkanlığına Sayın Başbakan tarafından cevaplanmak is
teğiyle vermiş olduğum soru önergeme Bakanlığınız Mahallî idareler Gene Müdürlüğü tara
fından verilen cevapta, ihaleye giren 5 firmadan 11 Octomvri'Firmasınm ŞANOS marka oto
büslerinin uygun ödeme şartları ve teknik üstünlükleri olduğu belirtiliyor. 

Ancak, 
A) Alınan tekliflerde bir yerli firmanın teklifinin Sanos'tan ucuz olduğunun (Sanos tek

lifi 674 Milyon TL. + FOB + İthal Fonu, Yerli teklif ise 681 Milyon - FOB yok - ithal fonu yok) 
B) Yerli firma tarafından teklif edilen ödeme şartlarının SANOS tarafından teklif edilen 

şartlardan daha iyi olup olmadığının araştırılıp araştırılmadığının, 
C) Yerli firmaların teknik şartlarını uluslararası piyasalarda kabul ettirmiş iken, son de

rece kötü olan bu SANOS otobüslerinin teknik şartlarının yerli imalatlarla karşılaştırılıp karşı-
laştırılmadığının araştırılıp, araştırılmadığının belirtilmesi, 

3. Adı geçen otobüsler Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü adına alıp, ES-
HOT borçlandırılıp, otobüslerin İZULAŞ adlı kimlerin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri olduğu ve statüsünün ne olduğu bilinmeyen şirkete ne şartlar altında kiralandı
ğının ve bu İZULAŞ şirketi tarafından otobüslerin yarısının resmî plaka ile yarısının hususî 
plaka kullanılmasının gerekçeleri nelerdir bu konuda bakanlığımızın bir araştırması var mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 6.7.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/610 

Konu : İzmir Milletvekili , 
Sayın Timur Demir'in 
Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 10.5.1993 gün ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/1218-4582/20976 

sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen İzmir Milletvekili Sayın 

Timur Demir'in "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ithal edilen otobüslere ilişkin" yazılı 
soru önergesiyle ilgili olarak : 

1. M.A.N. Kamyon ve Otobüs Sanayi A. Ş. nin 8.10.1992 tarihli yazısında yer alan; 
10.8.1992 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan (300) adet SOLO + (500) 
adet körüklü olmak üzere toplam 800 adet otobüs ihalesinin, Yugoslavya'nın SANOS firmasına 
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verildiği, ihaleye ait idarî şartnamenin 19 uncu maddesinde, Türkiye'deki harcamalar için Türk 
Lirası, diğer harcamalar için kendi ülkelerine ait para birimi, geçerli bir mazeretin bulunması 
halinde Amerikan Doları üzerinden teklif yapılması ve tekliflerin Türk parası üzerinden de
ğerlendirilmesi esasına yer verilmek, böylece enflasyönist bir ortamda teslimatı aylarca süre
cek bir iş için daha ihale aşamasında iken yabancı paranın Türk Lirası olarak değerlendirilme
si sureti ile Türk firmalarının, milyarlarca liralık zararına yol açacak bir durum yaratıldığı, 
bu arada yabancı firmalara akreditif açılacağından ve bununla ilgili ödemeler de dövizle yapı
lacağından, yerli firmalarla yabancı firmalar arasında haksız rekabete gidildiği, diğer taraftan 
SANOS Firmasının Belediyeye 20 000 000 000 TL. değerinde helikopter, mersedes ve şehir bi
nek arabası, ambulans, cenaze arabası, iki katlı otobüs, ameliyat masası, ameliyat lambası, 
loder, jeneratör, bilgisayar, Ege Sağlık Vakfı'na 2 000 000 000 TL. bağışta bulunularak İhale 
Kanununa uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin 14.1.1993 günlü Bakanlık onayı ile konu
nun incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için Mülkiye Başmüfettişi Sami Beliner görev
lendirilmiştir. 

Adı geçen Mülkiye Başmüfettişi tarafından düzenlenen 24.2.1993 gün ve 19/11 sayılı ra
porda; ESHOT Genel Müdürlüğünce alımı kararlaştırılan (300) adet SOLO + (500) adet kö
rüklü otobüs ihalesi için düzenlenen idarî şartnameye konan hükümle yerli firmalarla yabancı 
firmalar arasında haksız rekabete gidildiği, ihalenin Birleşmiş Milletlerin Ambargo uyguladı
ğı, Sırp kuruluşu SANOS firmasına verilmek suretiyle Güvenlik Konseyinin ambargo kararına 
uyulmaması konularında tzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur hakkında, her
hangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varıldığı. 

Yine adı geçen Mülkiye Başmüfettişi tarafından düzenlenen 2.4.1993 gün ve 19/15 sayılı; 
tzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur, ESHOT Genel Müdürü Mehmet Erdül, 
Genel Müdür Muavini Okan Sevinç, tdare Encümeni Üyesi Ertan Avkıran, İdare Encümeni 
Üyesi Ali Güzel, tdare Encümeni Üyesi Hüsamettin Algül, Muhasebe Müdürü Faruk Alçelik, 
E.P.T. Müdürü Yavuz Akıncı, Hukuk tşleri Müdür Vekili Asuman Moralıoğlu, Ticaret Müdü
rü Fevzi Ünver, Encümen Müdürü Besim Gültekin, haklarında şehiriçi toplu taşım hizmetle
rinde kullanılmak üzere, tiler Bankası kefaleti ile alımı kararlaştırılan (300) adet SOLO + (500) 
adet körüklü otobüslere ait önceden belirlenen teknik şartnamelerde yer alan bazı yükümlü
lükleri yerine getirmemek koşulu ile büyük bölümü ESHOT Genel müdürlüğü hizmetleri ile 
ilgisi bulunmayan (20) kalem ekipmanın ihaleye dahil edilerek bağış olarak vereceğini taahhüt 
eden Makedonya SANOS firmasından, şartname hükümlerine aykırı olarak satın alınmasını 
sağlamak konularında lüzumu muhakeme talebiyle fezleke düzenlendiği, fezlekenin karar ve
rilmesiiçin tzmir valiliğine gönderildiği ve sanıklar hakkında ti tdare Kurulunca alınan 15.4.1993 
tarih ve 131 sayılı lüzumu muhakeme kararının Danıştay'a gönderildiği, 

anlaşılmıştır. 
2. tzmir Valiliğinden alınan bilgide; 20.11.1992 tarihinden itibaren tescilsiz olarak hiz

mete sokulan otobüslerin bir bölümünün trafikten men edildiği, ancak tzmir Büyükşehir Be
lediye Başkanlığının Valiliğe müracatla, trafikten men edilen otobüslerin tescil işlemlerinin ya
pılması için otobüslerin kendilerine teslimini istediği ve söz konusu otobüslerin tescil işlemleri 
yapılmak üzere Belediye Başkanlığına teslim edildiği, 
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Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ithal edilip % 35 fon uygulaması nedeniyle tes
cil işlemleri geciken otobüslerin plakasız olarak çalıştırılmaması ve yasal bir zorunluluk olan 
tescil işlemlerinin yaptırılmasının Büyükşehir Belediye Başkanlığından istendiği, 

Belirtilmektedir. t 

Ayrıca Büyükşehir Belediyesince SANOS firmasından ESHOT Genel Müdürlüğü adına 
satın alınan otobüslerin başka bir firmaya kiraya,verilmeyip belediyece kullanıldığım gösterir 
belgeler ekte sunulmuştur. ^ 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
B. Mehmet Gazioğlu 

içişleri Bakanı 

T.C. 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 18.6.1093 

. Eshot Genel Müdürlüğü 
Genel Müdürlük 

Sayı : 127 ESHOT 35/01. 9737 
Konu : Toplu Taşımacılık Hk. 

Valilik Makamına 
tzmir 

ilgi : 17.6.1993 tarih ve B 054 VLK 435 0700 Mah. td. 01-3072 sayılı günlü yazınız. 
tdaremizce şehrimiz yaşayanlarının toplu taşım sorununu çözmek amacıyla, ihalesi ger

çekleştirilip, akreditifi açılarak, ithalatı gerçekleştirilen SANÖS marka otobüsler ESHOT Ge
nel Müdürlüğü'nce çalıştırılmakta olup, herhangi bir firmaya kiralanmamıştır. 

Anılan otobüsler Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 10.3.1993 tarih ve 113 sayılı "Olur" 
lan ile 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3/6 ve 77 nci maddeleri çerçevesinde taahhütname ile 
teslim alınmış olup, Kamu yararı düşünülerek, Gümrük işlemleri tamamlanıncaya değin bu 
şekilde çalıştırılmaktadır. 

Bilginize sunarım. 
Mehmet Erdül 
Genel Müdür 

T C . - ; ' • _ . ' • 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Gümrükler Başmüdürlüğü 11.3.1993 

Sayı: 
B.07.0.GÜM.1.11.00.04.GİS.045-(91)-74-53-15254 

Giriş Gümrük Müdürlüğüne 
tzmir 

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 11.3.1993 tarihli 15814 sayılı yazı
larında : 

tzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına gelecek olan 210 adet otobüsün 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 3/6 ve 77 nci maddeleri çerçevesinde taahhütname ile teslim edilmesi ve 
aynı kanunun 177 nci maddesi çerçevesinde her parti için ayrı ayrı verilecek Garanti Mektubu
nun teminat olarak kabul edilmesinin Bakanlık Makamının 10.3.1993 tarihli 113 sayılı "Olur" 
lan ile uygun bulunduğu bildirilmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
Arif Kutlutuna 

Başmüdür Yardımcısı 
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2. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Bursa - Mustafakemalpaşa Merasının bir bölü
münün encümen kararıyla satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Beytullah Meh
met Gazioğlu'nun yazılı cevabı (7/1277) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap-

landırılmasına delâletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

Sorular : 
1. Bursa İli Mustafa Kemal Paşa Merası içinde 200 dönüm bir yerin 19.1.1993 tarihli en

cümen toplantısında dönümü 4 milyon TL. den satıldığı doğru mudur? 
2. Bu satış hangi şirkete yapılmıştır? Şirket ortakları kimlerdir? 
3. Satış kararı encümenin olağan toplantısında mı, olağanüstü toplantısında mı alınmıştır? 
4. Bu yeri satın almak isteyen firma belediyeye hangi tarihte başvurmuştur? 
5. Satış karan alınmadan belediye tarafından kıymet takdiri yaptırılmış mıdır? 
6. Satış pazarlık usulüyle mi, açık artırma usulü ile mi, yoksa bir başka usulle mi yapıl

mıştır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 6.7.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/611 

Konu : Kocaeli Milletvekili 
Sayın Şevket Kazan'ın 
'Kızılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: TBMM Başkanlığının 27.5.1993 gün ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/1277-4764/22037 sa
yılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'ın "Bursa Mustafakemalpaşa Mer'asının bir bölümünün encümen kararıyla satıldı
ğı iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak : 

1. Belediye Meclisinin 25.12.1992 tarihli olağanüstü toplantısında alınan 169 sayılı satış 
kararı üzerine, Atariye Mahallesi, Topsöğütlük Mevkiinde bulunan mülkiyeti Mustafakemal
paşa Belediyesine ait 125 ada, 345 parsel no da kayıtlı 199 962 m* miktarındaki gayrimenkul 
Belediye Encümehi huzurunda 2.2.1993 tarihinde ve 345 sayılı Belediye Encümeni kararıyla 
beher dönümü (KDV hariç) 4 400 000 TL. sı bedelle Demirtaş Tekstil ve Gıda Ürünleri Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketine satıldığı, 

Satışı yapılan gayrimenkulun mer'a olmayıp Mustafakemalpaşa Belediyesinin mülkiyetinde 
bulunduğu, 
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2. Demirtaş Tekstil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret bir Anonim Şirket olduğu için his-, 
sedarlanmn da her zaman değişebileceği, ancak şirketin en son 10.6.1993 tarihinde icra edilen 
genel kurul toplantısına ait hazîrun listesinde kayıtlı ortakların; Cavit Çağlar, Şükrü Şenkaya, 
Necmi Yeşilova, Oral Otmanlı, İlker Yeğin, Abdulvahit Cengiz, Nusret Yılmaz, Şenol Şenkaya 
ve Mustafa Çağlar olduğu, 

3. Satış kararının belediye meclisinin 25.12.1992 tarihli olağanüstü toplantısında 169 sa
yılı karar ile alındığı ve satışın encümenin 2.2.1993 gün ve 345 sayılı kararı ile yapıldığı, 

4. Araziyi satın almak isteyen adı geçen şirketin ihalenin yapıldığı 2.2.1993 tarihinde be
lediyeye müracaat ettiği, 

5. Satışa çıkarılan yerin KDV hariç metrekaresi 4 000 Liradan dolayısıyla dönümü KDV 
hariç 4 000 000 Liradan tamamı se 799 848 000 Lira muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılmasına 
19.1.1993 gün ve 169 sayılı Encümen Kararıyla kararlaştırıldığı, 

6. Satış işleminin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif 
usulü ile gerçekleştirildiği, 

anlaşılmıştır. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. . " 

B. Mehmet Gazioğlu 
İçişleri Bakanı 
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T. B. M. M. (S. Sayısı: 355) 

İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 25 Arkadaşının, 
18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna 
Ek Geçici 2 Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporu (2/735) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanuna Ek Geçici 2 Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

H. Hüsamettin Özkan 
İstanbul 

Koray Aydın 
Trabzon 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Tuncay Şekercioğlu 
Elazığ 

Mustafa Dağcı 
Kayseri 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Timurçin Savaş 
Adana 

Kamer Genç 
Tunceli 

Turhan Tayan 
Bursa 

Bülent Ecevit 
Zonguldak 

Erdal Kesebir 
Edirne 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

Faruk Saydam 
Manisa 

E. Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Yücel Seçkiner 
Anîcara 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Aydın Güven Gürkan 
İçel 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

B. Sami Daçe 
Adana 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 



GEREKÇE 

Mart 1989 tarihinde yapılan Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet
leri Seçiminin Mart 1994 tarihinde yapılması Anayasal bir zorunluluktur. Bugün itibariyle de 
Mart 1994 tarihine sekiz aylık bir süre kalmış bulunmaktadır. Temmuz 1987 tarihi itibariyle 
düzenlenen seçmen kütükleri esas itibariyle halen geçerliliğini korumaktadır. Aradan geçen za
man içerisinde seçmen yaşına ulaşan bir çok vatandaşımız olduğu gibi o günden bu yana naklî 
hane yapmış vatandaşlarımızın durumları da dikkate alındığında daha önce düzenlenmiş bu
lunan ve oy verme işlemine esas olan seçmen listelerinin geçerliliğini kaybettiği şüphesizdir. 

Diğer taraftan mevcut seçmen kütüklerinin askıya çıkarılmasından sonra, ilan edilen lis
telerde adı bulunmayan seçmenlerin vaki itiraz ve talepleri üzerine bir kaç seçim çevresine veya 
aynı seçim çevresinde bir kaç mahalleye birden kayıt yaptırmak suretiyle bir seçmenin birden 
fazla oy kullanması gibi kanunsuz eylemlerine sebebiyet, verilmektedir. Böylece oy verme günü 
bu durumda olan seçmenler değişik yerlere taşınmakta ve mükerrer oy kullanılmasına imkân 
sağlanılmış olmaktadır. 

Bugün için yürürlükte bulunan seçmen kütükleri 1987 ve 1991 yıllarında yapılan milletve
kili genel seçimleriyle, 1989 yılında yapılan mahallî idareler genel seçimleri ve 1989-1993 yılları 
arasında yapılan mahallî idareler ara seçimleri öncesinde güncelleştirilerek kullanılmıştır. Bu 
güncelleştirme sırasında yukarıda da belirttiğimiz sakıncalara sebep olacak tarzda defalarca 
işlem görmüş kütükler haline gelmiştir. Aradan geçen 8 yıllık süre içerisinde gerek yaş büyü
meleri ve gerekse nakiller bakımından seçmen kütüklerinin yeniden yazım suretiyle tanzimi 
zarurî hale gelmiş bulunmaktadır. 

Sağlıklı bir seçmen kütüğünün oluşturulması ve kanunsuz eylemler dolayısıyla mükerrer 
oy kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla, seçmen kütüğünde seçmen olarak yer alacak 
vatandaşlarımızın yeniden yazımına imkân vermek üzere bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Sağlıklı ve objektif biçimde hazırlanacak bu seçmen kütükleri genel yerel seçimler ve ge
nel seçimlerde de kullanılabilecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Teklifin birinci maddesiyle 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı kanuna iki geçici 
madde eklenilerek bunlardan birinci ek geçici madde ile seçmen kütüklerinin yeniden yazımı, 
ikinci ek geçici madde ile de yazım işinin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına dair esaslar 
düzenlenilmiştir. 

Madde 2. — Yürürlük maddesi olup anlamı açıktır. 
Madde 3. — Yürütme maddesi olup anlamı açıktır. 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı: 355) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 5.7.1993 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/735 
Karar No. : 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 25 Arkadaşının; 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı 

Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Ek 
Geçici 2 Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi Adalet Bakanlığı ile Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi 
uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanun Teklifinin adı kanun tekniğine uygun olarak yazılmış, Ek 1 ve Ek 2 nci maddede 
redaksiyon yapılmıştır. 

Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçiminin Mart 1994 tarihinde yapılması Ana

yasal bir zorunluluktur. Bugün itibariyle de Mart 1994 tarihine 8 aylık bir süre kalmış bulun
maktadır. Sağlıklı bir seçmen kütüğünün oluşturulması ve kanunsuz eylemler dolayısıyla mü
kerrer oy kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla, seçmen kütüğünde seçmen olarak yer 
alacak vatandaşlarımızın yeniden yazımına imkân vermek üzere hazırlanan teklifin bir an ön
ce yasalaşmasını sağlamak üzere Komisyonumuz Teklifin içtüzüğün 53 üncü maddesi gereğin
ce Genel Kurulda öncelikle görüşülmesine karar vermiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Cemal Şahin . Ali Yalçın öğütean 

Çorum Adana 
Sözcü Kâtip " 

BahattinElçi Ali Rıza Gönül 
Bayburt Aydın 

Üye Üye 
Hasan Fecri Alpaslan Baki Tuğ 

Ağrı Ankara 
Üye Üye 

Murat Başesgioğlu Hasan Afşar 
Kastamonu Konya 

Üye Üye 
Mehmet Keçeciler H. Cavit Erdemir 

Konya Kütahya 
Üye Üye 

Mustafa Yılmaz Nevzat Ercan 
Malatya Sakarya 

Üye Üye 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu V. Sinan Yerlikaya 

Şanlıurfa Tunceli 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi S. Sayısı: 355) 



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SELÇUK MARUFLU VE 

25 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanuna Ek Geçici 2 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18.1,1984 tarihli ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki 
Kanuna aşağıdaki geçici iki madde eklenmiş
tir. 

"EK GEÇİCİ MADDE 1. — 2972 Sayı
lı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca 27 Mart 
1994 tarihinde yapılacak Mahallî İdareler Se
çimlerinde oy vereceklerin kütüklere yazılması 
ve sandık listelerinin düzenlenmesi amacıyla 
bütün Türkiye'de 1993 yılının (Kasım ayının 
ilk) Pazar günü, Yüksek Seçim Kurulunun 
gözetim ve denetiminde yazım yaptırılır. 

Seçimde kullanılacak seçmen kütükleri
nin yazımında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında kanun 
ile ilgili diğer kanunların bu kanuna aykırı ol
mayan hükümleri uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Mahallî İda
reler Seçimlerinde kullanılacak seçmen kütük
lerinin yazımı ve seçimin yapılması için Ada
let Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümünde ye
terli miktar ödenek, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının yedek ödenek tertibinden aktarılır. 

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütükle
rinin süratle yazımının, daktilo edilmesinin ve 
kartların dağıtımının sağlanması için geçici ve 
yevmiyeli personel istihdam edebilir. Bu per
sonele Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca 
300 000 ila 500 000 lira arasında takdir edile
cek gündelik ödenir." 

* MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yUrütür. 

(Türkiye Büyük Millet 
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ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıktan ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Ek 

Geçi d 2 Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18.1.1984 Tarih ve 2972 sa
yılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nuna aşağıdaki ek geçici iki madde eklenmiş
tir. 

"EK GEÇİCİ MADDE 1. — 18.1.1984 
tarih ve 2972 sayılı Kanuna 8 inci maddesi 
uyarınca 27 Mart 1994 tarihinde yapılacak 
Mahallî İdareler Seçimlerinde oy vereceklerin 
kütüklere yazılması ve sandık listelerinin dü
zenlenmesi amacıyla bütün Türkiye'de 1993 
yılı Kasım ayının ilk Pazar günü, Yüksek Se
çim Kurulunun gözetim ve denetiminde yazım 
yaptırılır. 

Seçimde kullanılacak seçmen kütükleri
nin yazımında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nun ile ilgili diğer kanunların bu Kanuna ay
kırı olmayan hükümleri uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Mahallî İda
reler Seçimlerinde kullanılacak seçmen kütük
lerinin yazımı ve seçimin yapılması için Ada
let Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne yeterli 
miktar ödenek, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğının yedek ödenek tertibinden aktarılır. 

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütükle
rinin süratle yazımının, daktilo edilmesinin ve 
katlarının dağıtımının sağlanması için geçici 
ve yevmiyeli personel istihdam edebilir. Bu 
personele Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca 
300 000 ila 500 000 lira arasında takdir edile
cek gündelik ödenir." 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

S. Sayısı: 355) 



Dönem: 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 354) 

Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/555) 

T.C. ' 
Başbakanlık 10.6.1993 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü v . ' 

Sayı : B.02.0.KKG/101-530/04937 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 

27.5.1993 tarihinde kararlaştırılan "Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Erdal İnönü 
Başbakan V. v 

GENEL GEREKÇE 
Gelirleri esas itibariyle Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer gelir kanunları gereğince sağla

nan hâsılat, genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ve çeşitli devlet yardımlarından olu
şan belediyeler; hızlı nüfus artışı, göçler gibi nedenlerin yanında, yönetimini üstlendiği belde
lerin sosyal, kültürel, bayındır ve esenlik gibi hizmetlerinin çoğalması karşısında fevkalade malî 
sıkıntı içine düşmüşlerdir. 

Belediyeler her gün artan finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kanunlar çerçevesinde 
gelirlerini artıramamaktan dolayı, genel bütçe vergi gelirlerinden almakta oldukları payların 
yükseltilmesini talep etmektedirler. 

Ancak, Devlet bütçesinden verilen payların artırılması, bir yandan bütçe açıklarını bü
yütmekte, bir yandan da belediyelerin merkezî yönetime bağımlılığını artırmaktadır. 

Ayrıca, beldelerin sağlıklı ve çağdaş bir şekilde yaşanılır halde tutulması için üstlenilen çev
re temizlik hizmetlerinin görülmesi amacıyla günümüz çağdaş ülkelerinde olduğu gibi bu hiz
metler için belde yaşayanlarından bir bedel alınması, böylelikle hizmetlerin yürütülmesinin malî 
imkânları ile birlikte, halkın çevre temizliğine katılımının da sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu nedenlerle; belediyelerin içinde bulunduğu sözkonusu malî sıkıntılarına acil ve kısa 
vadeli bir çözüm olmak üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununa eklenen bir madde ile 
"Çevre Temizlik Vergisi" getirilmektedir. 



— 2 — 

MADDE GEREKÇELERİ 

.Madde 1. — Tasarının bu maddesi ile, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44 üncü 
maddesinden sonra gelmek üzere bu Kanuna mükerrer 44 üncü madde eklenerek çevre temiz
lik vergisi ihdas edilmektedir. 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama hiz
metleri ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve sair surette kullanılma nite
liği taşıyan binalar verginin kapsamına alınmaktadır. Maddede, yararlanılması sözkonusu edi
len katı atık toplama hizmetleri endüstriyel atıklar dışında kalan evsel atık toplama hizmetleri
ni içermektedir. Bu düzenleme, endüstriyel atıklarla ilgili olarak diğer mevzuattaki düzenle
melere ve bunlara ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Yapılan düzen
leme ile çevrenin temiz tutulması, bu hizmetler için kaynak temini ve belde halkının bu konu
da yapılan hizmetlere katılmaları sağlanmaktadır. 

Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzelkişiliğine ve bun
ların kuracakları birliklere, kanunla kurulan üniversitelere ait ve münhasıran bunların hizmet
lerinde kullanılan binalar ile dinî hizmetlere ait umuma açık ibadethaneler, karşılıklı olmak 
şartıyla yabancı devletlere ait elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ika
metine mahsus olan binalar, merkezi Türkiye'de bulunan miletlerarası kuruluşlara, milletlera
rası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar ve bunların müştemilatı bu verginin 
kapsamına dahil edilmemiştir. 

Çevre temizlik vergisinin mükellefi, binalara her ne şekilde olursa olsun kullananlar ola
rak belirlenmekle, evsel nitelikteki atıkları yaratanlardan belediyelerin bu atıkları toplama hiz
metleri için yaptıkları faaliyetlere malî katkı sağlamaları amaçlanmaktadır. Binaların boş bu
lunması halinde vergi mükellefiyeti binanın maliki veya malik gibi tasarruf edenlere yüklenil-
mektedir. 

Yapılan düzenleme ile alınacak vergi miktarlarının tespitinde bina grupları ve bu grupla
rın derecelere ayrılması öngörülerek, binaların özellikleri, bulundukları mahallin çeşitli semt
leri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar dikkate alınmak suretiyle vergilendirilmesi sağ
lanmaktadır. Bakanlar Kurulu verginin konusunu teşkil eden binaların gruplandırılmasına yetkili 
kılınmaktadır. Bu gruplarda yer alan binaların maddede yer alan tarifedeki derecelere intibakı 
ise ilgili belediye meclisleri tarafından; binaların bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik 
farklılıkları ile büyüklükleri de göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir. 

Tarifede yer alan miktarların her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranının yansı ka
dar artırılarak uygulanması hükmü gereğince, vergi miktarlarının ekonomik şartlar karşısın
daki değer kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Belirlenen bina grupları ve dereceleri esas alındığında; 
7 nci grup 5 inci derecede yer alan bir konut aylık 25 000 lira, birinci derecedeki bir konut 

aylık 100 000 lira, birinci grup 1 inci derecedeki petrol rafinerisi ise aylık 5 000 000 lira çevre 
temizlik vergisi ödeyecektir. 

Bakanlar Kurulu, tarifede yer alan tutarları bazı kriterler esas alınarak % 50'ye kadar in
dirmeye veya % 50'ye kadar artırmaya yetkili kılınmaktadır. Böylece vergi miktarlarında çeşit
li nedenlerle ve ülkenin çeşitli bölgelerinde değişiklik yapılabilme imkânı sağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 354) 
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Katı atıklar için öngörülen çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derece
lere intibakı ile her yılın ocak ayında yıllık tutar üzerinden tahakkuk etmiş sayılacak, tahak
kuk eden bu vergi bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilecek, ocak ve temmuz aylarında 
iki eşit taksitte tahsil edilecektir. Maddede ayrıca yeni binalar için mükellefiyetin başlangıcı, 
bazı nedenlerle tamamen kullanılamaz hale gelen binalar için mükellefiyetin sona ermesi dü
zenlenmektedir. , 

Belediyeler, belediye meclislerince yapılacak tarifeler üzerinden su tüketim bedelini aşma
mak üzere, kanalizasyon hizmetlerinden yararlananlardan belirlenecek miktarlarda ayrıca çev
re temizlik vergisi alacaklar, su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk ettirilecek bu vergi 
su bedeli ile birlikte tahsil olunacaktır. Ancak su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla 
düzenlenmiş bulunan belediyelerde, atık su bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama kendi ka
nunlarındaki hükümlere tabi olacaktır. . 

Madde gereğince yapılan vergi tahsilatının belirli bir kısmının Çevre Kirliliğini Önleme 
Fonuna aktarılması sağlanarak bu yolla da diğer çevre temizlik faaliyetlerine kaynak aktarıl
maktadır. 

Ayrıca, Bakanlar Kurulu, Fona aktarılacak pay oranını sıfıra kadar indirmeye veya bir ka
tına kadar artırmaya yetkili kılınmaktadır. 

Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Çevre ve İçişleri Bakanlığı
nın görüşlerini de almak suretiyle, Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. Böylece 
uygulamada karşılaşılacak problemlerin giderilmesi konusunda Bakanlığa idarî düzenlemeler 

' yapma olanağı sağlanmış olmaktadır. 
Madde 2. — Yürürlük maddesidir. ' 
Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 30.6.1993 

Esas-No. : 1/555 
Karar No. : 115 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 16.6.1993 tari

hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale 
edilen "Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" Başba
kanlığın, İçtüzüğün 79 uncu maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sun
duğu 30.6.1993 tarihli ve B.02.0.KKG/101-530/05346 sayılı tezkeresi de dikkate alınarak gün
deme alınmış ve Komisyonumuzun 30.6.1993 tarihinde yaptığı 43 üncü Birleşiminde Hüküme
ti temsilen Maliye ve Gümrük Bakanının Başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, belediyelerin gelirleri, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer gelir kanunları 
gereğince sağlanan hâsılatlar ile Genel Bütçeden alınan paylar ve çeşitli fonlardan aktarılan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 354). 
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devlet yardımlarından oluşmaktadır. Ancak belediyeler, hızlı nüfus artışı, göçler gibi nedenle
rin yanında yönetimini üstlendikleri beldelerin sosyal ve kültürel hizmetlerinin artması sebe
biyle, malî kaynak yetersizliği ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Tasarı ile belediyelerin içinde bulunduğu sözkonusu malî sıkıntıların giderilmesini temi
nen ve özellikle çevre ile ilgili çalışmalarında etkili hizmetler verebilmelerini sağlamak maksa
dıyla "Çevre Temizlik Vergisi" adı altında yeni bir malt kaynak yaratılmasının, amaçlandığı 
anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
— Tasarının belediyelere malî kaynak yaratması nedeniyle olumlu bulunduğu, 
— Son yıllarda belediyelerin hizmet üreten kuruluşlar olmaktan uzaklaştıği;-belediyelere 

ayrılan kaynağın büyük bir bölümünün personel giderleri olarak harcandığı, personel giderle
rinin asgarî seviyeye indirilmesi gerektiği, belediyelerde görev yapan personelin veriminde,dü
şüklük olduğu yolundaki iddiaların araştırılması ve işgücünün daha rasyonel değerlendirilmesi, 

— Çöp sorununun çözümünün mutlaka çöp fabrikalarının kurulması ile halledilebilece
ği, çöp fabrikalarının, istihdam sorununa da katkı sağlayacağı, tasarının kanunlaşması halin
de yaratılacak kaynak ile soruna köklü çözümler getirilebileceği ancak, yaratılacak malî kay
nağın tamamının, çevre temizliği ile ilgili problemlerin hallinde kullanılmasının gerektiği, 

— Emlak vergisini toplamada zorluk çeken belediyelerin Çevre Temizlik Vergisinin top
lanmasında da zorluklarla karşılaşacakları, 

— Tasarı ile, katı atıklar için ayrı, atık su için ayrı vergi getirmesinin mahzurlu olduğu, 
bu iki verginin birlikte düşünülmesinin daha uygun olacağı, 

— Tasanda yer alan gruptandır manın hangi kriterlere dayandığı, 
Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise, 
— Belediyelerin malî sıkıntı içinde olduğu, mevcut yasalarla gelirini artırma İmkânı bu

lunmayan belediyelerin işçi ücretlerini ödemede zorluklarla karşılaştığı, 
— Tasarı ile, belediyelerin özellikle çevre ile ilgili çalışmalarında ihtiyaç duyulan finans

man sorununa kısa vadede acil çözüm getirilmesinin amaçlandığı, 
— Çevre Bakanlığınca tespit edilen "Çevre kirliliğine neden olan işletmeler" gruplandır-

masının tasarıdaki gruplandırmaya esas alındığı, 
Dile getirilmiştir. Bu görüşmeleri takiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benim

senmiş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
— Tasarının çerçeve 1 inci maddesine bağlı mükerrer 44 üncü maddede yer alan vergi tutar

larına ilişkin tarifenin başlığına, konunun daha iyi anlaşılabilmesini teminen redaksiyona tabi 
tutularak "Aylık" ibaresi eklenmiş; maddenin 6 ncı fıkrası, çevreyi daha fazla kirleten işyeri ve 
kuruluşlara ait binalardan daha fazla vergi alınmasını temin amacı ile Bakanlar Kuruluna bina 
grupları ve belediyeler itibariyle sözkonusu vergiyi % 100'e kadar artırma yetkisi verecek şekilde 
yeniden düzenlenmiş; ayrıca, sözkonusu vergi ile sağlanacak kaynağın tamamının çevre temizliği 
ile ilgili sorunların çözümünde kullanılmasını teminen maddenin son fılcrasından önce gelmek 
üzere metne yeni bir fıkra eklenmiş ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

•— Tasarının yürürlüğe ilişkin 2 nci, yürütmeye ilişkin 3 üncü maddeleri ise aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 354) 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
llyas Ak taş 

Samsun 

Bu Rapor Sözcüsü 
Hüseyin Batyali 

Balıkesir 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 

Üye 
Işın Çelebi 

izmir 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

' Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 
tmzada bulunamadı. 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

, Hatay 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 

Üye 
• Z Selçuk Maruflu 

İstanbul 

Üye 
Halil Çulhaoğlu 

tzmir 

/ Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Üye 
ibrahim Kumaş 

Tokat 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

Üye 
Ender Karagül 

Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 354) 
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- * HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Belediye Gelirleri Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 44 üncü mad
deden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 44 üncü madde eklenmiştir. 

"4. Çevre temizlik vergisi : 
MÜKERRER MADDE 44. — Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve be

lediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer 
şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir. 

Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine ve 
.bunların kuracakları birliklere, kanunla kurulan üniversitelere ait ve münhasıran bunların hiz
metlerinde kullanılan binalar ile dini hizmetlere ait umuma açık ibadethaneler, karşılıklı ol
mak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla 
elçilerin ikâmetine mahsus olan binalar, merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşla
ra, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar ve bunların müştemila
tı bu verginin kapsamına dahil değildir. 

Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları kullananlardır. 
Boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi, binaların malikleri veya malik gibi tasarruf eden
leridir. 

Çevre temizlik vergisi, katı atıklar için aşağıdaki tarifeye göre aylık olarak hesaplanır. 
• ' ' ! 

r • . Vergi Tutarları (TL) 

Bina Grupları 

1. Grup 
2. Grup 
3. Grup 
4. Grup 
5. Grup 
6. Grup 
7. Grup 

1. Derece 

5 000 000 
3 000 000 
2 000 000 
1 000 000 

600 000 
300 000 
100 000 

2. Derece 

4 000 000 
2 500 000 
1 750 000 

800 000 
500 000 
250 000 

80 000 

3. Derece 

3 000 000 
2 000 000 
1 500 000 

600 000 
400 000 
200 000 

60 000 

4. Derece 

2 500 000 
1 500 000 
1 000 000 

400 000 
250 000 
150 000 
50 000 

5. Derece 

2000 000 
1 000 000 

750 000 
200 000 
150 000 
100 000 
25 000 

Tarifede yer alan tutarlar; önceki yılda uygulanan tutarlara, bunların Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı ile çarpılması sonucu bulu
nacak tutarın eklenmesi suretiyle her yıl yeniden belirlenir. Verginin belirlenmesinde, 1 000 li
raya kadar olan tutarlar atılır. 

Bakanlar Kurulu; bu tarifede yer alan vergi tutarlarını, kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
belediyeler ile nüfusu 5 OOO'den az olan belediyelerde % 50'ye kadar indirmeye, büyükşehir 
belediye sınırları içinde bulunan belediyelerde % 50'ye kadar artırmaya yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 354) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 44 üncü mad
deden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 44 üncü madde eklenmiştir. 

"4 . Çevre temizlik vergisi : 

MÜKERRER MADDE 44. — Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve be
lediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer 
şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir. 

Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine ve 
bunların kuracakları birliklere, kanunla kurulan üniversitelere ait ve münhasıran bunların hiz
metlerinde kullanılan binalar ile dini hizmetlere ait umuma açık ibadethaneler, karşılıklı ol
mak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla 
elçilerin ikâmetine mahsus olan binalar, merkezi Türkiye'ae bulunan milletlerarası kuruluşla
ra, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar ve bunların müştemila
tı bu verginin kapsamına dahil değildir. 

Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları kullananlardır. 
Boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi, binaların malikleri veya malik gibi tasarruf eden
leridir. 

Çevre temizlik vergisi, katı atıklar için aşağıdaki tarifeye göre aylık olarak hesaplanır. 

Aylık Vergi Tutarları (TL) 

Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 

1. Grup 5 000 000 4 000 000 
2. Grup 3 000 000 2 500 000 
3. Grup 2 000 000 1 750 000 
4. Grup T 000 000 , 800 000 
5. Grup 600 000 500 000 
6. Grup 300 000 250 000 
7. Grup 100 000 80 000 

Tarifede yer alan tutarlar; önceki yılda uygulanan tutarlara, bunların Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı ile çarpılması sonucu bulu
nacak tutarın eklenmesi suretiyle her yıl yeniden belirlenir. Verginin belirlenmesinde, 1 000 li
raya kadar olan tutarlar atılır. 

Bakanlar Kurulu; bu tarifede yer alan vergi tutarlarını, kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
belediyeler ile nüfusu 5 OOO'den az olan belediyelerde °/o 50'ye kadar indirmeye, bina grupları 
ve belediyeler itibarıyla ayrı ayrı °/o 100'e kadar artırmaya yetkilidir. 

3 000 000 
2 000 000 
1 500 000 
600 000 
400 000 
200 000 
60 000 

2 500 000 
1 500 000 
1 000 000 
400 000 
250 000 
150 000 
50 000 

2 000 000 
1 000 000\ 
750 000 
200 000 
150 000 
100 000 
25 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi: (S. Sayısı : 354) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bakanlar Kurulu tarifede yer alan bina gruplarını tayin ve tespit eder. Ancak, konutlar 
yedinci gruba dahil edilir. Gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceği, binaların bu
lundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklükleri de dikkate alınarak bele
diye meclislerince belirlenir. 

Katı atıklar için çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak 
ettirilmesi Üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibariyle tahakkuk etmiş sayılır. Tahak
kuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan koymaya mahsus mahalle
rinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. 

Yıllık olarak tahakkuk eden bu vergi, mükelleflerce her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde 
iki eşit taksitte ödenir. Yeni binalarda bu verginin ödenmesi mükellefiyeti, bina takvim yılının 
ilk altı ayı içinde bitmiş ise yılın ikinci yarısından, yılın ikinci yansında bitmiş ise ertesi takvim 
yılından itibaren başlar. 

Binaları kullanmak dolayısıyla mükellef olanların, adlarına tarh ve tahakkuk ettirilerek 
tahsil edilen vergiler, red ye iade edilmez. 

Yanan, yıkılan ve benzeri nedenlerle tamamen kullanılmaz hale gelen binalarla, kanunla
rın verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalarda mükellefiyet bu durumların 
meydana geldiği tarihte sona erer. 

Belediyeler, atık su ile ilgili olarak da; katı atıklarla ilgili tarifede yer alan bina gruplarını 
topluca veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve su tUlcetim bedelini aşmamak üzere meclisle
rince belirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi alırlar. Atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi, 
su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etmiş sayılır ve bu bedel ile birlikte tahsil edilir. 
Şu ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan belediyelerde ise, atık su 
bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. 

Bu madde uyarınca tahsil edilen vergilerin % 10'u tahsilatı takip eden ayın İS'inci günü 
akşamına kadar Çevre Kirliliğini önleme Fonu'na aktarılır. Bakanlar Kurulu Fon'a aktarıla
cak paya ilişkin oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Süre
sinde aktarılmayan paylar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
51 inci maddesinde belirlenen oranda hesaplanacak tutar kadar fazlası ile birlikte ödenir. 

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından tahsil edilen katı 
atıklara ilişkin çevre temizlik vergilerinin % 20'si münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş 
ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyelerine tahsilatı takip eden ayın 15 inci 
günü akşamına kadar aktarılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri ve Çevre Bakanlıklarının gö
rüşleri alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 354) 



(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bakanlar Kurulu tarifede yer alan bina gruplarını tayin ve tespit eder. Ancakı konutlar 
yedinci gruba dahil edilir. Gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceği, binaların bu
lunduktan mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklükleri de dikkate alınarak bele
diye meclislerince belirlenir. •• • * 

Katı atıklar için çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak 
ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibariyle tahakkuk etmiş sayılır. Tahak
kuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan koymaya mahsus mahalle
rinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. 

Yıllık olarak tahakkuk eden bu vergi, mükelleflerce her yıl Ocak ye Temmuz ayı içinde 
iki eşit taksitte ödenir. Yeni binalarda bu verginin ödenmesi mükellefiyeti, bina takvim yılının 
ilk altı ayı içinde bitmiş ise yılın ikinci yarısından, yılın ikinci yarısında bitmiş ise ertesi takvim 
yılından itibaren başlar. 

Binaları kullanmak dolayısıyla mükellef olanların, adlarına tarh ve tahakkuk ettirilerek 
tahsil edilen vergiler, red ve iade edilmez. . 

Yanan, yıkılan ye benzeri nedenlerle tamamen kullanılmaz hale gelen binalarla, kanunla
rın verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalarda mükellefiyet bu durumların 
meydana geldiği tarihte sona erer. 

Belediyeler, atık su ile ilgili olarak da; katı atıklarla ilgili tarifede yer alan bina gruplarını 
topluca veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve su tüketim bedelini aşmamak üzere meclisle
rince belirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi alırlar. Atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi, 
su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etmiş sayılır ve bu bedel ile birlikte tahsil edilir. 
Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan belediyelerde ise, atık su 
bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. 

Bu madde uyarınca tahsil edilen vergilerin % 10'u tahsilatı takip eden ayın 15'inci günü 
akşamına kadar Çevre Kirliliğini önleme Fonu'na aktarılır. Bakanlar Kurulu Fon'a aktarıla
cak paya ilişkin oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Süre
sinde aktarılmayan paylar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
51 inci maddesinde belirlenen oranda hesaplanacak tutar kadar fazlası ile birlikte ödenir. 

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından tahsil edilen katı 
atıklara ilişkin çevre temizlik vergilerinin ,% 20'si münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş 
ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyelerine tahsilatı takip eden ayın 15 inci 
günü akşamına kadar aktarılır. 

Bu madde uyarınca tahsil edilen vergiler çevre temizliği gayesi dışında kullanılamaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, içişleri ve Çevre Bakanlıklarının gö

rüşleri alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 354) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2 . — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen ayın başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. E. inönü 
Başbakan V. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof T Çiller 
Devlet Bakanı 

/. Tiz 
Devlet Bakanı 
Prof T. A/yol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallt 

Millî Savunma Bakanı 
M Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
İ. Tez 

Kültür Bakanı 
D, E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı , 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Ytlmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/ . Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
& Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakam 
Prof O. Kumbaractbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
K Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi (S. Sayısı: 354) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

S O Z L U S O R U L A R 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigor
ta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 
1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319)*(S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

9. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Ra
poru (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

10. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 25 Arkadaşının, 18.1.1984 Tarihli ve 
2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanuna Ek Geçici 2 Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/735) (S. Sayısı : 355) Dağıtma tarihi : 6.7.1993) 
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X I I . — Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı: 354) (Dağılma tarihi: 2.7.1993) 

X 12. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayrimen
kul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sa
yılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/516, 1/531) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 18.5.İ993) 

13. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağılma tarihi : 1.3.1993) 

14. _ Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

15. _ Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sa
yısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

16. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 22Te 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

17. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

18. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

19. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 20. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı ; 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

2İ. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüdcr'in özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

22. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı : 
167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

23. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi : 
30.6.1992) „ 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağılma tarihi : 
13.10.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağılma tarihi : 23.9.1992) 

— E - — - — ' 
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X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağılma tarihi : 23.9.1992) . 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 30. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

31. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Pro
tokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağılma tarihi : 28.9.1992) . 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağılma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağılma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağılma tarihi : 11.1.1993) 
' ' X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağılma tarihi : 26.1.1993) 

37. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağılma tarihi: 26.1.1993) 

X 38. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağılma tarihi : 26.1.1993) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 39. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi •: 1.2.1993) 

X 40. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 41. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve. Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 47. —• 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

50. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 51. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 
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52. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı': 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

53. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

54. _ Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/l 1 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

55. _ Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ye Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 56. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

57. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

58. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30!4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 59. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

60. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı Ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

'61. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş MüftÜ-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

62. —• Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

63. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

0 
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64. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

65. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

66. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

67. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

68. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

69. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27;7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifimle Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

70. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ye Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

71. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik. Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

74. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 
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75. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Aydın Milletvekili Cengiz Attınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

79. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

81. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra ve 
îflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

82. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

84. _ İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma' ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

85. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

86. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

87. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

m 
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88. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

89. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

90. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

91. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

92. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

93. — İçel Milletvekili Fevzi Ancı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

94. _ Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra-

| porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
| 95. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri-
I nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra

porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 
96. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha

lil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435,2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

97. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

98. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

99. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

100. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

10 
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101. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı tmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

102. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

103. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 104. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969,1970, 1971, 1972,1973, 1974,1975, 1976, 
1977, 1978,1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıl
lara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243,1/244, 1/245, 
1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 3/130, 3/131, 
3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

105. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek tdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

106. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 11.1.1993) 

107. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

110. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

111. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

112. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) 

— — — 0 — 
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113. —Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile ilgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

114. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

115. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı': 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

116. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

117. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

118. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

119. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun.Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

120. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı.: 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

121. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

125. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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126. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

127. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 196S, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46,3/47,3/48,3/132,3/133,3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

128. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. _ Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

131. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

132. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) 

133. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) 

134. _ Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

X 135 Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 136. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafınm Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) 

X 137. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

R 
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138. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 139. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı :'330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 140. — özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Su
lak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Tarım, Orman ve köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 
331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

141. —Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

142. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

143. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

144 — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

145. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 
345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

146. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sa
nayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

147. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

148. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnceleme
lerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/421) (S. 
Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

149. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Kara
deniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1993) 

150. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 
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151. — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve 7269 
Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar
dımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) (S. Sayısı: 351) (Da
ğıtma tarihi : 24.6.1993) 

152. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1993) 

153. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/538) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




