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I. —.-PEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

EL— GELEN KAĞriLAR 

Sayfa 
5 

IH. — BAŞKANLIĞIN 0ENEL KU
RULA SUNUŞLARI 7 

A) Çeşitli İşler 7,10 

L — Başkanvekiii özer GürbÖz'ün, Baş-
kanvekilliği görevine başlaması münasebe
tiyle konuşması 7 

2. — Ankara 'Milletvekili Ahmet Kemal 
Aydar'm vefatına dair Başkanlık tezkeresi 
ve saygı duruşu (5/67) 10 

B) Gündem Dışı Konuşmalar 7 
1. — Denizli Milletvekili Halil Iforaton 

Şahincin, «24 Kasım*öğrefcmenler Günü» ne
deniyle, öğretmenlerin içinde 'bulundukları 
durum, eğitim ve öğretim çalışmaları ko
nusunda gündem dışı konuşması 7:9 

2. — Bittfis Milletvekili Faik Tarımcıoğ-
lu'nun, Tavas Kaymakamlığının, Başbakanın 
ziyaretleriyle ilgili 7.11.1985 taröüı-genelgesi 
konusunda gündem dışı konuşması 9:10 

C) Danışma Kurulu önerileri 
1. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişik

lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
görüşmelerinin bitimine kadar Genel Kuru
lun çalışma konuları ile, gün ve saatlerine 
dair ANAP^Gru^u Önerisi 

IV. ^SEÇİMLER 
1. —jKtoaıaisyonliarda açık bulunan üyelik

lere s e c i n i ; 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, Amerika Birleşik Devletlerinin «yıl
dızlar savaşı» adlı stratejik savunma siste-
îftfûe üişfchı Barbakandan sözlü soru öner
i s i i*&m) 

' 2. v ~ Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'tia» DBSlVAS*m ortak olduğu işçi şir
ketlerisin durumuna ilişkin Başbakandan 

t sTdzlü sorti önergesi ^6/504} 
3. — Adtna 'Milletvekili Cüneyt Canver' 

in, Adana - İncirlik Ortak Savanına Test
lerinde meydana geldiği iddia edilen olay-
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lara 'ilişkin Başlbakandan sözlü soru önerge
si (6/505) 

4. — Adana'. Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar üzerin
deki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/506) 

5. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

G. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tığı gezilere ilişkin Başlbakandan sözlü soru 
önergesi '(6/508) 

7. — Aydın Milletvekili Entuğrul GökgüV 
ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Baş
lbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'm, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'1İ 
işadamlarının can ve anal güvenliklerini sağ
lamak üzere 'bir ianlaşma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Başlbakandan sözlü soru Öner
gesi ı(6/511) . 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
ların, Ibazı firma ve kuruluşların ertelenen 
ve yatırılmayan vergi 'borçlarına ilişkin Baş
bakandan s'özlü soru önergesi (6/513) 

İ0. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuç
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/411) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lü'nun bankaların döviz rezervi miktarları
na ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Dev
let Kalkanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Ka
ya Brdem'in cevaibı (6/412) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, Îstan'bul İli Haliç sahillerinde İstimlak 
edilen arsalların bedellerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/413) 

13. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
in, haklarındaki sıkıyönetim kararları kaldı
rılan kamu glörevlilefine ilişkin Başbakandan 
s'özlü ısoru önergesi (6/514) 
ı 14. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 

in, güvenlik soruşturmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/515) 
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15. — Erzurum Milletvekili Hilmi 'Nal-
banloğlu'nun, bakanlıkların 1985 yilındaki 
sözleşmeli memur atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/517) 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay 
doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize en
gellemesine ilişkin Dışişleri' Bakanından söz
lü soru önergesi (6/424) 

17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, uygulamaya konulan yatırım proje
lerine ilişkin Başlbakandan sözlü soru öner
gesi* (6/426) 

18. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. 
seyahatine ilişkin Başlbakandan sözlü soru 
önergesi 1(6/518) 

19. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, İstanbul, Ankara ve İzmir belediye
lerine atanan üst düzey yöneticilerine ilişkin 
Başlbakandan Sözlü soru önergesi (6/432) 

20. — İstanbul Millrvekili Sabit Batum-
lu'nun, Hükümetin para politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

'21. — 'İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Gülerin, banker ve bamkerzedelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

22. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'm, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya İlişkin Biaşbakandan sözlü soru önergesi 
(6/519) 

23. — Diyarbakır Milletvekili • Mahmuıd 
Altunakar*ın, tütün ve sigaradan Devlet teke
linin kalldırılacağına dair beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 

(24. — İzmir Milletvekili Durcan Emir-
'ba!yer%ı, İzmir - Güzelbalhçe'de tapu ve ruh
sat alınmadan inşaatına başlandığı iddia edi
len bir kooperatife ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rinin, Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle 
Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına 
ilişkin Başlbakandan Sözlü soru önergesi 
(6/453) 

26. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
Ümlm, Çorum İline bağlanması düşünülen 
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Sayfa 
yeni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/456) 15 

27. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, 
Siirt İline bağlı bazı ilçelerin karayolu soru
nuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan Sözlü soru önergesi (6/462) 15 

28. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
>giin'ün, ıslah edilen yerli cins inek ve koyun
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi ı(6/47l) 15 

29. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Hekimhan İlçesinde şeriat hükümeti kur
mak amacıyla propaganda yaptıkları iddia 
edilen Devlet memurlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi 1(6/472) 15:16 
- 30. — Hatay Milletvekili Abdurrahiman 
Demirbaş'ın, tahmil ve tahliye için İskende
run Limanına yanaşan bazı yük gemilerine 
öncelik 'tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 16 

31. — Aydın 'Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Ibesi hayvanlarının sayısına ve be
sicilere kullandırılan krediye 'ilişkin Tarım' 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/475) 16 

3'2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, salgın hayvan hastalıklarına karşı 
alınan önlemlere ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/476) 16 

33. — Hatay 'Milletvekili Mustafa Murat 
'Sbkmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına 
satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden fa
tura düzenlemeye mec'bur 'bırakıldığı .iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru nöergesi '(6/477) 16 

134. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
'gün'ün, yuırt dışından İthal edilen tohumlara 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/478) 16 

35. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Sivas 'İlindeki Deliktaş Tüneli İnşaatı
nın İptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık 
ye İskân Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/479) 16 

'36. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bâyezifin, Kahram'anmaraş'da 
yayımlanan »bir 'gazetedeki ha'bere ilişkin Baş
bakandan Sözlü soru önergesi (6/480) 16 

Sayfa 
37. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 

Altunakar'ın, üniversitelerin tahsisatlarına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü' 
soru önergesi ı(6/482) 17 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantöğlu'nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tan-
doğan yolu projesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan Sözlü soru önergesi (6/485) 17 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara'daki belediyelerin yol 
yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından Sözlü soru önergesi (6/486) 17 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Söfcmenoğlu'nun, Yüksek öğretim Kurulunun 
sorumluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/488) 17 

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki 'bölücü ve 
yıkıcı faaliyetlere karşı Basın ve Enformas
yon Genel Müdürlüğünce alınan tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/489) 1.7 

42. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya - Ereğli Ovasmdaki sulama suyu ih
tiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 17:18 

43. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı alı
nacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/492) 18 

44. — Hatay Milletvekili Abdurrahmân 
Demirtaş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye 'iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/493) 18' 

45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
müteahhitlere ve kamulaştırma nedeniyle ta
şınmaz mal sahiplerine yapılan Ödemelere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan Sözlü soru önergesi (6/494) 1$ 

46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, enflasyonun durdurula'mayış 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
igesi (6/495) 1$ 

47. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Yunanistan, Bulgaristan ve A.B.D. İle 
ülkemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) 18 
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48. — Edirne 'Milletvekilli Seyit Hüsamet
tin Konuksever'in, Edirne Çimento Fabrikası 
inşaatının durdurulma nedenine ilişkin Başba
kandan Sözlü soru önergesi (6/498) 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, bazı şirketlere uygulanan müeyyi
delerin Hâzine ve Dış Ticaret 'Müsteşarlığın
ca kaldırılma nedenine ilişkin Devlet Bakanı 
ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/50O) 

50. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver* 
in, İstanbul - Sarıyer Karakolundak'i bir te
cavüz iddiası 'hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/501) 

51. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Sıkıyönetim Kanunu gereğince hak
larında dava açılan işçi ve memurlardan be
raat edenlerin görevlerine iade edilmemesinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü sorut 
önergesi (6/502) 

'52. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut* 
un, İstanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez 
Mahallesinde Belediyece istimlak edilen sa
haya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/520) 

53. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
'Muğla Emniyet Müdürlüğünde bir vatanda
şımıza işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından söziü soru önergesi (6/521) 

54. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasa
portunu kaybeden bir vatandaşımıza yeniden 
pasaport verilmemesinin nedenine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

55. — Edirne Milletve'kili Seyit Hüsamet
tin Konuksever'in, Manyas Gölünden kanal 
açarak yapılan sulamaya ve sonuçlarına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/523) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Tarım - İş Sendikası Şube Başkanı
nın, Diyarbakır 'Bölge Ziraî Araştırma Ens
titüsü Müessese Müdürü tarafından dövüldü
ğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
lerİ Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 
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'57. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
bir kamu görevlisinin laiklik aleyhinde ko
nuşma yaptığı iddiasına ilişkin 'Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/525) 

58. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, Zonguldak Kömür Üretim 'Bölge
deki işçi ve üretim açığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/526) 

59. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
AİDS hastalığına karşı alınan önlemlere iliş
kin Sağlık ve Sosyal Vardım (Bakanından söz
lü soru önergesi «(6/527) 

. 60. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Banaz Orman 'Bölge Sefine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/528) 

Öl. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banifioğlu'nun kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan kadın memurlara ve bazı sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/529) 

62. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgifin, üreticilerin kredi sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/530) 

'63. — Şanlıurfa Milletvekili Vecih! Atak-
lı'nın, Şanlıurfa İline götürülecek olan ulaşım 
ve iletişim hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/531) 

'64. — Şanlıurfa Milletvekili Veclhi Atak-
lı'nın, Şanlıurfa İli köylerine götürülecek olan 
hizmetlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

'65. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gil'in, Manisa Hine yeni bir PTT binası ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/533) 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

gil'in, orman dışı bırakılarak Hazinece va
tandaşlara kiralanan arazilere ilişkin sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/690) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Sarıyer Emniyet Amirliğinde görevli 
bir polis memurunun reşit olmayan bir kız 
çocuğuna tecavüz ettiği iddiasına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/713) 

Sayfa 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
56 

56,57 

57:58 



T. B. M. M. B: 33 26 â 11 , 1985 0 : 1 

Sayfa 
3. — Kayseri 'Milletvekili Mehmet Üner' 

in, Kayseri Doğumevi Hastanesinin hemşire 
kadrosuna ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın yazılı ce
vabı (7/718) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum İlindeki Ekmek Fı
rınlarının denetimine ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbuluıt'un yazılı cevabı 
(7/725) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 2981 sayılı Kanun uyarınca vali
likler emrinde oluşturulan fonlara ve 'bu fon
lardan yapılan harcamalara ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın yazılı ceva'bı (7/729) 

<6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Almanyarda çalışan Türk işçilerinin 
sosyal (güvencelerine ilişkin Başbakandan so
rusu! ve Devlet Bakanı A. Mesut Yıimaz'ın 
yazılı cevalbı (7/737) 

7. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir* 
in, Küçük Menderes Havzasında üretilen seh-
ze ve meyvelerin değerlendirilebilmesi için 
gerekli tesislerin yaptırılmasına ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/739) 

58:59 

59:60 

60:61 

61:65 

65 

Sayfa 
8. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-

cıgil'in, piyasada satılan sıvı yağların net ve 
brüt mikfcarlartna ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın yazılı 
cevabı (7/742) 65:66 

9. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamet
tin KonukseVer'in, Türkiye öğretmenler Ban
kasının bazı devlet dairelerine yardımda bu
lunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğ
lu'nun yazılı cevabı (7/747) 66:67 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Temel Eğitim Yatılı Bölge 
Okulları öğrencilerine verilmesi gereken yi
yecek ve giyecek malzemelerinin Erzurum' 
daki öğrencilere .verilmediği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/758) 67:69 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 20 

1. —• Bazı Vergi Kanunlarında Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/716) (S. 
Sayısı : 357 ve 357'ye 1 inci Ek) 201:55 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00*te açıldı. 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/716) (S. Sayısı : 357) 
maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olunarak; 
73 üncü maddesine kadar (73 üncü madde dahil) 
ka'bul edildi. 

26 Kasım 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.53'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvelkili 

Arif Ş. Bilgin 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

îçel Adıyaman 
Durmuş Fikri Sağlar ' Arif Ağaoğlu 

— 5 — 
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II. — GELEN KAĞITLAR 

22.11.1985 Cuma 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa

natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanunumun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/730) 
(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 21.11.1985) 

Tezkere 
1. — Mehmet Kaya ve Şükrü Göktaş Hakla

rındaki ölüm Cezalarının Yenine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/911) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.1985) 

Sözlü Soru önergesi 
1. — »Aydın Milletvekili Eftuğrul Gökgün'ün, Ku-

şadası-Davutlar Bucağına müfettiş gönderilimeyiş ne
denine ilişiklin.İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/534) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 1984 ve 1985 yıllarında fiilen yararlanılan yatı
rım indirimi tutarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/772) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 21.11.1985) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980-1983 yıllarında fiilen yararlanılan yatırım 
indirimi tutarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/773) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 21.11.1985) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 ve 1985 yıllarında ithalata uygulanan güm
rük muafiyetine iMşfcin Maliye ve Gümrük Bakanın

dan yazılı soru önergesi (7/774) (Başkanlığa geliş 
tari'h'i : 21.11.1985) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980-1983 yıllarında ithalata uygulanan gümrük 
vergisi muafiyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/775) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 21.11.1985) 

25.11.1985 Pazartesi 
Teklif 

1. — Yozgat Milletvekili ıSelahattin Taflıoğlu' 
nun, 20 - 21 Mayıs 1963 Olayları Dolayısıyla Harp 
Okulundaki öğrenimlerimi Tamamlayamayarak Ayrı
lan Askerî öğrencilerin Okulda Geçen Sürelerinin 
Borçlanımaksızın Fiilî Hizmet Sürelerine İlavesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/283) (Millî Savunma; Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.11.1985) 

Rapor 
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 

Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, güm

rüklerdeki rüşvet ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi 
İçin alınan tedbirlere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/776) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 22.11.1985) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKIAN" — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 33 
üncü Birleşimini açıyorum. (Alkışlar) 

(Toplantı yetersayımız vardır. 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. ı— Başkanvekili Özer Gürbüz'ün, Başkanvekil-

ligi görevine başlaması münasebetiyle [konuşması 

BAŞKAN — Saygıdeğer milletvekilleri, görüşme
lere geçmeden önce, ilk defa yönetim görevi almam 
nedeniyle kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

23 Nıisan 1920 tarihinde Ulu önder Atatürk'ün 
kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkan-
vekiii olaraik beni bu göreve seçmiş olmanızı, şahsıma 
yönelik en büyük onur olaraik kabul ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, yüklendiğim bu onurlu gö
revin sorumluluğunu müdrik olarak, Anayasa, yasa
lar, İçtüzük ve parlamentomüzıda yerleşmiş örf, âdet 
ve gelenekler rehberîm olacaktır. Sizlerin de yönetim
de bana yardımcı olacağınıza inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce Genel Kurulu
muza (tekrar şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. 
^Alkışlar) 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. >— Denizli Milletvekili (Halil İbrahim Şahin'in, 

«24 Kasım Öğretmenler Günü» nedeniyle, öğretmen
lerin içinde bulundukları durum, eğitim ve öğretim 
çalışmaları konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı ilki arkadaşıma söz vereceğim. 
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gündem 

dışı konuşmak isteyen Denizli Milletvekili Sayın ib
rahim Şahin'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Şahıin, 

HALİL İBRAHİM SABİN (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 24 Kasım Pazar günü 
Öğretmenler Günü ildi; her zaman olduğu gibi, ge
leneksel törenler, övgüsel sözlerle kutlandı. Bu gün 
nedeniyle, özlemlerimi; Öğretmenlerin içinde bulun
dukları durumu; dolayısıyla, eğitim ve öğretim ça-

kşttialarımızı ifade etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Yurdumuzda çiftçi ve işçilerimizden sonra en ka
labalık meslek teşekkülü veya grubu, öğretmenıleri-
mizdir, millî eğitim teşkilatı dışındaki öğretmenlerle 
birlikte 500 bin rakamını bulmaktadır. Böylesi bir 
meslek grubunun bir bayramı mutlaka olacaktır. 

24 Kasım, öğretmenlere, bayram olaraik 1982 yı
lında verilmiştir. Daha önce de öğretmenlerimizin 
bayramları ve günleri vardı; ancak, bunlar değiştiril
mişlerdir: 16 mart, 17 nisan gibi... 16 Mart 1948, öğ
retmen okullarının; 17 Nisan 1941 de, köy enstitü
lerinin kuruluş günleridir, öğretmenler tarafından ve 
tüm halkımız tarafından bu günler bilinmekte; coşku 
ile, içtenlikle, değerli bir şekilde kutlanmaktadır. 

24 kasım tarihi de, ayrı bir önem, ayn bir değer 
taşıdığı gibi, çok önemli bir devrim tarihini d© vur
gulamaktadır. Bu tarih, millet mekteplerinin, yani 
ulus okullarının açılması, okuma ve,yazma seferber
liğinin başlatılması ve «Başöğretmenlik» görevini, 
Atatürk'ün üstlenmesi tarihlidir. Bu bakımdan, kutsal 
bir değeri ve engin bir önemi vardır, 

Atatürk, geleceğimizin kuşaklarını öğretmenlere, 
kurduğa cumhuriyetin korunmasını da bu kuşaklara 
emanet etmiştir, Atatürk biliyordu ki, yeni nesil sağ
lam karakteri, bilgili ve çağdaş düşünceli fertler ola
rak yetiştiri'kruezse, Türk toplumunun, daha açık bir 
deyişle, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği tehlikeye 
düşerdi. 

Eğitime toplumsal sorun açısından balkan Atatürk; 
«IBğitimdlir ki, bir ulusu özgür, bağımsız, şanlı ve 
yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da köleliğe ve 
yoksulluğa düştürür» diyerek, verdiği önemi belirtmiş
tir. -

Harf devrimi, öğretim Birliği Yasası, ulus okul
ları, halkevleri, halk odaları, eğitmen kursları, köy 

_ 7 _ 
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enstitüleri, tarım, sağlık, meslekî ve teknik alanlarda 
alınan önlemler, O'nun eğitime beslediği güvenin uy
gulamalarıdır. 

Mesleklerinin Tanrı mesleği okluğunu söylediği
miz; geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizi yetiş
tirdikleri için kutsal bir görevin sahipleri olarak nite
lendirdiğimiz ve her zaman ve her yende, «Öğret
menlik mutlaik cazip hale getirilecektir» şeklindeki 
ifadelerle, yıllardır, kendilerine övgüler düzdüğümüz 
öğretmenimiz nedir ve ne durumdadır? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 12 Eylül dö
nemi öncesinde, gençlerimizden sonra, kıyıma uğra
yanlar, öğretmenlerim'iz olmuştur. Son onbeş, yirmi 
yıldır kıyıma, soruşturmaya, baskıya, sürgüne ve tu
tuklamaya uğrayan kesim, yine öğretmenlerimizdir. 
1961 Anayasası ile, kendilerine, sendika ve dernek 
kurma hakkı tanınmış olan öğretmenlerimiz, grev ve 
toplusözleşme hakkından mahrumdular; ama yine de 
sendikal yaşamın kendilerine verdiği bir özgürlük 
ruhları vardı, ne olursa olsun, sendika, sendikaydı... 
12 Mart döneminde sendika hakkı alındı; dernek hak
kı öğretmenlerimize yeterli kılındı; aradan yıllar geçti, 
dernek hakkı da öğretmene çok görüldü, o da elin
den alındı. Demokratik haklar bakımından horlanan 
ve güvenilmeyen öğretmen, ekonomik bakımdan da 
horlanmaya devam edildi 

Bugün ortalama öğretmen aylığı 50 bin Türk Li
rasıdır. Bu miktar, ey kirası bile değildir. Bu durum, 
insana saygısızlığın, öğretmenine değer vermemenin 
münakaşa kabul etmez bir ifadesidir. Devlet bu so
runu çözmemiştir; bu ekonomik sorunu öğretmen 
nasıl çözecektir? Şoförlük yaparak, pazarcılık ya
parak, boyacılık, biletçilik, işportacılık, garsonluk ya
parak veya özel ders vermeye devam ederek bu soru-

' nunu çözmeye gayret edecektir. Antik, öğretmenin bi
rinci mesleği, o meslekten daha fazla para getiren bo
yacılıktır, işportacılıktır, camcılıktır, garsonluktur, şo
förlüktür, pazarcılıktır... İkinci mesleği de, öğret
menliktir. Artık, Atatürk'ün dediği güt», yeni nesil öğ
retmenlerin eseri değil, Sayın Selim Yüksel'in dediği 
gibi, «Yeni nesil, boyacıların, işportacıların ve pazar
cıların eseri olacaktır.» 

Horlanma devam etmektedir. Almanya'dan getiril
mesi düşünülen öğretmenlere 700 - 800 bin lira Pa
kistan'dan getirilmesi düşünülen öğretmenlere 200 -
300 bin lira verilmesi düşünülen ülkemizde, öğret
menlerimize verilen miktar gülünçtür, saygıdeğer de
ğildir. 

Ekonomik horlanmanın yanı sıra, demokratik hak
ların kullanımında da, dünyada faşist diktatörlükler 
hariç, kamu kuruluşlarına sendika hakkı tanımayan 
devlet, yok gibidir. Dernek kurma hakkı yoktur; çün
kü, öğretmene ülkemizde güveniknemektedir., «Öğ
retmen dernek ve sendika kurmayı bilmemektedir. Bu 
hakları, ulusu bölmek, vatanı parçalamak için kullan
maktadır.» 

Bu sakat yaklaşım, M tip öğretmen ortaya çıkar-
mifştır ülkemizde: Birincisi; gününü gün eden, hiçbir 
şeye karışmayan, - çalışmayan, okumayan «Evet efen-
dimci öğretmen tipini; diğeri de, okuyan, çalışan, an
latan, düşünen, demokratik hak ve özgürlüklerini, 
ekonomik haklarını arayan öğretmen tipini getirmiştir. 
Birincisi hükümetçe ve devletçe kucakilandı'kça, diğeri 
itilmiş ve horlanmış; böylece, eğitütm ve öğretim, bil
gilerinin hamalı olan nesiller topluluğu meydana ge
tirerek; diri bir toplum yerine, ürkek, kendini kö
şesine çeken bir toplum yaratmıştır. Eğitim kalitesi 
düştükçe devlet kadroları zayıflamış, becerikli ve bil
gili kişiler o kadrolardan ayrılmışlar ve neticede, si
yasal, sosyal ve ekonomik bunalımlar ardı ardına 
devam edegelmişıtir. 

Sayın Başkan, menşe ve kaynak bakımından da 
öğretmenlik darbe yemiştir. Öğretmen yetiştirme, 
YÖK'ün maharetlli ellerine (!) verilmiş; en düşük puan 
alanlar, öğretmen yetiştiren okullara alınmıştır ve 
alınmaya da devam edilmektedir. İnsan yetiştiren, in
san inşa eden öğretmen zeki olmayacak, bilgili ol
mayacak; ama bina yapan insan daha zeki ve daha 
akıllı olacaktır. Böylelikle, öğretmenlik, kaynak bakı
mından da süratle çağın gerisine itilmektedir. 

Öğretmenlik mesleğinin cazip" hale getirileceği şek
linde sayın bakanların yıllardır söylediği sözlere ar
tık inanmıyoruz. Cazip hale getirme, «Kaf Dağı»nın 
arkasından gelecek bir meta mıdır? Bırakınız cazibeyi, 
şu küçücük önerlerimizi sayın bakan yerine getirsin
ler, kâfi. örneğin, öğretmenler, belediye arabaların
dan ücretsiz istifade etsinler, yiyecek tazminatı alsın
lar, konutlarım yapabilmek için daha az faizle daha 
fazla kredi verilebilsin, okumaları için aldıkları ki
taplar, gazeteler ve dergiler vergiden düşürülsün, ço
cukları devlet yatılı okullarından öncelikle istifade 
edebilsinler; lütfen bu önerileri yerine getirsinler. 

Sosyal devlet anlayışının gereği, biz sosyal demok
ratlar, öğretmenlerimize, dernek kurma hakkını, sen
dika kurma hakkını vereceğiz, öğretmenimizin, ekono-
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mîk ve demokratik yönden horlanmadığı Atatürk ilke
lerinin ışığı altında, bakanlığıyla, öğretmenlerimizi 
karşılıklı sevgi ve saygı bağları içerisinde bir bütün 
haline getireceğiz. 

Bu uğurda günün kutlu olsun öğretmenim; özlem
lerin mutlak yerine getirilecektir diyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

2. *— Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nunt Ta
vas Kaymakamlığının, Başbakanın ziyaretleriyle ilgili 
7.11.1985 tarihli genelgesi konusunda gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Tavas Kaymakamdığının genelgeleri, 
hakkında, Bitlis Milletvekili Sayın Faik Tarımcıoğlu 
gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Tarımcıoğlu. (Alkışlar) 
FAİK (TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Sayın İçişleri Bakanının Genel 
Kurula gelişini, konuşmamın konusu bakımından 
memnuniyetle karşıladım; zira dinlemesini arzu edi
yordum. 

Konu itibariyle, Sayın Adalet Bakanının da bu
rada olmasını memnuniyetle karşılıyorum. 

Tavas Kaymakamlığının 7il 1.1985 tarihli bir ge
nelgesi var; bu genelgeyi okuyorum; 

«Sayın Başbakanımız Turgut Özal'ın ziyaretleriy
le ilgili hazırlık ve çalışma programı: 

a) İlçe sınırlarında karşılama, 
b) Karşılamaya, kaymakam, garnizon komutanı, 

belediye başkanları cumhuriyet savcılığı, hâkimler baş
ta olmak üzere, ilçede görevli tüm daire, kurum 
amirleri, birlik, dernek, kuruluş, kooperatif amir ve 
yetkilileri katılacak ve karşılama Tavas İlçe sınırında 
beraberce icra edilecektir.» 

Sayın milletvekilleri, Anayasa teminatı altında ol
duğunu sandığımız hâkimlerimiz böyle bir genelgeye 
muhatap kılınmıştı. Konu, son derece önemli ve cid
didir. Bir sayın kaymakam, yargı erkini kullanan ve 
«Adalet mülkün temelidir» dediğimiz ve bunların uy
gulamasını onlardan beklediğimiz sayın hâkimleri
mize, ilçe sınırlarında Başbakanı karşılamak için emir 
verecek, genelge gönderecek!.. Mümkün değildir efen
dim. Bir kaymakam, bir idareci, hâkime bu şekilde 
genelge gönderemez. 

Efendim, biz hâkimliğin gerçekten Anayasanın 
teminattı altında olduğunu sanıyoruz; yoksa, yanılıyor 
muyuz? Bu ilçe sınırlarında, hâkimler başta olmak 
üzere, Başbakanı karşılamak ne demek? 
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İSMET OZARISLAN (Amasya) — Onlar da pro
tokole daihlil. 

£AİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Hayır efen
dim, protokole dahil değil. Protokol meselesi belki 
kaymakamlık binasında çözülür, ona bir itirazım ol
maz; ama böyle bir genelgeyi hâkimlere gönderir, on
ları da diğer görevlilerle birlikte ta üçe sınırına Baş
bakanı karşılamak için bulundurursanız, bunun adına 
partizanlık derler. (SHP ve MOP sıralarından alkış
lar) 

Ayrıca, genelgede başka hususlar da var; gene 
Anayasayla 'ilgili ve Anayasanın 33 ve 34 üncü mad
desini ihlal eden başka meseleler de var. Genelgede 
deniliyor ki, «... birlik, dernek, kuruluş, kooperatif 
ve kurum amirleri oraya gidecek.» Hani bunlar si
yaset dışıydı, siyasetle hiçbir ilgisi yoktu? 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — O Baş
bakan... 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Elbette 
Başbakan, tabiî; ama orada ANAP selamı verilirse,; 
belirli bir partinin propagandası yapılmış olur, orada 
sadece Başbakana yapılmış bir şey de yok. 

Ayrıca, bütün okulların öğrencileri serin bir ha
vada üç, üçbuçuk saat orada bekletilmiştir. 

Genelge, alelacele, partizanca bir zihniyetle yazıl
mış, belki işgüzarca yazılmış, onu bilemem; ama bir
lik ve derneklere verdiği talimat şu: «Ne kadar afiş, 
bayrak bulursanız alıp getirin.» Afişlerden birisi: 
«Atam İzindeyiz», Arz ediyorum: Bu, mümkün de
ğildir. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — İlkokul çocukları 
da var mı? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — İlkokul ço
cukları dahil efendim. 

Şimdi Sayın İçişleri Bakanından soruyorum: Bir 
kaymakamın, hâkimlere, cumhuriyet savcılarına bu 
tarz bir genelge göndermeye hakkı ve yetkM yar mı
dır? Yok ise, ne yapmayı düşünmektedir? (SHP ve 
MDP sıralarından «Vali yapar» sesleri) 

Ayrıca Sayın Adalet Bakanından soruyorum: 
«Adalet mülkün temelidir» ilkesi, üzerine titrediğimiz 
bir ilke olduğuna göre, bu ilkenin yürütülmesini' el-
leri'ne tevdi ettiğimiz hâkim kardeşlerimiz, bu ge
nelgeye göre oraya gitmişler midttr? Lütfen bunun bir 
soruşturmasını yaptırsınlar. . 

'MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Gitmemişse sü
rülür. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bu hâkim 
arkadaşlarımız, bu genelgenin amir hükümleri karşı-
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sınıda ne tavır almışlar; oraya gitmişler mi? Bunu | 
lütfen soruştursunlar. I 

Bana bir vatandaşın verdiği cevap çok enteresan 
oldu ve «Ne demek Sayın Tarımcıoğlu, hâkimler sı
kıysa gitmesin» dedi. Ben, o günden beri son derece 
üzgünüm. Bunu dile getirmek için, Sayın Başkanlığa, 
hakikaten ağır bir tezkere yazdım. Sayın Başkan lüt
fettiler, bu konuyu dile getirmeme fırsat verdiler. 

İlkokul çocukları karşılama töreninde ikibuçuk, 
üçbuçuk saat bekletilmişlerdir ve haltta gene işgüzar
lığın bir unsuru olarak* bütün esnaflar bayrak çek
meye icbar edilmişlerdir. 

Arz ederim. .(SHP ve MDP sıralarımdan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarımcıoğlu. 
SALİM ERJBL (Konya) — Sayın Başkan, İçtüzük 

gereği olarak, hükümet cevap verecek mi? 
BAŞKAN — Onu hükümet takdir eder Sayın Brel. 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER {Devam) 

2., — \Ankara \Milletvekili Ahmet Kemal Aydar'ın 
vefatma dair Başkanlık tezkeresi ye paygı durusu 
(5/67) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. I 
GunidemAn «Sunuşlar» kısmında, Ankara Millet

vekilli Kemal Aydar'ın vefatına dair Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başardığının bir tezkereleri vardır; oku
tuyorum efenldim: I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Ankara Milletvekili Ahmet Kemal Aydar, 

25.lıl. 1985 günü vefat etmiştir. Merhuma Tann'dan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. 

Azız arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel Ku
rulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

Necmettin Karaduman I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı I 
(Saygı duruşunda bulunuldu) I 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. Ruhları Şad olsun. 
Aynı konutta Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel 

Başkanı Sayın Aydın Güvem Gürkan ve arkadaşları
nın da bir önergesi vardır. 

C) DANIŞMA KURULU {ÖNERİLERİ 
I.- *— \Bazı İVergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl- I 

ması IHakkında Kanun Tasarısının görüşmelerinin ,bi- I 
timine kadar Genel Kumlun çalışma konuları ile gün 
ve saatlerine dair ANAP \Grubu önerisi j I 

BAŞKAN — Yine gündemin «Sunuşlar» kısmın- I 
da, ANAP Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin I 

_son fıkrasına göre verilmiş bir önergesi vardır; oku- I 
tup oylarınıza sunacağım: j 

— 10 

2 6 , 1 1 * 1 9 8 5 Q : l 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 26,11.1985 tarihinde yaptığı 

toplantıda, siyasî parti grupları arasında oybirliği sağ
lanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İç
tüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca, Ge
nel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim, 

Pertev Aşçıoğlu 
Anavatan Partisi Grubu 

Başkanvekili 

öneri: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 

26 Kasım 1985 Salı günkü birleşiminde, çalışma sü
resinin saat 20.00'ye kadar uzatılması; 

27 Kasım 1985 Çarşarriba gününden itibaren, Bazı 
Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar söz
lü soru önergelerinin ertelenmesi ve çalışma süreleri 
nin saat 14.00'te başlaması, 20.00'de tamamlanması 
önerilmiştir. («Anlaşılmadı» sesleri) 

BAŞKAN — Önerge anlaşılmadı ise yeniden oku
talım. (MDP sıralarından «Anlaşılmadı, öneri kıs
mım yeniden okutunuz» sesleri) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ses düzeninden ra
hatsızız Sayın Başkan; konuşmalar hiçbir biçimde an
laşılmıyor. 

BAŞKAN — Öneri kısmını yeniden okutuyorum 
efendim: 

öneri : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunum 

26 Kasım 1985 Salı günkü birleşiminde, çalışma sü
resinin saat 20.00'ye kadar uzatılması; 

27 Kasım 1985 Çarşamba gününden itibaren, Bazı 
Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar söz
lü soru önergelerinin ertelenmesi ve çalışma sürelerinliın 
saat 14.00'te başlaması, 20.00'de tamamlanması öne
rilmiştir. 

Pertev Aşçıoğlu 
Anavatan Partisi Grubu 

Başkanvekili 

BAŞKAN — Önerge anlaşılmıştır. 
Söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmliştir. 
İSMAİL ŞBNGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

usul hakkımda kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengüm, 
İSMAİL Ş'ENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, ça

lışma sürelerinin uzatılması veya kısaltılmasıyk ilgili 
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olarak bir birleşimde alınan karar, ancak ondan son
raki (birleşimler için hüküm ifade eder. Bugün bir
leşim açılmıştır; çatışma süresinin, bugün saat 20.00'ye 

. kadar uzatılması konusunda, yüoe Meclisin aldığı ka
rar, bence usul bakımdan yanlıştır; ancak yarımıdan 

i., i—[Komisyonlarda açık [bulurum giydiklere se
çim. 

BAŞKAN — Gündemin «̂ Seçtim» bölümüne geçi
yoruz. 

Anayasa Komisyonunda açık bulunan. 2 üyelik 
için* Anavatan Partisi Grubunca, Erzurum Milletveki
li Sayın Sabahattin Araş ve Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubunca, İstanbul Milletvekili Sayan Doğan 
Kasaroğlu aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. \-~ it çel MilletvekMi Durmuş Fikri Sağlar'm, 

Amerika [Birleşik pevletlerinin ^yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/503) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

Sözlü soruların 1 inci sırasında, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Amerika Birleşik Devletleri
nin «Yıldızlar savaşı» adlı stratejik savunma sistemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevaplandıracak sayın ba

kan?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 
2. •— Aydın 'Milletvekili Ertuğrul , Gökgün'ün, 

DESttAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin, durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Aydın Milletvekili Er
tuğrul Gökgün'ün, DESÎYAB'ın ortak olduğu işçi 
Şirketlerinin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Gökgünı?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevaplandıracak sayın ba

kan?.. Yok, 

İtibaren bir anlam taşır. Bu hususa işaret etmekle ye
tiniyorum efendim. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Maddeler üzerinde değil, sürenin uzatılmasıyla 

ilişkili bir değişiklik önerilmiştir; o yönüyle Başkan-
tlıkça sakınca görülmemiştir efendim. 

Adalet Komisyonunda açık bulunan 1 üyelik için, 
Anavatan Partisi Grubunca, Sivas Milletvekili Sayın 
Mahmut Karabulut aday gösterilmiştir. 

Oylarımıza sumıuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal îş'ier Komisyonunda açık bulunan 
1 üyelik için, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunca, 
İstanbul Milletvekili Sayın İmren Aykut aday göste
rilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... Kabul; 
dtmeyeniler... Kabul edilmiştir. 

Soru ertelenmiştir, 
, 3. >— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada

na ı- incirlik Ortak Savunma Tesislerinde ^meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Adana Milletvekilli 
Cüneyt Canver'in, Adana - İnoMik Ortak Savunma 
Tesislerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Canver?.. Yok. 

Sayım Başbakan veya cevaplandıracak sayın ba
kan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine Mis
kin \Basbakandan sözlü soru önergesi (6/506) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Ka'tma Değer Vergisinin fiyatlar 
üzerindeki etkisine ilişkin Başbakandan, sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Canver?,. Yok. 

Sayın Başbakan veya cevaplandıracak sayın ba
kan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

• IV. — SEÇİMLER 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevaplandıracak sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, hükümet üyelerinin dış ülke
lere yaptığı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevaplandıracak sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Aydın Milletvekili Er
tuğrul Gökgün'ün, son yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan • sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Gökgün?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevaplandıracak sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak 
A.B.D.'li işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağ
lamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevaplandıracak sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/513) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı firma ve kuruluşların 
ertelenen ve yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevaplandıracak sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, İstanbul Milletve
kili Sabit Batumlu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Batumlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevaplandıracak sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/412) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, bankaların döviz rezervi miktar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var
dır. 

Sayın Batumlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevaplandıracak sayın ba

kan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda metni yazılı sorularımın sözlü olarak 
Başbakan Sayın Turgut özal tarafından cevaplandı
rılması hususunu yüksek makamlarına arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sabit Batumlu 

İstanbul 

Sayın Başbakan, konuşmalarınızda, bankalarda 
çok büyük miktarlarda döviz rezervleri olduğunu açık
lıyorsunuz. Bunlar hangi bankalarda, ne miktarlarda
dır? Kişilerin mevduatları ne miktardır? Devletin ken
di dövizi ne miktardır? Ayrıca, ihracat gelirlerinden 
elde edilen döviz miktarı ne kadardır? 

Dış ülkelere ödenmesi gerekli devlet borcumuz 
ne kadardır? Hükümet olduğunuz günden bugüne 
kadar ne kadar dış borç ödenmiştir? Ne kadar borç 
ertelenmiştir? 
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Yabancı para olarak Türk bankalarında açılan 
mevduat hesaplarından fon alacak mısınız? İnsanlar 
fona tabi olduklarına göre, getirdikleri paralar da 
vergi ve fona tabi olacak mıdır? 

Bu sorularımın cevabını Yüce Meclise açıklama
nızı arz ve talep ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; istanbul Milletvekili Sa
yın Sabit Batumlu'nun sözlü soru önergesine cevap 
arz edeceğim. 

1 ve 3 üncü sualler, «Bankalardaki döviz rezerv
leri ne kadardır? Devletin kendi döviz rezervleri ne 
kadardır?» şeklindedir. 

1984 yılı başında, kambiyo rejimimizin yeniden 
düzenlenmesiyle, önceleri sınırlı olarak döviz tutma 
yetkisi verilmiş olan bankalarımızın döviz pozisyo
nu uygulamalarında değişiklik yapılmıştır. Altın da
hil, toplam uluslararası döviz rezervlerimiz 1983 yılı 
sonunda 2 milyar 253 milyon dolar iken, geçici ve
rilere göre, Eylül 1985 yılı sonunda bu rakam 3 mil
yar 796 milyon dolara ulaşmıştır. Altın rezervlerimiz 
de 813 milyon dolardır. 

Bu rakamın içinde ticarî bankaların döviz varlık
ları ise, 1983 yılı sonunda 844 milyon dolar iken, Ey
lül 1985 yılı sonunda bu rakam 1 milyar artarak, 
1 milyar 815 milyon dolara ulaşmıştır. 

Görüldüğü gibi, Merkez Bankasındaki döviz re
zervlerine uygulanan para - kredi politikası çerçeve
sinde, Merkez Bankası dövizleri belirli bir düzeyde 
tutulurken, bankalarımızın döviz rezervleri 1 milyar 
dolar artış göstermiştir. 

2 nci soru: «Kişilerin mevduatı ne kadardır?» 
Döviz tevdiat hesabı açma imkânından, yurt için

de döviz varlığı bulunan kişilerin yanı sıra, yurt dı
şındaki işçilerimiz ve yabancılar da faydalanmakta
dır. Eylül 1985 yılı sonu itibariyle 2 milyar 600 mil
yon dolar tutarında döviz tevdiat hesabı bulunmak
tadır; kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları dahil. 

Diğer bir soru: «ihracat gelirlerinden elde edi
len döviz miktarı ne kadardır?» 

ihracatçılarımız, ihracat sonucu elde ettikleri ge
lirin bir kısmını döviz hesaplarında tutmak ve diğer 
şekillerde kullanmak hakkına sahiptirler. Bunu göz 
önüne alarak, Devlet istatistik Enstitüsünün ihracat 
tutarına ait açıklamalarıyla, ihracat döviz gelirinin 
Merkez Bankası ve ticarî bankalarda Türk Lirasına 
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çevrilen miktarları arasında farklılıklar olduğu kabul 
edilmelidir. 

1985 yılının ilk 6 ayında, ihracatçılarımızın Mer
kez Bankası ve ticarî bankalara ihracat geliri olarak 
beyan ettiklerf döviz girişi 3,4 milyar dolardır. Devlet 
istatistik Enstitüsüne göre ihracat tutarı ise 3,6 mil
yar dolardır. 

5 inci soru: «Dış ülkelere ödenmesi gerekli dev
let borcumuz ne kadardır?» 

1984 yılı sonunda kamu kesiminin toplam dış bor
cu 18 milyar 768 milyon dolardır. 

6 ncı soru: «Hükümet olduğunuz günden bugü
ne kadar ne kadar dış borç ödenmiştir?» 

1984 yılında 1 milyar 287 milyon doları anapara 
olmak üzere, 2 milyar 782 milyon dolarlık bir dış 
borç, 1985 yılında da, tamamı 3 milyar 450 milyon 
dolar olmak üzere, dış borç ödemesi yapılmaktadır. 

Soru 7 : «Ne kadar dış borç ertelenmiştir?» 
1984 yılı başından bu yana dış borçlarımız ile 

ilgili olarak hiçbir, erteleme anlaşması yapılmamış
tır. 

Soru 8. : «Döviz olarak Türk bankalarında açı
lan mevduat hesaplarından fon alacak mısınız? insan
lar fona tabi olduklarına göre, getirdikleri paralar da 
vergi ve fona tabi olacak mıdır?» 

Döviz tevdiat hesaplarından herhangi bir fon için 
kesinti yapılmamaktadır. Ancak, bankaların kendi 
kaynaklarından kullandırdıkları döviz kredileriyle, 
Türkiye'de yerleşmiş kişilerin yurt dışından sağlaya
cakları kabul kredileri, prefinansman kredileri ve 
mal mukabili şekline göre yapılan ithalat bedelleri 
ödemelerinden, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
na yüzde 3 oranında kesinti yapılmaya başlanmıştır. 
Bu kesintiler daha sonra, kredi kullanan kişilerce 
ihracatın gerçekleştirilmesi ve ihraç bedeli dövizin 
alışının yapılmasından sonra iade edilmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sabit Batumlu, konuşacak 

mısınız? 
SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın Bakana 

verdiği cevaptan dolayı teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

BAŞKAN — 12 nci sırada yer alan, İstanbul Mil
letvekili Sabit Batumlu'nun sözlü sorusu, içtüzüğümü
zün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

13 — 
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13. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) . •* 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Halit Barış Çan'ın, haklarındaki sıkıyönetim karar
ları kaldırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Barış Can?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, usul 

hakkında bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Yerinizden buyurun. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkanım, be
nim sorumun tarihi 20 Ağustos 1985'tir ve yüce Mec
lisi işgal etmemek için yazılı olarak verilmiştir; fa
kat sorum sözlüye dönüşmüştür. Buna rağmen, hâlâ 
cevap verecek bakanı bulamamaktayım. 

Sözlü soru müessesesi, daha doğrusu, soru mü
esseseleri, hükümet tarafından âdeta istismar edil
mektedir, Meclisin çalışması engellenmektedir. So
ruya anında cevap verilirse bir değer ifade eder. Oy
sa soruma ilişkin söylediğim kişilerin çoğunun mağ
duriyetleri had safhaya gelmiştir, hükümetten hâlâ 
ses çıkmamaktadır. 

Anlamlı buluyorum; fasulye, nohut sorularına 
anında cevap veriyorlar; ciddî ve demokrasiye iliş
kin sorularda hiçbir hükümet yetkilisini bulamıyorum 
efendim. Lütfen, Başkanlık olarak, bu konunun istis
mar edilmesini önlemenizi istirham ediyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Can, konu anlaşılmıştır. 
içtüzüğümüzde malumları olduğu üzere zorlayıcı 

başkaca hükümler yoktur Sayın Can. Konu anlaşıl
mıştır. 

Teşekkür ederim. 

14. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Halit Barış Çan'ın, güvenlik soruşturmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Barış Can?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların 1985 yılındaki sözleşmeli memur 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/517) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, bakanlıkların 1985 yılındaki 
sözleşmeli memur atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 

Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Suudi Arabistan Hükümetinin Ha
tay doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize engel
lemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uy

gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

BAŞKAN — 17 nci sırada yer alan, İstanbul Mil
letvekili Sabit Batumlu'ya ait sözlü soru, içtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

18. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, içel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son 
A.B.D. seyahatine ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
19. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs

tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

BAŞKAN — 19 ve 20 nci sıralarda yer alan, İs
tanbul Milletvekili Sabit Batumlu'ya ait sorular, iç-
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tüzüğün 97 nci maddesi uyarınca, aynı birleşimde gö
rüşülemediğinden ertelenmiştir. 

21. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6J434) 

BAŞKAN— 21 inci sırada; istanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in, banker ve bankerzedelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmakta
dır. 

Sayın Hüseyin Avni Güler?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/519) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bulun
maktadır. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?., Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Âltundkar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6(437) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, tütün ve sigaradan dev
let tekelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Mahmud Altunakar7.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

24. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
İzmir • Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan in
şaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(61444) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, İzmir Milletvekili 
Durcan Emirbayer'in, İzmir1 - Güzel'bahçe'de tapu 
ve ruhsat alınmadan inşaatına 'başlandığı iddia edi
len bir kooperatife İlişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Emir'bayer?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
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25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın-

\ daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

PAŞKAN— 25 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, Diyarbakır şehir merkezi ile Dic
le Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına îlişkin 
Baş'bafcandan sözlü soru önergesi Ibulunmaktadır. 

Sayın Kadir Narin?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

26. — Çorum Milletvekili AH Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Ayhan Çetin'in, Çorum İline bağlanması düşü
nülen yeni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi 'bulunmaktadır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

27. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt İline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa iilşkin Bayın
dırlık ye İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Siirt Milletvekili Rı
za Tdcin'in, Sürt Bine 'bağlı 'bazı ilçelerin karayolu 
sorununa ilişkin Bayındırlık; ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Rıza Tekin?... Buradalar." 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
28. — Aydtn Milletvekili Ertuğrul GökgünJün, ıs

lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Aydın MÜletveME 
Ertuğrul Gökgün'ün, ıslah edilen yerli cins inek ve 
'koyunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi 'bulunmaktadır. 

Sayın Ertuğrul Gökgün?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
29. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, He

kimhan İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Malatya Milletve-
ı 'kili Ayhan Fırat'ın, Hekimhan İlçesinde şeriat hü-

15.— 
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kümeti kurmak amacıyla propaganda yaptıkları iddia 
edilen devlet memurlarına ilişlkin Başbakandan söz
lü soru önergesi 'bulunmaktadır. 

Sayın Ayhan Fırat?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Buradalar. 
(Sözlü sorunun görüşülmesi, 'bir defaya mahsus 

olmak üzere ertelenmiştir. 
30. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaf 

in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, tahmil ve tahliye için is
kenderun Limanına yanaşan 'bazı yük gemilerine ön
celik tanındığı 'iddiasına ilişlkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru. önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Abdurrahman Demirtaş?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. ' 
31. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be* 

si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi {61475) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, 'besi hayvanlarının sayısına ve 
besicilere kullandırılan krediye ilişlkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi bulun-' 
maktadır. 

Sayın Ertuğrul Gökgün?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
32. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal

gın hayvan hastaliklarına karşı aıınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, salgın hayvan hastalıklarına 
karşı alınan önlemlere 'ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi bulunmakta
dır. 

Sayın Ertuğrul Gökgün?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın «bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
33. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa 
fiyatına satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden fatu
ra düzenlemeye mecbur 'bırakıldığı iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
bıüunrnaktadır. 

Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlü?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLÜ (Hatay) 

— Biraz sonra Vergi Kanunu görüşülecek; sayın ba
kanın burada olması lazım. Bu, usule aykırı. 

BAŞKAN — (Sayın Sökmenoğlü, sayın bakan sa
londa yoklar. 

Ertelenmiştir. 
34. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, yurt dışından ithal edilen to
humlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın* 
dan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Ertuğrul Gökgün?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Yoklar. 
'Eftdenımiştir. 
35. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si

vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz -
lü soru önergesi (6/479) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Ayhan Çetindin, Sivas tündeki Deliktaş Tüneli 
inşaatının iptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi bulunmakta
dır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 

Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta 
yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Mehmet Turan Bayezit?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
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37. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altuna'kar'ın, üniversitelerin talhsisat-
Jlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanmdan sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Altunakar?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naîbantoğlu* 

nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nal'bantoğlu'nun, Ankara tündeki Sıh
hiye - Tandoğan yolu projesine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Hilmi Naîbantoğlu?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
HtLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İçişleri 

Bakanı demin burada idi. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şu anda yoklar Sayın Naîbantoğlu; 
zorlayıcı başkaca kuralımız da yok. 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naîbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğhı'nun, Ankara'daki belediyele
rin yol yapan ve tamir çalışmalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Hilmi Naîbantoğlu?... Buradalar. 
Cevap verecek saym takan?.., Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulunun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Yükseköğretim Ku
rulunun sorumMuğuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi yer almaktadır. 

Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu?... Buradalar. 
Cevap verecek saym bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir, 

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Gökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bö
lücü | ve yıkıcı faaliyetlere karşı Basın Yayın ve En-
forniasyon Genel Müdürlüğünce alınan tedbirlere iliş
kin iDevlet Bakanından sözlü soru önergesi yer al
maktadır. 

SJaym Mustafa Murat Sökmenoğlu?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
42. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-

- Ereğli Ovasındaki sulama suyu ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/491) 

BAŞKAN — 42 ncl sırada, Konya Milletvekili 
SalOm Erenin, Konya - Ereğli Ovasındaki sulama su
yu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanımdan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Salim Erel?... Buradalar. 
(pevap verecek sayın takan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu so
ru ile ilgili olarak usul hakkında söz istiyorum. 

$ AŞK AN — Yerinizden ıSayın Erel; buyurun. 
$ALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, hükü

met üveleri, sözlü soruların görüşülme işlemi sıra
sında Meclisi terk etmeyi alışkanlık haline getirdiler. 

'Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinde ise. 
harmanlarda oynayan efeler gibi, ellerini havaya 
kaldırarak ovlamaya iştiraik eden hülkümet üyelerine 
teessüflerimi 'bildiriyorum. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
Sayın Erel, açıklar mısınız; «Teessüflerimi bildi

riyorum» dediniz. 

ŞALİM EREL (Konya) — Efendim, bu Meclisi 
dışlaanak aklımdan geçmiyor; fakat bilmiyorum, han
gi gerekçe ite içeri girmiyorlar. Birleşim başladığın
da jbütün sayın bakanlar içeride idi. Şu anda kuliste 
sohbet ediyorlar ve 'biraz sonra gündemin diğer kısmı 
'olaıjı, «Kanun tasarı ve teklifleri» görüşülmeye baş
landığında hepsi de buraya «elecekler efendim. 
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BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Erel. 
Meclis İçtüzüğümüzde bu 'konuda zorlayıcı bir 

hüküm' yoktur Sayın Erel. Yeni içtüzük yapılırken 
sanırım dikkate alınacaktır. 

Teşekkür ederini. 
43. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

gençlerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, gençlerin işsizlik sorununa kar
şı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi yer almaktadır. 

\Sayın Hüseyin Aydemir?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
44. — Hatay Milletvekili Abdurrahman D emir-

taş'in, zeytin sineği, ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

'BAŞKAN — 44 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman iDemirtaş'm, zeytin sineği ile mücade
leye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Abdurrahman Demirtaş?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah

hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, müteahhitlere ve kamulaştırma nede
niyle taşınmaz mal sahiplerine yapılan ödemelere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynalklar Bakanından sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Salim Erel?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

BAŞKAN — 46 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nallbantoğlu'nun, enflasyonun durdurulamayış 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
yer almaktadır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

47. — Adana Milletvekili Cüneyt Canverin, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Adana 'Milletvekili 
Cüneyt Oanver'in, Yunanistan, Bulgaristan ve Ame
rika Birleşik Devletleri ile ülkemiz 'arasındaki bazı 
sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi yer almaktadır. 

-Sayın Cüneyt Oanver?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın balkan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
48. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko

nukseverin, Edirne Çimento Fabrikası inşaatının dur
durulma nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/498) 

BAŞKAN — 48 inci sırada yer alan, Seyit Hü
samettin Konuksever'e ait soru, soru sahibinin izinli 
olması nedeniyle, ertelenmiştir. 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arikan'ın bazı şirketlere uygulanan 
müeyyidelerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
kaldırılma nedenine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi yer almak
tadır. 

Sayın Türkân Turgut Arıkan?.... Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
50. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs

tanbul - Sartyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canverin, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki 
'bir tecavüz iddiası hakkında emniyet amirinin yap
tığı açıklamaya İlişkin içişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Soru sahibi Sayın Cüneyt Canver?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
51. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Salt Erol'un, 

Stkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri--
ne iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 
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BAŞKAN — 51 inci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Sıkıyönetim Kanunu gereğin
ce haklarında dava açılan işçi ve memurlardan «beraat 
edenlerin görevlerine iade edilmemesinin nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Mehmet Sait Erol?... BuradaHar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
52. — İstanbul Milletvekili imren Aykut'un, İstan

bul -Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, istanbul Milletvekili 
İmren Aykut'un, İstanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi 
Merkez Mahallesinde belediyece istimlak edilen sa
haya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın İmren Aykut?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'balkan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
53. — Konya Milletvekili Salim Er el'in, Muğla 

Emniyet. Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi {6/521) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim EreFin, Muğla Emniyet Müdürlüğünde 'bir va
tandaşımıza işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Safım Erel?.... Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
54* — İstanbul Milletvekili Feridun Sakir Öğünç* 

ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Feridun Şakır öğünç'ün, ^Almanya'da öğrenci olan 
ve pasaportunu kaybeden bir vatandaşımıza yeniden 
pasaport verilimemesinin nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Feridun Şakir öğünç?... Buradalar. 
Cevap verecek Sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

55. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

BAŞKAN — 55 inci sıradaki sorunun görüşülme
si soru sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiş
tir. 

56. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta
rım - İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

BAŞKAN — 56 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, Tarım - İş (Sendikası şube baş
kanının, Diyarbakır Bölge Ziraî Araştırma Enstitü
sü Müessese Müdürü tarafından dövüldüğü iddiası
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Kadir Narin?... Buradalar. 
Fakat 20.11.1985 tarihi itibariyle sayın bakanca 

1 ay mehil istenmiş ve mehil verilmiştir; bu nedenle 
sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başka
nım.... 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Narin?. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Evet. 1 aya 

kadar bu arkadaşlarımız cezaevinde mi kalacaklar?. 

BAŞKAN — Sayın Narin, İçtüzüğe ait bir yetiki 
kullanılmıştır; bilgilerinize sunulur. 

57. — Konya Milletvekili Sabri Irmdk'ın, bir ka
mu görevlisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/525) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Konya Milletvekili 
Sabrİ Irmak'in, bîr kamu görevlisinin laiklik aley
hinde konuşma yaptığı iddiasına ilişkin devlet ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Soru sahibi Sayın Sabri Irmak?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
58. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Manisa Milletvekili 
Abdullah Çakırefe'nin, Zonguldak kömür üretim 
bölgesindeki işçi ve üretim açığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Soru sahibi Sayın Abdullah Çakırefe?... Burada
lar. 

Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmliştir. 
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59. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, AİDS 
hastalığına karsı alınan önlemlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Istan'bul Milletve
kili Reşit Ülker'in, AİDS hastalığına karşı alınan 
önlemlere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanın
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Soru sahibi Sayın Reşit Ülker?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
60. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 

' Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
lerİ Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

iRAŞKAN — 60 mcı sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişlerİ Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Soru sahibi Sayın Yusuf Demir?... Buradalar. 
Fakat 26.11.1985 günü itibariyle sayın bakan 25 

gün mehil istemişlerdir; 'bu sebeple sorunun görüşül
mesi ertelenmiştir. 

61. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

BAŞKAN — 61 indi sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nal'bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuru
luşlarında çalışan kadın memurlara ve bazı sorunları
na ilişi'kn Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Soru sah'i'bi Sayın Hilmi Nalbantoğlu?... Burada
lar. 

Cevap verecek sayın «bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
62. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

üreticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/530) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Balıkesir Milletveki
li Davut Abacıgil'in, üreticilerin kredi sorunlarına 
ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

1. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 357 ve 357'ye 
1 inci Ek) (1) 

(1) 357 S. Sayılı Basmayazı 12.11.1985 tarihli 27 
nci Birleşim Tutanağına; 357'ye 1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı bu birleşim tutanağına eklidir. 

26 ,11 , 1985 0 : 1 

Soru sah'i'bi Sayın Davut Abacıgil?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın Ibalkan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 
63 .— Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 

Şanlıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim 
hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/531) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Vedibi Ataklı'nın, Şanlıurfa îline götürülecek olan 
ulaşım ve iletişim hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Soru sah'i'bi Sayın Vecihi Ataklı?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

64. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa îli köylerine götürülecek olan hizmetlere 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerİ Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/532) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Vecihi Ataklı'nın, Şanlıurfa îli köylerine götürü
lecek olan hizmetlere 'ilişlkin Tarım Orman ve Köyiş
lerİ Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

•Soru sahibi Sayın Vecihi Ataklı?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

65. — Manisa Milletvekili İsmet TurhangiVin, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Manisa Milletvekili 
îsmet Tufhangirin, Manisa Hine yeni bir PTT 'bina
sı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Soru sahibi Sayın İsmet Turhangil?... Buradalaır. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

İBAŞKAN — Gündemin «Kanuni Taısarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer Dşler» kısmı
na igeçiyoruz, 

©azı Vergi Kanunlarımda Değişiklik Yapılimaisı 
Hakkımda Kamun Tasarlısının görüşmelerine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini alsınlar. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

— 20 — 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, komisyonu arkadaşlar temsil edemezler. 

(BAŞKAN — Komisyonun balkan, ıbaşlkanvdk'ili 
ya da sOzcüıslü yerini aidi ımı? (ANAP sıralarımdan 
«Geliyor, geliyor» 'sesleri) 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Ertelen-
aniştir. 

İM. TURAN BAYEZİT -(Kahramanmaraş) — Ko-
ımiısyionu arkadaşlari'mıız temsil edemezler; başkan ve
ya sözcüsü değiller. 

IDBVLET BAKANI M. VEHBİ DÎNÇERLER 
(Ustanlbul) — Eder efendim; ısözcıü, komisyonu /tem
sil eder. Içtiüzulk çok sarih Sayın Bayezit. 

(BAŞKAN — Koimıilsyon ve hükümet yerlerini al
mıştın 

iBunldan önceki bkılleşîlmil'erde Itaısaranan, 13 ve 38 
İnici maddeleri hariç, 73 ündü rnıaıdldösıine ıfcaıdar gö-
•ruşüllımlüiş ve kabul edilimiişjöi., 

73 üncü mıaddayi olkuitlmıaldan 'evvel şunu ifade et-
mdk Üsiyorum : Genel Kuruttun 19.11.1985 tarihli 30 
uncu Birleşjîmli'nlde, önergete'iCle b'Mtöktoe komisyona ve
rilen 13 ündü madde »ille, 20.11.1985 tarihli 31 foci 
Birleşimimde, 53 üncü maddeden sonra tasarıya yeni 
(bir 54 üncü ımadde dklienimıösıinıe dair yerilen önerge 
hakkında komisyonun raporu gelmljş ve 357*ye 1 inci 
Ek sıra .sayı l e basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Simidi, komlisyonu'n yenliden düzenlediği 13 üncü 
maddeyi Okultıuyorıuim : 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

IMADDE 13. — 213 ısaıyılı Vergi Usul Kanununa 
141 imci maddeyi takiben aşağıdaki Ek Madde ekien-
miştir< 

«rYlemin1i Mialî Müşavirlik! 
IEK MADDE — Yeminli Malî (Müşavirlik mes

leğimin konusu : Gerçek ve 'tüzelkişilerin, muhasebe 
sistemlerini (kurmak, geliştirmek, işletmecilik, finıans, 
malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili iş
lerini (düzenlemek, bu konularda müşavirlik yapmak, 
mükelleflerin malî italbllolarını ve beyannamelerini ilgili 
malî mevzuat hükümleri, muhasfebe prensipleri ve de
netim standartları açısından taisldik etmektir. 

Yeminli Malî Müşavirlerce ıgerçek ve lüüzelfcişile-
rin malî talbllölan ve veng'i beyannamelerinin mevzuat 
hükümlerine uygunluğunun tasdik edilmiş olması ha
limde, bu belgeler kamu idaresinin yetkili elemanla
rınca tasdik işleminin kapsamı ölçülümde incelenmiş 
belgeler olarak kalbul edilir, 
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Ancak, (bu kanunla ve diğer kanunlarla kamu ida
resine tanınan, teftiş ve inceleme yetkilerinin kulla
nılması ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklı
dır. 

Yeminli Malî Müşavirler yaptıkları tasdikle ilgili 
işlemlerden sorumludurlar, 

Yeminli Malî Mtöşavlriik unvanının kazanılması, 
(bunların yapacağı işler, sorumluluk sınırlan, yönetim 
çalışma ve disipline ilişkin esaslar ve diğer hususlar 
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Bakanlar Kurulu 
Kararı ille belirlenir., 

Yeminli Malî Mlüşavirler Odalarının kuruluşuna 
ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. 

Yeminli Malî Müşavirler Kurulu biri başkan, 'biri 
Başkanvekil'i Olmak üzere 20 kişiden oluşur. 

Yeminli Malî Mlüşavirler Kurulunun kuruluş, gö
rev, çalışma ve denetim esasları seçilme usulü ile di
ğer konular Balkanlar Kurulunca 'belirlenir. 

Kurul üyeleri ve personeli özlük hakları bakımın
dan Sermaye Piyasası Kurulu üyelerinin ve persone
linin talbi olduğu özlük hakları rejimine tabidir.» 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerimde Mlliydtçi 
Demoknasii PartM Grubu Adına Sayın Rıfat Bayazıtt; 
şahısllan adına Saıyın Reşilt Ülker söz isltemıişlerdir. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ben 
de <söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz ilişmeyen var mı? 
Milliyeltçi Demokrasi Parisli Grulbu adlına Sayın 

Rıfat Bayazıt; buyuruın efendim. 
(MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah-

raimanlmiaraş) — Sayın Başkan, muhltereim miiMetvek'il-
leri; yenliden huzurunuza getirilmiş bulunan 13 üncü 
rmaldde hakkında grubumuzun görüşlerini arz edece
ğim* 

Anayasanıiim, «Kaımu kutrumu nitd'i'ğimdleM meslek 
kuruluşları» başlıklı 135 lincİ madddsiinde, kamu ku
rumu ımilfialliğinldek'i miöslek kuruluışlan ve üst kuruiuş-
ılannın dMpîin .kurulHarıoıın, kenldi üyeleri taralından, 
yargı gözelSimıi altınlda, gizili oyla sıeçlilleceğli öngörül
müştür. Yinıe, Anayasanın 135 inci maddesinde, bu 
kuruluşların, devlleitün idarî ve malî denetimli altımda 
bullunlduğu, görevden aliMmalarının da ayrı esasıDara 
bağîanldıığı ve organlarının kanunla kurulacağı ve bu 
'suıtötlle kamu tüzelkişiliği kazanacağı esası kesıin ola
rak befalermlîşjtfiır. 

Plan ve Bütçe Komıisyonıuınca huzurunuza getiri-
Den Ek maddemin 5 inci fikrasınlda ise, «Yemini Malî 
Müşavirlik unvanının kazanılması, bunların yapacağı 
ister, ısıoruımilulkık sundan, yöndtüm, çalışma ve disup-
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İne iliştoin esaslar ve diğer hınsu'slar Bakanlar Kuru
lunca çıkarılacak Bakaralar Kurulu kanarı ile belirle
nir» ıdenmdktedir.. 

Yirnıa dk maiddemin 8 inci fıkrasında dla, «Yemlimİ 
Malî Müşavirler Kurulunun kuruluış, görev, çalnşıma 
Ve ıdenelt'im ös'aısl'anı, seçilime ulsu'lü l e düğer konular 
Bakanlar Kuralunca bel!kljenlilr>> şfektliiinldb öınıenillmliişltlir. 

IHallbulki, Anayasamın 123r 128, 135 indi rnıalddete-
ırimde IbeM'endiği ıgiibi, ibir konunun veya bir konuya 
lillişlkltoı uısul ve ' esasların kanonla iduaenlemöceğinlin 
açılkça balrieneadğİ hallerde, tonlu, Bakanlar Kurulu 
Ikaran lie düzeflDeniâmiaz; bu bliır Anayasa kuralıdır; 
yasaıma yetökislimliın Idevrildir. Yasama ydCkisıinlin devri 
Anayasanın 7 nci maddesiyle yaısaiklammıtşitır. Bu ko
nuda Anayalsa Malhlkemıesliriin 1969 yrianlda yayımlanan 
67/41, 69/57, 67/43, 69/311 karar sayılı karanları ol
duğu ıgiilbi, yakım zamanda ylüloe Meclisçe ömerîileri-
ımliz hilafıma kalbull ddiflmliş bulunan, Ülslt Yöndtfcilerim 
Yelt>iş!tMlmıösii Hakkında 1ÖJİJİ985 (tarihi 3149 sayıln 
Kanunla- düzien'lenlmıesli gerdken hulsuislanın, bu (kanun
da gösterilen kurumlarca düzenlenmesi hususu, Ana»-
yasa Malhlkerae^riiıı 1985/3 Esas, 1985/8 Karar, sayı
lı, 18.'6.1985 ıtarilhılii kararı İlle 'iptal edilmliş ve bu ip-
ıtat hükmü, uygulama IkalbMydtli kalmayan diğer mald-
ddlere de teşmil ed ib id i r . Yanli, kanun tlümıüıyle ip-
ita! 'ediSm^tiir.. 

IBu ipltail gerdkçelerli ve Anayasanın 135, 128 ve 
123 ünioü maddıdleri muvacehesinde, tou ek maddemin 
İde, dava açılması halimde iptaıl'i ımurnlk'ünldlür. 

Bunları Iblir Anayasa gereği olarak aırz ddiyorum. 
Sayım balkan, parlamento dddbiyaitıma yenli kazandırdı
ğı talbir İte 'bunu, «Felaket tela'lHığr» saymasın. Sa
yın bakan bu konuda ıgeçien bttrleşlilmide bjir {kteflliimı© 
Sarf 'dümiişttli; bu hepteiızde üizıünltfü yaratta. 

Parlamento lisanımda, îdtülzlüğün 68 insdi mıaıddösıi-
mıa göre, kaba ve yaralayıcı (Sözlerimi sarf edlimıennesi 
fgerekimeıktleidlir. Bu madddde Ibunuın mlüeyyldlesi var
ıdır. Demıdkraltiilk parlamenter isIMem, karşılıklı saygı 
ve sevgiyle fikir taribıışmaisıma dayanır. Bu yoldan ay-
ıriimayalNm, 

Birkaç gün önde gunllülk bir gazlteden okuldum; ek 
1 İndi maddenin metinden çalkaiMİmaisı hakkımdaki 
önergenin yüce Meclisçe kabul dditoesi ımfünasıdbdtJiy-
İle, sayın bakan, kemdilslinden ıbdktemddliıgilrdiız «Kafalau 

rina vura vura bu ıtaısamyı gedireoeğiz» stözUerinli sarf 
dtaıliş. .Bir itekzip ide dkumaldığımia göre, bunu hay
ret ve üzüntü ile karşıladım. Bu ıgiilbi kırıcı, pariamen-
Klo asanına (ters düşen, kaba ikuvvdt ifadesli'di kapsa
yan kelimelerim ısaırlf ıddü'lkrııeimjeisiJnli1 rica «IdÜyorum. 
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Kaibutt edleödk dlan maldlde, Anayasa Mahkörne-
ısÜnoa ipltal edilecek olursa, acafba founu yüce Metilisin 
Ibaşına vuruikıulş mu kahul ddeceğiz? 'Böyle bür şey, 
akîıımıııza dalhi gekniömldkltddlir. Nasıl, mufhalefelt ve ilk-
Itidar, Miecl'is 'içlinlde anayasal Ibirier kuruluş ilse, tlü^ 
müyla flüyülk Mli'lelt İMödlIilsi ve Anayalsa Mablkemıesli 
(de Ibirer Anayalsa Ikurufaşıuldur. Buniların kararlarına, 
fik'irlerörie, ıgönüşileriinıe saygı duymanınız ve toplu ça
lışmaya a'lıışmamııız Ve birlbirtimliizie saygılı olmamız ge-
rdkir. iBurada Iblir konıuıyu., <4Bâriilka-li halkikalt müsâıdıe-
meJi efkândan çılkar» yecilziesiini hepHlnlize bir defa ha-
ıtırlaltimalk ıl̂ tliıyorulm : Halkikaltım şiimışekleıli ancak fli*-
kirteıiin çanpışımalsıyla meydana glel'ir. Burada münalka-
şa 'edeoegiz, fikiiırîîerimlilzii send ddeoeğliız, konuışacağız; 
fakat bkfbftrlm'iizıi Ikırmayacağıız, 

Miulhtlerem miHdCVekiılleri, buralda bütün fikİder 
karşıilııklı ısaibır ve tahammülle ıdüınlenliır; nidt'ioeidle, muh-
iflerem rniilldtvdkiilılerlinin <oylarııyla, konu ya kabul edü-
Ilr veya rdddölunur. Bu'rtlara tabammlül dfmieye aılmşa-
lımv 

IBk malddönlin ve blhaslsa 5 ve S 'inci fıkratarın'in 
Anayalsaya aylkırılığı hakkında açık sıeçiJk feaıhalfita bu-
'lunldum. Bu hususa daliar önengeleıtim'izii yüce Başlkanı-
lliığa suinmluş Ibullunuyo'ruız; kabulünü rica dder, bu ve
sileyle heplinlilzie şahsım ve grulbum adına saygılar su-
marum. (IMIDP şuralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — TeşlelkkÜr ddartiim Sayın Baıyaizalt. 
Slosyaldemıdfcrat Ha'llkçı Partti Grulbu adıma Sayın 

Mdtîin Üsltlünel; huyunum ©fendim. (SOP sıralaffumıdan 
alkıışlar) 

iSHP GRUBU ADINA METÎN ÜSTÜNEL (Ada
na) — Sayım Başkan, değerli mfilletıvelkilerıi; Bazı Ver-
gı Kamunlarıında Degilşilklik Yapılması Hakkında Ka
mun ıtaisarıisııram 13 üncü malddesiiriim yemıinlli malî mü
şavirlikle ilgilÜ kıismı Geneli Kurulda gönüşûlürkıen, ve-
rillen önıergellarle maıdde ıkomlilsıyoma liadle edlitoiş dldi; 
23.11.1985 tarihinde, komisyonda görüiş'ülıerek, tekmar 
Genel Kurula gdtürtilm'iş bullunmaikltaldiur. 

ISayım ımallllle(t!Vdklilerli, Yıeinlinflli Malî MuşaVirlık ve 
Serlbeslt Muhasıdbec'ililk Yalsa ıtdfclifi venmıişItJilm; hükü-
mdt ide bu konuyla lllgffi yalsia tasarınsın! verdi. Bunlar 
Adalet Komisyonunda görtüışlülmiüş olup, şu anda 
Plan ve Bitçe ıKoimJîsıyonunda Ibdklamıek'tddlir. Bu ya
sa ıtasarnsi' Ikaihul edilip çılk'tığı takdlirıde, bür meısHek 
torulluşunun tam tfeşıelkklüilti olarak, keridine has özel 
'bir yasası olacaktı. Amcalk, 213 sayılı Verg'i Usul Ka
nununda bazı değişiklikler gdtirdllmdk surdtiyle, bura
ya yöminiı malî müşavidlik konusu ıbiır madde ile 
monlfce edlilmıdk isıtenmâktıedlir. Yemini malî müşa-
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Vifrîük kapsanma bakıyoruz : kiimfller yemini madî I 
mtöşalvir oiacaik; bu 'içli kümler yapacak? Bunlar maa-
tesöf ıbunaldla ımlövcult 'değildir* .1 

ISayrn mMdWekiller!i, yemitııllİ.imlailî müşavirlik ya- I 
salsa, bir möslelk kuruluşunu liçereoelkltliir; yeminffli madî 
ımfüişa\̂ rlg[i kim yapacaktı»", küm yeltfcillji lölacaktM; bunı- I 
lar i b e M t a k t i r . Tıpkı Etozaeiar .Ofdai&ınlda, Tabipler • 
Ödaisıinda dlldulğu gilbi, bu mmösfakfe ilgili odaların da 
ayn bir yaısa i e ayım 'bir şıetklilldie getiırilmidsli gerekmek- I 
İtedir. Halihazırda böyle blir- ıtaisan Plan ve Bütçe Ko- I 
irriîsyoınaınlda Ibuffiurıimalkltaldıırv I 

Yiînie bura'da, yem'inli malî ımfüşavirfllk konulsunlda I 
Ibazı !y«lttk!iller veriliyor; yemıinİ malî müşavirler so^ I 
tfumhı tultuduylor. Ancak, birltalkiim Müeyyide eksıiikllk- I 
İlerinden dlaîayı, bu ydtuâ <vte sıoıiumMuklia'rııın kime a t 
solacağı be l i ollmıaimıalkltaldlır. ıBu konukla ©akanlar Ku
ruluna veya Maliye vie Gütaırluk Baıbanllığuna yetki ve- I 
ril'iyor. Biraz önce ISaıyın Bayatzılt'ıin da beilürtitiği gjlbct, I 
ımıaldlde bu halliyle Anayaisaınara 7 nıcü mafdldösıinıe dle ay- I 
Ikın düşmıefklüddlir. I 

Değerl'i mlilİeltlvidkİlllerö, bu ntaldjde Genel Kurulda I 
(glörlüşüilülılken, verieln önergeleri© Kfo<mii)sıyoınca geri aln-
<nan 13.üncü mualdde halkkınlda Genel Kurulun meyli, I 
iVengli yasaisAinkialki dleğiçdlklilklle ilgili 13 üncü maidde- I 
nîn e!k nıaldde şeikılliınlde değil de, bu yialsadam ayrı, 
Ikletaldünie özgü, 'özel ıbir yasamta münferiden getirilme- I 
&'i şekillideydi; fatkatt maalesef kamıilsyon bunu yenli 
(blir dü^nleme itile Genel Kurula tekrar gettânmiış bu-
flıunlmaktaldır. 

(Değerli mdfe'tvelkiileri, ek maıdlde'd©; «Yeminli I 
m a i müşavirlerce gerçek ve tüzeMşilerln malî Italb-
lolan ve vergi beyanınaımıelerlinlin miavzuait hükümleri
nle uygunluğunun tasldük editaiş o t o s u hallinde, bu 
IbfâıllgeSler kamu idarecimin yeltkii elemanlarınca (tasdik I 
lişleımıirİn kapsaımı ölçKMnde inceltenffriiş belgeler oîa-
ralk kalbuit edilir. 

Ancak, bu kanunla ve düğer kanüıniaırla kamu Uda- I 
relsüne üamman itafüş ve inceleme yeMarttniin kulla- I 
nılfirnaiM ve gereUötîginkSe tekrarına aâ hususlar saklı- I 
k t e dentölkrıeMte!dlir. I 

(Değerli mİlejtlvdkMeri, malî müşaıvtirliğli kÜlm yapa- I 
çaktır? Burada bu beE'i değildir. Satyun bakandan şuınu [ 
isormak iislflerüm : Burialda bunu kümler yapacak,- k(im I 
lölacafc; kaç yıllık olacak? Burilafin bel i ter çerçeveısü 
Ve ıtasrlifi butalmamıalktaidw\ . I 

Önerge Geneli KuruMa beriiımisenldiği zaman, ek I 
1 ftrtoi madldehün metinden çalkarîîltaıalsı, yemiınılli malî 
ımlülşatvairliilk kurulmunuın, Vergli Usul' Kanununa ekle
necek üç malide İ'le düzeni emmesi, özel kanununun | 
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çıkaollması geröktiği hususunida Genel1 Kurul zaten 
faiadesiinli koymuşu; özel kanunla gsefflitriHmıeıs'inii dle bu 
tadeyie (beilü'iltlnıiştii. Konuyu, Içltüızüğün 89 uncu maıd-
ddsıinle giöıle ele almak medbuıriyeltli varldır. 

lOejgerîü müılıllötivökilleri, bu konunun, Plan ve Büffc-
çe Koimflsiyonunldan igieçirilecek (özel bir kanunda Ge
nel Kurulla götirllmlösli gerekir. Sayını Büktütaeltlin ve 
Sayin balfcanımızi'n bu konuda gaıyrelöeriini bekllliyö-
rtuz. Bunun Anayasaya ayki'Mığı, ek maiddleniin so-
nunlda... «Odanın kuruluşuna alit esıaıslaır kanunla dü
zenlenir» dentaesıiyle ide ortaya çiktmıaHdtadaT. 

ISaiym mllleltlviekilerüı, bir meslek kuruluşu olain ye-
m'inlli malM müşaVirlJk, fcanunöla düaenfeniecekıtlir. Bu-
ra'da haslsaıs ıölan konu şudur : Kimiler malî müışavıır 
ıdlacalk, kimlilere ydtki verilecek?... Malî müşavinterin 
yaptıklara haftalarldan dodaıyı doğan tsiorunıılululklaıiı, 
Ikanıunlda. cezaî müeyyldeler<iy!]le Ibirilklre beUliırMImıeliidir. 
(Mesllekltıen mlön olayı neyle idüzenleneoekltıir? Yüne 
özel kanunla düzenlenecektir. Malî müşavir olacak 
kikinim riilteliMerli burada bdirftlilllrneımli'şltir. Yline buna-
ıda bir fıkra eklenerek, «özel kaınunflia lödaılar düzenlie-
nlir» deniyor. Doğrudur; ama yaşa talsarıisa vardır; o 
geliyin, onunla beraber hepsini kapsaımlı olaırak çıklaım-
ılum. 

IBu konuya ısayın bakanımıızın açaklık geltıirmesinii' 
lîsftiyoruim, 

tHepinlfee. ısaygullar sunaırami: 

IBAIŞKAN — Teşekkür ödedim Sayın Üatü'nel. i 
AnaValtau Paıitüsi Grulbu adıma Slayııın Mahmult 

Oltan Sungurlu; buyurunuz efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN 
SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; bugüri Türkiye'de kırk yıldır 
konuşulduğu söylenen; benim yaşım itibariyle o kar 
dar değil ama, hatırlayabildiğim zamandan beri gün
demde olan yeminli malî müşavirlik meselesini ko
nuşuyoruz. Bu mesele neden gündeme geldi? Vergi 
kanunu içerisinde geldi; gerçi, yeminli malî müşa
virlik, meslek kuruluşu olarak, diğer bir kanunla da 
gündemde. 

Türkiye'de vergi kanunları mevzuunda iki yıldan 
beri yüce Meclisimiz, «reformist» denebilecek vasıf
ta değişiklikler yapmaktadır. Buna neden ihtiyaç ol
maktadır? Türkiye'nin ihtiyaçlarına bektığımız za
manı daha doğrusu devlet bütçesiyle yapılan işlere 
baktığımız zaman, köprüsünden yoluna, hastanesine, 
PTT'sine, sosyal güvenlik hizmetlerine varıncaya 
kadar bütün altyapı ve üstyapı hizmetleri, genelde 
devletin üzerinde. Bütçemize bakıyoruz; 7,5 trilyon... 
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3 fasıl var; personel masrafları, yani cari giderler, 
yatırım harcamaları ve borçlar. 

Borçlarımızı ödemek zorundayız... 
Personelimize verdiğimiz ücretlere, yani cari mas

raflara bakıyoruz, yeterli olduğuna inanmıyoruz; 
bugünkü şartlarda daha fazlası lazım diyoruz. 

Yatırımlara bakıyoruz; 1 trilyon, 1,5 trilyon ve
yahut fonlarla yapılan yatırımlar vasıtasıyla birkaç 
trilyon; bunlar da yeterli değil diyoruz. 

Bu trilyonluk rakamları bırakıp da, Türkiye büt
çesini dünya paraları ile kıyas ettiğimiz zaman -
Amerikan Doları üzerinden - 10 milyar dolar civa
rında olduğunu görürüz. Amerika'nın 1986 yılı, yal
nız millî savunma bütçesi 330 küsur milyar dolar
dır; yani, bizim 33 senelik bütçemiz kadardır. O za
man ortada bir noksanlık, bir yanlışlık var demek
tir ve Türkiye'de gelirlerde, vergi tahsilatında, vergi 
gelirlerinde bir noksanlık, bir düşüklük olduğunu 
kabul etmek lazımdır. 

Gelirler Genel Müdürlüğününün yayınladığı bil
gilere bakıyoruz - tam küsurunu hatırlayamıyorum 
ama - 1984 yılı gelirlerine göre, 1 milyon 100 bin 
küsur mükelleften 1 milyon küsuru, 270 bin lira ci
varında matrah bildirmiş; yani, ödeyeceği vergi 70 
bin lira civarındadır ve bu da ayda 22 bin lira gibi 
bir kazanca dükkân açmış demektir ki, olmayacak 
bir hadisedir. 

Elimizdeki bu vergi kanunu paketiyle, benim tes
pit edebildiğim kadarıyla dört müessese getirilmek
tedir. Birincisi, peşin tahsilattır ve bu, vergi tahsila
tını hızlandırmak için bir yoldur, ikincisi, denetim 
memurlarının sayısını artırmak ve denetim imkân
larını genişletmektir. Bu da, memurlara geniş yetki 
tanımakla, sayılarını artırmakla, yüzde 2 nispetinde
ki denetim miktarını daha fazlaya çıkarmak, daha 
fazla denetim yapmak suretiyle, hem vergi gelirleri
ni, hem vergi tahsilatını hızlandırmaya yönelik bir 
yoldur. Üçüncüsü, stopajdır. Biraz evvel söylediği
miz gibi, sene sonunda zarar bildiren veya 270 bin 
lira gibi bir miktar matrah olarak bildirilen vergi ge
lirlerini artırabilmek için tutulmuş bir yoldur. 

Bir misalle arz etmek istiyorum : Bir esnaf 40 
bin liralık bir mal alışında 4 bin lira Katma Değer 
Vergisi ödüyor. Bu malı yüzde 25 kârla 50 bin lira
ya sattığında, 5 bin lira Katma Değer Vergisi tahsil 
ediyor demektir. Kendi ödediği Katma Değer Ver
gisi 4 bin lira, tahsil ettiği Katma Değer Vergisi 5 
bin lira olduğuna göre, arada bin lira fark vardır. 
Ay sonunda Maliyeye Katma Değer Vergisini ödeye-

| ceği zaman, işte bu bin liranın azamî yüzde 50'si olan 
I 500 lirayı da vergi stopajı olarak yatıracaktır. Bu 
I rakam, yaptığı alışverişin yüzde l'i kadardır. Bu da 
I bir yoldur ve daha fazla üzerinde durmuyorum. 
I Muhterem milletvekilleri, dördüncüsü ise, üzerin-
I de görüştüğümüz malî müşavirlik meselesidir. Ka-
I nunumuz malî müşavire ne yetki veriyor? Malî mü-
I şavire, aynen bir devlet memuru gibi, mükelleflerin 
I defterlerini ve evrakını tasdik yetkisini tanıyor ve 
I her zaman için devletin kontrol yetkisi baki kalmak 
I şartıyla, tasdik edilen bu evrak, resmî memur tara-
I fından tasdik edilmiş gibi sayılıyor ve kabul edili-
I yor. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Noterleri kaldıralım 
I o zaman. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
I Bu suretle, Türkiye'de muhasebe sistemi daha ciddî 
j ölçülere geliyor. Aynı zamanda, Türkiye'de muha

sebecilikte şu anda hiçbir sorumluluk da olmadığı 
malumunuzdur; burada bir sorumluluk da getirili-

I yor. Muhasebeciler, devletin dışında, kendi yaptıkla-
I rı, evrakı tasdik ve kontrol edecekleri bir makam, 
I bir merci buluyorlar ve bir noktada da bir nevî oto-
I kontrol sistemi getiriliyor. Bütün bunlar, vergi ge-
I lirlerini artırabilmek için düşünülen yollardır. 

I Şimdi, «Bu malî müşavirlik müessesesi Anayasa-
I ya aykırıdır» deniliyor. Anayasanın hangi maddesi-
I ne aykırıdır deyince, «Anayasanın 135 inci maddesi

ne aykırıdır» deniyor. Neden?.. «Anayasanın 135 in-
I ci maddesi, «Kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
I ruluşlarının • teşekkülü, organları, organlarının hâkim 
I huzurunda seçim işleri, disiplin mevzuları kanunla dü-
I zenlenir diyor.- Ö halde, bu kamu kurumu niteliğinde 
I bir meslek kuruluşudur; bu itibarla Anayasaya aykı-
I rıdır» deniliyor. Halbuki, tetkik edildiğinde, Plan ve 
I Bütçe Komisyonundan son geçen ve huzurunuzda bu-
I lunan metin bu değildir muhterem milletvekilleri. 

Yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusuna ge-
I liyorum. Bir muhterem zat geçen gün izah ettiler; 
I «Ben mühendisim, benden önce de mühendislik vardı; 
I mühendislik mesleği teşekkül ettikten çok sonra mü-
I hendis odaları kuruldu» dediler. Türkiye'de şu anda 
I yeminli malî müşavirlik mesleği yok; biz bu kanunun, 
I bu maddesiyle yeminli malî müşavirlik mesleğini te

şekkül ettiriyoruz. Yeminli malî müşavirlik kurulu, 
odası, Anayasada bahsedilen bir kurul, bir oda teşek
külü konusu değildir. Bu, bir başka kanunla - yeminli 

I malî müşavirler, malî müşavirler, muhasipler, serbest 
I muhasebeciler vesaire - bütün meslek dallarını içeri-
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sine almak suretiyle tedvin edilmekte ve düşünülmek
tedir; o tasarı da komisyonlardadır. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — O zaman, süratle ge
riye doğru gidiş var. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Şimdi burada, halen Türkiye'de mevcut olmayan 
yeminli malî müşavirlik müessesesi teşekkül ettirili
yor. Bu müessesenin teşekkülünü, Anayasanın 135 
inci maddesindeki «kurul» olarak almamız söz ko
nusu değil. Nitekim, bir zühule meydan verilmesin 
diye, kanun maddesinin içerisinde bir fıkrayla şunu 
diyoruz; «Müşavirlik odası ayrı bir kanunla kuru
lur.» Bu hüküm, bu Anayasa münakaşalarını ve Ana
yasanın 135 inci maddesindeki söz konusu kurul ile 
bunun karıştırılması istidadını önlemeye matuftur. 

Muhterem milletvekilleri, kırk yıldır münakaşa 
edildiği söylenen ve her görüştüğümüz zat tarafın
dan da, «Mutlak surette getirilmesi lazımdır» denilen 
yeminli malî müşavirlik müessesesinin, şu anda te
şekkül ettirilip ettirilmemesi, yüksek kurulunuzun, 
iradesine bağlıdır. Bugüne kadar, iki yıl içerisinde, 
daha önce çıkarılmayan bu kabil birçok radikal ka
nunları çıkaran yüce heyetinizin, bu kanunu da çı
karmak suretiyle, kırk yıldır Türkiye Cumhuriyetin
de yapılamayan bir işi yapmak suretiyle, yeminli ma
lî müşavirlik gibi lüzumuna inanılan bir müesseseyi 
teessüs ettireceğinize inanıyorum. 

Saygılarımla arz ederim efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Sayın Tutum, söz mü istiyorsunuz? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet, madde 

üzerinde kişisel olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kişisel konuşma için sizi de yazı

yorum; ancak sıra gelirse... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sorulara geçildi mi? 
BAŞKAN — Henüz geçilmedi efendim. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin sayın üyeleri; önümüzde bulunan metin, 
daha evvel burada konuşulup, 1 maddesi kesin ola
rak reddedilen, 2 maddesi de geriye alınan, malî mü
şavirlerle ilgili konudur. 

Evvela, usul bakımından işi ele almamız lazım 
gelir. Usul hükümleri, bilhassa Anayasanın uygula
masıyla ilgili olduğu zaman, Anayasa hükümleri ka
dar önemli ve etkili hükümlerdir. Bu, benim görü
şüm değil; bu konuda uzman olanların, otorite olan
ların, yetkili olanların görüşleridir. 

Şimdi burada, reddedilen madde tekrar önümü
ze getiriliyor; «Biz yaparsak olur» gibi bir düşünce 
var. Bu olmaz arkadaşlar; yani İçtüzük varken, Ana
yasa varken, usuller varken millet iradesini tecelli 
ettiren yüce Meclisin, bu kuralları bir tarafa atarak, 
bunun aksine bir karar alması mümkün değildir. 
Reddedilmiş madde tekrar getirilemez. Orada redde
dilen 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeler var. Bu sefer 
bir tek maddede ek madde haline konulmuş fakat 
1 inci maddede reddedilen hüküm, huzurunuza geti
rilen ek maddenin içerisine aynen konulmuş. İşte, 
aynen okuyorum : «Yeminli malî müşavirlerce ger
çek ve tüzelkişilerin malî tabloları ve vergi beyan
namelerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun tas
dik edilmiş olması halinde, bu belgeler, kamu idare
sinin yetkili elemanlarınca tasdik işleminin kapsamı 
ölçüsünde incelenmiş belgeler olarak kabul edilir. 

Ancak, bu kanunla ve diğer kanunlarla kamu ida
resine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanıl
ması ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.». 

Değerli arkadaşlarım, bu, reddedilen hükümdür. 
Sayın komisyon bunu getiremez, yüce Meclis bunu 
kabul edemez; çünkü bu konudaki iradesini izhar 
etmiştir. Eğer Meclisimizin İçtüzüğünde tekriri müza
kere, yani müzakerenin tekrarı diye bir konu olsaydı 
veyahut kanunların ikinci defa müzakeresi diye bir 
usul olsaydı - eski İçtüzükte, 1924 Anayasasında ve 
bazı meclislerde olduğu gibi - o zaman bu mümkün
dü; ama bugün için bu husus kesinleşmiştir; getirile
mez. «Biz getiririz» diyebilirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasi, kurallar içeri
sinde yapılan bir uygulamadır. O kuralları, (Anaya
sa kurallarını, İçtüzük kurallarını) eğer bir meclis bir 
yerinden koparmaya başlarsa, bunun nerede bitece
ği kestirilemez. Memleketin başına, Meclisimizin ba
şına nelerin geleceği, bunların nasıl bir muamele ile 
karşılaşacağı ve vatandaş tarafından nasıl görüleceği 
kestirilemez. Zaten, geçmişte db yapılan yanlışlıklar, 
«Bunlar basit işlerdir» görüşüyle yapılmıştır. Onun 
için'hepimİz, başta Meclis Başkanımız, başkanları
mız, bütün parti yöneticileri olmak üzere, bunun üze
rinde durmak mecburiyetindeyiz : Reddedilmiş bir 
konu tekrar Meclisin huzuruna getirilemez. _ Bu kısım 
bu şekilde... 

Ayrıca, üzüntü ile belirtmek zorundayım, malî 
müşavirlerle ilgili bir kanun tasarısı (Serbest Muha
sebecilik, Serbest Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî 
Müşavirlik Kanun Tasarısı. Ki, 51 maddelik metin 
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elimde, buraya çıkan bütün hatiplerin bahsettikleri bü
tün hususları ihtiva etmektedir, yani, Anayasanın 135 
inci maddesindeki hususlan ihtiva etmektedir) bura
ya getirilmiş; Meclisin ihtisas komisyonunda görü
şülmüş ve Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmiştir. 
Orada bu tasarı dururken, bir başka vergi tasarısı
nın içerisine bu şekilde bir kanunun konması, yüce 
Meclisin uzun yıllardan beri uyguladığı geleneklere 
de aykırıdır. Böyle bir şey olduğu zaman, birisi, öbü
rüyle birleştirilir. Hükümet düşünebilir, öncelik de gö
rebilir; eğer bu yasada bir öncelik görüyorsa, vergi 
kanunlarındaki hükümleri bu tarafa alır, Plan ve 
Bütçe Komisyonu toplanır, orada inceler, alır getirir, 
buradan geçirir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, toparlayınız efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu bir prestij me
selesi değildir. Sayın Başbakan, geçen toplantıda bu
radaki müzakereleri dinlemediler; sonradan geldiler 
- doğaldır, Başbakanın işleri vardır, hepsini dinlemek 
zorunluğunda olduğunu da düşünmüyorum - kendi
lerine aktarılanlara göre hüküm tesis ettiler. Lütfet
sinler, geçen toplantıda da, bu toplantıda da söylenen 
sözlere zabıtlardan baksınlar, buna uygun bir şekilde 
yapsınlar. 

Bunun geçirilmesine engel yoktur, geçirilir; ben 
şahsen katılmıyorum; ama, getirilir, geçirilir; Anaya
saya aykırı ise, Anayasa Mahkemesine götürülür; fa
kat bütün Meclis kurallarım, yıllardan beri, yarım 
asırdan beri kurulmuş gelenekleri bir tarafa atarak 
bu kanunu çıkarmak, kesin olarak yanlış oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar söylediklerim 
usul meselesidir. Bu yasanın içeriğine gelince : Bu 
yasa, Anayasanın 6 ncı, 8 inci ve 135 inci maddelerine 
aykırıdır. 6 ve 8 inci maddeler, yetkilerin devrinden 
bahsetmektedir. Burada bir yetkinin, yürütme yetki
sinin, yani, devleti temsil eden sulta'nın, gücün şahıs
lara verilmesini görüyoruz. «Yeminli malî müşavir» 
diye bir zümre tesis edeceğiz ve «Siz, devlet adına 
bunları kontrol edeceksiniz» diyeceğiz... öyle ise, di
ğer mesleklere de böyle yetkiler verelim. Mühendisler 
raporları tasdik etsinler, avukatlar da bazı davaları 
yazıhanelerinde çözsünler; itiraz olursa, devlet şüp
helenirse, üst makamlar şüphelenirse, onlar bunu tet
kik etsinler... 

Değerli arkadaşlarım, bu, olacak şey değildir. 

METİN ATAMAN (İsparta) — Avrupa'da nasıl 
oluyor? 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — Avrupa'dakileri 
bilmiyorum ben; Avrupa'da da böyle bir şey olduğu
nu düşünmüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, toparlamanızı rica edi
yorum. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

O bakımdan, bir devlet yetkisi, ücret mukabilinde 
iş yapacak bir meslek mensuplarına verilmektedir. 
Bu, Anayasamızın kurallarına göre mümkün değildir 
ve sayısız mahzur taşır; hele bugünkü şekliyle hiç 
mümkün değildir. 

135 inci madde, kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarının kanunla kurulacağım söylemiştir. 
Şimdi getirilen metnin sonuna eklenen «Yeminli malî 
müşavirler odalarının kuruluşuna ilişkin esaslar ka
nunla düzenlenir» hükmü, dostlar alışverişte görsün 
anlamına konulmuştur. Meclis olarak biz yapamayız; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu şekilde ha
reket edemeyiz. Anayasadaki hükme rağmen, «Ye
minli malî müşavirler odalarının kuruluşuna ilişkin 
esaslar kanunla düzenlenir» deyip, 135 inci maddeye 
rağmen kanunu çıkaramayız. Denir ki, «Biz çıkarı
rız. Anayasa Mahkemesi nasıl olsa bunu iptal eder; 
ama iptal edinceye kadar biz işleri yürütürüz...» 

Yapmayalım değerli arkadaşlarım; hukuka, Ana
yasaya, önce biz saygılı olalım; ondan sonra bütün 
yurttaşlardan Anayasaya ve hukuka saygı ve saygın
lık bekleyelim. 

Saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Şahsı adına Sayın Türkân Turgut Arıkan; buyu

run efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuda ben
den önce konuşan konuşmacıların, özellikle Rıfat Ba-
yazıt ve Reşit Ülker'in görüşlerine tamamen katılı
yorum. 

Ben, konuyu başka bir açıdan incelemek istiyo
rum. Elimde belgeler var; bunları yüce Meclisin 
dikkatlerine sunmak istiyorum. Aslında bu belgeler 
kırk, elli tane kadar; fakat ben yalnız iki tanesini 
örnek olarak getirdim. Bir tanesi, Hollanda'da uy
gulanan Tescilli Muhasebecilerin Meslekî Hareket 
Tarzları ve Faaliyetleri Hakkında Kuralları İhtiva 
Eden Kanun. Yani, bizim «yeminli malî müşavir» 
dediğimize onlar «tescilli muhasebeciler» diyorlar. 
Bazıları da «tescilli kamu muhasipleri» diyor. Hol-
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landa'da uygulanan bu kanun 220 maddeden oluşu
yor. 
' İkinci örnek, Almanya'da uygulanan, ayrıntıla
rıyla 150'ye yakın maddeden oluşan, profesyonel 
muhasebecilik mesleğini düzenleyen kanun. Bu tasa
rıda olduğu gibi, 3 maddeyle tesis edilmemiş. 

Bunu belirttikteki sonra, konunun önemini vurgu
lamak istiyorum. Bu mesleğin çok önemli bir özel
liği var; o da, bağımsızlık. Yani, inceleme yaptığı 
kurumlardan, rapor verdiği kurumlardan tamamen 
bağımsız olma özelliği. Sizin getirdiğiniz şekilde bu 
kişiler hükümete bağımlı olacak; çünkü Bakanlar 
Kurulu, nitelikleri, seçeceği kişileri belirleyecek. Hal
buki, Ortak Pazara baktığımızda, aynı şekilde bu ko
nuda birtakım kuralları var; üye olan ülkelere bu 
konuda direktif veriyor, belirliyor. Biz de Ortak Pa
zara girme aşamasındayız... Ortak Pazar, «Bağımsız
lık Kuralları» başlığı altında, değişiklikleri veya son 
önemli noktalan da sürekli olarak bildiriyor. Yani 
bağımsızlık çok önemli. 

Ayrıca bir konuya daha değinmek istiyorum. 
Elimde, Muhasebecilik (Accountancy) Dergisinin 1975 
yılında yayınladığı bir sayı var. Bu, sürekli olarak 
geliştiriliyor ve burada gördüğünüz gibi, çeşitli ülke
lerin, bu mesleğin, eğitim konusuna ne derece önem 
verdiğini belirtiyorlar; birkaç tanesini özetlemek isti
yorum : Mesela Fransa'da, bu kişiler üniversiteyi bi
tiriyor, ondan sonra 3 yıl için özel bir eğitime tabi 
tutuluyor; akabinde tez yazıyor, daha sonra mesle
ğe kabul ediliyor. Almanya'da ise, yine, bu kişiler 
üniversiteyi bitirdikten sonra, 6 yıl 4 ayrı kurum
da pratik tecrübe kazanıyor; akabinde profesyonel 
bir sınava giriyor, daha sonra mesleğe kabul edi
liyor. (Şemalarda görüyoruz) Hollanda'da ise daha 
değişik uygulamalar var; aşama aşama sınavlara giri
yor, tecrübe kazanıyor, tekrar sınava giriyor vesaire... 
Çok değişik bir yaklaşım. Belçika'da da aynı duru
mu görüyoruz; bunlar üniversiteyi bitirdikten sonra, 
kurumlarda belirli kişilerin yanında en az 3 veya 4 
yıl süreyle ekstra bir eğitim görüyorlar; akabinde sı
navlara giriyorlar, daha sonra mesleğe kabul edili
yorlar. Şema aynı şekilde devam ediyor, Lüksem-
burg, Danimarka, italya, İngiltere ve izlanda ile ilgili 
bütün yöntemleri gösteriyor. 

Sayın milletvekilleri, elimde başka bir belge daha 
var. Sayın Başkan gösteriyorum; bu profesyonel ki
şilerin sadece sınavlarıyla ilgili - Hollanda'da - ku
rallar geliştirmişler; konu bu kadar önemli. 

Demin de arz ettiğim gibi, bu meslek, bağımsız
lığı ile önem kazanır. Eğer mesleğe bağımsızlık ni
teliğini kazandıramazsanız hiçbir yararı olmaz; süb
jektif kararlara, sübjektif uygulamalara, hatta mesle
ğin ve ekonominin dejenere olmasına neden olur. 

Bu kurumun, bu kanunun içine konulması husu
suna geliyorum. Başlıkta diyoruz ki: «Bazı Vergi 
Yasalarında Değişiklik Yapılması...» Daha önce bu
nunla ilgili bir kanun yok ki, bunda bir değişiklik 
yapıyoruz!.. Yepyeni bir kurumu, getirip, vergi ya
salarının içine âdeta böylece sokuşturuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, benden önce konuşan arka
daşlarımın söyledikleri gibi, bu çok ciddî bir ko
nudur. Maliye ve Gümrük Bakanlığının hazırladığı 
tasarı ile üç gruptaki milletvekili arkadaşlarımızın 
verdiği yasa teklifleri birleştirilerek altkomisyonda . 
tetkik edildi ve son haline getirildi. Geliniz, bunu 
Plan ve Bütçe Komsyonunda iki gün içinde incele
telim ve sonra da iki gün Mecliste görüşüp bu tasa
rıyı ciddî bir şekilde çıkartalım. Aksi takdirde, bu, 
mesleğin geliştirilmesi değil, salata olur arkadaşlar. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Şahısları adına iki arkadaşımız konuşmuştur. 
Komisyon veya hükümetin bu konuda bir söz 

isteği var mıdır efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Bir genel 
açıklama yapabiliriz efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Soru sormak istiyor

duk Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sorulara daha sonra geçeceğiz efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Bazı Vergi Ka
nunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ka
nun Tasarısının yeminli malî müşavirliklerle ilgili 13 
üncü maddesinin ek 1 inci kısmına yapılan itirazdan 
sonra, komisyon, ek 2 ve ek 3 üncü maddelerini geri 
çekerek, huzurunuza getirildiği üzere yeni bir metin 
düzenlemek suretiyle, tekrar bu yeminli malî mü
şavirlik konusunun açıklığa kavuşmasını istemiştir. 
Komisyon, çalışmalarında, gerek burada ve gerekse 
Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan tartışmaları 
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dikkate alarak, yeni bir düzenleme sayılacak tarzda 
bu konuyu tasviplerinize arz etmiştir. 

Değerli arkadaşlar, yeminli malî müşavirlik me
selesini neden bu kanun tasarısında görüşüyoruz?.. 
Takdim konuşmamda da arz ettiğim gibi, yeminli 
malî müşavirlere, bakanlık mensubu merkez incele
me elemanlarının yetkilerinin bir kısmını âdeta dev
rediyoruz. Orada, eğer bir yeminli malî müşavir her
hangi bir mükellefin kayıtları ile hesaplarını inceler 
ve bu kayıtlarla hesapları tasdik ederse; «Mevcut ka
nun ve kararnameler çerçevesinde, yapılan hesaplar 
tarafımdan incelenmiş olup, doğru olduğunu tasdik 
ederim» diye altına mühürünü de basar ise, ben, 
denetleme elemanlarım tarafımdan tasdik edilerek 
kontrolü yapılmış olan bu hesapları tekrar incele
mek ihtiyacını hissetmeyeceğim. Bu konuda, âdeta 
bir noter gibi, sizi bir otorite olarak kabul edece
ğim ve sizin yaptığınız bu incelemeyi tekrar kontrole 
almayabilirim; ama kanunların bana verdiği yetkiler 
mevcut ve saklıdır demiştik. Bir ihbar olabilir veya 
bir başka olay olabilir; örneğin, bir çapraz kontrol 

~v esnasında,, yaptığınız bir inceleme neticesinde, daha 
önce yeminli malî müşavir tarafından kontrolü ya
pılmış olan kayıtlara tekrar bakmak gereği doğabilir. 
Zaten, bugün de bu olaylar olmuyor mu? Bir mer
kez inceleme elemanı, kontrolünü yapıp, kayıtları 
kaldırıyor; ama bir başka merkez inceleme elema
nı, başka bir şirketin hesaplarını incelerken, daha 
önce kontrolü yapılmış olan firmanın hesaplarına 
yeniden bakmak ihtiyacını hissedebiliyor veya bir ih
bar halinde biz, «Efendim biz bunun incelemesini ge
çen sene yapmıştık, bir daha inceleyemeyiz» diyor 
muyuz? Demiyoruz. O halde, çeşitli nedenlerle, bu 
yeminli malî müşavirin kayıtlarına bakmak gereği 
doğabilir; bu hakkım her zaman mevcuttur diye bu 
ifadeyi de buraya koyuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, işte, merkez inceleme eleman
larının yetkilerinin bir kısmını, yeminli malî müşa
vir olarak tarif ettiğimiz kimselere devrettiğimiz için 
yeminli malî müşavirlerle ilgili hususlar Vergi Usul 
Kanununa eklenmelidir; ama bu arada, «Ülkemiz
de ve başka ülkelerde faaliyet gösteren malî müşa
virler ve muhasebeciler vardır; ülkemizdeki bu mü
şavir ve muhasebecilerin durumu ne olacak?» suali 
hemen akla gelmektedir. 

Bir kanun vardır; bu kanun kalacak mıdır? Mü
şavirlerin ve muhasebecilerin meslek disiplinlerini 
ortaya koyacak, onların çalışmalarını daha düzenli 
bir hale getirecek bir kanunî düzenleme yapılmaya-
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cak mıdır? Cevabımız : Hayır; hemen yapılacaktır. 
Biz, yetkiyi burada devrettiğimiz için, yeminli malî 
müşavirler meselesini Vergi Usul Kanununda hallet
mek mecburiyetindeyiz; ama komisyonda bekleyen 
kanunun benzerini hemen sene başında, serbest mü
şavirler ve muhasebeciler için derhal düzenleyip, tek
rar yüce Meclisin tasvibine sunacağız. 

Değerli arkadaşlar, komisyonumuz, burada görü
şülen, mahzurları bahsedilen hususları ve komisyon
da konu edilen hususları göz önünde bulundurarak 
yeni düzenlemeyi yapmış ve tasviplerinize arz etmiş
tir. Hükümet olarak, yeni yapılan düzenlemeyi ka
bul ediyor ve destekliyoruz. 

Saygı ile tasviplerinize arz ediyorum; sağolun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, sorulara isterseniz kürsüden, ister

seniz yerinizden cevap verebilirsiniz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKILI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, söz hakkım doğdu. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor Sayın Baye-
zit, sonra soru hakkınız mahfuz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
ru değil Sayın Başkan, söz istiyorum. Hükümet ko
nuştu, milletvekiline söz hakkı doğdu. 

BAŞKAN — Efendim, son sözü sırada olan Sa
yın Cafer Tayyar Sadıklar'a vereceğim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ola
bilir; Sayın Sadiklar'dan sonra söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, son söz milletvekilinindir; 
Başkanlık dikkate almıştır. Sayın Sadıklar sırada
lar; son sözü ona vereceğim. Şimdi Komisyona söz 
veriyorum. Soru hakkınız bakidir Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Sadıklar'a söz verin, ondan sonra efendim.. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, komisyonun önceli
ği var, komisyon açıklamalarını yapsınlar. Soru hak
kınız mahfuzdur Sayın Bayezit. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKIL1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmek
te olan 357 sıra sayılı, Bazı Vergi Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının çer
çeve 13 üncü maddesine bağlı ek 1, ek 2 ve ek 3 üncü 
maddeleri üzerinde değişiklik önergeleri verilmiştir. 
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önergelerin bir kısmı, ek maddelerin tasarı metnin
den çıkartılmasını, bir kısmı ise değişiklik yapılmasını 
isteyen önergelerdir. 

Çerçeve 13 üncü maddeye bağlı ek madde l'in 
tasarıdan çıkartılması ile ilgili önergenin yüce Mec
liste kabul edilmesi üzerine 13 üncü madde, bağlı 
ek 2 ve ek 3'ün yeniden Komisyonumuzca incelen
mesinde fayda olacağı görüşüyle, verilen önergelerle 
birlikte geri alınmış; çerçeve 13 üncü madde ve bu 
maddeye bağlı ek 2 ve ek 3 üncü maddelerin Komis
yonumuzda yeniden görüşülmesi sırasında, bütçe gö
rüşmeleri nedeniyle Genel Kurulu takip edemeyen 
üyelerimizin haklı istekleri dikkate alınmış ve Ge
nel Kurul tutanakları komisyona getirtilerek üyele
rin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca, ek madde 2 ve ek 
madde 3 ile ilgili önergelerin fotokopileri yapılmak su
retiyle bütün üyelere dağıtılmıştır. 

Yapılan görüşmelerde ek madde l'in Genel Ku
rulca tasarıdan çıkarılmasıyla ortaya bir anayasal 
sorun çıktığı, öncelikle bu konunun çözüme kavuş
turulması gerektiği üzerinde durulmuş ve konunun 
ilk önce Anayasa Komisyonunda görüşülmesi isten
miştir. Ayrıca, maddenin tüm olarak düşünülmesi ge
rektiği, fıkra fıkra onaylanamayacağı yolunda gö
rüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşe karşı konunun da
ha önce de Komisyonumuzda görüşüldüğü, aynı id
dialara! o zaman da ileri sürüldüğü ve sonuçta bu gö
rüşlerin benimsenmediği dile getirilmiştir. 

Kaldı ki, Genel Kurulda maddenin bir fıkrasının 
ve bu konuda olduğu gibi, çerçeve maddeye bağlı ek 
maddelerden birinin metinden çıkarılmasıyla madde
nin tümünün Anayasaya aykırı olduğu şeklinde bir 
yoruma gitmenin mümkün olmadığı belirtilmiştir. 

Sonuçta, Genel Kurulda verilen önergeler tek tek 
okunmuş; biri hariç, diğerleri benimsenmemiş ve ha
zırlanan yeni bir metin, ek madde şeklinde kabul 
edilerek, raporda belirtildiği şekilde Genel Kurulu
muzun takdirlerine sunulmuş bulunmaktadır. 

Sayın üyeler, komisyonca bir maddenin geri alın
ması ve görüşülüp, yeniden tanzimi hususunda İç
tüzüğün 89 ve 83 üncü maddeleri şöyle demektedir: 
«Madde 89. — Esas komisyon veya hükümet, ta
sarı ve teklifin tümünün, belli bir veya birkaç mad
desinin komisyona geri verilmesini, bir defaya mah
sus olmak üzere isteyebilir.» 

«Madde 83. — Bir kanunun bir maddesi hak
kında birçok önerge verilmiş ve madde değişiklik 
önergeleriyle birlikte komisyona geri alınmışsa, ko^ 
misyon, önergeleri görüştükten sonra, eski metni ka
bul edebilir veya yeni bir metin hazırlayabilir.» 
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tşte, Komisyonumuz, içtüzüğün 89 uncu madde
sine göre geri aldığı tasarının 13 üncü maddesini, iç
tüzüğün 83 üncü maddesinin ışığı altında tekrar gö
rüşerek, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunmuş bulunmaktadır. 

Durumu bilgilerinize arz eder, saygdar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Komisyona sorum 

var efendim, 

BAŞKAN — Sorulara geçmeden, milletvekiline 
son söz olarak hak doğduğu için, şahsı adına Sayın 
Cafer Tayyar Sadıklar'a söz yereceğim. 

Buyurun Sayın Sadıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; yeminli malî 
müşavirlik kanununa veya böyle bir müesseseye Tür
kiye'nin her zaman ihtiyacı olmuştur; bugün, dünden 
daha fazla ihtiyacı vardır. Müsaadeleriniz olursa ben, 
konuya bu yönden yaklaşacağım. 

Eski bir maliyeci olarak, ülkenin böyle bir mües
seseye kavuşması, böyle bir yasanın çıkması için 
hasbelkader 25 yıl bizzat çalıştım. Hatırlayabildiğim 
kadarıyla, 8, 9 veya 10 tane tasarı hazırlandı. Bunla
rın hepsi bir aşamada - bu ifademi mazur görün -
gizli bir el tarafından tutuldu ve bu kanun çıkmadı. 
Şimdi yine bir tasarı hazırlandı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonuna kadar geldi. Bazı arkadaşlarımızın görüşü 
o ki, bu tasarı çıkar, bu müessese de kurulur... Ben 
şahsen bu ümidi besleyemiyorum; ama, mademki ar
kadaşlarımız bir umut içinde, ben derim ki, bıraka
lım, bu, bu yasadaki şekliyle çıksın. Eğer o yasa çı
kacak olursa, bu maddeleri iptal ederiz. Yani bir ara 
yol, bir çözüm; ama göreceğiz ki, o yasa çıkmaya
cak. EğeiLjbu müesseseyi burada çıkaramazsak, Türk 
vergi hukuku bu müesseseye hiçbir zaman sahip ola
mayacaktır. 

Arkadaşlarım, bu vergi paketiyle ilgili görüşleri
mizi Plan ve Bütçe Komisyonunda müteaddit vesi
lelerle arz ettik; birçoğuna katılmadık, bazı kısım
larına kısmen katıldık ve şahsen benim olumlu bul
duğum maddelerden bir tanesi bu. Türkiye'nin malî 
müşavirlik müessesesine ihtiyacı vardır. Eğer biz ver
gi kaynağını bu şekilde, bu müessese sayesinde ar-
tıramazsak, ne bütçe açıklarını kapatabiliriz, ne emis
yonu ayarlayabiliriz, ne de enflasyonu önleyebiliriz. 
Şimdi, bu vergi yasasıyla istikamet, vergi idaresini 
güçlendirerek, 2 milyon civarında bulunan vergi mü
kellefini, belki 3 milyona çıkarmaya çalışacaklar; 
bunu amaçladılar. Bunun başka noksanlıkları var, 
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onu da başka vesilelerle arz ettim; gerekirse gene arz 
edeceğim. 

Ben öyle tahmin ediyorum ki, bu müesseseyle, bu
güne kadar beyannamede bildirilen vergi matrahları 
yüzde 50 artacaktır ve böylece de sağlam kaynak ya
ratma konusunda önemli bir adım atılacaktır. Bu ba
kımdan, bu müesseseye bu memleketin ihtiyacı var
dır. Eksik veya fazla; bunun başka türlü çıkma im
kânı da yoktur. O itibarla, bu yasayla birlikte çık
masını temenni etmekte ve bu istikamette oy kul
lanacağımı da belirtmekteyim. 

Ayrıca, bütçe müzakereleri sırasında bu konular 
görüşülürken, şüphesiz, .müessesenin birçok yerine 
dokunuldu ve orada, bu kurula üye olacakların nite
likleri birer birer sayılmıştı; fakat her nedense bu 
madde çıkartıldı. Çıkartılmaması gerekirdi; ama ko
misyonun kararıydı; burada da bu şekilde tasvip 
gördü. Bu münasebetle şurasını tekrar tebarüz ettir
mek istiyorum: Bu müessese herhangi bir müessese 
olmayacak, ülkenin kaderine etki yapacak bir mües
sese olacaktır. Onun için, burada çalışanların nitelik
lerinin de tespit edilmesi lazımdı; am bu konu Ba
kanlar Kuruluna bırakılmış. Yalnız, ben, mademki 
Bakanlar Kurulu ilk yasa tasarısıyla bunların vasıf
larını tespit etmiş, göndermiştir; bu vasıflar dışında 
veyahut bu vasıfların çok haricindeki kimselerin bu 
kurula girmeyeceği ümidini beslemekteyim. 

Bu ümit ve temennilerle, yasanın hayırlı olması 
dileğinde bulunuyor, yüce Meclise saygılar sunuyo
rum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sadıklar. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Sadıklar, niçin söz aldınız öyleyse?.. 

BAŞKAN — Tespit edebildiğimiz, soru sormak 
isteyen arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum: Tu
ran Bayezit, Reşit Ülker, ismail Şengün, Hasan Al-
tay, Arif Toprak, Hüseyin Aydemir, Türkân Arikan, 
Salim Erel, Yılmaz Altuğ. 

Başka soru sormak isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Soru sorma kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Turan Bayezit, buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, önce sayın bakandan» sonra da sayın ko
misyondan sarmak istiyorum. 

Efendim, bu müesseseyle bazı meslek mensupla
rına yetkiler veriliyor. Her yetki, bir sorumluluğu be
raberinde getirmelidir; bir müeyyidesi olmalıdır. Bu 
maddede herhangi bir müeyyide yoktur. Bunlar me
mur olmadığı için, Türk Ceza Kanununun 230 - 240 

ve diğer maddeleri de bunlar hakkında uygulana--

maz. Hükümet, bu konuda görevini kötüye kullanan, 
rüşvet alan, menfaat mukabili yanlış beyanname tan
zim eden - çünkü, suç teşkil etmiyor Ceza Kanunu 
çerçevesinde - herhangi bir yeminli malî müşavir hak
kında hangi müeyyideleri uygulayacaktır?.. Hükümet
ten sorum bu. 

Komisyondan, cevaplamasını istediğim sorum ise, 
şöyle: Komisyon sözcüsü burada, «Maddeyi, İçtü
züğün 89 uncu maddesine göre geri çektik» diye özel
likle beyan etti ve bu beyanları da zabıtlara geçti. 
Yani, 88 inci maddeye göre geri çekilme yok. Eğer 
88'e göre geri çekilseydi, önerge benimsenmez, yeni 
bir düzenleme yapılabilirdi, bu da, normaldi; ama 
komisyon görüşülmeyen madde ve fıkraları 89 uncu 
maddeye göre geri çektiği için, şimdi Meclisin ira
desine uyarak yeni bir düzenleme yapmaya mecbur
dur; fakat, Meclisin iradesine uyulmamıştır. Mecli
sin iradesi, müesseseyi tedvin eden maddenin tasarı
dan çıkarılmasıdır; ona uyulmamıştır, sadece avukat
lık yapma hakkı alınmıştır. 

Şimdi komisyondan soruyorum: Niçin Meclisin 
iradesi benimsenmemiştir; yani, 89 uıcu maddeye 
aykırı hareket edilmiştir? Bu önergeyi veren arkadaş
larımızın iradesi, acaba, avukatlık hakkının alınması 
mıydı? Böyle bir dar tefsire niçin girmişlerdir? 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Bayezit; teşekkür 
ederim. 

Sayın hükümet, sayın komisyon; ayrı ayrı mı 
cevap verirsiniz, yoksa topluca mı? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) +- Topluca, 
müsaade ederseniz efendim. 

BAŞKAN — Topluca cevap vereceksiniz. Soru
ları tespit ettiniz sanıyorum. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANT AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Evet. 

BAŞKAN — Reşit Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, soru

mu komisyona soruyorum; ama sayın bakan da bil
gi verebilirler. 

BAŞKAN — Esas olarak komisyondan soruyor
sunuz. 

Sayın komisyon, soru size soruluyor- efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — 88 inci maddeye... 

(SHP sıralarından, «Tek tek cevaplandırılsın efen
dim» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, eğer yetersiz olursa, yeni
den düşünürüz. 
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Buyurun, Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Komisyon madde

yi, 88'e göre geri aldığım ifade etti. Böyle bir ha
dise olmamıştır. Zabıtlar getirilip, tetkik edildiği za
man, bunun böyle olmadığı açık bir şekilde görüle
cektir. 

Burada komisyon, ek 1 inci maddeyi geri alma
mıştır. Geri almış olsaydı, oylama yapılmış olurdu; 
ben böyle bir şeyin olmadığını söylüyorum. Acaba 
komisyon böyle bir hadisenin olduğunu söyleyebili
yor mu? 

BAŞKAN — Soru anlaşılmıştır efendim. 
Sayın İsmail Şengün, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

sayın hükümet ve komisyondan önce, Başkanlık Di
vanı aoaba bir konuda aydınlatıcı bilgi verebilir mi? 

Meclis tarafından reddedilen bir madde, tekrar 
Meclise getirilebilir mi? Benim anlayışıma göre bu, 
ancak Meclis bu dönemi bitirdikten sonra mümkün 
olabilir. Acaba bu konuda yüce Başkanlık Divanının 
görüşü nedir? 

ikinci sorum: Hükümet, yeminli malî müşavirlik 
müessesesini usul kanunları içinde mütalaa ettiği 
için burada getirmiş olmakla beraber, acaba, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda takriben bir yılı aşkın za
mandan beri bekleyen tasarıyı, yeminli malî müşa
virlik müessesesini de ihtiva etmek üzere getirecek 
midir? 

BAŞKAN — Sayın Şengün, ikinci sorunuzu kime 
sormuştunuz; komisyona mı, hükümete mi? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Hükümete sor
dum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümete sordunuz. 
Sayın hükümet, ikinci soru anlaşıldı mı acaba 

efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) - Yeterince 
açık değil efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, ikinci sorunuzu tek
rarlar mısınız lütfen efendim? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, yeminli malî müşavirlik, serbest malî 
müşavirlik, muhasebecilik müesseseleri gibi konuları 
içeren bir hükümet tasarısı ve birkaç tane de teklif 
vardır. Hükümet, «Burada bir usul getirme sözko-
nusudur, bir yetki devri sözkonusudur; o nedenle ye
minli malî müşavirlik müessesesini bir usul kanunu 
içinde ele almak istiyoruz» demektedir. 

Bana göre, bir yetki devri sözkonusu değildir. 
Çünkü, hükümetin, vergi, bilanço ve beyanlarla ilgili 
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inceleme, tetkik ve denetim hakkı daima saklıdır. Yal
nız, bir ek müessese getirilmiştir. 

Şimdi soruyorum: Acaba hükümet, Plan ve Büt
çe Komisyonuna kadar getirdiği tasarıda, yeminli ma
lî müşavirlik müessesesini bütünüyle ele alacak mı
dır, almakta ısrar edecek midir? Yahut da bu mües
sese, bu getirilen maddelere münhasır olarak kanun
laşmış mı olacaktır? 

Getirilen ek maddenin ikinci fıkrası, «... malî tab^ 
loları ve vergi beyannamelerinin mevzuat hükümle
rine uygunluğunun tasdik edilmiş olması» diyor. Mev
zuat hükümlerine uygunluğu neye dayanarak tasdik 
edilecektir? Sayın bakan acaba bu konuda açıkla
yıcı bir beyanda bulunurlar mı? Yani şunu öğrenmek 
istiyorum: Bu yeminli malî müşavirler birtakım bel
gelere dayanmak mecburiyetindedirler. Bu belgeler 
olmaksızın, «Mevzuat hükümlerine uygundur» şek
linde, sadece malî tablolar ve vergi beyannamelerine 
bakılarak yapılacak tasdikin bence pratik bir anlamı 
yoktur; bunun pratik anlamı azalmaz mı? 

Bundan önce reddedilen maddede, «Yeminli malî 
müşavirler yaptıkları tasdikle ilgili işlemlerin doğru
luğundan sorumludurlar» denmekte idi. Şimdi yeni 
getirilen maddede bu «doğruluğundan» kelimesine yer 
verilmemektedir. Buna niçin ihtiyaç duyulmamıştır? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sorular 
kısa olmuyor Sayın Başkan. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Ben soruları uzat
mamak için, biraz da itiraz var, bu noktada kesiyo
rum Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular uzun olduğu için, açıklama gereği de 

oluyor. 
Sayın Hasan Altay, buyurun. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, hü

kümetten bir sorum olacak : Hükümetin, Yeminli Malî 
Müşavirlik Yasa Tasarısı Adalet Komisyonundan bir 
yıl kadar önce geçti, tş bitirici hükümetimiz bu çe
lişkiyi, boş geçen bu bir yıllık bekletmeyi nasıl açık
layacaktır? Alelacele bir kararname veya tebliğle bu
raya getiremez mi? 

BAŞKAN — Sayın Arif Toprak. 
ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, sorum 

hükümete yöneliktir. 
1. Bu getirmiş oldukları yeminli malî müşavirlik 

müessesesiyle Türkiye'de vergi zayiatını önleyebilecek
ler midir? 

2. Türkiye'de yeminli malî müşavirliğin nasıl ça
lışabileceğini; bu müesseseyi şu anda yürütüyor gibi 
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gözüken serbest malî müşavirler, (Ki, tabelalarında 
öyle geçiyor) serbest muhasebecilerle herhangi bir 
görüşünüz oldu mu? Vergi dairelerinden bilgi alındı 
mı? 

Maliye Bakanlığının müfettişleri, uzmanları ve 
vergi denetim memurlarının bu konudaki görüşleri 
alınarak, bu getirmiş oldukları kısa, bir paragraflık 
kanunla, Türkiye'de yeminli malî müşavirlik yolun
da atılacak temelin ne denli büyük olduğunu gördüler 
mi, saptadılar mı? 

Niçin kanunla değil de, yeminli malî müşavirlik
lere verilecek yetkileri doğrudan doğruya Bakanlar 
Kuruluna devretmektesiniz? 

Daha fazlasına gerek duymuyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başkan, 

hükümete soruyorum efendim. 
Düzenlenmekte olan yeminli malî müşavirlik mü

essesesi, serbest ekonomi piyasası esasını getirmiştir. 
Maliyenin gelirlerini birkaç misli artıracak, enflas
yonu önleyecek ve nihayet, halen yüzde 5 gibi çok 
nispî olan muhasebe kayıtlarını, hesap işlerini, malî 
mevzuatı inceleme konusunu yüzde 70 - 80'lere kadar 
artıracak, bu kadar önemli şümullü, memleketin eko
nomik ve malî hayatını, kaderini etkileyen bir ka
nundur. Bu kadar önemli bir düzenleme için yıllar
dır çalışılmış ve hükümet bu konuda bir tasarı ha
zırlamıştır. Ayrıca, milletvekili arkadaşlarımız tara
fından verilmiş teklifler de vardır. Bütün bunlar te
kemmül etmiş, yeminli malî müşavirlikle ilgili bu ka
nun tasarısı Adalet Komisyonundan geçmiş, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda beklerken ve enflasyonla mü
cadele de bizim için bugün hayatî bir önem taşırken, 
bu kadar önemli bir düzenlemeyi hükümet niçin esas
tan getirmeyip de, böyle, Anayasaya ve kanunlara 
aykırı ufak tefek bir iki maddeyle, vergi usul ka
nunlarına yapacakları yamalarla geçiştirmeye çalışmak
tadır? Bu esasa niye uyulmuyor? 

ikincisi; Anayasamızda, kanun gücünde karar
name müessesesi mevcuttur ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi her ne kadar yasama yetkisini hükümete 
devredemezse de, belirli konularda, belirli kapsam 
içerisinde kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi
ni hükümete verir. Madem bu kadar aceledir, niçin, 
Anayasaya uyarak kanun gücünde bir kararname çı
kartmak yoluna gitmeyip de, Anayasaya aykırı ola
rak, kanun gücünde kararnamenin de ötesinde, (çün
kü, iki senedir uğraşıyoruz, kanun gücünde karar-
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name suiistimal ediliyor, istismar ediliyor diyoruz; iki 
senelik Meclis olarak, çalışmalarımızın üstüne çıka
rak bizi daha da kötü durumlara götürecektir) aynı 
konuları yönetmelikle düzenleme yetkisini hükümete, 
Bakanlar Kuruluna nasıl verebilir, nasıl düşünebilir? 

Üçüncüsü : Ek 1 inci madde, burada, yüce Mec
lisçe reddedildikten sonra, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda, geri alınan diğer ek 2 ve 3 üncü maddelerle 
birlikte, bu ek 1 inci madde yeniden birleştirilmiş; 
ufak bir iki satır hariç, aynı şekilde, tek bir madde 
olarak yüce Meclisin huzuruna getirilmiştir, içtüzü
ğün 89 uncu maddesi açıktır. Bir kanun yüce Meclis
çe reddedildikten sonra, aynı konu tekrar Meclise 
gelebilir mi? Bu kadar açık bir içtüzük maddesi mev
cut iken... 

BAŞKAN — Bu soru sorulmuştu Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Anayasa ve ka

nunları hiçe sayarak, Plan ve Bütçe Komisyonunun 
aynı düzenlemeyi tekrar buraya getirmesi ne demek
tir? Komisyonun bu konuda bir açıklama yapmasını 
rica ediyorum. 

Son sualim de şudur : Daha evvelki düzenlemenin 
ek 3 üncü maddesinde, «Yeminli Malî Müşavirler Ku
rulunun kuruluş, görev, çalışma ve denetim esasları, 
seçilme usulü ile diğer konular Bakanlar Kurulunca 
belirlenir» denmişti. Bu defa Anayasaya uyulmuş, bir 
ufak değişiklik yapılmış ve «Yeminli Malî Müşavir
ler Odalarının kuruluşuna ilişkin esaslar kanunla dü
zenlenir» denmiş; bunun arkasından, eski ek 3 üncü 
maddedeki hüküm tekrar aynen konmuş ve «Bakan
lar Kurulunca belirlenir» denilmiştir. (ANAP sırala
rından «Bu soru değil ki, Sayın Başkan» sesleri) 

BAŞKAN — Soru geliyor sanıyorum efendim, 
şimdi bağlanıyor. Sayın Aydemir, lütfen soruyu bağ-
layı verin. 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Şimdi, bir ta
raftan «Kanunla düzenlenir» derken, arkasından da, 
iki üç satır sonra aynı konular için tekrar «Bakanlar 
Kurulu belirler» demek, aklıselime karşı bir çıkış 
değil midir? Aklıselim bunu kabul ediyor mu? Bunu 
da komisyondan rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

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

yın Başkan, hükümetten sorduğum birinci sorum şu: 
«Yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusu» denili
yor; yani bir meslek olarak kabul ediliyor ve ondan 
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sonra da kurulun nasıl oluşacağı belirtiliyor. 135 inci 
maddenin birinci fıkrasının sonlarına doğru şöyle bir 
kayıt var: «...Organları kendi üyeleri tarafından ka
nunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, 
gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir» diyor. De
mek ki, yargı gözetimi altında, birleşmek mümkün ol
duğuna göre, seçilmesi lazım. Buradaki seçimle bir te
nakuz ortaya çıkmıyor mu? 

3 üncü sayfada, «Yeminli Malî Müşavirler Oda
larının kuruluşuna ilişkin esaslar kanunla düzenlenir» 
diyor. Benim anladığım kadarıyla, Anayasada «Ka
nunla düzenlenir» emri verilebilir. Şimdi, getirilen bu 
kanun Anayasanın yerini mi alıyor? 

Yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusu belir
tiliyor; «Gerçek ve tüzelkişilerin, muhasebe sistemle
rini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, fınans, malî 
mevzuat (ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini 
düzenlemek, bu konularda müşavirlik yapmak, mü
kelleflerin malî tablolarını ve beyannmelerini ilgili 
malî mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ve de
netim standartları açısından tasdik etmektir» deniyor. 
Bundan sonra da bir fıkra var; yeminli malî müşa
virlik unvanının kazanılması, bunların yapacağı işler 
vesaire Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir, deniyor. 
Yukarıda işleri belirtiyorlar, altta da tekrar bu işlerin 
belirlenmesini Bakanlar Kuruluna veriyorlar. Burada 
da bir tenakuz yok mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Salim Erel, buyurun efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Sayın 

Başbakanın önü kalabalık, dağılsınlar da sorumu on
dan sonra sorayım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, oturuma 10 dakika ara verelim, konuş
maları bittikten sonra devam edelim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, hatibin sesi du
yulmuyor efendim. 

Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, soru

mu hükümetten soruyorum: 357 sıra sayılı kanun 
'tasarısının 1 inci ek maddesi olarak şimdi gündemde 
bulunan yeminli malî müşavirlerin yemin şekli nasıl 
olacaktır? Bu maddede böyle bir şey yoktur; nasıl 
bir yemin şekli uygulanacaktır? Bundan önce de ye
minli teknik bürolar kurulmuştu; fakat nasıl yemin 
ettikleri, yeminlerinin mahiyeti belli değildi. Yani şim
di paradaki enflasyon gibi bu yeminli bürolarda da 
enflasyon olacak. Buna sayın hükümet katılıyor mu, 
katılmıyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Sayın Yılmaz Aituğ, buyurun efendim. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, so

rumu sayın hükümete soruyorum: «Yeminli malî 
müşavirler yaptıkları tasdikle ilgili işlemlerden so
rumludurlar» deniyor; fakat kanunda bu sorumlulu
ğun müeyyidesi yer almıyor; Sayın Bayezit'in belirt
tiği üzere, bu zatlar memur değildirler. Bu bakımdan, 
aşağıdaki fıkrada da sorumluluğun sınırlarından ve-
saireden bahsedilerek, Bakanlar Kurulunca, yani ka
rarname ile bu işlerin düzenleneceği intibaı veriliyor. 
Acaba buradaki ceza da kararname ile mi gelecek? 
Benim sorum bu. Biliyorum, kanunsuz suç olmaz; 
«Mulla peona sine legi» prensibi var, ta Roma hu
kukundan gelmektedir. Binaenaleyh, bu işin muhak
kak kanunla belirlenmesi lazımdır. Bunu soruyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; görüşmekte oldu
ğumuz kanun tasarısının malî müşavirliklerle ilgili 
bölümüne ait hükümete tevcih edilmiş sorulara ce
vap vermeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; başta Sayın Baye-
zit olmak üzere birçok arkadaşımız, «Bazı kimsele
re yetki veriliyor; hatta bazı meslek gruplarına yetki 
veriliyor. Bunun müeyyidesi yoktur» dediler. 

Şimdi eğer, komisyondan gelen metni iyi okursak, 
«Yeminli Malî Müşavirler Kurulunun kuruluş, gö
rev, çalışma ve denetim esasları, seçilme usulü ile 
diğer konular Bakanlar Kurulunca belirlenir» diyor. 
Burada, kurulacak olan kurulun çalışma esasları, se
çilme usulü ve kurulun diğer hususlarının Bakanlar 
Kurulunca tespit edileceği; bir Bakanlar Kurulu ka
rarı olarak ilan edileceği ortada. 

Öbür taraftan yine «yeminli mali müşavirlik un
vanının kazanılması, bunların yapacağı işler, sorum
luluk sınırları, yönetim, çalışma ve disipline ilişkin 
esaslar - ki, o müeyyideyi de kapsayacaktır - ve di
ğer hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Bakan
lar Kurulu kararı ile belirlenir» diyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, disiplin ile, ceza» ayrıdır efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Demek ki» 
Bakanlar Kurulu kararı, gerek kurulacak kurulun 
çalışma esaslarını ve gerekse yeminli malî müşavir-
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lik unvanını kazanacak kimselerin bu unvanı nasıl 
kazanacaklarını, hangi şartlara göre çalışacaklarını 
ve disiplin esaslarının neler olacaklarını tespit ve ilan 
etmeye matuf olacaktır. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, o zaman, cezaî durum var. Lütfen sayın 
bakan açıklasınlar, zapta öyle geçsin; ben «disiplin» 
demedim, «ceza» dedim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, sayın bakan cevap
larını bitirsinler, sonunda sorun lütfen efendim. 

MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Başta is
mail Şengün ve diğer bazı arkadaşlar «Komisyonda
ki tasarı ve teklifler dururken, niye Vergi Usul Ka
nununa alınmıştır?» diye sordular. 

Efendim, takdim konuşmamda ifade etmeye ça
lışmıştım, komisyondaki tasarı, muhasebeciler, malî 
müşavirler ve yeminli malî müşavirleri bütünüyle ta
dat eden bir kanun tasarısıdır. Bu kanun tasarısın
da, yeminli malî müşavirlerle ilgili bölüm var; an
cak, biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, bu 
yeminli malî müşavirlere, bakanlığın inceleme ele
manlarının yapacağı tetkiki yapmışcasına bir yetki 
de veriyoruz; dolayısıyla, diyoruz ki, bu kimselerle 
ilgili hususlar Vergi Usul Kanununda yer almalıdır. 

Peki, ne olacak diğerleri, malî müşavirlerle, mu
hasebeciler? Diğer müşavirlerle, muhasebecilerin de 
çalışma esaslarını, sorumluluklarını, bu mesleğe na
sıl katılacaklarını, hangi şartlarda çalışacaklarını tes
pit eden kanun, derhal ele alınıp, o da yüce Meclis
ten süratle geçirilmek suretiyle, hem yeminli malî 
müşavirler, hem serbest müşavirler, hem de muha
sebeciler bir disiplin altına alınmış olacaklardır; bu 
unvan altında çalışan insanlarımız şahsiyetlerine ka
vuşacaklardır; yaptıkları işler, kanunlarla belirlene
cektir; yapacakları işlerden alacakları ücretler, ka
nun karşısındaki sorumlulukları, hep böylece tespit 
edilmiş olacak ve memleketimizde senelerden beri 
eksikliği çekilen önemli sorunlar böylece ortadan 
kaldırılmış olacaktır. 

«Neye göre tasdik edecekler?» diye soruluyor. 
Burada açıkça ifade ediliyor; ilgili malî mevzuat hü
kümleri, muhasebe prensipleri ve denetim standart
ları bakımından tasdik edeceklerdir. 

Sayın Şengün ve daha sonraki bazı arkadaşlar, 
«Bu kanun teklifinin metninden, «doğruluğundan» 
sözcüğü neden çıkartılmıştır» diye soruyorlar. 

Daha önce, zannediyorum, «Yeminli malî müşa
virler, yaptıkları tasdikle ilgili işlemlerin doğruluğun

dan mesuldürler» diye yazılmış idi. Komisyonun dü
zenlediği yeni metinden ise, «doğruluğundan» sözcü
ğü çıkartılmıştır. Diyoruz ki, yeminli malî müşavir
ler muhasebe planını yapacak, mevcut kanunlara gö
re kayıtların tutulmasını takip ederek denetleyecek 
ve «Bu işveren veya bu mükellefin kayıtları, mevcut 
kanunlar, tebliğler, genelgeler (yani mevcut mevzuat) 
çerçevesinde, ben baktım, bu kayıtlar doğrudur» di
yecek ve damgalayacak, işte, bunu dediği anda, eğer 
fevkalade bir hal olmaz ise, biz, onun yaptığı tasdi
ki - inceleme hakkımız mahfuz olmak kaydıyla - tek
rar kontrol etmeyeceğiz. Dolayısıyla, tabiî ki, yap
tığı tasdikten ve yaptığı işlemlerden sorumlu; yani 
bunların doğruluğundan, yasalara uygunluğundan 
sorumlu. Bu şekilde düzenlenmek suretiyle, hadise
ye daha bir açıklık getirilmiş oluyor. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Hasan Al-
tay, «Tasarı niye bekliyor?» buyurdular. 

Tasarı, yüce Mecliste, Adalet Komisyonunda 
uzun zaman tartışılmıştır; tartışmalardan sonra Plan 
ve Bütçe Komisyonuna inmiştir. Ancak, tasarı ko
misyona geldiğinde, komisyonun gündeminde çok 
acil ve öncelikli tasarılar yer almaktaydı. Bunlardan 
bir tanesi, bugün tartıştığımız Bazı Vergi Kanunla
rında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı idi; bu tasarıdan önce de, yine öncelikle ve ivedi
likle görüşülen başka kanun tasarıları da vardı. 

Şimdi, o tasarı orada dururken, biraz önce ifa
deye etmeye çalıştığım nedenle, onun bir bölümünü 
alıyor ve bu görüştüğümüz kanuna koyarak, ait ol
duğu yere yerleştiriyoruz ve bu tasarının öncelikle 
kanunlaşarak memlekete kazandırılmasını hedefliyo
ruz; geride kalan kısmını da, yine öncelikle, kanun 
haline getirip memlekete kazandırmaya da söz veri
yoruz. 

Sayın Arif Toprak, «Acaba bu kanun kabul edil
diği zaman veya bu kanun tasarısındaki bu bölüm 
kabul edildiği zaman, vergi zayiatı önlenebilecek 
mi?» diyorlar. 

Vergi zayiatının önlenmesi, bir tedbirler manzu
mesi neticesinde olacak bir olay. Yüce Meclise arz 
etmeye çalıştım; 1984 yılı başında ücretlilere vergi 
iadesiyle başlayan reform hareketleri komple olarak 
neticelendiğinde ve şu anda tartıştığımız kanun ta
sarısı da yüce Meclisten tasvibini aldıktan sonra, 
evet, vergi zayiatı önlenecek ve memleketimizde, hep 
ifade edip, hep şikâyet ettiğimiz, kavranılamayan 
kazançların kavranılması, alınamayan vergilerin alı
nabilmesi imkân dahiline girecektir. Malî müşavir-
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lik meselesini, «Acaba vergi zayiatına engel olabile- • 
cek mi, olmayacak mı veya ne kadarına olacak?» I 
diye tek başına ele alıp mütalaa etmek yanlış olur. 

Katma Değer Vergisi, ücretlilere vergi iadesinin 
tüm mükelleflere yaygınlaştırılmak suretiyle belge 
düzeninin mutlaka yaygınlaştırılması konusunun yer
leşmesi ve giderek artan bir biçimde kullanılan ya
zar kasaların, olması gerektiği şekilde yaygınlaştırı-
lıp kullanılır bir hale getirilmesi, yeminli malî muşa- I 
virlik müessesesinin Türkiye'de hizmete alınması ve 
buna mümasil Vergi Usul Kanununda almayı tek
lif ettiğimiz ve tasviplerinize mazhar olacak tedbir
lerin alınması neticesinde, tabiîdir ki, vergi kaçağı 
büyük ölçüde önlenecektir. I 

Sayın Toprak, «Yeterli istişare yapıldı mı?» şek- I 
linde bir sual sordular. Hükümetimiz her konuda 
diyaloga açık olduğunu her zaman ispat etmiştir. 
Her kesimden temsilciler davet edilmiş, bu temsilci
lerle konuşulmuştur; gerek bakanlıkta çalışan ele
manlarımızla ve gerekse bakanlık dışında çalışan il- I 
gililerle bu konular konuşulmuştur. 

Bakanlık dışında icraat gösteren malî müşavir
ler ve muhasebeciler, inanınız, karşılaştığım her yer
de, «Sayın bakan şu kanunları çıkarınız. Artık, bi
zim mesleğimizde kanuna bağlı bir meslek haline I 
gelsin; biz de onurlu bir meslek icra eden insanlar 
haline gelelim. Sizi canı gönülden destekliyoruz» de- I 
mektedirler. tşte, çok önemli bir adım bu vesileyle 
atılmaktadır; sizlerin değerli katkıları ve tasvipleriy-
le bu önemli adım atılmaktadır değerli milletvekille- I 
ri. I 

ARİF TOPRAK (Niğde) — İnşallah atılır. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — İnşallah 
atılır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın bakan, soru soranları saf kabul etmeden cevap 
veriniz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Başkanlığa hitaben 
konuşun efendim. J 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Bu sözler 
size ait Sayın Bayezit; ben herhangi bir şey söyle- I 
medim efendim. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. I 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın Arıkan, «Kanun I 

• Anayasanın yerini mi alacak?» diye buyurdular. 
I Üzerinde çalıştığımız değişiklikle ilgili bir kanun ta

sarısının Anayasanın yerini alması mümkün değil; 
ama Anayasada emredilmiş, Anayasada ifade edil
miş bir hükmü burada tekrar etmekle, konuya bir 

I açıklık kazandırılmış oluyor. 
Efendim, bir meslek odası, Anayasaya göre, ka

nunla kurulur. Burada da tekrar ediyoruz: Bir mes
lek odası kurulacaksa, o da kanunla kurulur diyo
ruz. Anayasaya aykırı bir hüküm yok, Anayasanın 
yerini alacak bir hüküm yok, Anayasadaki bir hük
mü bozacak bir hüküm yok. 

Efendim, Sayın Salin\ Erel, diğer soruları tekrar 
I ettikten sonra, yemin usulü konusundaki tereddütle

rini dile getirdiler. Yeminli malî müşavirlik konu-
I sundaki esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilip, 

Bakanlar Kurulu kararı olarak yayınlanacaktır; bu 
merak ettiğiniz hususların hepsi Bakanlar Kurulu 
kararında yer alacaktır. Hatırlattığınız için teşekkür 
ederim. Unutulması mümkün değildi; ama bir kere 
daha not aldık efendim. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Niçin hepsi Bakan-
I 1ar Kuruluna bırakılıyor sayın bakan? Bu hususu 

ben sormuştum. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Siz de sor-

I muştunuz. 

BAŞKAN — Sayın Toprak, karşılıklı konuşma
yalım efendim; tatmin olmadığınız yer varsa yeni-

I den görüşürsünüz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Anayasanın amir hüküm
leri, Bakanlar Kuruluna yetkiler verilmesini öngör-

I müştür. Bir kanun tasarısı üzerinde çalışmaktayız; 
bu tasan da Bakanlar Kuruluna birtakım yetkiler 
vermeyi hedef almıştır; Anayasada belirtilen bu hu
susu biz hep beraber bir kere daha gerçekleştiriyo
ruz. 

Bakanlar Kurulu, 1946 senesinden beri sürünce
mede kalmış olan bir hususu ve hakikaten tedbirler 

I manzumesinin önemli bir bölümünü teşkil edecek 
bir hususu tasviplerinize sunmaktadır ve inşallah tas-

I vibinize mazhar olursa, memleketimize önemli bir 
1 hizmet yapacak olduğumuz inancı içinde sözlerime 
I son veriyorum. 
I Teşekkür ederim efendim. 

— 35 — 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Altuğ'un soru- ı 
larına cevap verdiniz mi efendim? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
tasdik konusuyla ilgiliydi; bir başka arkadaşın soru
suna cevap verirken birlikte cevaplandırdım efen
dim. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Müeyyide yok de
miştim efendim? 

BAŞKAN — Müeyyide konusunu sormuşlardı. I 
Sayın Bayezit, sanıyorum sizin de aym konuda 

tereddütünüz vardı. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
disiplin konuları, çalışma şekilleri vesaire Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecektir, demiştim. Ceza uygula
ması bakımından, gayet tabiî ki, genel hükümler 
amir olacaktır. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — O husus yok. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Söylene
cek efendim; Bakanlar Kurulu kararında, «ceza uy
gulaması bakımından genel hükümler uygulanır» de
nilecektir. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — O devlet 
memuru mu ki? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Bakınız, 
eğer yeminli malî müşavir, yaptığı işlemlerden do
layı vergi mahkemesinin önüne çıkar ise - şimdi ben 
suali sorayım isterseniz - bir suça iştirak etmiş veya 
bir suç işlemiş durumunda olduğu için, bu suçu in
celeyen mahkeme, mevcut yasalar çerçevesinde, işle
nen suçun cezasını verecektir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, vergi mahkemesi ne cezası verir? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
yaptığı işten sorumlu, o adam; yaptığı tasdikin doğ
ruluğundan, yaptığı ve yaptırdığı işlemlerin doğru
luğundan sorumlu. Eğer bunun yanlış olduğunu Ma
liye Bakanlığı tespit ederse, ne yapacak?.. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Sayın bakan, o 
mükellefler için... , 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Mahkeme
ye müracaat edecek, diyecek ki, bu yeminli malî 
müşavir yanlış fiil yapmıştır; ya bir fiile iştirak et
miştir veya bilerek ve isteyerek bu işlemleri yanlış 

yaptırmıştır. Şimdi mahkemeye çıktınız; ne yapacak 
mahkeme? 

Vergi Usul Kanununda, iştirak konusu var. Ge
nel hükümler kısmının 338 inci maddesinde deniyor-
ki; «Ayrı ayrı maddî menfaat gözetmek şartıyla bir
den fazla kişi kaçakçılık yaptıkları veya kaçakçılı
ğa teşebbüs sayılan fiilleri irtikâp ettikleri veya doğ
rudan doğruya beraber işlemiş oldukları takdirde her 
biri hakkında, iştirak ettikleri suçlar için ve bu ka
nunda yer alan cezalar uygulanır.» 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Onlar mükellef
ler için efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
Bakanlar Kurulu kararı bütün bu hususları açıklığa 
kavuşturacaktır. Genel ceza hükümleri, Vergi Usul 
Kanunu, çerçevesinde işler efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bir noktayı vurgulamak zorunluğu var. 
Yasa, müeyyide yönünden eksiktir. Hükümetten 

rica ediyoruz; bu hatayı kabul etmeseler dahi, ka
nunla tashih imkânını bulsunlar. Müesseseye yazık 
olur... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, Sayın Bayezit'in dediği hususu açıklığa kavuş
turayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
Bakanlar Kurulu, kalkıp cezalar vaz edecek değil. 
Bakanlar Kurulu, yapılacak fiil ile ilgili olarak açık
lamalar getirecek. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — İşte, o da ceza de
mek efendim. 

MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Yapılan 
fiil hangi kanun ve hangi esaslar çerçevesinde işlem 
görecek? Bakanlar Kurulu onu söyleyecek, ©akan
lar Kurulu cezaları vaz etmeyecek; ama hangi ka
nunun, hangi maddesine göre işlem göreceğini orada 
söyleyecek. Eğer siz, yeminli malî müşavirin, bilerek 
ve isteyerek bir suç işlediğini veya suça iştirak etti
ğini tespit ederseniz, tabiî, yargıya gideceksiniz. Yar
gının da, hangi usullerle, hangi kararları alacağı bel
lidir efendini. , 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA

DİR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Genel Ku
rulda görüşülmesi sırasında, çerçeve 13 üncü mad
denin ek 1 inci maddesi reddedilmişti. Bu ret ile il
gili olarak Sayın Bayezit, komisyonun, maddeyi, İç
tüzüğün 89 uncu maddesine göre mi çektiğini sor
du. 

Bilindiği üzere, çerçeve 13 üncü maddenin ek 1 > 
inci maddesi görüşüldükten sonra... 

BAŞKAN — Sayın sözcü, bir usul hatası yap
mayalım; komisyon adına başkan, başkanvekili ve
ya sözcü konuşsa... Acaba bu sıfatlar sizde var mıy
dı sayın sözcü? Şayet yoksa, usul hatası yapmasak?.. 

Teşekkür ederim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, madde daha önce Genel Kurulda görüşü
lürken tutulan Genel Kurul tutanağını aynen okuyo
rum : 

«Sayın komisyon ve hükümet; bu ek madde 1, 
madde metninden çıkarıldığına göre, ek madde 2 ve 
ek madde 3'ün görüşülmesine devam edelim mi? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, komisyon olarak ek madde 2 ve ek madde 
3'ü geri çekiyoruz. 

BAŞKAN — O halde, 13 üncü maddeyi tümüy
le geri çekiyorsunuz? Ek madde 1 hariç; ek madde 
2 ve ek madde 3'ü önergelerle beraber mi geri çeki
yorsunuz? 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 
kabul edilen bir şey geri çekilmez. 

BAŞKAN — Ek madde 1 hariç; yani 13 üncü 
maddenin ek 1 inci maddesi hariç, ek 2, ek 3 ve 
maddenin tümü geri alınmıştır. Maddenin tümü ge
ri alınmıştır. 

İçtüzüğün 89 uncu maddesini kürsüden okumuş
tum, tekrar okuyayım: «Esas komisyon veya hükü
met, tasarı veya teklifin tümünün, belli bir veya bir
kaç maddesinin komisyona geri verilmesini bir de
faya mahsus olmak üzere isteyebilir.» 

Yine, İçtüzüğün 83 üncü maddesini okuyayım... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Reddedilen madde

yi değil yalnız sayın komisyon. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, söz alıp Başkanlığa 
hitaben konuşun lütfen. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 83 
üncü maddeye girmez. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — «Bir 
kanunun bir maddesi hakkında birçok önerge veril
miş ve madde değişiklik önergeleriyle birlikte ko
misyona geri alınmışsa, komisyon önergeleri görüş
tükten sonra eski metni kabul edebilir veya yeni bir 
metin hazırlayabilir.» 

Durum bu çerçeve üzerinde değerlendirilmiş ve 
yüce heyetiniz reddettikten sonra geri alınmış. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Meclisin iradesini göz önüne almaya mecbursunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, ne konuda söz isti
yorsunuz? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa
yın komisyon sözcüsünün yapmış olduğu açıklama, 
İçtüzüğümüz ve Anayasamıza göre, yasa yapma tek
niğine ve aynı zamanda Meclisin iradesine, yani al̂  
mış olduğu bir karara aykırı bir ifadeyi içinde taşı
dığı için, kendisine bir soru sormak için söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, soru sorma işlemi 
bitmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu
seyi açıklamama müsaade ediniz. ^Gürültüler). 

BAŞKAN— Bir dakika arkadaşlarım... 
Komisyona bu husus soru olarak sorulmuştur; 

komisyon da görüşünü açıklamıştır. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Saym Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kuş/han, bu konuda Sayın 

İsmail Şengün de başkanlığa bir soru sordular. 
Siz, usul hakkında söz istemede ısrar ediyor mu

sunuz? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet efendim, ısrar 

ediyorum. 
BAŞKAN — Nte konuda usul hakkında söz isti

yorsunuz Sayın Kuşhan? 
ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Sayın Başkan, İçtü

züğümüze ve Anayasamıza 'göre, Mecliste görüşülen 
ve Meclis Genel Kurulunca reddedilen bir kanun 
maddesi, hiçbir şekilde, komisyon sözcüsünün biraz 
önce ifade ettiği 'biçimde bir kılıfa sığdırılmak sure
tiyle geri alınıp, 'başka şekilde getirilemez. (Gürültü
ler) 
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BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bunlar konuşuldu, 
komisyon da buna kendi anladığı şekilde cevap ver
di; yüce kurul takdir eder. Konu esasen tartışılıyor, 
bunun üzerinde duruyoruz. 

Anlaşılmıştır, teşekkür ederim. 
Sayın Şengün, bu konuda Başkanlığa da bir soru 

sordular. (Başkanlığın hangi konularda görüş bildire
ceği, 'hangi konularda resen İçtüzüğe göre yetkili ola
cağı bellidir; Anayasanın 94 üncü maddesi de... 

iŞimdi yaptığımız gibi bir konuyu komisyon Ge
nel Kurulla birlikte tartışmak'tadır. Genel Kurul 'tak
dir hakkını kullanacak; doğruyu ya da başka (bir de
yimle kendi (görüşünü belirtecektir. 

Anayasanın 94 üncü maddesi, Başkanlığın taraf
sızlığını esas almıştır: Meclisi yöneten Başkan, tar
tışmalara katılamaz ve de oy kullanamaz. Bu ba
kımdan, yüce Kurulun takdirlerine hep beraber saygı 
göstereceğiz. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Anayasaya karşı 
tarafsız olamazsınız. 

BAŞKAN. — Anayasa konusundaki açıklığın usu-
lî yolları da bir başkadır Sayın Ülker. 

Teşekkür ediyorum. 
ıDeğerii arkadaşların sorularına sayın hükümet 

ve sayın komisyonca cevap verilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi önergeler var, onla

rı okutacağım. Yalnız, hatıırladığınız ve demin de gö
rüştüğümüz gibi, 13 üncü maddenin Ek 2 ve Ek 3 
üncü maddeleri komisyonca geri alınmıştı. Bunlar 

tele madde olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, daha 
•önce Ek 2 ve Ek 3 üncü madde için verilmiş olan 
Önergeleri işleme koyamıyorum. Maddenin yeniden 
düzenlenmesiyle ilgili yeni önergeler vardır; onları iş
leme 'koyuyorum, önce, geliş sırasına göre okutaca
ğım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, söz 
verir misiniz? 

BAŞKAN — 'Sayın Kuşhan, bu ısafhada söz ve
remeyeceğim; çünkü önergelerin 'görüşülmesine geç
miş bulunuyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ye
rimden konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — önergelerin görüşülmesinde müm
kün değil. 

'M. TURAN BAYE21T ((Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, biz de önergelerimizi yeni şekle uydura
lım efendim. 

BAŞKAN — Dün akşam dolaplarınıza atılmıştı; 
ona göre uyduracaktınız. Daha önce madde, komis
yondan geldiği şekilde sizin görüşlerinize sunulmuş
tu; bunu daha önce hazırlayıp verecektiniz. Nitekim 
arkadaşlanmız önergelerini hazırlamışlar ve önerge
ler gelmiştir. Sayın Bayezit. Teşekkür ediyorum. 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, burada önerge (beklendi; bundan önceki 
müzakerelerde 15 dakika önerge beklendi, önerge
lerimizi verin tashih edip tekrir verelim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, İçtüzük, önergenin 
veriliş biçimini göstermiştir. 

Önergelerin görüşülmesine başlıyoruz, önergeleri 
geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
357'ye 1 inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısının 

birinci bölüm 13 üncü madde 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 141 inci maddeyi takiben • eklenen ek 
maddenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Vecihi Akın 
Konya 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Arif Atalay 
'Adıyaman 

Osman Bahadır 
Trabzon 

İsmail Şengün 
Denizli 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 357'ye 1 inci Ek Kanun Tasarısının 

13 üncü madde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
141 inci maddeyi takiben eklenen ek maddenin, «Ye
minli Malî Müşavirlik unvanın kazanılması, (bunla
rın yapacağı işler, sorumluluk sınırları, yönetim ça

lışma ve disipline ilişkin esaslar ve diğer hususlar Ba-
kanlıar Kurulunca çıkartlacak Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla belirlenir» hükmünü taşıyan beşinci fıkranın 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Vecihi .Akın 
Konya 

Arif Atalay 
Adıyaman 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Osman Bahadır 
Trabzon 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 3'57'ye 1 inci Ek Kanun Tasarısının 13 

üncü madde, 2113 sayılı Vergi Usul Kanununun 141 
inci maddeyi takiben eklenen Ek maddenin, «Yemin
li Malî Müşavirler Kanununun Kuruluş Görev, Ça
lışma ve Denetim esasları seçilme usulüyle diğer ko
nular Balkanlar Kurulunca belirlenir» hükmünü ta
şıyan '8 inci fıkranın metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

'Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Arif Atalay 
Adıyaman 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Vecihi Akın 
Konya 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması- Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporu fl/71'6) ve sıra sayısı 357'ye 1 inci Ek'te yer 
alan «213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 141 inci mad
deyi takiben eklenen «Yeminli Malî Müşavirlik» baş
lıklı Ek 'Maddenin, Anayasanın 135 inci maddesine 
aykırı olduğundan yasa metninden çıkarılmasını öne
ririz. 

Reşit Ülker 
istanbul 

M. Kemal Öökçora 
Bursa 

Y. Salih Güngörrnez 
Kocaeli 

Cemal özdemir 
Tokat 

M. 'Nuri Üzel 
Eskişehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/7116) Sıra Sayısı 357Ye I inci Ek'ıte yer 
alan «213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 141 inci mad
deyi takiben eklenen «Yeminli Malî Müşavirlik» baş
lıklı Ek Madde Anayasanın !6, 8 ve 135 inci madde
lerine aykırıdır. Bu bakımdan, maddenin İçtüzüğün 
85 inci maddesi gereğince Anayasa Komisyonunda 
incelenmesini öneririz. 

Reşît Ülker M. Kemal Gökçora 
İstanbul Bursa 

Cemal Özdemir 
Tokat 

Y. Salih Güngörmez 
Kocaeli 

M. Nuri Üzel 
Eskişehir 

DaVüt Abacıgil 
Balıkesir 

Hüseyin Aydemir 
tzmir 

Selalhattin Taf lıoğlu 
Yozgat 

'Hayrullah Olca 
tzmir 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Günseli özkaya 
'İstanbul 

Salbit Batumlu 
İstanbul 

İhsan Gürbüz 
'Hatay 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının, malî müşavirlik mes

leğiyle iîgili ek maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

H. Avni Sağesen 
Ordu 

Enver özcan 
Tokat 

Arif Toprak 
'Niğde 

H. Barış Can 
Sinop 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, yeminli malî müşavirlik mad

desinin sondan ikinci fıkrasının çıkartılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Salim Erel 
Konya 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Arif Toprak 
»Niğde 

H, Barış Can 
Sinop 

Sayın Başkanlığa 
357 sıra sayılı kanun tasarısında 13 üncü madde

nin metinden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. 

Vural Arıkan 
İzmir 

Mehmet Erdal Durükan 
Adana 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Fevzi 'Necdet Erdinç 
Van 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 
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'BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, önergeler ge- I 
liş sırasına göre okunmuştur; şimdi aykırılık sırasına 
göre işleme koyuyoruz. 

Sayın Rıfat Bayazi't, Sayın Reşit Üll'ker, Sayın Ca
hit Tutum, Sayın Vural Arıkan ve arkadaşlarının 
önergeleri aynı mahiyette olup, 13 üncü maddenin 
tasarıdan çıkarılmasına dairdir. Bu nedenle, önerge
leri 'birlikte işleme koyacağım. 

Sayın komisyon, 'bu birlikte işleme koyduğumuz 
önerge'ere katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU' BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahiplerinden Sayın İsmail Şengün... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — İlk gelen önerge Sayın Şengün'ün. 
Eğer aranızda anlaşırsanız veya başka bir şekil bulur
sanız ona da. uyabiliriz; aksi takdirde ilk önerge sahibi 
olarak Sayın Şengün'e söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Şengün. I 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, olaya yaklaşımlarımız ve gerekçelerimiz 
ayrı efendim. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette, Sayın BayezJt; Baş
kanlık takdiridir, aynı mahiyette. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Ha
yır, olaya Sayın Şengün başka türlü yaklaşacak, biz 
başka türlü yaklaşacağız, I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan; çok 

değerli milletvekilleri; Yeminli Malî M üşavirUk Kanun 
Tasarısı, birleşimin başında Anavatan Partisi adına 
konuşan değerli arkadaşımızın da belirttiği gibi, uzun 
yıllardan berti gündemde kalmış; ancak, muhtelif ne
denlerle, kanunlaşması bir türlü sağlanamamış bir ta
lihsiz tasarıdır. I 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, kimi zaman bir I 
menfaat tasarısı olarak görülmüştür* Meclislerimizde I 
belli meslek sahipleri, bana göre, yanlış bir tutum için- I 
de, sanki meslekleriyle ilgili hakları ellerinden alınıyor- I 
müşcasına bir tutum içine girmişler ve memleket için I 
hakikaten gerekli olan, lüzumlu olan, faydalı olan bir I 
müessesenin yasalaşmasına imkân tanımamak için el- I 
lerinden geleni yapmışlardır. | 
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Diğer taraftan, maalesef, hükümetsin bir kanadı, 
hükümetlerin bir kanadı bu müesseseyi kendilerine 
çok yakın saymışlar, bu müessesenin kanunlaşması ha
llinde, asılan payının kendilerinde olmasını arzu et
mişlerdir; iiki taraflı bir çekmece, konuyu bugümlere 
kadar getirmiş'tir. 

Anavatan Partisi hükümetlinin programında, ye
minli malî müşavirlik konusu sözü edildiğinde, bizler 
Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, daha işin başında, 
kendi programımızda da olan bu konunun gerçekleş
mesini hükümetten beklemişizdir; iki yıldır da bek
lemekteyiz. 

Şimdi ne olmuştur? Tasarı, hükümet tarafından, 
hükümet programına uygun olarak hazırlanmış ve 
Meclisimize sunulmuştur, İlgili komisyonlarda gö
rüşülürken, gene hükümet tarafının ağırlıkta olduğu 
ve bazı milletvekili arkadaşlarımızın da yeni teklif
lerle hükümet tasarısının yanında yer almak istedik
leri görülmüştür. Bu teklifleri de eğer insafla göz
den geçirecek olursak, bunlarda, maalesef, birtakım 
meslek gruplarının, yeminıli malî müşavirlik müessese
si içinde ya da serbest malî müşavirlik müessese
si içinde - (muhasebeciler dahil) - bir ayrıcalık, bir' 
hak kapma şeklinde yönlendirilmek istendiği görülür. 

Değerli arkadaşlarım, maliyenin getirdiği usulle, 
ilgili hükümlerin içine bu konunun ithal edilip, Mec
listen kolaylıkla çıkacağı düşünülmüş ve fakat geçen 
birleşimlerden birinde görüldüğü üzere, muhalefetin 
ve bazı iktidar mensuplarının oyları ile konu tekrar 
reddedilmiştir. ( 

Şimdi, aslında, bendeniz, konu üzerinde Danışma 
Meclisi zamanında uzun süre çalışmış bir arkadaşınız 
olarak, para ve sermaye piyasalarının bu ülkede ya
yılması, gelişmesi için böyle bir müessesenin mev
cudiyetine kesinlikle inanmış bir kişi olarak ve onun 
da ötesinde Danışma Meclisinde gene getirilen, hükü
met tasarısı karşısında, o meclisin görüşlerini yan
sıtan komisyon metnini kaleme almış bir arkadaşınız 
olarak, konunun mutlak surette çözümlenmesi gerektiği 
kanısını taşımalktayım. 

Ancak, değerli arkadaşlarım, konu, sadece Maliye 
ve Gümrük Bakanlığımızı ilgilendiren bir konu de
ğildir. Konu, bütün bir Türk Milletini, sermaye pi
yasasına katılacak hissedarları ilgilendiren bir konu
dur ve onun da ötesinde, özellikle iktidar partisi mil-
letvekül'i arkadaşlarıma söylüyorum, dışa açılmanın 
şartlarından birisidir. 

MUSTAFA KEMAL TOGAY (İsparta) — Ne
den bize söylüyorsun? 
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İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Şunun için ik
tidar partisi milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum: 
Bu konu, sizin programınızı yakından ilgilendiren bir 
konudur. Anlaşıldı şimdi, sanırım". 

Değerli arkadaşlarım, konuyu, o nedenle sadece 
Vergi Usul Kanunu içinde ele almak, meselenin üçte 
birini halletmek demektir. Biz, yeminli malî müşa
virlik konusunu özel bir kanun halinde, bir bütün ha
linde ele almak mecburiiyetindeyiz. Çünkü Türkiye' 
de, iki yıllık iktidarınız zamanında da gördünüz, dı
şarı ile olan ilişkilerin artması ölçüsünde yeminli malî 
müşavirlik müessesesine olan ihtiyaç her gün daha 
ziyade artmaktadır. Şu halde, bu konuyu özel bir ka
nun haline getirmek, bizler kadar, her şeyden önce sizr 
Herin sorumluluğu olmalıydı ve bunun için de gerekli 
tedbirleri almalıydınız. 

BAŞKAN — Toparlayınız lütfen Sayın Şengün. 
'İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkür ede

rim. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının, konuyu, sadece 

usul bakımından ele alması sakıncalıdır. Bir uluslar
arası kuruluş Türkiye'deki bir firmaya kredi açmak 
istediği zaman, eğer yeminli malî müşavirlik müesse
sesi bir bakanlığın sultası altındaysa, ona maalesef 
gerekli önemi veremeyecektir. Çünkü, bu müessese ba
ğımsız bir müessese olmak zorundadır ve bunun ya
nında, sermaye piyasasına tasarruflarım aktarmak is
teyen Türk vatandaşları veya diğerleri, eğer bu mües
sese bağımsız olarak çalışamıyorsa, kendi sitandartla-
ırıoı: kendisi koyamıyorsa, Maliye Bakanlığının ken
di içindeki bir kurulun denetimi altındaysa, maalesef, 
bu konuda gerekli kanaate sahip olamayacağı için, ge
rekli inanca sahip olamayacağı için, bu getirilen mües
sese dolayısıyla o inanç da gerçekleşmeyecektir. 

Uzun sözün kısası (Söyleyecek çok şeyim var; 
ama uzatmak istemiyorum) biz diyoruz ki, bu mües
sese Vergi Usul Kanunu içine alındığı takdirde, çok 
eksıJk olarak ele alınmış olur. O nedende, lütfen geri 
alınız; Plan ve Bütçe Komisyonunda bekleyen tasarı 
konusunda, hükümet olara'k, Anavatan Partisi ola
rak, lütfen, taraflar arasında uzlaşmayı sağlayınız ve 
bu müesseseyi kanun olarak Meclisten geçiriniz ki, 
bundan beklenen fayda da ortaya çıksın. 

Derin saygılar sunuyorum. (MIDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Birlikte işleme koyduğumuz önergeleri oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önergeler 
kalbul edilmemiştir. 

Değerli milile'tvekıilleri, önergeler arasında ek mad
denin, Anayasaya aykırı olduğu iddiasında olan ve 
Anayasa Komisyonuna verilmesi isteminde bulunan 
Ibir önerge vardır; bunu öncelikle okutuyorum: 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşlarının 
önergesi: 

Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/716) sıra sayısı 357*ye 1 inci Ek'te yer alan 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa 141 inci maddeyi 
takiben eklenen «Yeminli Malî Müşavirlik» başlıklı 
ek madde, Anayasanın 6, 8 ve 135 inci maddelerine 
aykırıdır. 

Bu bakımdan, maddenin, İçtüzüğün 85 inci mad
desi gereğince Anayasa Komisyonunda incelenmesini 
öneririz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, söz alacak mısınız efen
dim? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önergemiz açık Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katulıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?., 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

iKURTGEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Kaltilmı-
yoruz Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Önerge, maddenin Anayasa Ko
misyonunda incelenmesini istemektedir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkan, sa
yın bakanların yetki belgelerini soralım efendim. 

BAŞKAN — Oylama yapıyoruz, sayımlara geçil
miştir Sayın Elgin; biraz sonra sorarız efendim. 

önerge kabul edilmemiştir. 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Yetki belgelerini 

sormadınız Sayın Başkan. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLBR 

(İstanbul) — Sayın Başkan, «Kalbul edilmiştir, edilme
miştir» şeklindeki ifade belki zor anlaşılabilir; acaba, 
«reddedilhıiiştir» denirse, daha anlaşılır olmaz mı? 

Arz ederim. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

«Reddedilmiştir» diyemezsiniz Sayın Başkan; İçtüzük
te, «Kabul edilmemiştir» şekEndedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, «reddedenler» diye 
sormuyorum; «Kabul edenler... KaJbüü etmeyenler...» 
şeklinde soruyorum; bu balkımdan doğrudur. 
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M. TURAN* BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
ANAP'lı bakanlara içtüzüğü öğrete öğrete, 5 yılımızı 
(bitireceğiz burada. 

BAŞKAN — Sayın Rıfat Bayazıt ile Sayın Arif 
Toprak ve arkadaşlarının önergeleri aynı mahiye't'te 
olup, 5 inci fıkranın metinden çıkarılmasına dairdik. 

Bu nedenle, her iki önergeyi birlikte işleme koya
cağım. 

Buyurun okuyun efendim. 
;Sıra sayısı 357/1 inci Elk Kanun Tasarısının 13 

üncü madde, 2113 sayılı Verjgi Uısul Kanununun 1411 
indi maddeyi tfakİben eklenen elk nnalddenin 5 inci fık
rasının meltlinJden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kahramanmaraş Millelljvelk'ili Rılfaıt Bayazıit ve ar
kadaşları, 

IBA'ŞKAN — Komisyon kalkılıyor mu efendimi? 
IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNOER ı(Kayseri) — Raltıimıyoıuız Sayın 
Başkan. 

ıBAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
(MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ABMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Burisa) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın komisyon 
önergeyle kaitılmıyorlar. 

lönerige salhilbi ısöz almak isiterler mi? 
'RIFAT BAYAZIT (Kalhraimanmaraş) — İzninizle 

Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — BUyurun Sayın Bıayazılt, 
IRIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, mulhlterelni milletvekilleri; demin maldlderılin 
tüümü ıhakkınldalki konuşımaımida beis ve sekizinci fık
ralar üzerindeki görüşlerimi etraflıca arz etm'İşJfcilm. 
Bu konunun, Anayasanın 135 ve 128 inci maddesine 
göre düzenlenmesi öngörülmüştür; Sayım Malliye ve 
Gümrük Bakanımız da, «Bunlara kamu hizmeti ve
riyoruz» dediler, 

(Beşline! fılkra şu sekilidedir : «Malî müşavirlik un
vanının kazanılması, bunların yapacağı işler, sorum
luluk sınırları, yönetim, çalışma ve disipline ilişkin 
elsaislar ve diğer hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarı
lacak Bakanliar Kurulu kararı ile ıbei'irlenir.» 

[Sorumluluk ve nitelik hususları çok mühimdir; 
IbunJar da kanunla düzenlenir. Esasen, Anayasanın 
135 ve 1'28 indi maddeleri, bunların kanunla düzen
leneceğini öngörmüşltür. Niteldim, biraz önceki konuş-
mattnda 'da arz ektiğim gilbli, ülst kademe yöneltiici'lerMn 
nitelikleri, sorumlulukları, aitamaları da yüne kanunla 
düzenleneceği için, üslt yöneticiler; hakkındaki kanun 
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yüce Mecliste göriülşülürken, o zalman /da 'bu önerile
rimiz aynı şelk'İHde burada arz edilmiş*!; fakat iMifaıt 
görmedi, Büanara Analyalsia Maihkemesine açılan bir 
idaıva ile -demin tartı ve numaraısını da arz eltftim- bu 
kanun tamamıyla liptal ddilimiştJir. Yine aynı şekilde, 
Ibu fılkra da iptale m'alhlkûimd'ur. Görüşümüz bundan 
ilbaneltitiir. 

iönergemlizin k'albülıünlü rica ederim, 
Saygılar isıumanım. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
(önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 
IDiğer önergeyi okutuyorum ; 
(Kalhrarnanimaraş Milletvekili Rıfat Bayazılt ve ar

kadaşlarının önergesi: 
ISıra sayısı 35'7Ye 1 inci Elk Kanun (tasarlısının 13 

üncü madde 213 sayılı Verjgi Usul Kanununun 141 
inci maddeyi takiben eklenen ek maddenin sekizinci 
fıkrasının metinden çıkarilîmalsını arz Ve teklif ederiz. 

(BAŞKAN — Kolmisyion katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAIŞKANI 

CENGİZ TUNOER ^Kayseri) — Kalamıyoruz. 
IBAŞKAN — (Hiükümet?., 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALFTEMOOİN (Burisa) — Katıllmıyö-
ruiZi 

BAŞKAN — önerfgeıye komisyon ve hükümet ka-
tıllmıyor. 

lönerige sahibi sıöz istiyor musunuz? 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, biraz evvel sekizlinici fıkrayla ilgili görüşleri
mi 'açıklamışitıım, 

IBAŞKAN — Yeterli görüyorsunuz.. Teşekkür 
dderim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Kalbul dtmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 

113 ündü maddeyi, komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza ısunuyorum : Kalbul edenler... Kalbul etme^ 
yeniler... Kabul edilmiştir, 

ISayın milİdtjvekilİeri, 38 inci maddeye bağlı geçic'i 
14 ive geçici 15 inci maddelerin kalbul edilen 13 üncü 
maddeyle ilgili oMuğunıdan, görüşmeleri ertelenmişti. 
Şİmdi, 38 indi maldldeye biağli geçici ıl4 ve (geçici 15 
inci maddelerin görüşjmelierini yaipacağız. 

Geçici 14 üncü maddeyi oifcultuıyörum : 
jGeçioi Maldde 14. — üç yıl süre ile görev yapa

cak olan ilk Yeminlli Malî ı'Müışaivirler Kurulu üyeleri, 
(birli Başltoan Ve biri BaşIkanlVeküli olmak üzere, bu Ka
nunun yürürlüğe girfdliği tarihi 'takip eden aföı ay (için
de Baklanlar Kurulunca atanır < 
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Üç yıllık sıüremiin biiti'miride yeniden üiyel'iğe geti
rilmek mlülrnkündür. 

Kurul üyeliklerime atananlar ile kurulda görevlen
dirilen personelden T.C. Emekli Sandığına taibi olan
ların Menileri halimde, Bmdkli Sandığı iştirakçiliği 
davam eder-

(BAŞKAN — Mafdlde üzerinde söz isteyen var mı? 
İBüyurun Sayın IBıaltuimlu. 
SABİT BATUMUU (flsltaınibul) — Sayın Baişkan, 

»Saygıdeğer- mfııMeltİVdkilli'eri; üçüncü haıfltaya ulaştığımız: 
Ibiır süre İçinde, 'halllen vergi piakdtii ile ilgili mıaıddeılierü. 
görüştmıeyıa davam edlüyoruz. Görülmeler feivkaliadte en-
HereSam gidiyor. Garuıyonuim ki, bu MieclMn süinesfirii 
ajzalîtoa çalbaları var. Uülfifön... Biz millî iradle ile bu-
'îiaıyaı* geldik; bu Iklürisiüldien miilllltelt iç'in çallışacağıımıza1 

yemün <eitltiilk ve siöz verdik, 
Gör'üyoruim ki, kanun taslar» ıbu kadar geniş kap

samlı otlIm'aJsıma rağmen, verillen önergeler de, konuşu
lan ve görüşülen mradldlefllerde parmaklar kalkıyor ve 
sadece ,bir taraf MI ay fazlalığı dle kalbul ediliyor. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Çok 'değeri rnlilldbvidkii arfcadaşıla>rııimv.. (ANAP 
sıralarımdan «Madde ille Igillli konuş» sösflerft) 

(BAŞKAN — Arkadaşlar lültifien, değerli arkadaşlar 
tiütf&n..J 

Sayın Babulmlü, lÜİCfien makide iie iHgılli açıklliaımallar-
da bulunun. 

SABİT BATUıMLU (Devamıla) — Madde ile il
gili klomuşluyoruim, 

LÜltlfen, gelıinfe üç haftalık göriüşrntellerden sonra 
bu ka'nun talsiaınisııınıın tlülmıü uaerlJnlde loylaimaya geçelim 
ye tasarı kanıunlaşisım. Aksli takdirde, bu 'kanun zalten 
kanun olmayacalktor, çünkü Anayasa Mahkemöstindien 
dönecek >ve mildte dıa hüıztmıelt veriefrrteylecelklüir. 

ıBuralda hepiilmıiız, mlillî iradenin bizle verdliği güçte 
çali'şımiafcitayız; bu gücü yerinde kullanmak zoruınlda^ 
yiıız. Yüce Mecflilsliın Ömrünü kıisalltımaya hiç kiimısem'in 
hakkı yokifaur arkaldaşil'ar., 

iSaıygıilıar ı&unüyoırüm, 

'BAŞKAN — Teş'dkk'ür ederim- Sayın Bafcufmlu. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 

Başkan, Ihaltüp ne dermek ilsltiyo'r? 

BAŞKAN — Görüşleridir, fcenidii görüşlerlini söy
lüyorlar efenldlim. 

'Başka söz üslfcdyen arkadaşıımız?.. 
CAIHİTT TUTUM (Bakköslir) — Soruım var Sa-

ıyinri Başlkan. 

(BAŞKAN — Buyurum Sayın TuJtum, 
ÜAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Bu madddde, 

«Kurul üyelileri, biri Başkan ve bM Başkanvdkili ol
mak üzere, bu Kanunun yürürlüğe, girdiği tarfiihi takip 
elden allta ay içliıntdie Bakanlar Kurulunca a/fcanıır» de-< 
nüıyor, 

'Başkan ve başkanvekiılii olımak üzere, tiyieile-
.rin taimaımıt da atanacağına göre, böyle bir ayı'nimı m-
çin ıbu maddede yapıyorlar? 

IBAŞKAN — Hüklülmleltiben mü soıruıyoruz efen
dimi? 

ıGAlHîtT TUTUM (Balıkesir) — Hükümfâitlten efen-
Idümu 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
IKURTCBBE ALPTEMOÇÎN (Burlsa) — Sayın Baş
kan, değer! mıiilll'eltivekillleri; bir öncidk'i geçiiidi madde 
13^e, kurulun 1 başkan, 1 baışkanvekİlii olllmıak üzere, 
20 üydden teşekkül ddeceğinli ifade etmliışltıik. 

(Bu mialddlöde de geme bu toruilun, birti başkan, biri 
IbaşkattvdkliÜi oîmaik üzere, Balkanlar Kıurulkı tarafın
dan sıeçSleceğini ve bu seçte ıjşllleımiiınli'n idle 6 ay içimde 
Itaımıamliainldırıilması gerektiiğlini ifade eldiyoır. 

'Yani, Bakanlar Kurulliu, «20 üyöyıi sıeçltlılm» deimte-
yeıadk; 20 ülydden 1 ıtanelsinün başlkan, 1 tanesinin dle 
Ibaşfcamlveibilli dllduğunu ifade ödecek. 

IGAHJT TUTUM (Balık'eısir) — Atanacak, 'değil 
ımıi efemld'ilmı, seşlılmille değil?.. 

iMAUYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALiPTEMiOÇfN (Bı^sa) — Seçecek, 
altayaöalk. 

IBAŞiKAN — Sayım Tutum, sorularımızı lüi|t!fen 
Başlkanlığa hJtalben ^orun. 

Teşlelkkür öderim Sayım Bakan. 

M. TURAN BAYıEZİT (Kaftıra/manımaraş) — Sa
yın Baışkan, ŝ oru süresi biltfüi mii? 

• 
'BAŞKAN — Süre gecikti efenldtaı. Sayın Tultum 

demlin söz is't'eımlişlleirldü, biz göizdlen kiaçırttımşitık; onun 
(iç'in, ömiergeye geçerken hemen, söz verdiüm. 

Maddie üzerimlde bir önlerge vardır; okütoyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
357 sttira sayılı Kanun Tasianisınnm Birinci böHlüknü-

nıe, 3'8 indi mıaldde iffle dklenen gedildi 14 üncü (madde
nin mldtinlden çıkarılmasını arz ve telklEf dderfe. 

(Saygılarıimla. 

Rtfalfi Baıyazılt 
Kahramanimaıraş 

Aziz KaygılsılZ 
Kars 

O&mian 'Bahadır. 
Trabzon 

Vecfilhii Alkım 
Konya 

Kadrıi Alay 
Antalya 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Entuğral Göksün 
Aydın 

IBAŞKAN — Komisyon önergeye fcaMiyor mu 
efetıldim? 

IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TÖNİOER ^Kayseri) — KalMlIrnıyoruz. 

IBAŞKAN — HüMimöt?.. .. 
IMALtYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOOİN ('Burtsa) — KafellmiLyo-
ıruz< 

IBAŞKAN — önerge sahibi söz afaaık islter mi? 
©uyunun Sayın Bayazılt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayım 

©aışlkan, mulhltıeııeım mıiMötıvıelkliteri; esasen bu, Anaya-
Sanııım 135 imci (.malddesıinıe göre kurullmuş bir kaımu ku-
ruımıu 'nııMliğkııddki ımidslelk kuruluşuidur. Bu maddede, 
bunların 'iki sene süreyle seç'illmıelsi Balkanlılar Kuruluna 
veriliyor; halbuki, Anayasanın 135 indi maddesine gö
ne, bumlar, yargı gözelliilmıi atamda, ıhâlküm gözdtimi alu 

tınlda seçilir. Bugün, kamu kuruimu niteliğindeki] m©s-
iDek kuruluşu 9 taniddir; bunlarım hepsimin seçimleri 
yargı denıdtllmli altındadır. Bumu buradan ayınyoıiuz; 
Balkanlar Kurulu bir baştan, bir başIkanveikıiM, 20 ta
ne üyeyi seçer diyoruz. 'Bu, doğrudan doğruya, Ana
yasamın 135 imci maddesine ters düşmektedir. Ma-
dömlkii böyle yapıyorsunuz, acele ediyorsunuz; hliç de
ğilse bunun seçıitmiinli de Anayasamın 135 incti maıdlde-
sıime uydurun. Ben bu ıbalkmmldan söz atom; ta'kdlir sıiz-
İerinidir-

Hepinizıe saygılar sunanım-

BAŞKAN — Teşıeklkür ed'erlilm Sayın Bayazut. 
önergeyi oylarınıza sumıuyomıim : Kabul edenler... 

Kalbull dttmıeyemler.;. Kabul editadrn/iışltfijr. 
Geçici 14 ündü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kalbuil ödemler... Kalbull dtrnıeyemler.,, Kabul edilltaıiş-

Geçici 15 imci maddeyi dku'tuyorufrn : 
Geçidi Madde 15. — Yemlinıli Malî MlüşaViıfllar Ku

rulunun giderleri üç yıl süre ile her yıl1 Maliye ve 
Gümrük Balkamlığı bülöçeıs'ime tanacalk olan ödenıdkten 
Ikarşılliani'r.» 

IBAŞKAN — Maldlde üzeninde slöz isltıeyan var mı? 
Yioık-

RIFAT BAYAZIT (Kdhramiammaraş) — Sayım 
balkandan bir şiay öğrenmek ilsltliyarulm. 

IBAŞKAN — Sorunuz mu var Sayım Bayazıft? 
(RIFAT BAYAZIT (Kaıhramainımaraş) — Evdt, so

rum var. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazılt. 
'RIFAT BAYAZIT (Kalhramanımıaraş) — Sayın 

Başlkan, bu yeminli malî müşavirler, özel şahıslarım, 
Itiüzelküşülenin ddflterlienimi, besaıplaırınıı inceler./ İmza 
dder, Monltrdl eder, mıulhasdbdsiime balk'ar. Bunlar içıin 
ma gibi ücret talkldir •ediliyor? Blaihaira bütçeden bu ne 
şdkfflde karşılaraacakltıtr? Bunu öğreramıdk i'sltliyorum, 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümdt. 
VURAL ARIKAN (îzmıir) — Benim de sorum 

varidi J 
IBAŞKAN — O zaman, soru soracak arlkadaşjlan 

ifieısırJilt ddellim, 
'Başlka soru sormak isteyen var mı? Yoöc. 
iSoru soracakları tespit işlemli biltlmlişiir. 
IBuıyurun ıSayın Anılkam-
VURAL ARIKAN (tzm'ir) — Sayım Ba/skam, ge

çici 15 inci madıddde, «Ydmıimli malî müşaMMıer kuru
lumun giderleri 3 yıl süre ile her yıl Maliye ve Gümı-
riülk Balkamlığı bültçesime konacak olan ödenıelklüen kar-
şıılarair» demiyor. Hallbulk'i, yüce Mıedlsiin kalbuil efttUği 
geçici 14 ündü maldldeniin sandan bir öncekii fılkrasıında 
şu hlülklülm var : «Üç yılMc süremin bitimıimdte yenliden 
Üyeliğe gdbkimıelk mülmlkündür.» Deımelk ki, yenli bir 
Ikanun gdfiirilımeyecek, bu mıetot devam ddeoelk. 3 yıl1-
dan somra bu kurulum giderlerli nereden fca!rş!İanaca!k7 
Çünlkü, geçidi 14 ündü madde, 3 yılldaın sonra kuru-
tki'n idame edelbileoeğinli açık ve seçik bir şıelfcilıde gös-
ıteriyorllar; hallbulki 15 indi maldde, 3 yıl' slüıreylle bültçe-
ıdlein ıkarşılandığını slöyllüyor. Bu çelıişlkıi n'aisıl gideırile-
cdk? Sayın ba'kani'n oevaplamıaisını rica ddliyarumı 

IBAŞKAN — Sayın Balkan, buyurun. 
IMALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değenl'i üyeler; müsaade edensenîiz, gieçici mıadı-
deyi bir kere beraber dkuyalıtn : «Yemtiınli Malî Mü
şavirler Kurulunun giderleri, üç yıl süneyle her yıl 
Maiye ve Gümırük Bakanlığı bütçeslime kıomacak olan 
Ödemelktert ikarşıllamır.» 
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ıŞîmldü, biır kurul teşekkül eltitiLrîiItiiyior; bu kurul kal
kacak, bittakıım faadiyeitler yapacak. «Bu kurulun yâ  
pacağ» m'a&raıfikıu karşiam'ak üzere MaHilye ve Giümı-
Ttik Bakanlığı bulfiçasline bir ödenek konur, diyor; ya~ 
trsinii malî müşavirlere degiıl, tıpkın Sermaye Piya'sa&fc 
Kurultu gjlbi, Vetm'inli Malî MÜşaivirlbr Kuruluna pa
ra öderıiir. Sermaye Piyasası Kımıllu da kııruitoıuışlüu'r; 
«(Bu kurulun belli bir süne masraflarını karşılamak 
özere btaitdeye ödenek konur» denımıijşltıir; bu da o iş 
irinidir. 

Efendim, BaBcanflar Kurulunun seçeceği kurul:, bu 
işe önderlik yapacak olan kurul, en çok 3 yıl içinde 
kiertdilslinden beklenen tfştdrnllterİ yapar, bilbıırir Ve ihltü-
yact olan parayı' da bu bütçetdeicıi ödenekten alır, Ku-
rulDuın zalmanı bflötii; o Zamana kalda-r «gar işbaşına gel
miş, çalışan yeminli malî müşavirler, «IBir oda taşefc-
kfül dtiüirelıilm» derllerse, -ki, kanun mldtriinlde vaırdır-
(kıanıunlaı o da kurulur; arltılk bu kurula ilhlfciyaç da ol-
mayalbilir; ama 'ödamun kurutaaısıı gerekdbl'ir... Bir 
•kurul gerdklildir; bu kurulu o zaman kim saçecdklfcir? 
O kurulu yamli'niM malî rrtüşavirler seçeceklerdir; ar
ltılk, işbaşında olan, ça&ışan, para kazaman yeımiiınılli mil
lî müşavirler seçeceklerdir, paralarını da keddiOeri 
öldeıyecdkl-erdlir. O bakımldain, ikMni birblirînıe parallel 
olarak 3 yılık bir süreyle talhdilt dtlmlişizidir. 

Arz ıdderiim ıdfenldim. 

©A^KAN — Teşdkkür dderilm Say m Baklan. 
M'aldldte üzerinde önerge vardır; ofcultuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
357 sura sayılı Kanun Ta&anısın'in birinci bölümlü, 

38 inci maıdıde ille eklenen geçici 15 imdi tnadldenlin 
mdljlınıden çıkarııtoaısıınıı arz ve tdklf dderiz. 

Saygferıimızflia, 

Rıfalt Bayazılt 
Kahramanmaraş 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Aziz Kaygısız 
Kars 

Vedifoi Akın 
Konya 

Ertouğrul Gölkgün 
Aydın 

Kaıdrli Allfcay 
Antalya 

•Osman Bahadır 
Tralbzon 

IBASKAN — Komisyon?.. 
IPLAN VE BÜTÇE KÖMÎSYtONU BAŞKANI 

OENÖÎZ TUNCE'R (Kayseri) — KaMmıyoruiz efera-
dliim< 

iBASKAN — Hüküm'dt? 
ıMALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEIMOÇÎN (Bursa) — Kaitimııyo-
ruız< 

IBAŞKIAN — önerge salhülbi konuşmak işitiyor mu 
'©fendim? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramaemaraş) — Açıktır 
efendimin 

BAŞKAN — Açıktır, evet. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbull edenler... 

Kalbull dümıeyenHer... önerge kalbul edilmemiştir. 
Geçici 15 indi maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edertller... Kalbul eftadyenllfer... Geçici 15 inici 
madde kalbull «dimidir,, 

IDeğerl mllldüvdkilleri, çerçeve 38 inci maddeyi, 
kalbul edillen geçici 12, 13, 14 ve 15 indi miaiddölerîe 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
lbull dürnıeyeriar... Kalbull ödillm'ilşltlir. 

Değerli milldtıvdklilleri, 53 ündü madldeden sonra 
yeni bir 54 ündü mlaidden'in tasarıya1 eklenmek üzere, 
Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen maldde 54'ü oku-
'iuyıoruım : 

MADDE 54. — 193 sayillı Kanonun 63 ündü 
ımaıddes'inlin birimdi fıkrasının 3 nulmaralıı bertdıi aişağı-
»dalkü şeklillde degişltlirillmiş vte fıkraya aşağıldafcİ 4 nu-
ımaralîı ibanit 'dkl'enmliştir. 

*&4 IMlülkellefin şahısına, eşine ve küçük çocukla
rına a'lt hayalt, ölüm, kaza, hıalsMlık, sakatlık, işsizlik, 
analık, dolgum ve tansi gibi şahiis sigortaları için hiz
met erbabı taralından ödenen primler (Sigortanın 
Türkiye'de kalin ve merkezi Türkîyeldte bulunan bir 
sigorta şirketi nazldiınde akldddillmıiş oHnıaisa ve sigorta 
prilm'inin ödenldiği ayda dîde edilen ücrdt üızerdndfen, 
kanunla kurulu sioisyal güvenlik kuruımllarına hlizmelt 
erbabı hisisıesıi olarak hesaplanan priürn veya aidattın 
aylık tultamnı aşmıaırnaisı şartıyla.),» 

«4; Senldikalar Kanıunuı hülkülmılerin© gör'e, sendi
kalara ödenen aiıdaltlar (Şu k'aldar ki, aidatın ödientdli-
ğin'in lüevıslik «dülmiösü şaritltıır.),» 

IBAIŞKAN — Maldde üaerınlde söz allmak isteyen 
var mı? Yok. 

Önerg'3 'de yoktıur. 
54 ündü rniaıdldey'i oylarınıza sunuyorum : Kabul 

ddenier... Kalbul dtoeyenler... M,adide 54; 53 üncü 
maldddden sıonra 54 ündü maldde olarak kalbul edilmiş-
'tir. Diğer maldde numaraları buna göre teselsül etffci-
nitecelkltlir. 
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İStayım milletvek'iHIerî, maddeleri dün birer numara 
ilerleterek yütfülöüyordufc. Ş'iimldü, ek madde koyduğu
muz için, maddeler kendi numaraları ile yürüyecek
tir. 

İMaldlde 74'lü okutuyorum : 
'MADDE 74. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka

nununun 23162 sayılı Kanunun 6 neı maddesiyle deği
şen 8 inci maddesinlin 1 numaralı bendi yürürllükltem 
kaldırılmış, 3 numaralı bendi ile 9 numaralı 'bendinin 
Ibirinci p'araigralfı aşağıdaki şekilde değiıştirilimiş ve 
maddeye aşağıdaki 13, 14 ve 15 numaralı bentler ek-
lemlmıişltir, 

|«3. Türkiye'ye' döviz olaraık getirildiğinin tevs'ik 
edilmesi kaydıyla Türkiye'de işyeri olan veya daimî 
ıtemıslilci bulunduran dar mükellefiyete tafbi kurumla
rım yurt dışı faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar.» 

(«Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin ve iş ortak
lıklarının yatınım indirimimden yararianam kazançları 
ı(Gelir Vergisi Kanununun yatırım indmlmine ilişkin 
hükümleri sermaye şirketleri, kooperatifler ile iş or
taklıkları hakkında da uygulanır. Ancak kalkınma 
planı ve yıllık programlarda özel öneim taşıdığı belir-
ıtfi'fen sektörler ile kalkınmada öncelıikli bölgelerde ya
pıkta yatırımlar dolayısıyla yaltırıimcı sermaye şirket-
lıeri ile kooperatiflerin ve iş otftaklıfclarımn bu yatı-
rıimları iç'in yatırımı indirimi oranı % 60, bffimsel araş
tırıma ve gelştkime yatırımlarında ise % lOO'ldür.)» 

(«1!3Ü lAnioniim şirketlerim gerek kuruluşlarında, ge
rek serma'yelerin'i artırdıkları sırada çıkardıktan his-
ıse senetlerimin itülbari değerlerinim üzerinde elden çı-
kartlmaisınlda'n, dağıtılmamak ve borsaya kayıtlı olmak 
şartıyla elde etltlikleri kazançlar.» 

«14, IBeş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla bu 
Kanuna göre yapılan devirlerde münlfeisij'lh kurumun 
devir öncesi sıon blilaınçosiunda gömülen zararlar dev
ralan kurulmca beyan edilen kurum kazancımdan in
dirilebilir. Bu indirime ilişkin şartlar, usul ve esaslar 
IMalüye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.» 

ı«15. lOkul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yaltak (kal-
k'ınimalda öncelülklii yörelerde 35 yaltak) kapasitesinden 
az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin (huzur
evleri dahil) işletilmesinden elde edilen kazançlar il
gili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye ve 
Gümrük Bakanlığımın belirleyeceği usul ve esaslar da-
Ihilinde 5 yıl süreyle kurumlar vergismiden müstesna 
'tutulurlar. Istlüsna, kuruluşların faaliyete geçtiği tarih
ten itibaren başlar. 

'Bu kuruluşların kalkınmada öncelikli yörelerde 
kurulması halinde bunlardan elde edilecek kazançlar 
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yukarıdaki şartlar dahilinde 10 yıl süreyle kurumlar 
vergisıiniden müstesna tutulur. 

'Bu kazançlar Gelir Vergisi Kamununun 94 üncü 
maddesıime göre tevfciffaıba taibi tutulmaız. Ortaklara da
ğıtımı kâr dağıtımı sayılmaz. 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon, ısaıniiyorum söz 
Jstdıyoırisuouzi 

ıPLAN VE ©ÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİUÎ FAHRETTİN KORT (Trabzon) Sayın 
'Baişkamıoı, ıglörüşmelklte olduğumuz 74 üncü mnaidde-
nin üçümıoü parlaigrajfıınıim başıma (9) rıajkaımmın gelmesi 
lazım. 

(BAŞKAN — «ISteılmlaye şirketleri ile kooperatif
lerim ve iş loı̂ tafkllılklarjıjniiırı...» sekimde devanı eden 
üçüncü paralgralfım Ibalşınaı f(9) rakıajmıınıını gelmesi la
zım, dilyıotfsuınuz ve Ibiui- sekide düa t̂iilyorsumuız. 

PLAN VE (BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAiN-
VBKİUİ FAHRETTİN KURT (Tra|bzon[) — Evfct 
efenditm. 

'IHAIŞKAN — Teşekkür ederim, 
Madde, komilsyomum teklifi üzerime, söylendiği 

biçimde düzelltlilmiıştilr!. 
İDeğerUJ ımilietyek'iİerli, madde üzerimde söz ajl-

smaık içim şu aınia ikıaldian Başkanlığa yapılam müra-
caaltlaırı sıraya göre a|rz 'ddiyotruim': Milliyetçi De-
mokraisii (Partisi adıma Sayını ıRufajt ©ajyazıt, S(osya|l-
demıokraJt Hafllkçı ıFarti iadınia Sayın Emiver Özcam; Şa
h ıs ta aldıma Salyum Vural Anfcajr% 

iBalşIkaı Söz akmak jslteyem vajr mı? Ylok. 
İMidüyetçü Demıdkraisi FaırjtıiSli Grubu adıma, Sayın 

Rıfat ıBayazılt; buiyuruın efenıdim. 
IRIFAT BAYAZIT (Kialhralmanmıajralş) — Fenni 

JÖsİiımyeM koinuşjaca|kltı Staym IBaşfcanjiim, 

iBAŞKAN — Sajym IBalyaızıt, IbMteki kayıtta böy
leydi, 'belki yanlış ıgeîrruilştir.. Saitlfı oaızar ediyonsu-. 
nuz.,4 

iSoöyaildemokıiaıt Halkçı Faritii ,Gru)bu adına Sa.-
yıni Einver özcıam; ıbu'yurun efenıdim. 

SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Toikalt) 
' — ISayım lBasjkam, değeri1! üyeler; tasarımım 74 ündü 

majddeslimitaj, lözel'ikle 14 mUmiarailı ıbeınJdime ülişjkim gö
rüşlerimi vıe grubumun igöriüşDeriin'i belirtmek ilstiyo-
riim. 

İBu 14 numıaıralı bentte, «jBeş yıldam fazk makle-
dlllmdk şaırttiylkj bu Kainutııa glöme yapıla|n detvirteılde 
münjftes'ilh kurumum ıdeVir öncesi ısion biamçioısuııda gö
rülen zaraırlaır devir alam kurumca beyanı edien ku
rum kaızancımdam 'itaıdlirlebilir» dentilyior; bunum ıge-
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rdkçesi olaırak • da>, zarar edem), iyi yönetilmeyen şir
ketlerin, ibir başkaısa tarafırDdan alınarak, elde e4ini-
lemk ibu zarardan taitarıllmaisı ve daha verimli bir 
sekide işl«tnı«ye açılması hususu getirilmiş. Ancak, 
bu görünüşte, ilyti işlemeyeni, kurujlimuş bir üretim 
bfriknMıı, (üirötiim sürecine IkaızandırJmaisı gibi ibliir iyi 
nıîyetin baişk'aı bir yönümü İdle görmezlikten gelemeyiz. 
Şöyle ki; Zarar lödlen) 'zararlı bir üretim bMmîni sa
tım alan başka ibiir kârlı kurum, ıbu zararı kendi be
yanından; indirebilmekte, bu, beş yıla etale (elfeailer) 
edildbimdkltödlir. IBaşkaı bir deyimle, zararlı kuıcuı-
mun ısatın afkıa (bedelinin bir tanını yaj da (tama
mım böylece blirı yerde devMle ble ödetdbilmekitedir, 
Bumıu 'bîr örnekle açıklamak istiyorum. Örneğin, (A) 
şiirföeiti, islon bilançosunda, 45 milyon lira zarar gös
teriyor ya' da bu şirketin bila|nçasunda 45 milyon 
itfa zarar gözükmektedir ve dlilyelıim ki, bu şirketi • 
bir başka, kurum, her yıl 1,5 miyar lirat kâr eden bir 
başka <!B) kurumlu atlıyor. Diyelim ki, ısatın ajlan bu 
kâri (B) korumu, ,{]A) kuruimuaıu 2 milyar liraya) aidi1; 
yani zararlı Ikıuruimu, kârlı olan iflB) kurumu 2 milyar 
lira değer karşılığı aildı, majssetti. Şimdi bu durum
da birinci yJdia kârlı kurumun; 1,5 milyar liranın 
yüzde 461sı olan 690 mlyon lira, ikinci yılda da, 
yine 690 milyon lira ve sonuçta üç yılda 2 müyar 
70 ırniyon, lira vergi ödemesi gerekecek iken; Ibu ku
rum, 'zararlı bir kurulmuj 2 miyara satın almııiş ol
maktan dlolafyıı hiç vergi1 ödemeyeceği gibi, vergi 
Ödemekten kaçınma yolu açılmış olacağı glibi, bir 
de bunun ötesinde, zararlı bir kurumu saltan alma 
karşılığı 2 milyar lira ıbedel olarak ödediği veya öde-
meyi vaa;t ettiği miktarı 70 mlyon lira fazlasıyla, 2 
miyar liraya devMiten geri almış gilbüi bir konumda 
kalacaktır. 

Değerli' üyeler, bir yerldle devlet, verimli çalış
mayanı, zarar elden ya da tilflals etmiş, üretimini dur
durmuş olan bir üretim bMmİnii tekrar ekonomiye 
kazandırmak amaciınıdadır, (Halen ülkemizde bu du
numda olan birçok üretim birimli varldır; özellilklie 
«çok örtalkh» adımı verfdiğimilz, yurt dışında çalışan 
İşçilerin katkılarıyla; kurulmuş birçok şirketler vardır. 
Geçen y i Sayın (Sanayi 'Baklanımızın açıklamaları 
doğrulltusunda ıdaı, sanıyorum bunlarınj 300 tanesi 
ekottomik olanak çalıştırılajbilir niteliktedir. Ta(bıiî, 
bunılarıin çoğu ison derece modem bir şekilde kurulı-
rmüş, bitımlilş ve ısadeoe bir 'döner serlmayeye 'IbJtiyaCi 
olan üretim bitfirnlleri ya, da şirketlerdir; bunların 
sadece bir' döner Biermaıyıe efcısliklkleri vardır. Eğer 
devlet olarajk bunuj isaığjar ilseniz, bu firtnakjr, bu 

bMmkr, ülke ekonomisine gerçekteni çok büyük 
katkıları sağlayajbil'ecdklerdir. Zaten bunların çoğu 
da ılhraıcajta yönelik mal üretmek için kurulmuşlar
dır. Bumdan dolajyı, TÜrkilye'ıriinj, ihem içerideki üre
tim kapasitesini aırltuıa|cajk ve işsizlik (sorumuna çözüm 
getirecek, hem yan ısanaıyieri, özelikle Orta Ana-
doluda kurulmuş oldukları için, Anaidöluıda 'ekono
mik ve sosyal açıdan bir oanlanmayaı neden olacak, 
ekonotmimizin canlannıalsına yol açacak; hem de ürdt-
tilklerii malları ihraç ödenek, büyük bir döviz girdi
sine nöden olacalkla|rıdlır. Dolaiyıısııiylia, Ibunların lolulrnlu 
bir sekide ekonomiye kazandırılmaları, herkesin 
gönülden arzu; ettiği bir Idujrumidur. 

ıNe vajr ki, biz delvlelt olanak, hangi kurumu, ne 
yapacağımızı açıkça belirtmez itok, biz devlet olarak, 
«flanca; Ikuırumu şu ışu dsaıslar dahilimde kuriüaraca)-
ğız; gerekliyse (sübvansiyon yapacağız» demez isek, 
tasarıda oldutğu gibi muallak bir şekilde bırakırsak 
(yanıi baişlka; firmalar g!e&, ahr ise) ve bunun esas 
ve usullerinin ne olaioaığın» şu anda fcaın|un kbyucu 
olarak ylüoe Mıediils bilmez lise o zaman gerçekten 
bu olayın nasıl ıgdişeceğini kimise tahmin edemez. 
Devletin ısüjbvanısiyon yaparak, direkt olarak bu za
rardaki firmaların bir enyanıterini yapıp, kuritarma 
yoluyla ekonomliye dalba fazla katkıda; bulunma yolu 
dururken; böylece hangi fiırmıanın niçin, nasıl kur
tarıldığım kajmujdyuinda ve yetkililer 'düzeyinde de 
açık olarak görme imkânı var iken bu maddedeki 
gibi gayet muğlak, <4Ba|şka| bir firma alir.kurltarır 
ise beş yıla; ısürerlilm; beş yıl içinde vergiisindein düşe
rek bunu amorti eder» demek, bir yerde kendi kendi
mizi 'aldatmak oluyor. Çünkü, (sonuçta yine devlet 
kesesinden, devlet bütçesinden çııkjacağı için, bunu 
devlet, doğrudan doğruya kendisi kurltarajblir; hem 
de çok sistematik bir şekilde ıbu kurtarılaibilecek fir
maların o durulma, niçib düştüklerini iyice inceleyerek 
Ve bunlara 'beli net kıstaslar getirerek, bu kustaislarn 
ve sübvansiyon ya da fcuır!tarmaj üsül ve esaslarını 
kanunun içine açıkça koyarak, daha sağlıklı bir 
çerçeve liçeriisine otortiulalbilir idi Ne yazık ki, ka
nunun bu maddesinin bu bendi, bu açıklıktan' ve 
netlikten süo derece uzak. Blu nedenle, gönül 'istemez 
ama, takarım lerîki yılarda), ıbu zarardaki şirket-
lerip kurtıarılmalsı münaisöbetıiyle - haıyalî iihracaitta 
olduğu gibi - TCrkljyemizin çeşitli köşelerindienı yanık 
kokuları gelebiliri.; lAirzu tetmöyiz ama;, bu tehlike var
dır; hükümetin dikkatini çdkmeyi, ısalyın üyelerin 
dikkatini çekmeyi bir görev biiyorum. 

IBu düşüncelerle hepinize saıylgulajr sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ozcan. 
Milliyetçi Demokrasi Parftlilsi Grubu adına Sa

yın Fehmi Islirnydli; buyurun. 
MDP GRUBU ADINA FENNÎ tSIİMYELÎ 

(Balıkesir) — Sayın ıBaglIcanj, ıdeğerli mMetvekileri; 
74 üncü majdldlonjin 14 üncü beridi üzeriınide durmak 
(İşitiyorum. 

Bu benltte ifade dditeb Ihuısuls şudur1: «Beş yıldan 
fazla naklddiim'eımdk şartıyla, (bu kanuna göre yapı
lan: ddviirierde, münfesih kurumun devir öncesi son 
bilançûisun|da görülen zararlar, devralan Ikuıruımca be-
yan edilen kurum kazancından inıdidlelbilir» diyor. 
Şu hailde, durumu bozulmuş olan herhangi <bir şir
ketin, ıaktif ve ıpialsilfiyle dliğer ıhir şirkete devredü-
mesi hainde, devralan şirketin, kurum kazancından!, 
beş yıl müddetle, devredilen şirkettin zararları düşü
lebilecektir. Olay, biraz daha açtığımız zaman, 
vergiden hür vazgeçme ofllalyıldıır. Şu halde, devlet, 
ekonomiye birltalkıım iktisadî işldtmıeleri kazanldırimak 
ımaksaldııyla, vergiden vazgeçmeyi, tercih edilen hır 
yol olarak ıgötrm'dktddk'. Şüphıdsliz, bu, üzerinde du
rulacak (biri keyüiyet olabilir. 

Anloalk, meselenin kanaatimce o iki boyutu var-
<to. Onlardan hür tanesi, herhangi şirketi ayakta 
tutalım; devrettiğimiz şirketi aiyalktıa «utmak tilçlin bir-
ıtalkım çareler mi düşünelim, yoksa bunu münhası
ran; yalnız ıdevir haline, ib'ir balşka şiırkdt tarafından 
asimlle ddflmesli hadisesine mi münhasır kılalım? Ka-
naat'ilmıoev Türkiye'de, Türk sanayicisinin, Türk .tüc
carının mazisi çok geniş değildir; bu şirketleriin fcu-
rulmajsınidıa alın terleri vardır; şu halde nasıl önemi 
olan, bizatihi devredilen şirlketi ayakta tutabilecek 
çareleri hep (beraber araştırtmaktır. 

IMaaldsef, bu maldde ibu imkânıı getirmiyor ve eko
nomiye kazaridtalmajsı haidüses'inli, mutüaka), bir şirke
tin diğer şirkete bağlanması veya o şirket taralfmidan 
afbsorbe edilmesi hadfeesinie bağlıyor ki, kanaa|tıilm-
ce Türkiye'nin gerçeklerfine biraz ıtefs düşen ve biraz 
dvtvel dle üfalde ettiğini gilbi, 'affın teriyle vücuda, gelimiş 
ve son ekonomik sebeplerle {lyüklsek faizler vesair 
sebeplerle) borçlarını Ödeyemez halle ıgelmilş olan bu 
şirlketlerj ıhir başka şirkete doğru kaldırmanın, şüp-
hesiz, birajz fazla ıin|salflsız bir hareket olacakı kanaa
tini taşıyorum; 'hu kelimeyi külanlrnak meühuriyte-
itünıdeyim. 

ikinci bir nidkta şulduri: Bu Ihaldisiede Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı, 'bütün bu odaya 'ilişkin esasları 
ve usulleri tespit edlecdldtiaj. Benim kanaatimce tabiî, 
bu fevkalade cesur bir maldldddk; tajhrnin ederim kli, 
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bumdan sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığının başı 
fevkalade ağrıyacaktır. 

Komîsyonida da ifalde ettim; «Türkiye'de devre
dilecek şirketler portresi itibariyle inedir?» diye bir 
suali tevcih ettim; onun ceva|bını alajmadım; ama gör
düğüm bir vakıayı da hemen naklettim. Bu kanun 
tasarısı komisyonda; görüşülürken, gazetelerde, «Ba
tık şirketler aranıyor» ilanları var 'İldi; dikkate şayan 
bir inıoktajdır. <Batık şirketleri arayacaksınız ve ka
zançlınızdan bu şirkdtUerin zararlarını düşecek birtakım 
fotörnüliler bulacaksanız!.. Enteresandır; yani, vergii 
Ödememen'in çarelerini, yölannı araştıracaksınız.,, 
Demdkraslihin en güzel tarafı, Türkiye Büyük Millet 
Meclîsinde, hep beraber, açık tarafları ortaya koya
rak meseleleri teşrih etmektir. Şüphesiz, meseleyi bu 
•istikamette aıldığımızda, maisanjin hangıi tarafımda bullu-
nuırsajk bulunalım, iktidar veya muhalefet olanak, 
«Hayır, böyle bir hal tarzı, bizim düşünebileceğimiz 
hal tarzı olmamak lazım gelir» diye düşünüyorum ve 
meselenin biraz daha teltfcik edünesine bu sebeple lih-
ıtiyaç vardır. 

'«Ekonomiye şirıketHeri kazandıralım...» Bunda 
mufialbıkım, dliyeceğilm hiçbir nokta yoktur ve Maliye 
Ba|kanlığının bu nloktaldalki düşüncesii ile tamamen 
mutabık olduğumu, kazam|dırma fonksiyonunda (mu
tabık olduğumu ifade etmek 'istiyorum; ama «Nasıl 
kazarııdiıraüiım?» möselesiini hep beraber lomuzHiayahm, 
bunun; 'sorumluluğunu münhasıran Maliye ve Güm
rük Bakanlığına bıralkmayalım, esasları buralda tes
pit edelim. Esasları tespit dderdk Mahiye Bakariığına 
bir çıikış noktası bullüiyor lisdk ve hele hete davrolu-
nan şi'r̂ k©tlerlin müteşehbislenini' ayakta tutabiliyor dlsefc, 
onun hal tarzlarım gdtirdbiiyor İsek, şüphesiz, terci
he şayan bir hareket tarzı Jçkıde bulunuyoruz, dle-
mdkltiı;." 

Bu sldheple, MıMilydtçi Demiokıralsi Partisi Grubu 
olarak, bu maddenin komisyonjdıa yetenHi miktarda 
görüşülmediğini, meseleye, biraz evvel arz ettiğim bo
yutlar içiinde komilsyonlda hir ıdefa daha; eğilmek la
zım geldiğini üfalde etmek isliyorum ive maddedeki 
bu ihendin bir daha görüşülmesini temin edecek is
tikamette bir önerge ide vermiş bulunmaktayız. ö,nıer-
ge kalbule sayarı gömülür lise, şüphesiz, şirketlerin 
kurtaırimaisı; ama şirketlerle berajber mÜiteşebbMerin 
de 'ayakta kalmasına 'imkân verecek bir zemin hazır
lanmış olufe 

Teşekkürlerimi ve ısaygıiaram sunuyorum efen
dim. (MDP sııral'arınldan 'alkışlar) 
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'BAŞKAN — Teşdktoür ederim Sayın Isfcıyeli. 
Şalhısı aidına, Sayın Vural Arılkan; (boyurun. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; benim bu madde üzerinde arzım 
iki konuda olacak. Birincisi, zararlı müesseselerin 
devralınması konusu; diğeri de 3 numaralı benttir. 

İzin verirseniz, 3 numaralı bentten başlıyorum. 
«Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edil
mesi kaydıyla Türkiye'de işyeri olan veya daimî tem
silci bulunduran dar mükellefiyete tabi kurumların 
yurt dışı faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar di
yor. 

Hep biliyoruz ki, gerek Gelir Vergisinde, gerek 
Kurumlar Vergisinde iki tip mükellefiyet var: Biri, 
tam mükellefiyet; Türkiye içinde ve dışında elde et
tikleri gelirlerden vergi ödüyorlar; diğeri de, dar mü
kellefiyet; işyeri veya daimî temsilcisi var, sadece Tür
kiye'deki elde ettiği gelirler üzeninden vergi ödüyor. 

Şimdi bentte diyor ki, «...dar mükellefiyete tabi 
kurumların yurt dışı faaliyetlerinden elde ettikleri ka
zançlar.» 

Bu, tam mükellef kurum olsa, anlarım, onlar için 
zaten hüküm var; ama dar mükellefin bizatihi Tür
kiye'de elde ettiği gelirler vergiye tabi, onların yurt 
dışı faaliyetlerinden elde ettiği gelirler vergiye tabi 
değil ki, dövizi getirmek suretiyle onlara bir kazanç 
istisnası getiriyorsunuz. 

Ben, herhalde mankafalığımdan olacak, bu ko
nuyu bir türlü anlayamadım; «Acaba altında bir şey 
mi var» diyorum, teknik olarak söylüyorum; açıklar
larsa çok memnun olacağım. 

İkincisi, farz ediyoruz ki, altında hiçbir şey yok, 
sapasağlam zemin ve hakikaten anlayamamışız. Siz, o 
zaman niye dar mükelleflerin elde ettikleri kazançla
rın tamamını istisna ediyorsunuz da, kendi ihracat
çılarınıza, kendi turizm şirketlerinize, kendi döviz ka
zandırıcı muamelelerde bulunan şirketlerinize belirli 
bir nispette bunu veriyorsunuz; yani eşitliği ihlal edi
yorsunuz?.. önce benim, 3 üncü bent hakkında edin
mek istediğim, öğrenmek istediğim, hatırıma gelen 
bilgi bu. 

Geliyorum şimdi, zararlı kurumun satın alınma
sına. Min gayri haddin, bugün Dünya'da da yazdım 
ve şu örneği verdim: Bir Uzay Şirketi var, 1 milyar 
lira zararlıdır; işletme sermayesinin olmamasından 
ötürü çalışamıyor. Buna karşılık, bir de Dünya Şir
keti var; Dünya Şirketi de, Allah artırsın, güçlü mü 
güçlü, imkânlı mı imkânlı... Vergi paketi çıkınca, o 
şirketi almaya gözlerini diktiği için, hemen gidip el 
sıkışıyor, alıyor ve 1 milyar liralık zararı da kendi 
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kazancından mahsup ediyor. Devletin, o Dünya Şir
ketine yaptığı sübvansiyon, tasarıdaki hükme göre, 
460 milyon liradan ibarettir. Bilmiyorum, eğer şir
ket kurtarmak istiyorsak, zararlı şirkete verelim de, 
o çalıştırsın. Bu, vergiden fedakârlık etmek suretiy
le, büyük sermayenin himaye edilmesi anlamını ta
şır. 

Acaba bunun vergi tekniği açısından mahzurları 
yok mu? Var. Biliyorsunuz, bizde zararların mah
subu 5 yılla sınırlı. Zararlı şirketin, diyelim ki, zararı ' 
7 yıldır devam etmiş, birikmiş. Zararlı şirket o sene 
kâr etseydi, ilk 2 yıllık- zararını mahsup edemeye
cekti. Demek ki, burada devletin bir kazanılmış hak
kı vardır, mahfuz hissesi vardır; yani zararlı şirketin 
mahsup edemeyeceği bir durum vardır; kazançlı ol
saydı!.. Siz, zararlı şirketin mahsup edemeyeceği du
rumu, satın alan şirkete veriyorsunuz. Binaenaleyh, 5 
yıl geriye doğru birikmiş zararların belki mahsubu
na imkân verebilirsiniz. 

İkincisi, bilançolarda görülen miktarlar; birik
miş zarar miktarı ve bir de devir dolayısıyla meyda
na gelebilen zarar olabilir. Şimdi, bu birikmiş za
rarların mı mahsubu yapılacaktır, yoksa devir dola
yısıyla hâsıl olan bizatihi zarar da mahsup edilebi
lecek midir? Yasanın kaleme alınışından öyle anlaşılı
yor ki, o da mahsup edilebilecektir. Bu, devletin ver
diği hakkı, mükelleflerin daha da suiistimal etmesine 
müsaittir; çünkü, zararlı şirket satar, düşük bedelle 
satmış görünür, devir zararı büyütülür ve örnekte 
verdiğim 460 milyon liralık zarar, belki 800 milyon li
raya ulaşır. 

Kaldı ki, konu, sadece Türkiye'de incelenmiş bir 
konu değil, mukayeseli hukukta da incelenmiş bir 
konu; «Kâr - zarar trafiği» adı veriliyor. Biliyorsu
nuz, bizim vergi sistemimiz Alman kaynaklı. Neden 
Alman kaynaklı? Çünkü yapımında, Profesör Neu-
mark'ın başkanlığında, Alman kültürüyle yetişmiş 
Alaybek ve Ferit Melen Beyefendi de dahil olmak 
üzere belirli bir heyet çalışmış. Olay, orada münaka
şa edilmiş ve netice bu konuyla ilgili Alman Yük
sek Vergi Mahkemesinin görüşü olan, «Zarar mües
sesesi şahsîdir ve bunun ölüm dolayısıyla dahi nakli 
mümkün değildir» şeklinde oluşmuştur. Aynı husus 
Amerika'da da vardır. 

Binaenaleyh, Sayın Islimyeli'nin de söylediği gibi, 
zararlı şirketleri kurtarmak istiyorsak, vergi sistemini 
zedelemeksizin, vergi sisteminin delinmesine imkân 
bırakmaksızın ve vergiden çıkarı devletin sağladığı 
intibaını vermeksizin yapalım. 
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Saygılar sunarım. (Bağımsızlar sıralarından alkış
lar) 

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

yın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de zararlı 
şirketler konusunda konuşmak ve bu arada uygula
madan birkaç örneği dikkatlerinize sunmak istiyo
rum. 

örnek 1. Eski yıllarda (çok da geç değil, beş altı 
yıl öncesinde) uygulamada şöyle durumlarla karşı
laştık : Hisse senedi ve tahvil ihraç etmek isteyen 
şirketler, muhasebe oyunlarıyla, gerçek durumlarının 
aksine, bilançolarında kâr gösterdiler. Buna karşı, 
hisse senetlerini toplamak isteyen şirketler beş altı yıl 
hep zarar gösterdiler. O küçük hisse senetleri sahip
leri, kâr dağıtımı olmadığı için, kâr alamadıkları için, 
hisse senetlerini bu kişilere ucuza kaptırdılar. • 

örnek 2. Holdingler veya şirket gruplarıyla ilgili 
olarak çok basitleştirilmiş bir örnek vermek istiyo
rum : (A) üretim şirketi, (B) üretim şirketi ve (C) 
pazarlama şirketi, holdinge bağlı. Genelde üretim 
şirketleri halka açık; ama pazarlama şirketleri genel
de aile şirketleri veya daha küçük çapta, halka açıl
mış şirketler durumundadırlar. Bakıyorsunuz, üretim 
şirketleri, pazarlama şirketlerine göre daima daha az 
kâr gösteriyorlar; kâr dağıtımı da tabiî daha az olu
yor, pazarlama şirketlerinin ortakları daha fazla kâr 
alıyor. Ne yapacak şimdi holding? Üretim şirketini 
zarar ediyor gösterecek; pazarlama şirketine devret
mek suretiyle, ondan sonra da gene kendisine bağlı 
bir şirkete, belki de o zarar eden şirketi satın aldıra
cak. Bu mümkün; bu bir örnek. 

Şimdi, izin verirseniz, Sayın Başbakanımızın bu 
konuyla ilgili görüşlerinden bazılarını okumak istiyo
rum : «Sıkıntıda olan şirketlere devletin yardım et
mesine taraftar mısınız? Niçin devletleştirmeye kar
şısınız?»; sual bu. Cevap: «Ülkede 2 milyonu aş
kın işsiz insan iş beklerken, işletme ya da idarî be
ceriksizlikleri • yüzünden zarar etmiş şirketlere devle
tin para vermesini, büyük bir suç olarak kabul edi
yorum.» 

Aslında, vergiden vazgeçmekle, zararları mahsup 
ettirmek suretiyle, bir nevi, gizli, şirket kurtarmış 
oluyorsunuz; hilei şeriyye oluyor. Bir örnek vermek 
istiyorum. Yardım ettiğiniz zaman işsizliğe de çare 
geliyor mu? Gelmediğini ispat edeceğim. 

İstanbul Sanayi Odası, 500 büyük şirket konu
sunda bir araştırma yayınladı. Şirketlerin kârları art
mış; ama işçi sayısına, çalışan sayısına bakıyorsu-
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nuz, bir evvelki sene 500 büyük şirketin çalışan sa
yısı 360 bin, bu sene 330 bin; İstihdamda 30 bin aza
lış olmuş. Demek ki, kârları artıyor, istihdam aza
lıyor; bu bakımdan teşvikler de yerine gitmiyor de-

I mektir. 
Şimdi, ben merak ediyorum ve hükümete sormak 

istiyorum: Ortadireği ve sade vatandaşları ne zaman 
teşvik edeceğiz^- Şu sözümle de bitirmek istiyorum: 
«Varak-ı mihrü, vefayı kim okur, kim dinler?» diyo
rum; saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Bir sual 
sordular,' cevap verebilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; üzerinde tartıştığımız mad
dede iki önemli konu var. Bir tanesi, bazı değerli ko
nuşmacıların «şirket kurtarma» diye bahsettikleri 
bölüm; bir tanesi de, dar mükellefiyet hadisesi. 

Değerli üyeler, memleketimizde çeşitli grupların, 
"özellikle yurt içinde çalışan ve yaptıkları tasarruf
larla memleketlerinde bir tesis kurulmasına özenen 
vatandaşların kurduğu şirketler var. Bu şirketlerin 
maalesef pek azı bugün itibariyle başarılı bir çalış
ma yapabiliyorlar. Bunların bir kısmının sermayesi 
yetersiz, bir kısmının yeri yanlış, bir kısmının yöne
timi uygun olmamış; hatta bir kısmı, maalesef, çe
şitli imkânlar yaratılmak suretiyle, o pırıl pırıl arzu
larla kurulan; doğduğum köyüme, 'doğduğum şehri
me bir hizmet yapayım arzusu ile hir araya gelen iş
çinin parasının da ortadan çarçur edilip belli bir gru
bun eline geçmesine sahne olmuş. Bunların birçoğu 
iyi bir teknolojiye sahip, birçoğu eğer iyi çalıştırıla
bilirce, bu memlekete büyük katkılar sağlayabilecek 
makinelerle teçhiz edilmiş. Burada hedeflenen şir
ketler, genellikle bu şirketler. Gerek işletme serma
yesinin olmayışı, gerekse iyi yönetilememesi gibi bir
takım nedenlerle bugün itibariyle çalışamaz duruma 
gelen, kâr- edemeyen, zarar eden bu kuruluşların jça-
lıştırılır hale getirilmesi, memleket ekonomisine ka
zandırılması amaçlanmıştır. Düşününüz, yüzbinlerce 
ve yüzbinlerce, milyonlarca ve milyonlarca liralar 
dökülerek bir tesis kurulmuştur; bu tesisteki maki
neler bugün çalıştırılamadığı için çürümektedir. Bu 
tesiste çalışıp alnının teri ile, evine, çoluğuna çocu-
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ğuna ekmek parası götürecek işçiler işsizdir. Bu te
sisler çalıştırılabilirse, önemli bir istihdam imkânı do
ğabilir. 

Şimdi biz diyoruz ki, bu tesisleri, aynı konuda 
veya benzeri bir konuda iş yapan, para kazanan 
başka bir şirket tamamen devralırsa, tamamen satın 
alırsa veya iki şirket bilançolarını birleştirirse, zarar 
eden şirketin zararlarını öbür şirket devralabilsin. Bu, 
bir teşvik unsurudur. Eğer bu teşviki vermezseniz, bu 
faaliyeti yapacak bir şirket ortaya çıkmaz. Eğer, «Ben 
bu işi beceririm» diyerek, bir masraf yaparak yola 
çıkan bir şirket varsa ve hakikaten fcu şirket, maa
lesef orada atıl vaziyette duran bu millî serveti ça
lıştırabilir, bir istihdam yaratabilir, memleket ekono
misine bir katkıda bulunabilirse, neden biz bu şir
kete bir teşvik vermeyelim?.. Daha mı beş on sene 
beklesin? Nasıl dsa bize faydası yok; varsın çürüsün 
bu tesisler, bir kenarda dursun mu diyelim? Hayır. 

Arkadaşlarımız, «Efendim, acaba bu bir vergi ka
çırma kapısı olmaz mı? Acaba, birtakım kötü insan
lar, 'Batık şirket arıyorum' diye ilanlar verir, millet 
birbirini satın alır, süratle vergi kaçırma başlamaz 
mı?» gibi birtakım sorular getirdiler. 

Tabiî, birtakım esaslar, hükümler koymazsanız, 
böyle şeyler olabilir; ama «Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı, bu hususta konulacak esasları tespit eder, 
ilan eder» diyoruz. Resmî Gazetede kamuoyuna ilan 
edilecek olan bu esaslar, denetleme usulleri, herhalde 
kolay kolay vergi kaçırma kapısı olarak kullanıla
maz. 

Arkadaşlarımız, dar mükellefiyetle ilgili beyanda 
bulundular. Tabiî, konuyu hangi açıdan ele alıp, na
sıl müdafaa etmek gerekiyorsa, bazen öyle dile ge
tiriyorlar. Mevcut kanunda, dar mükellefiyetle ilgili 
bir madde var; madde 11'de şöyle deniyor: «1 inci 
maddede yazılı kurumlardan, kanunî ve iş merkezle
rinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanlar, 
yalnız Türkiye'de elde ettikleri kurum kazançları 
üzerinden vergilendirilirler.» 

Bu tür şirketlerin zaman zaman karşılaştıkları 
problemleri var. Bu şirketlerin teklifleri üzerine, Dev
let Planlama Teşkilatının önerisi ile konu tekrar ele 
alınarak, biz, bunların yurt dışında elde ettikleri ka
zançlarının kapsam dışı olduğunu söylemekle, zaten 
kanunda madde halinde bulunan ifadeye bir açıklık 
getirmekteyiz; buraya yepyeni bir usulü gökten icat 
edip koymuyoruz; kanunda mevcut bir maddeye açık
lık getiriyoruz. ^ 

Değerli milletvekilleri, dikkatlerinize ve bilgileri
nize arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Reşit Ülker, böylelikle size söz hakkı doğ

du; buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, yüce 

Meclisin sayın üyeleri; benden evvel konuşan arka
daşlarım, konunun birçok yönlerini ifade ettiler. Ben 
arkadaşlarıma katılıyorum, bu yüzden tekrar ifade 
etmeyeceğim; ancak ben, başka bir noktayı arz et
mek istiyorum. 

Bugün Türkiye'de, şu maddeyle doğrudan doğru
ya ilgili olarak, yüzde 90 işçi şirketleri var, - eli
mizde istatistik olmadığı için ben geniş tutarak söy
lüyorum - yüzde 10 kadar da, batmakta olan, zarara 
girmiş şirketlerin devri bahis mevzuudur. Öyleyse, bu 
madde getirilirken, birinci planda göz önünde bulun
durulacak plan, işçi şirketleridir. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu konudaki fikrimi 
nazarî olarak söylemiyorum; uygulamaları bilen, uy
gulamalara rastlamış bir kimse olarak arz ediyorum. 
Türkiye'de işçi şirketleri kuruluyor. Aslında, Türk in
sanının vatanseverliğinin ve kalkınma isteğinin bir 
sembolüdür bu işçi şirketleri. Ayağında ayakkabısı 
yok ve işçi şirketine para yatırıyor; «Benim Türki-
yem kalkınsın; benim Türkiyem, Almanya, İsviçre, 
Belçika gibi olsun» diyor. Ancak, ekonomik hayat 
acımasız ve amansız oluyor... Bunun yanında, çoğu 
zaman bu işçi şirketlerinin yönetimleri, bu işlerden 
fazla anlamayan ve şirketin ekonomik yönlerini bil
meyenlerin elinde kalıyor; yönetim işini, cami derne
ği veya mahallede yapılan dernek gibi düşünüp, onun 
gibi idare edilir zannediyorlar. Halbuki, karşılarına 
tamamen ağır ekonomik işletme sermayeleri mesele
leri çıkıyor ki, öyle mefhumlar şirketin başına ge
çenlerin aklının kenarına hile gelmiyor, örneğin, bir 
temel atıldığı zaman, sevinç içerisinde, «Fabrikamız 
oluyor» diyorlar ve sonra bir de bakıyorsunuz ki, za
rara girmiş ve işletilemiyor. 

Değerli arkadaşlar,' işte bu arada, bu şirketleri ka
patıp, almak isteyenler ortaya çıkıyor. Bu şirketlerin 
bazıları doğru dürüst çalışırken, yönetimlerine adam 
sokulup ihtilaflar çıkarılıyor ve şirket perişan edili
yor, sonra da haraç mezat satılıyor. Böylece başka
ları da, 3 - 5 milyara mal olmuş bir şirketi 200, 300 
ve hatta 100 milyon liraya kapatıyorlar. Bunları ga
zetelerde de okuyoruz; hayatın içinde de, olduğu gibi 
görüyoruz. 

Bu madde çok iyi bir niyetle getirilmiş olabilir ve 
şüphesiz ki, öyledir; ama biz burada yasayı yaparken, 
bundan ne doğacağını düşünmeliyiz. Bundan, her şey
den önce vergi kaçakçılığı doğar. Burada arkadaşı-
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mm, «zararlı şirket» ilanları konusuna katılıyorum; 
çünkü, onları ben de gördüm. Daha bu kanun çık
madan, zararlı şirketler aranıyor, belki de mevcut im
kânları kullanmak istiyorlardır, ama yarın bu kanun 
çıktıktan sonra, bu ilanlar daha da çoğalacaktır. 

Şimdi, sayın bakanımız, burada söylediğimizin ta
mamen tersine bir yaklaşımla, işçi şirketlerinin kur
tulacağını ifade ediyorlar. Ben bu konuda tamamen 
tersine düşünüyorum. Çünkü, bugün Türkiye'de bir 
sermaye yoğunlaşması, büyük şirketler ve tekeller di
ye bir şey var. Yeni Anayasamızın 167 nci maddesi,. 
tekelleri yasaklamış olmasına rağmen, bugün için te
kellerin yasaklanmasına ait bir kanun çıkmadığı için, 
yalnızca bir Anayasa hükmü olarak kalmıştır. Bir 
büyük sermaye var ve bu, kendine benzer bütün te
şekküllerin hepsini avucunun içine almak istiyor. Bu 
dönemde çıkarılacak böyle bir maddenin işçilere hiç
bir katkısı bulunmayacaktır; çünkü zaten şirket dev
redilmiş oluyor; devredilmiş olunca da, onun işçilerle 
ne ilgisi kalacak?.. Çünkü şirket, işçilerden çıkıp, za
rar ettiği için, bir başkasına satılıyor. Ben maddeden 
bunu anlıyorum; tabiî, yanlış da anlamış olabilirim. 
Dolayısıyla, tasarı içinde işçilere herhangi bir yardı
mı ve teşvik unsuru yok. 

Vergi kaçakçılığını yakalama konusuna gelince: 
Vergi kaçakçısını yakalayamadığımız, bugün, gün gibi 
aşikâr... Şu 12 kanun demetine konulan maddelerle 
kaçakçılığı önlemek için haddinden fazla sert tedbir
ler; yani teknik tedbirler yerine ceza tedbirleri getir
dik. Aslında, bu tasarının kendisi, Türkiye'de kaçak
çılığın henüz önlenmediğini ortaya koyuyor. Bunu, 
artık, hiç önleyemezsiniz; çünkü bu kaçakçılık, bura
da bizim verdiğimiz izin üzerine oluyor. Kaçakçılık 
olmuyor ki... Biz burada bu konuya ait bir kanun çı
karıyoruz, bir fıkra koyuyoruz; o da gidip yapıyor. 
Bunun kaçakçılık neresindedir?.. 

Bu sebeple, bu madde, lütfetsinler ya, benden ev
vel konuşan arkadaşlarımızın verdikleri önergede 
söylendiği gibi geri adınsın, üzerinde durulsun - Ben 
üzerinde durulacak hir tarafını görmüyorum - veya
hut da bunun metinden tamamen çıkarılması lazım. 
Kısa zamanda bunun ne neticeler verdiğini göreceğiz, 
bize nasip olursa burada da konuşacağız; ama böyle 
bir konuşma bize nasip olmasın; bu yanlışlık burada 
düzeltilsin. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Madde üzerinde önergeler vardır, geliş sırasına 

göre okutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Vergi Kanunu Tasarısının 74 

üncü maddesinin 14 üncü bendiyle batık şirketleri 
ekonomiye kazandırmak amacıyla batik şirketleri 
devralan şirketlerin kurum kazancından, bu şirketle
rin 5 yıllık zararım düşme yetkisi alınmak istenmek
tedir. 

Bu suretle devlet,, bahis konusu zarar kadar ala
cağı vergiden vazgeçmektedir. Durum böyle olunca 
batık şirketlerin esas sahipleri uhdesinde kalmak kay
dıyla devletin alacağı vergiden vazgeçmesi, daha adil 
bir tasarruf olacaktır. 

14 üncü bendin bu görüşe göre değiştirilmek 
üzere, maddenün Plan ve Bütçe Komisyonuna hava
lesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fenni Islimyeli Ferit Melen 
Balıkesir Van 

Rıfat Bayazıt Haydar Koyuncu 
Kahramanmaraş Konya 

ismail Şengün 
Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının çerçeve 74 üncü maddesiyle düzenlenen 5422 sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 indi maddesirin 
9 numaralı bendinin birinci paragrafının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini ve maddeye aşağıdaki 16 nu
maralı bent hükmünün eklenmesini arz ve teklif ede
riz 

Pertev Aşçıoğlu Göksel Kalaycıoğlu 
Zonguldak Ankara 

Mustafa Kemal Toğay Kemal Iğrek 
İsparta Bursa 

Ali Rıfkm Atasever 
Tekirdağ 

«Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil, sermaye 
şirketleriyle kooperatiflerin ve iş ortaklarının yatırım 
indiriminden yararlanan kazançları (Gelir Vergisi Ka
nununun yatırım indirimine ilişkim hükümleri ser
maye şirketleri, kooperatifler ile iş ortaklıkları hak
kında da uygulanır. Ancak, kalkınma planı ve yıllık 
programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerle, 
kalkınmada öncelikli bölgelere yapılan yatırımlar do
layısıyla yatırımcı sermaye şirketleriyle kooperatifle
rin ve iş ortaklıklannMi bu yatırımları için yatırım 
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indirimli oram yüzde 60, bilimsel araştırıma ve geliş
tirme yatırımlarında ise yüzde 100'dür)» 

«16. — Kurumların safî kurum kazançlarından 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sosyali Sigorta
lar Kurumu, Bağ - Kur giıbli kanunla kurulan emek! 
ve yardım sandıklarıyla, Ordlu Yardımlaşma Kurumu 
ve 2983 sayılı Kanunla kurulan Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına sermayeye iştirak 
nispetinde isabet eden kısmın yansı, Bu istisnadan 
yararlanabilmek için iştirak edilen kurumda yetkili 
organın anılan kârlar hakkında kâr dağıtım kararı al
mış olması şarttır. 

GEREKÇE : Yapılan düzenleme ile yatırım ya
pılan dar mükellef kurumların yatırım indiriminden 
yararlanmaları açıklığa kavuşturulmuştur. 

Kanunla kurulan söz konusu kuruluşlarım serma
yesine iştirak ettikleri şirketlerdeki kâr payları üzer 
rinden ödenen Kurumlar Vergisinin yarısı, vergi ala
cağının iadesi şeklinde bu kuruluşlarca geri alınmakta, 
dolayısıyla vergi yükü yüzde 20 olmaktadır. Bu uy
gulamanın nedeni, kanunla kurulan sosyal güvenlik 
kurumlarınım, Kurumlar Vergisinden muaf olmaları
dır. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sosyal Si
gortalar Kurumu, Bağ - Kur ile, Ordu Yardımlaşma 
Kurumu ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi 
Başkanlığının ek vergi yükü ile karşılaşmamaları için 
söz konusu değişikliğin yapılması gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 74 üncü maddesinin 3 numaralı bendinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Vural Arıkan 
izmir 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Sabit Batümlu 
İstanbul 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Hayrullah Oka 
izmir 
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(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı kanun, tasarı* 

sının 74 üncü maddesinin 14 numaralı bendinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Vural Arıkan 
İzmir 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Selalhattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkın

da Kanun Tasarısının 74 üncü maddesine eklenmesi 
önerilen 14 üncü bendin madde metninden çıkarü-
masını öneririz. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Cemal özdemir 
Tokat 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

M. Nuri Üzel 
Eskişehir 

Günseli öikayo. 
İstanbul 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Mehmet Kemal Gökçoıa 
Bursa 

Y. Salih Güngörmez 
Kocaeli 

HayruMalh Olca 
İzmir 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

IBAŞ/KAN — önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutup, işleme koyuyorum: 

14 üncü bendin bu görüşe göre değiştirilmek üze
re maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 
arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli ve arkadaş
ları, 
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BAŞKAN — Komisyon?,. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ABMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi?.. 
FENNİ İSLİMYELI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

biraz evvel gerekçesiyle arz ettim1; teşekkür ederim.» 

'BAŞKAN — Peki efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum1: 
74 üncü maddenin 3 numaralı bendinin metinden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve arkadaşları, 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi?.. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 

önerge açıklandı efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
önergeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştıir. 
Sayın Vural Arıkan ve arkadaşlarının önergesiyle, 

Sayın Reşit Ülker ve arkadaşlarınım önergesi aynı 
mahiyette olduğundan, birleştirerek işleme koyu
yorum: 

74 üncü maddesinin 14 numaralı bendinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve arkadaşları, 

IBAŞKAN — Komisyon?,. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz efendim, 

26 . U , 1985 O: 1 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
1 TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakan Turgut 
Özal tarafından 19 Aralık 1983 günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde okunan hükümet programından çok 
kısa bir paragrafı okuyorum: «Şirket ve banka kur
tarma operasyonlarına, büyük miktarlardaki meblağ
ları tahsis etmenin doğurduğu mahzurları, uzun uzun 
anlatmayı gereksiz buluyorum.» 

Aslında, biz burada, hükümet programını savu
nuyoruz; siz reddedliyorsunuz. İçtüzüğünüze göre, Sa
yın Başbakan da'hil, bütün ANAP milletvekillerinin 
partiden ihraç edilmesi gerekir. 

Saygılar sunarım. (SHP, MOP ve Bağımsızlar sı
ralanandan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan, 
önergeleri oylarınıza sunuyorum; Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmeıriştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Zonguldak Milletvekilli Pertev Aşçıoğlu ve arkadaş

larının önergesi: 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının çerçeve 74 üncü maddesiyle düzenlenen 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi
nin 9 numaralı bendinin birinci paragrafının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesirii ve maddeye aşağıdaki 16 
numaralı bent hükrnünün eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«(Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil, sermaye 
şirketleriyle kooperatiflerin ve iş ortaklarının yatırım 
indiriimftnderi yararlanan kazançları, (Gelir Vergisi 
Kanununun yatırım indirimine ilişkin hükümleri ser
maye şirketleri, kooperatifler ile iş ortakları hakkında 
da uygulanır, Ancak, kalkınma planı ve yıllık prog
ramlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörler ile 
kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlar do
layısıyla yatırımcı sermaye şirketleriyle kooperatifle
rin ve iş ortaklarının bu yatırımları için yatırım in
dirimi oranı yüzde 60, bilimsel araştırma ve geliştir
me yatırımlarında ise, yüzde lOO'dür.)» 

«16. Kurumların safî kurum kazançlarından Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Bağ - Kur gibi kanunla kurulan emekli ve 
yardım sandıklarıyla Ordu Yardımlaşma Kurumu ve 
2983 sayılı Kanunla kurulan Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığına, sermaye iştirak nispe
tinde isabet eden kısmın yarısı. Bu istisnadan yarar-
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lanabilmek için, iştirak edilen kurumda yetklü orga
nın anılan kârlar hakkında kâr dağıtım kararı almış 
olması şarttır.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİÎLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?., 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KUıRTGEBE ALHTEMIOÇÎN (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden açıklama yap

mak isteyen?.. Yok. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

Plan ve Bütçe Komisyonu ekseriyetle salonda mıdır? 
"BAŞKAN — Katılmadılar Sayın Şengün. Katnlırsa, 

ekseriyet arıyoruz Sayın Şengün; katılamadıkları za
man ekseriyet aramıyoruz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Müspet veya 
menfî... 

BAŞKAN — Evet, katılmadılar Sayın Şengün. 
'önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edıilmliştir, 
Sayın milletvekilleri, şiimdi kabul edilen önergeye 

göre, çerçeve maddelerim şu şekilde olması gerekiyor... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, oy

lamaya geçmeden evvel, usul1 hakkında yerimden bir 
konuyu arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Çerçeve maddede değişiklik yapı
yoruz Sayın Kuşhan; sonra vereceğim. 

Yenli kabul ettiğimiz önergeye göre, çerçeve mad
deler şöyle oluyor: «Maddeye aşağıdaki 13, 14, 15 

ve 16 numaralı bentler eklenmiştir.» 
Sayın Komisyon, demin bir 9 uncu numara ilavesi 

vardı. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VBKİLl FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
(Başkan, demin 9 numara olarak, size ilave edilmesini 
sunduğum konuyu, sonradan aramızda görüştük, böy
le bir numaranın konmasına gerek olmadığına karar 
verdik. 

BAŞKAN — Biz de eski haliyle bırakıyoruz, 9 
numarayı kabul etmiyoruz. 

Sayın Kuşhan, oylamadan önce söz astemlişitiniz 
zannediyorum. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz bir hususu yerimden arz etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzüğümüze göre, 

oylama işlemi esnasında, komisyonun önergeye ka
tılıp katılmaması, elbetfceki onun iradesi dahilindedir. 
Ancak, komisyon üyeleri veya başkanı, kim olursa 
olsun, bakanlar ve milletvekilleri dahil, herkes Genel 
Kurula saygılı olmak ve en azından o nezaketi gös
termek mecburiyetindedir. Oylama yapılırken, siyasî 
bir hülle yapılmak istenmiş olsa dahi, arkasından 
Başkanlık Divanı, komisyonun biraz önce beyan et
miş olduğu menfî iradesini oya sunmak durumunda 
•olunca, komisyonu temsil eden kimsenin, nezakıeten 
de olsa, «katılmıyorum» diye menfî oy kullanması 
iktiza ederdi. 

özellikle, durumun zalbıltlara geçmesi ve Başkanlık 
Divanının bu konuya dikkatlerini biraz daha teksif 
etmeleri yönünden bu sözleri söyledim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN •— Anlaşılmıştır Sayın Kuşhan. Usule 
aykırı bir durum yoktur. 

FERİT MELEN (Van) — Ortaoyunu oynuyorlar. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞÎKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KORT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, şahsıma sataşma yapıyorlar. 

BAŞKAN — Artık oylamaya geçiyorum efendim, 
74 üncü maddeyi, önergeyle kabul edilen değişik 

şekliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, Plan ve 
Bütçe Komisyonundan istifa ediyorum; lütfen, zapta 
geçsin. (ANAP sıralarından, «Sağol» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Zapta geçmiştir efendim. 
Değerli milletvekilleri, çalışma süremizin sonuna 

gelmiş bulunuyoruz. O nedenle, gündemdeki konuları 
sırasıyla görüşmek için, 27 Kasım 1985 Çarşamba gü
nü, alınan karar gereğince, saalt 14.00'tc toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.52 
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V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, or

man dışı bırakılarak Hazinece vatandaşlara kirala
nan arazilere ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/690) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Maliye ve Gümrük Bakanın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

Davut Ahacıgil 
Balıkesir 

1. 1949 yılında orman tahdit çalışmalarında, or
man 'bitişiğinde, ormandan kazanılan ve ekilen, 1983 
yılında da tespitte orman dışı 'bırakılıp Hazine adına 
tescili yapılan bu araziler, Hazinece vatandaşa kira-
lanmaktadıır. 

2. Bu yerler 1939 yılı tahririnde kişiler adına 
kayıtlanmış ve vergileri de ödenmiştir. 

3. Zilyetlik devamlı süre gelmiş olduğuna göre, 
bu yerlerin ilk tespitteki sahiplerine, varsa mirasçıla
rına, verilmesi düşünülür mü? 

Bakanlığın bu konudaki görüşü nedir? 

T C . 
Maliye ve Gümrük 'Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı : Mile 4/3 '$b. Md. 21.10.1985 

3361-22765-39498 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎLGÎ : 1.10.1985 gün ve 7/690-4403/170G9 sayılı 

yazınız. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in il

gide kayıtlı yazıları ekinde gönderilen orman dışı 'bı
rakılarak Hazinece vatandaşlara kiralanan arazilere 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevaplandırılahilmesi 
için Tarım Orman ve Köyişler1 Bakanlığının bilgisi-
nede gerök duyulduğundan, adı geçen Bakanlık ile 
yazışma yapılmaktadır. 

Alınacak bilgiyi müteakip soru önergesinin cevap-
landırılalbileceğkıi 'bilgilerinize arz ederim. 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
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CEVAPLAR (Devam) 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı : Mile 4/3 Şb. Md. 7.11.1985 

3361-22765/41744 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : a) 23.10.1985 gün ve 7/690-4403/17069 

sayılı yazınız. 
h) 21.10.1985 gün ve 3361-22765/39498 sayılı 

yazımız. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Ahacıgil tara

fından orman tahdit çalışmaları sonucu orman dışı 
(bırakılıp Hazine adına tescil edilen ve Hazinece va
tandaşlara verilen arazilerle ilgili olarak açılan soru 
önergesinin cevaplandırılabilımesi için Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının bilgisine de gerek duyul
duğu ilgi (lb) sayılı yazımızla arz edilmişti. 

Ancak, verilen 15 günlük ek süre içerisinde de 
henüz adı geçen Bakanlıktan bir cevap alınamadı
ğından Millet Meclisi İçtüzüğünün 97 nci maddesi 
gereğince 15 günlük mehil verilmesini arz ederim. 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcehe Alptemoçin 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı : Mile 4/3 Sh. Md. 24.11.1985 

3361-22765/43943 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : a) 1.10.1985/23.10.1985 gün ve 7/690-

4403/17069 sayılı yazılarınız. 

b) 7.11.1985 gün ve 3361 -22765/41744 sayılı ya
zımız. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Ahacıgil tara
fından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve 
7/690 No.lu varideye kayıtla Bakanlığımıza gönderi
len yazılı soru önergesi incelendi. 

önergede, 1949 yılında yapılan orman tahdit ça
lışmalarında, orman bitişiğinde bulunan veya orman
dan kazanılan ve ekilen yerlerin, 1983 yılında yapı-
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lan tespitte orman dışında bırakılıp Hazine adına tes
cil edildikleri, bu arazilerin bilahare vatandaşlara 
kiraya verildikleri, halbuki aynı yerlerin 1939 yılı 
tahririnde kişiler adına kayıtlandıkları ve vergilerinin 
ödendiği 'bildirilmekte, devamlı zilyetlik süresi geç
miş olduğuna göre bu yerlerin ilk tespitteki sahipleri 
ve varsa mirasçılarına verilmesinin düşünülüp düşü
nülmediği sorulmaktadır. 

1. Konu Bakanlığımızdan ziyade, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığını (Orman Genel Müdürlüğü) 
ilgilendirdiğinden anılan Bakanlığın görüşleri isten
miştir. 

Tarım Orman ve Köylşleri 'Bakanlığından' (Orman 
Genel Müdürlüğü) alınan 6.11.1985 gün ve OGM. 
Kd. 1. lBD-10/2342 sayılı yazıda, 6831 sayılı Orman 
Kanununun ı(1744 sayılı Kanunla değişik) 2 nci mad
desine göre, orman niteliğini yitiren yerlerin, çoğun
lukla hak lehtarı zikredilmeksizin orman rejimi dı
şında bırakıldığı; ancak Orman Kadastro işlemler'in
de itirazsız olarak orman rejimi içinde kalmış tapulu 
yerler varsa bunlara ait tapuların malikleri ve diğer
lerinin Hazine adına çıkarıldığı belirtilmiş, ayrıca 
6831 sayılı Kanunun (2896 sayılı 'Kanunla değişik) 
2 nci maddesine göre de orman sınırları dışına çıka
rılan yerlerin Devlet Ormanı ise Hazine, tüzelkişiliği 
haiz Kamu Müesseselerine ait orman ise bu mües
seseler adına, hususi orman ise sahipleri adına tescil 
olunacağı kaydedilmiştir. 

Diğer taraftan 20.10.1983 gün ve 2924 sayılı «Or
man Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kındaki Kanun» ile de 1974 yılından bugüne kadar 
orman rejimi dışına çıkan ve çıkarılacak olan yerle
rin kimlere ve nasıl verileceği beli esaslara bağlan
mıştır. 

2. 'Bu konuda Tarım Orman ve K'öyıgteri Ba
kanlığından (Toprak ve Tarım Reformu Genel Mü
dürlüğü) alınan 17.10.1985 gün ve 2155/2745 sayılı 
yazıda ise, 

(Hazine adına orman dışına çıkarılan arazinin, 5 
Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3155 sayılı Su
lama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği esasla
rına göre; Bakanlar Kurulu ile ilan edilecek uygula
ma bölgelerinde bu tür arazinin dağıtım ve tescil iş
lemlerinin yapılabileceği 'belirtilmiştir. 

Orman rejimi dışına çıkarılan arazinin, orman 
tahdit sınırları içerisine alındığı tarihte işgal ve zil
yetlik bakkı düşeceğinden, zilyetlik iddiasında bulu
nan kişilerin bu gibi arazi üzerinde (tercihe şayan bir 
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hakları da bulunmayacağından zilyedi veya varisleri
ne verilmesi, mümkün bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

Ahmet Kurtcefoe Alptemoçin 

2. — \Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Sarı
yer Emniyet Amirliğinde görevli bir polis memuru
nun reşit olmayan bir kız çocuğuna tecavüz ettiği 
iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un yazılı cevabı (7/713) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından, yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla talep ©derim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

1. 5.8.1985 - 6.8.1985 tarihleri arasında, İstanbul 
Sarıyer Emniyet Amirliğinde 'görevli bulunan polisler
den biri tarafından, reşit olmayan bir kız çocuğunun 
«ırzına geçildiği» ve bir diğer kız çocuğunun «ırzına 
geçilmeye teşebbüste bulunulduğu» doğru mudur? 

2. Doğru İse, sanık saptanmış ve hakkında ge
rekli yasal işlemler yapılmiş mıdır? 

;3. Olaydan sonra mağdurelere ve yakınlarına, 
ırza geçtikleri iddia edilen polislerce, olayı kimseye 
anlatmamaları için, baskı yapıldığı doğru mudur? 

4. Vatandaşın can ve malını emanet ettiği poli
sin içerisinde bulunan bu tip «sapık»larıni polis teş
kilatından ayıklanması için ne gibi çalışmalar yap
maktasınız? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 22.11.1985 
Daire : Personel 

Şube : İşlemler B-3 
Sayı : 4031687 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
1UG1 : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliğinin 24 Ekim 1985 gün ve Kanunlar ve Ka
rarlar Daire Başkanlığının 7/713-4581/178Ö3 sayılı 
yazısı. 

IDgi yazı ekinde gönderilen, Sayın Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, Sarıyer Emniyet Amirliğin
de görevli bir Polisin, reşit olmayan bir kız çocuğu
na tecavüz ettiği, diğer bir kız çocuğuna da tecavüz 
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etmek için teşebbüste bulunduğu iddiasına ilişkin, ya
zılı soru »önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Cevap 1. Olaya konu olan iki kızın 5.8.1985 ta
rihinde, Tarabya plajı istikametinden otostop yapa
rak dönüşlerinde, rastlamış oldukları bir şahsın sevk , 
ve idaresindeki otoya binerek, Sarıyer Kooameşe ; 
mevkine geldiklerinde; kızlardan birisinin otonun ön J 
kısmında oturduğu 'halde, diğerinin arka kanepede oto 
şoförü ile sevişirken, görevlilerce görülmesi üzerine, 
haklarında kanunî işlem yapılmak üzere Sarıyer Mer
kez ©aşkomiserîiğine getirilmişlerdir. 

Aynı gün, haklarında yapılmakta olan tahkikat 
dosyasının tamamlanması mümkün olmadığından, 
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, kızlardan birisi 
6.8.1985 günü tekrar karakola getirilmek kaydıyla 
babasına tösüm edilmiş, diğeri ise ikâmeti olmadı
ğından karakolda tutulmuştur. Kanunî işlemleri ta
mamlandıktan sonra, 6.8.1985 tarihinde Adliyeye sevk 
edilmişlerdir. 

Adliyece sanıklar serbest bırakılmışlar ise de; Hâ
kim tarafından ablak zabıtasında kayıtlarının bulu
nup bulunmadığının araştırı'lmasının istenmesi üze
rine, tekrar sanıklar memura teslimen karakola ge
tirilmişler, gerekli araştırma ve ikazda bulunulduktan 
sonra aynı gün saat 13.00 sıralarında serbest bırakıl
mışlardır. 

Irzına geçildiği ve ırzına geçilmeğe teşebbüste bu
lunulduğu iddia ©dilen kızların adlî işlemleri sırasın
da alman Doktor raporlarına (göre bakire olmadık
ları, birisinin hayat kadını olarak tescilli olduğu an
laşılmıştır. 

Irzına geçilmeğe teşebbüste bulunulduğu iddia 
edilen kızın babasının, Avukatı vasıtasıyla istanbul 
Valiliğine verilen 19.8J1985 tarihli dilekçe üzerine, 
Valilikçe Sarıyer Emniyet Amiri hakkında soruştur
ma açılmış, soruşturma sonucu disiplin yönünden dü
zenlenen dosya 'görüşülmek üzere ilgili disiplin ku
ruluna intikal ettirilmiştir. 

Keza aynı konuda Sarıyer Cumlhuriyet Savcılığı
na vaki şikayet üzerine, savcılıkça görevsizlik kararı 
verilerek dosya Memurin Mübakematı Hakkında 
Kanuna göre işlem yapılmak için İstanbul Valiliği
ne gönderilmiştir. 

Sarıyer Emniyet Amiri hakkında Valilikçe adlî 
yönden takibata geçilmiştir. 

Adlî ve disiplin kovuşturmaları sonucuna göre şi
kayet olunan Emniyet Amiri hakkında gereken işlem 
yapılacaktır. 

Cevap 2. Yukarıda da belirtildiği gibi, iddia ko
nusuna ilişlkin olarak Valilik ve Cumlhuriyet Savcı
lığına intikal ettirilen müracaatlar üzerine, Sarıyer 
Emniyet Amid hakkında soruşturma açılmış olup, 
disiplin yönünden düzenlenen tahkikat dosyası ilgili 
kurula sevk edilmiştir. Soruşturma dosyasında, disip
lin yönünden Emniyet Amirine herhangi bir ceza ve
rilmemesi gerektiği kanaatinin belirtildiği görülmüş
tür. 

Adlî yönden ise soruşturma halen devam etmek
tedir. 

Cevap 3. Olayı kimseye anlatmamaları için mağ
dur oldukları iddia edilenlere ve yakınlarına hiç b-r 
zaman baskı yapılmamıştır. 

Cevap 4. İBu kabil iddialar Bakanlığımca ciddi
yetle takip edilmektedir. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 
3. ı— Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay

seri Doğumevi Hastanesinin hemşire kadrosuna iliş
kin sorusu ve $ ağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Meh
met Aydın'ın yazdı cevabı (7/718) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağidaki sorularımın, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı Sayın 'Mehmet Aydın tarafından, yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Üner 

Kayseri 

1. Kayseri Doğumevi Hastanesinde hemşire kad
rosu kaç kişiliktir ve şu anda kaç hemşire çalışmak
tadır? 

'2. Doğumevinde çalışan bu hemşirelerden, 
kimler son bir yılda hangi aylarda yıllık izne ayrıl
mıştır? 

3. IDoğumeVine, son altı ay içerisinde, kaç yeni 
hemşire tayin edilmiştir? Kaç hemşire de Kayseri 
Doğumevinden tayinle başka yerlerde görevlendiril
mişlerdir? 

4. Sağlık Müdürlüğü Personel Müdürlüğüne ata
nan şahıs kimdir? Daha önce hangi görevlerde bu
lunmuştur? Bu şahsın ismi herhangi bir şekilde adlî 
bir vakaya karışmış mıdır? 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 22.11.1985 
Hukuk 'Müşavirliği 

Sayı : HM. 9239/1056 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 31.10.1985 tarih ve 7/718-4025/17951 sa
yılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Kayseri 
Milletvekili Mdhmet Uiner'in yazılı soru önerge ce
vabı eklidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
'Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

'Kayseri Milletvekili Mehmet Uiner'in Yazılı Soru 
önergesi 

Soru 1. Kayseri Doğumevi Hastanesinde hem
şire kadrosu, kaç kişiliktir ve şu 'anda kaç hemşire 
çalışmaktadır? 

Cevap 1. Kayseri Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Hastanesinde 62 hemşire kadrosu mevcuttur. Bilin
diği üzere hemşireler Bakanlığımızca i'l emrine atan
makta 544'2 sayılı ti İdaresi Kanununa göre il içi 
atamalar valilikçe yapıltmaktaidır. Hastanede hizmet 
alkımının yoğun olması ve aşı kampanyası hizmetleri 
nedenleriyle daha fazla hemşireye ihtiyaç duyuldu
ğundan anılan sağlık kuruluşunda 5442 sayılı Kanu
na göre 82 ebe-hemşire çalıştırılmaktadır. 

Soru 2. Doğumevinde çalışan bu hemşirelerden, 
kimler son bir yılda hangi aylarda yıllık izne ayrıl
mıştır? 

Cevap 2. Kayseri Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Hastanesinde 1985 yılında: Ocakta bir, Şubatta yedi, 
Martta bir, Nisanda üç, Mayısta beş, Haziranda do
kuz, Temmuzda yirmi'bir, Ağustosta onbeş, Eylülde 
yedi ebe-hemşire yıllık izin kulanmıştır. Ekim ayında 
ise aşı kampanyası nedeniyle hemşirelere izin veril
memiştir. 

Soru 3. (Doğumevine son altı ay içerisinde kaç 
yeni hemşire tayin edilmiştir? Kaç hemşire de Kay
seri Doğum evinden tayinle başka yerlerde görev
lendirilmişlerdir? 

Cevap 3. Kayseri Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Hastanesinde ıson altı ay içinde 15 hemşire istekleri 
doğrultusunda, başka kurumlara atanmış, ihtiyaç ne
deniyle de anılan kuruma 10 ebe-hemşire tayin edil
miştir. 

Soru 4. Sağlık Müdürlüğü Personel Müdürlüğü
ne atanan şahıs kimdir? Daha önce hangi görevlerde 
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bulunmuştur? Bu şahsın ismi herhangi bir şekilde 
adlî bir vakaya karışmış mıdır? 

Cevap 4. Kayseri Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dürlüğünde, Personel Şube Müdürlüğünü, Bursa Eği
tim Enstitüsü mezunu olup 27.6.1975 - 27.4.T981 ta
rihlerinde Ankara Valiliği emrinde, 12.5,1981 -
2.7.1981 tarihleri arasında Samsun Valiliği emrinde, 
16.7.1981 tarihinden itibaren Kayseri Valiliği emrin
de sağlık memuru olarak çalışan Şahin Taciroğlu 
vekâleten yürütmektedir. Sicil kayıtlarının tetkikinde 
adıgeçen hakkında adlî soruşturma yapıldığına iliş
kin herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. 

4. '— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlindeki Ekmek Fırınlarının denetimi
ne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı ^Yıldırım Akbulut' 
un yazılı cevabı (7/725) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. 'Erzurum'da birçok mahalle fırını neden 

kapatılmıştır? 
Soru 2. Erzurum fırınlarında çıkan ekmekler 

neden hamur çıkıyor ve neden belediyece gerekli 
kontroller yapılmıyor? 

Soru 3. Erzurum'da fırın kapasitesi ve çıkarılan 
ekmek kapasitesi az olup, ayrıca mahalle bakkalla
rına da 'verilmediğinden, bu bir karaborsa tezgahla
masına yol açarsa vatandaş soyulmaz mı? 

'Soru 4. Erzurum fırınlarında yapılan ekmeklerin, 
'kalite ve fiyatları konusunda uygunluğunun ortaya 
konması için, etkin denetimler yaptırmayı uygun bu
lur musunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalî İdareler Genel Müdürlüğü 22.11.1985 
Sb. Md. : APK-ARGE-

571 l(8!5)/90908 
Konu : Yazılı soru 'önergesi. 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : TBM'M Başkanlığının 5.11.1985 gün ve 

- Kan. Kar. Dai. Bşk. 7/715-4638/17990 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın

dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su-
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nulıan yazılı -soru önergesine verilen cevabın hir su
reti ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akhulut 

İçişleri Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 22.11.1985 
Şb. Md. APK-ARGE. 

571 fC85)/909O8 
Konu ': Yazılı Soru önergesi. 

Sayın Hilmi 'Nalbanfoğlu Erzurum Milletvekili 
Erzurum İlindeki ekmek fırınlarımın denetimiyle 

ilgili yazılı soru önergenizde yer alan konular Ba
kanlığımca incelettirilmişltir. 

1. Erzurum'da mevcut ekmek fabrikaları ve fı
rınların kontrolü sonucunda, son üç ay içerisinde 217 
adet ceza zaptı tanzim edilmiş, noksan gramajlı ve 
'bozuk 11396 adet ekmek müsadere edilmiştir. Bu 
süre içerisinde 5 fırına 3 ila 10 'gün arasında kapat
ma cezası verilmiştir. 

'2. Erzurumrdaki mevcut ekmek fabrikaları ve 
fırınlar devamlı olarak gerek belediye ve gerekse 
çevre sağlığı elemanları tarafından kontrolleri yapıl
makta, sağlığa aykırı ve noksan gramajlı ekmekler 
müsadere edilerek sorumluları cezalandırılmaktadır. 

3. Erzurum'da halen 27 ekmek fabrikası ile 9 
adet mahalle fırını faaliyette olup 'bunların günlük 

üretim kapasitesi Erzurum halkının ihtiyacının çok 
üstünde bulunmaktadır. Bu se'beple mevcut tesislerin 
hepsi noksan kapasite ile çalışmaktadır. Son aylarda 
eski tip fırınlardan 31 adedi ekmek imalini durdur
muş olup, sadece 'bayi olarak faaliyetlerini devam 
ettirmekbedirler. 'Mevcut ekmek bayilerine ekmek 
dağıtımı yapılmaktadır. Bu nedenle şehirde ekmek 
sıkıntısı çekilmesi, söz konusu değildir. 

4. 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umu
mi Hı'fzıssıhha Kanununa ve hu kanuna göre çıkar
tılmış Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun ekmek çı
kartılmasının denetiminin yapılmasını uygun bul
maktayım ve hu konuda denetimler devam etmek
tedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yildırım Akhulut 
İçişleri Bakanı 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
2981 sayılı Kanun uyarınca valilikler emrinde oluştu
rulan fonlara ve bu fonlardan yapılan harcamalara 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'in yazılı cevabı (7/729) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Baka

nı Sayın Safa Giray tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. 2981 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ve 18.4.1984 tarihli yönetmelik uyarınca valilikler 
emrinde oluşturulan fonlarla ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele göre 8.3.1984 - 31.10.1985 tarihleri arasın
da ve iller itibariyle nedir? 

tiler 
İnşaat ve iskân Arsa bedeli ve Arsa - arazi Düzenleme 

harcı Yapı sayısı cezası sayısı ortaklık payı 

özel idare ve belediyeler imar fonlarından 
devreden bakiye 

Arsa bedeline dönüşen 2805 sayılı Kanuna göre 
bugüne kadar alınan arsa kullanım bedelleri 

Soru 2. Aynı tarihler arasında, Kanunun 20 nci maddesi ve yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca 
fondan yapılan harcamaların türü ve tutarı iller itibariyle ayrı ayrı nedir? 
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T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 21.11.1985 
Teknik Araştırma ve Uygulama 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1-07/îmar Uyg. Dai. Bşk. 

93101,33414,3815 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Ge

nel Sekreterliğinin 5.11.1985 tarih ve 7/729-4649/18001 
sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan' 
in ilgi yazı ekindeki yazılı soru önergesinde 2981 sa
yılı Kanun gereğince kurulan fonlar hakkında iller 
itibariyle bilgi verilmesi istenmektedir. 

2981 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son pa
ragrafında, belediye ve mücavir alan sınırları dışın
daki yapılardan'alınacak harçların tahsil edilecek ar
sa bedelleri ve Kanuna ekli cetvele göre alınacak ila
ve harçların Kanunun uygulanmasında kullanılmak 
üzere kurulacak fon hesabına yatırılacağı ayrıca bu 
fondan yapılacak harcamaların Muhasebei Umumiye 
Kanununa 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa ve 832 
sayılı Sayıştay Kanununa tabi olmadığı hükme bağ
lanmıştır. 

2981 sayılı Kanun gereğince kurulan Fonun Har
cama Esaslarını düzenleyen Yönetmeliğin 4 üncü 
maddesinde, fon gelirlerinin valiler adına Türkiye 
Emlak Kredi Bankası nezdinde açılacak fon hesabına 
yatırılacağı, 10 uncu maddesinde ise, fonların ita ami
rinin valiler olduğu, harcamaların, kanun ve yönet
melik amaçlarına uygun olarak bir program dahilin
de yapılacağı hükmü yer almaktadır. 

Bu nedenle, 2981 sayılı Kanun uyarınca, valiler 
emrinde teşekkül eden ve kullanılan fonlar hakkında 
bu bilginin toplanmasında kanunî zorunluluk bulun
maması, ayrıca ihtiyaç da olmaması sebebiyle gerek
tireceği masrafı ve mesaiyi harcamamak bakımından 
Bakanlığımızda bu bilgi toplanmamıştır. 

Arz ederim. 
I. Safa Giray 

Bakan 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Almanya'da çalışan Türk işçilerinin sosyal güvence
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/737) 
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Tüfkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Durmuş Fikri Sağlar 
• İçel 

1. Alman kamuoyunda büyük yankı uyandıran 
gazeteci Günter Wallraff'ın, Almanya'da çalışan Türk 
işçilerinin yaşadığı kötü koşulları dile getiren yayın 
ve iddialarından haberiniz var mı? 

2. Gerek yayınladığı kitabında, gerekse Alman 
TV'sinde konuşmalarında iddia ettiği ve belgelendir
diği gibi, Almanya'da çalışan Türk işçilerine «Üçüncü 
sınıf insan muamelesi» yapıldığı, her türlü sağlık ve 
sosyal güvenceden yoksun olduğu, işyerlerinde sömü
rülen kişiler gözüyle bakıldığı, sendikal haklardan 
yoksun bırakıldığı gerçekleri ile ilgili olaylara müda
hale edici herhangi bir girişimde bulundunuz mu? 

3. Daha önce de Türk basınında yer alan, özel
likle, Federal Almanya'ya giden kaçak Türk işçileri
nin insan haklarına sığmayan bir şekilde bazı Alman 
ve Türk işbirlikçileri aracılığıyla Alman iş piyasala
rında herhangi bir emtia gibi pazarlandığını biliyor 
musunuz? Bu konuda Türk Hükümeti olarak ne gibi 
önlemler aldınız? 

4. Federal Almanya Hükümeti yetkilileri ile 2 
milyona varan vatandaşlarımızın sosyal güvenceleri 
ile ilgili herhangi bir çalışmanız oldu mu? Yıllardır 
toplumumuz için büyük üzüntü kaynağı olan ve onur 
kırıcı bir durumda yaşayan Türk insanlarının sorun
larını yok edici köklü çözümler ne zaman alınacaktır? 

T.C. 
Devlet ©akamlllığiı 

Sayı : 04-012-1/CI2286 25 . 11 . 1985 
(Konu : Fikri Saığlaır'sm Yaiziı Soru önergesi 
Türkiye ıBüyiük Millet Meclisi Başkanlığına, 
îlgfi : B'agbalkaınflığın 13.1!.1985 güm, KİK. Gn. 

MkJ 18/1Oİ6-12O5/0I6625 sayıli yazısı 
fltgi y&jzı aklimidle alınan ve Salyanı Başbakan adlıma 

tora|fımdaın cıevaplandırıtaııaısı isteneni, yazılı soru öner
gesinle cevap metni İliişlMe sunulmuştur* 

Arzedeımn. 
A. Mesut Yıtaafa 

Devlet Bakamı 
1. Geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanan ve satışı 

kısa zamanda büyük rakamlara ulaşan F. Alman 
Gazeteci - Yazar Günter Wallraff'ın «En Alttakiler» 
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başlıklı kitabı bu ülke kamu oyunda büyük yankılar 
uyandırmış olup ele aldığı konular üzerinde geniş tar
tışmalara yol açmıştır. Sözkonusu kitap kısmen F.. 
Almanya'daki vatandaşlarımızı da ilgilendirdiği için 
konuya ilişkin gelişmeler ve tartışmalar tarafımızdan 
dikkatle takip edilmektedir. Kitabın yayınlanmasını 
müteakip Bonn Büyükelçiliğimiz ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Müşavirliğimiz derhal ilgili F. Alman 
Makamları nezdinde girişimlerde bulunmuşlar ve ki
tapta ileri sürülen ve Türk işçilerinin maruz bırakıl
dıkları iddia edilen istismar olaylarının soruşturma 
konusu yapılmasını istemişlerdir. Nitekim savcılık 
ve diğer ilgili merciler tarafından kitapta belirtilen 
istismar olaylarının ihbar kabul edilerek gerekli so
ruşturmanın başlatılmış olduğu öğrenilmiştir. 

«En Alttakiler» adlı kitabın yazarı Günter Wall-
raff öteden beri F. Almanya'daki toplumsal kurum
ları ve mevcut siyasî ve ekonomik sistemi tenkit edici 
çalışmaları ile tanınmış bulunmaktadır. Bu çalışmala
rında genellikle gerçek kimliğini saklayarak değişik hü
viyetlerle hedef olarak seçtiği toplumsal kurum veya ku
ruluşun iç dünyasına girmek suretiyle kamuoyuna sız
mayan bilgileri derlemekte ve bunları daha sonraki 
yayınlarında kullanmaktadır. Böylece kendi ifadesine 
göre, yasaları çiğneyenlere karşı toplum adına bir 
çeşit «nefsi müdafaa» içinde olduğunu belirtmektedir. 
Günter Wallraff'ın bundan önce yine geniş yankılar 
uyandıran ve F. Almanya'nın en yüksek tirajlı bulvar 
gazetisi «BİLD» ve bunun kullandığı habercilik me-
todlarının konu edildiği «MANŞET» adlı kitabının 
hazırlanmasında yazar söz konusu gazetenin redaksi
yonuna «Hans Esser» takma adıyla girmiş ve kitabın 
neşrinden sonra hakkında gazeteyi çıkaran «Axel-
Springer-Verlag» tarafından açılan davalarda Federal 
Anayasa Mahkemesi, gerçek kimliğini saklamak su
retiyle Wallraff'ın suç işlemiş olduğunu teslim et
mekle birlikte, kitabın yayımı ile kamuoyunun aydın
latılmış olmasındaki faydaların suça nazaran daha 
ağırlıklı olduğu hükmüne varmıştır. 

Günter Wallraffın «En Alttakiler» adlı kitabı 
yayımlandıktan hemen sonra Bonn Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Müşavirliğimizce temin edilerek tarafımız
dan incelenmeye tabi tutulmuştur. 

Yazar kitabın yazılmasından önce «Ali Levent 
Sinirlioğlu» takma adıyla ve «annesi Rum, babası 
Türk» yabancı işçi kimliğine bürünmek suretiyle 
toplumda hedef olarak seçtiği kesim ve kurumların 
içine girerek kendi ifadesine göre ikibuçuk sene müd
detle ses ve video bantlarıyla da belgelendirdiği ince

lemelerde bulunmuştur. Ancak, kitabın ihtiva ettiği 
konular itibarıyla sergilenmek istenenin sadece bu ül
kede bazı toplum kesimlerinde halen mevcut olan 
yabancı aleyhtarlığı veya vatandaşlarımızın küçük bir 
kısmının içinde yaşadığı şartlar olmadığı anlaşılmak
tadır. Yukarıda da işaret edildiği üzere Wallraff ki
tabında öteden beri tartışma konusu edilen ve yabancı 
işçi istihdamı ile doğrudan bağlantısı olmayan top
lumsal müesseseleri ve bu arada genel olarak işçilerin 
işverenlerce istismarını tenkit amacı gütmektedir, ör
neğin «Mc Donald's» adlı restoran zincirinde istih
dam edilen yerli veya yabancı bütün işçilerin maruz 
bırakıldıkları iddia edilen kötü muamele, Katolik 
Kilisesinin halktan kopukluğu iddiası, dünyada ve bu 
arada F. Almanya'da birçok taraftarı bulunan Bhag-
wan mezhebinin gerçek kişiliğinin farklı olduğu iddia-. 
sı, cenaze levazımatı ve defin işlerini yürüten fir
maların yazarın ifadesine göre gayri insanı tutumları, 
bir kısım işsizlerin çaresizlik içinde hayatlarını idame 
ettirmek uğruna ilaç sanayinde kobay olarak kulla
nılmaya rıza göstermeleri ve sözkonusu deney mües
sesesinin insanlık dışı ve sadece kâr amacına yönelik 
tutumu gibi kitapta yer verilen konuların doğrudan 
vatandaşlarımızı ilgilendirmediği görülmektedir. An
cak kitabın önemli bir bölümünü teşkil eden «tşçi 
Kiralama ve İşçilerin Kötü Şartlarda Kaçak Olarak 
istihdamı» mevzuunun Alman İşçilerinin yanı sıra bu 
ülkede yaşayan ve çalışan bir kısım vatandaşlarımı
zın da karşılaştığı bir problem olduğu tarafımızdan 
bilinmektedir. Bu arada Türk işçisi kimliği ile kita
bına esas teşkil eden gözlemlerini sürdüren Wallraff'in 
bu kimliğinden dolayı zaman zaman F. Alman top
lumunun bazı kesimlerinde görülen yabancı aleyh
tarı reaksiyonlarla karşılaştığı anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak kitabın yayınlanmasındaki esas 
amacın, yazarın kendi görüşlerine göre F. Alman top
lumunda yaşayan herkesi tehdit edebilecek bazı prob
lemleri sergilemek olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ya
zarın Türk kimliğine bürünmesinden ötürü bu prob
lemlerin sadece F. Almanya'da yaşayan vatandaşla
rımızı ilgilendirdiği şeklinde bir imajın yaratılmış ol
duğuna burada bir defa daha işaret etmekte fayda 
görülmektedir. 

% F. Almanya'da 311! . 7> < I9ı85 tafriıhi itibariy
le aileleriyle birlikte 1 399 823 vatandaşımız yaşamak
tadır. Yasal statüye sahip olan bu vatandaşlarımızdan 
487 114'ü halen kanuni çalışma müsaadesi ile çalış
makta olup, 30 . 9 . 1985 tarihi itibariyle ise 85 561 
vatandaşımızın işsiz olduğu bilinmektedir, işçilerimi-
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zin 300 000'e yakını Alman Sendikalar Birliğine 
(DCB) bağlı sendikaların üyesidirler. Diğer yabancı 
işçi gruplarına nisbetle Türk işçileri arasındaki sen
dikalaşma oranının daha yüksek olduğu tespit edil
miş bulunmaktadır. Milliyet ayırımının söz konusu 
olmadığı Yönetime Katılma Kanununun imkân ver
diği üzere Türk işçileri işletmeler bazında yönetime 
katılma imkânına sahiptirler. Yine işçilerimizin yoğun 
olarak çalıştığı işletmelerde sendika temsilcisi olarak 
seçilenlerin sayısının küçümsenemeyecek miktarda ol
duğu dikkati çekmektedir. 

F. Almanya'da ikamet etmekte ve çalışmakta 
olan vatandaşlarımızın bütün hakları ikili anlaşma
lar ve o ülke mevzuatına göre güvence altına alın
mış bulunmaktadır. Örneğin 1964 yılında ilk defa 
aktedilen ve zaman zaman güncel ihtiyaçlara göre 
karşılıklı anlaşma yoluyla tadili yoluna gidilen 
Türk - F. Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesine 
göre bu ülkede yaşayan ve çalışan Türk vatandaşları 
sosyal güvenlik bakımından F. Alman vatandaşları
na tanınan bütün haklardan eşit olarak faydalan
maktadırlar. 

Vatandaşlarımızın hakları ikili sözleşmeler ve tek 
taraflı tedbirlerle teminat altına alındığı gibi bunların 
gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi hususu Hükümeti
mizce dikkatle takip edilmekte ve zaman içinde or
taya çıkan promlemlerin her iki tarafın mutabakatı 
ile mümkün mertebe süratli bir şekilde çözümlenme
sine çalışılmaktadır. Münferit bazı problemlerin or
taya çıktığı hallerde ise yurt dışındaki Temsilcilik ve 
Konsolosluklarımız ile bunların nezdinde vatandaşla
rımıza iş hukuku, sosyal haklar, yabancılar mevzuatı 
gibi konularda yardımcı ve destek olmak göreviyle 
ihtisas birimleri şeklinde kurulmuş bulunan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Müşavirliklerimiz ile Ateşlik
lerimiz gerekli her türlü müdahalede bulunmaktadır
lar. Bu cümleden olmak üzere yasal işçilerimizin 
Wallraff'ın kitabında belirtildiği şekilde sürdürülmesi 
söz konusu değildir. 

Günter Wallraff'ın kitabının bir bölümünde ko
nu edilen işçi kiralama müessesesi ve bu yoldan yerli-
yabancı işçilerin istismarı hususları başından beri dış 
temsilciliklerimizce esasen yakından takip edilmekte 
idi. 

Günter MVallraff'ın «En Alttakiler» adlı kitabının 
piyasaya sürülmesinden hemen sonra da Bonn Bü
yükelçiliğimiz ve nezdindeki Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Müşavirliğimiz süratle F. Alman Çalışma ve 
Sosyal Düzen bakanlığı yetkilileriyle temasa geçerek | 
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kitapta iddia edilen istismarı önleyici tedbirlerin en 
kısa zamanda alınmasını ve konunun üzerine ciddi
yetle gidilmesini talep etmişlerdir. 

F. Almanya'da savcılığın kitapta adı geçen ve 
istismara aracılık eden firmalar hakkında başlattığı 
soruşturma halen sürmektedir. Federal Çalışma ve 
Sosyal Düzen Bakanlığı yetkilileri meseleyi başın
dan beri dikkatle takip etmekte olan ve derhal gerek
li girişimlerde bulunan Bonn Büyükelçiliği Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimize kanuni soruştur
maların yanısıra sözkonusu Bakanlığın talimatı üze
rine Federal Çalışma Kurumu tarafından idarî ted
birler alınmasına ilişkin çalışmaların başlatılmış ol
duğunu belirtmişlerdir. Vatandaşlarımızın her ne şe
kilde olursa olsun istismarının önlenmesi için bu
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili yurt 
dışı temsilciliklerimiz vasıtasıyla gerekli girişimler 
sürdürülecektir. 

3. Kaçak işçi sorunu uzun yıllardan beri mev
cut olup, işçi alan ve gönderen ülkeler tarafından 
bunun önlenmesi için çeşitli yasal ve idarî tedbirler 
alınmaktadır. Zaman zaman F. Almanya da dahil 
pek çok Avrupa Ülkesi bazı şartlarla kaçak işçileri 
legalize etmişler ve ayrıca kaçak olarak çalışan iş
çiye ve özellikle onları istihdam eden işverenlere ağır 
para ve hapis cezaları getirmişlerdir. 

İ3u konuyla Hükümetimizce de başından beri 
mücadele edilmekte, vatandaşlarımızın sömürülmeme-
leri ve perişan durumlara düşmemeleri için kaçak 
olarak yurt dışına gitmeleri ve çalışmamaları hak
kında duyurular • yapılmakta ve ayrıca bunlara ara
cılık edenlere de mevzuatımız gereği İş ve İşçi Bul
ma Kurumunun başvurusu üzerine kanunî takibat 
yapılmakta ve suçlu bulunanlar para ve hapis cezası
na çarptırılmaktadırlar. 

Alınan iki yanlı tedbirlerle kaçak işçi akımının 
büyük ölçüde Önlendiği ve sayılarının kesin olarak 
bilinmemekle birlikte önemli ölçüde azaldığı tah
min edilmektedir. 

Günter Wallraff'ın kitabında yer verdiği ve kaçak 
işçilerin itibar ettikleri bir istihdam yolu olarak işçi kira
lama yönteminden kaynaklanan istismarı önlemek 
maksadıyla halen Federal Eyalet Temsilcileri Mecli
sinde iki kanun taslağı görüşülmektedir. Söz konu
su kitabın yayımlanmasının kiralık işçi çalıştıran 
firmalara ek sorumluluklar getiren bu Kanun tasarı
larının kanunlaşmasını hızlandıracağı Federal Çalış
ma ve Sosyal Düzen Bakanlığı yetkililerince ifade 
edilmektedir. 
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4. Yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın i 
hak ve menfaatlarının korunması amacıyla yapılan 
çalışmalar ve alınan tedbirler aşağıda özetlenmiştir. 

Fazla işgücümüzün yabancı ülkelere gönderilmesi 
ve orada işe yerleştirilmelerini düzenlemek amacıy
la ilgili ülkelerle ikili işgücü Anlaşmaları yapılmış
tır. Şimdiki halde 9 ülke ile tşgücü Sözleşmesi ya
pılmış olup Katar ile de sözleşme imzalanması yo
lundaki çalışmalar sonuçlanmak üzeredir. 

İşçilerimiz ile eş ve çocuklarının sosyal güven
liklerinin sağlanması amacıyla 11 ülke ile Sosyal Gü
venlik Sözleşmesi yapılmış Avustralya ile de mevcut 
işgücü sözleşmesine işlerlik kazandırılması yolunda 
bir Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılması konusun
da girişimlerimiz devam etmektedir. İkili Sosyal Gü
venlik Sözleşmeleri zaman zaman yeni ihtiyaçlara 
göre gözden geçirilerek ek anlaşmalar yapılmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere 1984 yılında F. Alman
ya, Avusturya ve Fransa ile Ek Sözleşmeler Libya ile 
1976 tarihli Sözleşme yerine geçen yeni bir Sözleşme 
imzalanmıştır. Avusturya, Fransa Ek Sözleşmeleri ile 
Libya Sözleşmesi 1985 yılında yürürlüğe girmişler
dir. F. Almanya ile yapılan Ek Sözleşme Onay saf
hasındadır. 

Yabancı ülkelerdeki işçilerimizin bulundukları ül
kelerde hak ve çıkarlarının korunması ve sorunları
nın çözümünde kendilerine yardımcı olunması için 
Büyükelçilik ve Başkonsolosluklar nezdinde Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Müşavirlik ve Ataşelikleri kurul
muştur. Şimdiki halde 14 ülkede 14 Müşavirliğimiz 
ve 25 Ateşeliğimiz bulunmaktadır. Bu yurt dışı ku
ruluşları özetle işçilerimizin istihdam ve sosyal gü
venliğe ilişkin sorunlarının çözümünde, bulundukları 
ülkeye uyumlarının sağlanmasında, meslekî eğitim 
imkânlarından yararlandırılmalarında, ülkemiz ile 
bağlarının canlı tutulmasında ayrıca, bütün bunlar 
için vatandaşlarımıza enformasyon hizmeti verilme
sinde görevlidir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, yurt
dışındaki işçilerimizin sorunlarının çözümlenmesi ça-
laşmalarıyla görevli bir Yurt dışı İşçi Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü ihdas edilmiştir. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın meseleleri çeşitli 
Bakanlık ve Kuruluşları ilgilendirdiğinden meselele
rin çözümü koordinasyonu gerektirmektedir. Bu se
beple bir Devlet Bakam koordinasyonla görevlen
dirilmiş ve ayrıca ilgili Bakanlıkların iştirak ettiği 
bir özel Komite teşkil edilmiştir. Bu çerçevede ya
pılan çalışmalarla pasaport harçlarından gümrük iş-
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lerine kadar çeşitli konularda işçilerimize kolaylık
lar sağlayan yasal ve idarî düzenlemeler yapılmış
tır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin çeşitli sorunlarının çö
zümlenmesinde üst düzeyde, Bakanlar arası temas
lara da büyük önem verilmiştir. Bu cümleden olmak 
üzere Libya, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve 
F. Almanya ile Bakanlar arası görüşmeler yapılmış
tır. Bu görüşmelerin sonucu olarak Ortadoğu Ül
kelerine özellikle Suudi Arabistan'a işgücü şevkinin 
artırılması sağlandığı gibi işçilerimizin bazı sorunla
rının çözülmesi mümkün olmuştur. F. Almanya ile 
Bakanlar düzeyinde yapılan temaslar neticesinde bu 
ülkedeki işçilerimizin Yapı Tasarruf Sandıklarından 
alacakları konut kredilerinin Türkiye'de kullanabil
meleri konusunda mutabakat sağlanmış ve Alman 
tarafı uygulamayı 1 . 1 . 1986'dan sonra başlata
bilecek gerekli mevzuat düzenlemesini Parlamento
suna sunmuş bulunmaktadır. Ayrıca Bakanlararası 
görüşmelerin bir sonucu olarak oluşturulan Türkiye-
F. Almanya Bakanlıklararası Ortak Çalışma Gru
bu 1984'den bu yana 3 kez toplanarak çeşitli konu
larda görüşmeler yapmıştır. Bu toplantılarda alınan 
kararlar doğrultusunda Türk ve F. Alman İş ve İşçi 
Bulma Kurumları arasında F. Almanya'da yaşayan 
genç ve yetişkin vatandaşlarımıza meslekî eğitim ile 
diğer çeşitli hakları konusunda aydınlatılmaları ve 
meslekî eğitime teşvikleri için işbirliğini öngören bir 
uygulama mutabakatı 12 . 4 . 1985 tarihinde imza
lanmıştır. Bu mutabakat çerçevesinde çalışmalar yapıl
maktadır. Öte yandan, kesin dönüş yapan genç ve 
yetişkin vatandaşlarımızın meslekî yönden reentegras-
yonları konusunda ülkemizde okul - sanayi işbirliği 
ağırlıklı müşterek bir eğitim merkezi kurulması ko
nusunda F. Almanya ile mutabakata varılmıştır. 

F. Almanya'da çalışan işçilerimizin dünüşlerinde 
ülkemiz eko'nomisine meslekî yönden uyumlarının 
teşviki amacıyla evvelce imzalanan Türkiye - F. 
Almanya İntibak Anlaşması çerçevesinde F. Alman 
yetkililerle 1984 yılında yapılan görüşmeler sonucu, 
oluşturulmuş özel kredi fonuna F. Almanya'nın işçi 
şirketlerinin rehabilitasyonuna yönelik olarak DES1-
YAB eliyle kullanılmak üzere 14,5 Milyon DM., 
bireysel girişimlerin teşvikine yönelik olarak da 
Halk Bankası eliyle kullanılmak üzere 2,5 Milyon 
DM. ödemesi sağlanmıştır. 

' Diğer taraftan, yabancı ülkelerde çalışan ve aile 
fertleriyle sayıları 2,5 Milyonu bulan vatandaşları
mızın ülkemiz ile bağlarının canlı tutulması, millî 



T. B. M. M. B: 33 26 . 11 , 1985 O : 1 

birlik ve beraberliklerinin güçlendirilmesi, sosyal, kül
türel ve dinî ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla da 
çalışmalar yapılmaktadır. 

işçilerimizi ilgilendiren konularda aydınlatılma
ları için, bastırılan broşür ve kitapçıklar kendilerine 
dağıtılmakta, TRT yayınlarından yararlanılmakta ve 
özellikle yurt dışı personeli tarafından işyeri, lojman, 
hastahane, hapishane ziyaretleri yapılmakta ve çeşitli 
vesilelerle toplantılar düzenlenmekte, din görevlileri 
tarafından dinî ihtiyaçları karşılanmakta ve hatta 
zorunlu hallerde cenazelerinin yurda nakli sağlan
maktadır. 

7. — İzmir Milletvekili \ \Hüseyin [ Aydemirdin, 
Küçük Menderes Havzasında üretilen sebze ve n\ey-
velerin değerlendirilebilmesi için gerekli tesislerin 
yaptırılmasına ilişkin sorusu i ye Tarım Prman ve 
Köyişleri {Bakanı İH. ıHüsnü poğan'ın pazılı cevabı 
(7J739) 

Türkiye Büyük Millet IMeoli'si 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın^ Tarım Orman ve Köyişleri 

Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımızla. 
Hüseyin Aydemir 

îzmir 
1. Küçük Menderes Havzasındaki ödemiş, Tire, 

Bayındır, Kiraz ve Torbalı ilçelerinde üretilen sebze 
ve meyveler ile özellikle Ödemiş Îlçseinde ürtilen pa
tates ve (bamya ürünlerinin yaz aylarında muhafaza 
edilerek 'bozulmaması ve kış aylarında pazarlanabil-
mesi için; bölgede mevcut tarım kredi kooperatifleri 
ile tarımsal amaçlı köy kalkınma kooperatifleri ve 
birliklerinin ve Tariş'in ortak olacağı ''bir şirket ku
rularak : 

a) Ödemiş ilçe merkezinde yüksek kapasiteli bir 
soğuk hava antreposu, 

b) Kaymakçı Bucak merkezinde konserve tesis
leri, 

Yaptırılması, »Bakanlığınızca düşünülmekte inidir? 
2. Bu konuda herhangi bir araştırma ve planla

ma çalışması yapılmış mıdır? 
T. C. 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı 26.11.1985 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM. 2.730 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : Genel Sekreterlik Kanunlar ve Kararlar 

Daire Başkanlığının 11 Kasım 1985 tarih ve 7/739-
4714/18177 sayılı yazısı. 

l'jg'i yazı ekinde gönderilen îzmir Milletvekili 
Sayın Hüseyin Aydemir'in «Küçük Menderes Hav
zasında 'Üretilen Sebze ve Meyvelerin Değerlendiril
mesi için 'gerekli tesislerin yaptırılması» hakkında
ki yazılı ısoru önergesinin cevabı ektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

îzmir Milletvekili Sayın Hüseyin Aydemir'in Yazılı 
Soru Önergesinin Cevabı 

Önergede 'bahis konusu edilen, Tarım Kredi Koo
peratifleri, Tarımsal Amaçlı Köy Kalkınma Koope
ratifleri ve Birlikleri ile TARÎS, kendi kendine idare 

•ve yönetim prensibine bağlı olarak çalışan, ayrı ayrı 
tüzelkişiliğe haiz kuruluşlardır. Bu kuruluşları şirket 
kurmaya zorlamak mümkün görülmemektedir. 

Ancak bölgede faaliyetlerini sürdürmekte olan, Köy 
Kalkınma- Kooperatifleri ve Birlikleri, tüzelkişilikle
rini kaybetmemek şartıyla, kurulacak şirketlere ortak 
olarak katılabilirler. Bu konuda, talepleri halinde, 
kendilerine teknik yardım yapılması mümkündür. 

Halen uygulamakta olduğumuz «Tarımsal Amaç
lı Köy Kalkınma Kooperatiflerine ve üst Kuruluş
larına, Yapılacak Devlet Yardımının Tahsis ve Sarf 
Şekli Hakkındaki Yönetmelik» hükümleri gereğince, 
kırsal alanda tarımsal üretimi artırıcı ve değerlendi
rici konularda proje uygulayan kooperatiflere, tek
nik ve malî yönden, imkânlar 'ölçüsünde yardım ya-
pılmaktladır. Bu yardımlar 1967 yılından 'bu yana 
devam etmektedir. 

Diğer yandan, Tarım Kredi Kooperatifleri, mey
ve ve sebze üreticilerimizin, tarımsal girdi İhtiyaçla
rının temininde önemli katkılarda bulunmaktadır. 
Görev alanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde 
'bulunan TARİŞ ise, bahis konusu olan bölgede, üre
tilen tarım ürünlerinin, iç ve dış pazarla satışı yö
nünden çiftçilerimize yardımcı olmaktadır. 

Bakanlığımız önderliğinde bir şirke t kurulması, 
pratik olarak mümkün değildir. Ancak, usulüne uy
gun bir 'şirketin kurulması, adı geçen kuruluşlarca 
gerçekleştirilirse, Bakanlığımızca desteklenebilir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
'Köyişleri Bakanı 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgU'in, pi
yasada satılan sıvı yağların net ve ibrüt miktarlarına 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit 
Aral'ın yazılı cevabı (7/742) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

1. Piyasada satılan ayçiçek yağları net 18 kg. 
iken 16 380 gram olarak ve 5 kg. lık tenekelerin 
4 500 gram olarak etiketlenip satıldığı. 

2. .Zeytinyağlarının da aynı şekilde satıldığı, kg. 
düşürülmesinin neye dayandığının, bu konuda Ba
kanlıkça belirlenmiş .met ve bürüt miktarlarına uyu
lup uyulmadığınım açıklanması. 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 26.11.1985. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-344 

Konu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

•Mgi : 11.11.1985 tarih ve 7/742/4732/18180 «ayılı. 
yazımız. 

Balıkesir Milletvekili Davut A'bacıgifin, piyasa
da satılan sıvı yağların met ve brüt miktarlarına iliş
kin yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğimi arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

TenekeiKütularm Amma-Hacm'i (miy 

5 000 
18 000 

Şişelerin Amma Hacmi (Mİ) 

5 000 

Cevap 2. Zeytinyağı ve ayçiçek yağlarımın han
gi miktarlarda ambalajlanarak satılması gerektiği hu
susu 1 inci sorunum cevabında ki çizelgede 'belirtil
miştir. 

Bu miktarların meye dayandığı hususuna gelince; 
13!2 sayılı Türk Standardlarımın Uygulanmasına 

Ait Kanum ve buna ek olam 2881 sayılı Kanunlar 
'gereğince; TS 886 «Yemeklik Ayçiçek Yağı» stan
dardı 14.12.1971 tarMi Resmî Gazete'de yayımla
nan 7/3439 sayılı Kararname ile TS 341 «Yemeklik 
Zeytinyağı» standardı ise 11.11J1984 tarihli Resmi 

Balıkesir Milletvekili Davut Abactgil'in Sorularına 
Cevaplarımız 

Soru 1. Piyasada satılan ayçiçek yağları met 18 
kg. iken 16 380 gram olarak ve 5 kg. lik tenekele
rin 4 500 gram olarak etiketlenip satıldığı. 

Soru 2. Zeytinyağlarının da aynı şekilde satıldığı, 
kg.-düşürülmesinin neye dayandığınım bu konuda Ba
kanlıkça ibelirlemmiş met ve brüt miktarlarına uyu
lup uyulmadığınım açıklanması. 

Cevaplarımız : 

Cevap 1. Türk Standardları -Enstitüsü tarafından 
yeniden hazırlanan TS 341 «Yemeklik Zeytin Yağı» 
Standardı 11.11.1984 gün ve 18572 sayılı Mükerrer 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TS 886 «Yemeklik 
Ayçiçeği Yağı» ve diğer bitkisel yağlarım piyasaya 
arzında da TS 341 de ki hükümler uygulanmaktadır. 

Söz konusu standardın piyasaya arz maddesine 
göre ambalajlama hacmi (mi) ve met yağ ağırlığı 
gram olarak yağ ambalajlarınım üzerimde bulunması 
gerekmektedir. 

. Ayrıca bu standarda göre teneke kutu ambalaj
ların büyüklüğü ve içindeki met yağ ağırlığı gram 
olarak em az çizelgede belirtildiği şekilde olmalıdır. 

İçimdeki 'Net Yağ Ağırhğı (g) 

4 550 en az 
16 380 en az 

İçimdeki Net Yağ Ağırlığı (g) 

4 550 en az 

Gazete'de yayımlanan 84/11 sayılı tebliğ ile-mecburi 
uygulamaya konulmuştur. Söz konusu miktarlar adı 
geçen standardlarda yer almaktadır ve bu standardla-
ra uygundur. 

9. >— Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-
nuksever'in, Türkiye Öğretmenler Bankasının bazı 
devlet dairelerine yardımda bulunduğu iddiasına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Gençilk ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun yazıl cevabı (7/747) 
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Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Babanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için aracılığınızı arz ederim. , 

Saygılarımla. 
S. Hüsamettin Konuksever 

Edirne 
'Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının, hiz

mete ilişkin mevduatını; üyelerinin çoğunluğu öğret
menlerden oluşan ve kuruluş tarihinde öğretmenlere 
hitap eden bir kuruluş olması nedeniyle, Türkiye öğ
retmenler Harikasına faizsiz olarak yatırdığı tbilinmek-
tedir. 

Ancak, kuruluşundan sonra bankanın ortakları 
değişmiş ve sermayesinin yüzde onu bile öğretmen
lerin elinde kalmamıştır, öte yandan, adı geçen ban
kanın bazı devlet dairelerine yardımda bulunduğu, 
bu cümleden olarak Edirne özel İdare Müdürlüğüne 
de yardım ettiği; Edirne Ağır Ceza Mahkemesinde 
Özel İdare 'Müdürü aleyhine açılan davadan anlaşıl
dığına göre i: 

1. Türkiye öğretmenler Bankasının bazı devlet 
dairelerine gereksinimlerini karşılamak amacıyla yar
dımda bulunduğu doğru mudur? 

2. Bankanın bu hareketi yasalara uygun mudur? 
3. Milî Eğitim Gençlik 've Spor Bakanlığının, 

Bakanlık harcamalarına ilişkin mevduatının, bundan 
(böyle T.C. Ziraat Bankasına yatırılmasını uygun bu
lur musunuz? 

T. C. 
'MM Eğitim Gençlik ve 

'Spor Bakanlığı 25.T1J1985 
İdarî ve 'Malî îşler Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı ! 000J2.17716 Per. îda. Şb. 'Md. 

Konu : "önerge. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

'İLGİ •: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliğinin 'İl .11.1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğünün 7/747-4746/^8250 sayılı yazısı eki 
önerge. 

Bakanlık 'Merkez Teşkilatında harcamalara iliş
kin mevduatların harcanması; T. C. 'Merkez Banka
sı veya T. C. Ziraat Bankası aracılığı ile yapılmakta 
olduğunu, ilgi yazı ekindeki önergede belirtilen şekil
de herhangi bir hususunun bulunmadığını arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Milî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı 

16. 11 s 1985 0 : 1 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulları öğrencileri
ne verilmesi gereken yiyecek ve giyecek malzemeleri
nin Erzurum'daki öğrencilere verilmediği iddiasına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7J7S8) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki, sorulanımın, MM Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıüanmıasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
H'iılımıi Nalbantoğhı 

Erzurum 
Soru .1. Sekiz yıllık tetmıel eğitftm yatılı bölge 

okullarında okuyan öğrencilere, ne gibi yiyecek ve 
giyecek malzemesi veriliyor?. 

Soru 2. Bu malzemelerden verilecekler 1984 -
1985 ders yılında verilmiş midir?, (özel olarak Er
zurum İlindeki okullarda verilmiş midir?.) Veriip 
verilmediği konusunda tahkik yaptırmayı uygun bu
lur musunuz?. 

Soru 3. Erzurum'da, bu okullarda, 1984 - 1985 
yılında öğrencilere verilmesi gereken bir çok giyim 
m-ilzcinTesinin verilmediği söylenmektedir. Bilhassa, 
bu konuda tetkik yaptırmayı ve eğer doğru ise, 1985 -
1986 yılında da aynı uygulama yapılmaması için, ön
lem almayı uygun bulur musunuz?. 

T.C. 
MM Eğitim Gençlik ve 

(Spor Bakanlığı 25.11.1985 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 

Sayı : 120. Büt. Şb. Md. 20077 
>Ronu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 12.11.1985 
tarih ve Kanunlar ve Kanarlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 7/758 - 4761/ 
18262 sayılı yazısı. 

Erzurum1 Milletvekili Hilmi Nalbantağlü'nun Sa
yım Bakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması isteği ile ilgili T.B.M.M. Başkanlığına vermiş 
olduğu yazılı soru önergesi incelenmiş ölüp açıklan
masını istediği hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarındaki öğren
cilerin yiyecek ve giyecek miktarları her yıl Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca 'belirlenmekte ve Bütçe tek
lifleriyle belirlenen bu kıstaslar dahilinde hazırlanmak
ta ve uygulanmaktadır. 
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a) Yiyecek olarak (3001 gün üzerinden) : 

I. Kademe (îlkokul) Bir gün 
II. Kademe (Ortaokul) Bir gün 

b) Giyecek olarak t 

I. Kademe (İlkokul) Bir yıllık 

II. Kademe (Ortaokul) Bir yıllık 
ödenek gönderilmektedir. 

Söz konusu giyecek ödenekleriyle aşağıda kullanma süreleri, adetleri ve cinsleri yazılı giyim eşyası veril
mektedir. 

2 6 . 1 1 , 1 9 8 5 0 : 1 

1984 
(TL,) 

145,-
180,— 

1984 
(TL.) 

10 000,— 

12 000,— 

1985 
(TL. 

215 , -
265,— 

1985 
(TL. 

14 000,— 

16 800,— 

Cinsi Adet 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Kullanıma Süresi 

3 Yıl 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Açıklama 

Üç yılda bir verilir. 
Her yıl veril'ir., 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Üç yılda bir verilir. 
Her yıl verilir. 
1 inci ve 3 üncü sınıfta verilir. 

Palto - Fardesü 
Takım elbise 
Gömlek 
Takım iç çamaşırı 
Çorap 
Ayakkabı 
Lastik ayakkabı 
Kravat 
Eşofman' 
Havlu 
Pijama 

Kız öğrencilere bu eşyalara denk iğiyim eşyası verilir. 
2. Yukarıdaki hizmetlerin yerine getirilebilmesi için adı geçen ildeki Yatılı öğretim Bölge Okullarına 

1984 1985 

Okulun Adı Yiyecek G'iyecek Yiyecek Giyecek 

Yavuz - Selim Yat. llköğ. Böl. Ok. 
Horasan YÎBO. 
Hınıs YÎBO 
Karayazı YÎBO 
Narman YİBO 

liralık ödenek gönderilmiştir. 

36 530 000 — 
29 100 000,— 
31 260 000,— 
36 400 000,— 
19 500 000,— 

6 428 000,-
5 921 000,-
6 456 000,-
5 921 000,-

12 851 000,-

56 734 400— 
36 972 000 — 
43 874 000 — 
41 090 000,— 
24 313 000,— 

15 400 000,-
14 000 000,-
15 300 000,-
8 000 000,-
9 000 000,-

— «8 — 
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Bakanlığımızca gönderilen ödeneklerin yerinde harcanıp harcanmadığı Yatılı İlköğretim Bölge Okulların
dan istenilen aylık ödenek sarf cetvellerinden tespit edilmektedir. Erzurum il ve ilçelerindeki Yatılı İlköğretim 
Böl'ge Okullarına göndenilen ödeneiklerin yerinde harcandığı sarf cetvellerinin 'incelenmesinden anlaşılmıştır. 
Adı geçen ödeneklerin yerinde harcanmadığı konusunda Bakanlığımıza herhangi 'bir şikayette bulunulmadığı 
•için ilgililer hakkında herhangi bîr tahkikat yaptırılmamıştır. Ancak 'bu husus Valilik aracılığı ile tetkik et
tirilecektir. Valilikten alınan cevaba göre ilgililer hakkında tahkikat açılıp açılmayacağı hususunda karar ve
rileceğini, 

Eilgilerin'ize arz ederim. 
Metin Emüroğlu 

Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Balkanı 

Not : 

Gündemin 4 üncü sayfasındaki (x)'teki (S. Sayısı : 357) (S. Sayısı : 357 ve 357'ye l inci Ek) olarak düzel
tilmiştir. 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

33 ÜNCÜ BÎROUEŞ(t!M 

26 . 11 1985 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇÎıM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1» — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
DEStYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - incirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkim 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başlbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) N 

12.— istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

13. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

14. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların 1985 yılındaki sözleşmeli memur 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/517) (1) 

16. —- Adana MiUetveMLi Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uygıüadığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Balkanından sözilü soru önergesi (6/424) 

17. — İstanbul iMMetvekiili SaJbit iBatumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine Miskin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

18. — İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so rüya çevrilmiştir. 



19. — İstan/bul Milletvekili Salbit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine Miskin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

20. — İstanbul Mffleövekili Saibit Batumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına lif kin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

21. — IsHambül Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

22. — İçel MMetvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

23. — (Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altıinakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

24. — İzmir Milletvekili Durcan Emirfcayer'in, 
İzmir - Güsellbahçeidie tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

25. — Diyarbakır MilletvekiliKadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

26. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

27. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, S'iirt Hine 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve tekfin Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

28. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

29. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, He
kimhan İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

30. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

i 31. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be-
I si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
I krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın-
| dan sözlü soru önergesi (6/475) 
I 32. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal-
j gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere İliş-
I kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/476) 
I 33. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
I oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 

taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı-
I rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka-
I nından sözlü soru önergesi (6/477) 

I 34. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
I yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/478) 
35. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si-

I vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bîr gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, Ankara Hindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro

jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

39. -r- Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 

I sözlü soru önergesi (6/489) 
42. — Konya Milleitlvek'ili Salim Erel'in, Konya -

j Ereğli Ovasında'ki sulama suyu ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 

f önergesi (6/491) 



43. — İzntir Mıletvekii Hüseyin A^emir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ili^kio 
Başbakandan sMÜ soru önergesi (J6/492) 

44. — Haitay MilötVekti Albldıurraihlmaû Demir-
taş'ın, zeytin sineği Ue mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

45. — Konya Mllelbvekili Saiim Brel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

46. — ErzfUirtum MMöövekli Milimi Nalbanitoğfu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

47. — AkJana Milletveklidi Cüneyt Canıver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

48. —" Edirne Milletvekilli Seyit Hüsamettin Ko-
nuksever'in, Edirne Çimento Eabrikası inşaatının dur
durulma nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/498) 

49. — EdUrne MiMetüvekili Türffcân Turgut Ankan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

50. — Aklana Milletvekili Cüneyt Canver"in, is
tanbul - Sarıyer KatfaköflutndaM bir tecavüz iddiası 
hakikıınlda Emniyet Amirimin yaptığı açıMamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

51. — Hakkâri Mllettvekilla Mehmet Sait •Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
nle iade edememesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

52. — IsifcanltM Miiliefcvekiili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

53. — Konya MiMetvekilii Salim Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

54. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakk Öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe-
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I den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi-
I nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü- soru 
I önergesi (6/522) 

55. — Edirne MütdtvdcSIi Seyiıt Hüsamettin Ko-
I nuksever'in, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
I sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

%. — Diyad&Jkır Mİ'letivekli Kadar Narinin, Ta
rım - İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Böl-

I 'ge Ziraî Araşjfcuima Enstitüsü. Müessese Müdürlü tara-
frndan dörvüldügü 'iddiasına Miskin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/524) 

57. — Konya 'M'Metvekili Saıbri Imıak'm, fcir ka
mu görevlisinin laMk aleyhinde konuşma yaptığı id-

I diaşma ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önerge
si 1(6/525) 

58. — Manisa Milletvekili ABduiah Çakırefe'nin, 
Zonguldalk Kömür Ündtlitm iBöUgesînldeki d§çî ve üre
tim açığıma lilişktön Devlet Bakamından sözlü soru öner
gesi <!6/526) 

59. — Mîanıbul MLUdtJvîelküıLi Reşit Üfflker%, AİDS 
I hastalığına kaınşı alman önlemlere ilişkin Sağlık ve 
I 'Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

60. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-

I leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

61. — Erzurum Milletvekili Hümi Nallbantoğlu' 
I nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 

memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
isjözlü soru önengesi (6/529) 

62. — Balıkesir Milletvekili Davut AlbacıgiFin, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

63. — Şanlıurfa Milletvekili Vecühi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma ©akanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

64. — Şanlıurfa Milletlvekili Vecühi Atakiı'nn\ Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

! 65. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma-
j nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı

na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
I '(6/533) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nunj 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ye 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

X 2. — Devlet Hava Meydandan İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
Malî YıMarı Kesinıhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk BMrimlerinin Sunul
duğuna İlişlkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/441, 
1/158, 3/725, 1/159,-3/726; 1/160, 3/45) (S. Sayısı : 
354) (Dağıtma tarihi : 27.9.1985) 

X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması HalkÜcında Kanun Tasarısı ve Han ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 357) <Dağıt-
ma tarM: 4.11.1985) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak

kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
ri : 30.5.1985; 4.11.1985) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal 
Cumhuriyeti Arasında 2 Kasım 1984 Tarihinde İm
zalanan Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/639) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 
5.11.1985) 

6. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Kara'a ve 
5 Arkadaşının, 2908 Sayılı Kanunun 34 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayısı : 
363) (Dağıtma tarihi: 14.11.1985) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin Merkezinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı : 364) (Dağıt
ma tarihi : 15.11.1985) • 

ı 

(X)| Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 357'ye 1 inci Ek 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/716) 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 25.11.1985 
Esas No. : 1/716 

Karar No. : 3'e I inci Ek 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIGINA 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 357 sıra sayılı «Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının çerçeve 13 üncü maddesi, verilen önergelerle birlikte Komisyonumuzca geri alın
mış ayrıca verginin eşitliği ilkesine uygunluk sağlamak amacıyla Tasarının çerçeve 53 üncü maddesinden son
ra gelmek üzere çerçeve 54 üncü madde ilavesine ilişkin Genel Kurulda verilen bir başka önerge de, Genel Ku
rulda Komisyon ekseriyetinin bulunmaması sebebiyle, Komisyonda yeniden görüşülerek Genel Kurula bir 
rapor ile indirilmesi kararıyla Başkanlıkça Komisyonumuza verilmişti. Gerek Komisyonumuzca geri alınan 
çerçeve 13 üncü madde ve ilgili önergeler ile 54 üncü maddenin ilavesini öngören önerge Komisyonumuzun 
21.11.1985 tarihinde 28 inci ve 23.11.1985 tarihinde yaptığı 31 inci birleşimlerde ilgili Hükümet temsücüerinin 
de iştiraki üe görüşülüp incelenmiştir. , 

Bilindiği gibi, çerçeve 13 üncü madde; «Tasdik» başlıklı ek madde 1, «Yeminli Malî Müşavirlik» başlıklı 
ek madde 2 ve «Kurul» başlıklı ek madde 3'den oluşmaktadır. Genel Kurulda verilen bir Önergenin kabul 
edilmesiyle «Ek Madde 1' tasarı metninden çıkartılmıştır. Konunun yeniden değerlendirilmesinde zaruret gö
rüldüğünden, verilen önergelerle birlikte Komisyonumuzca geri alman çerçeve 13 üncü madde, yukarıda arz 
olunan durum dikkate alınarak yeniden görüşülmüş ve ek madde 2 üe ek madde 3'ün Anayasaya aykırı oldu
ğu gerekçesi ile tasarıdan çıkarılması hususundaki önergeler Komisyonumuzca benimsenmemiştir. Ancak ek 
2 nci maddenin sonuna «Yeminli Malî Müşavirler Odasının kuruluşuna ait esaslar kanunla düzenlenir.» ibare
sinin eklenmesine ilişkin Genel Kurulda verilen bir ön erge, Komisyonumuzca benimsendiğinden, ek madde 2 
ve ek madde 3; Yeminli Malî Müşavirlik Müessesesinin görev, yetki vç sorumlulukları ile sınırları, yönetim 
çalışma ve disipline ilişkin esasların Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenmesini öngörecek biçimde yeniden 
düzenlenmiş ve benimsenen önergedeki hükmü de kapsayacak şekilde birleştirilmiş ve çerçeve 13 üncü madde
ye bağlı olarak «Ek Madde» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

. Aynca tasarıya 53 üncü maddeden sonra gelmek üzere ve yeni 54 üncü madde ilavesine ilişkin önerge; 
Genel Kurulda 48 inci maddede yapılan değişiklikle, uyum sağlamak amacıyla, «İşverenlerce sendikalara 
ödenen aidatların, işverenlerin kazançlarının tespitinde gider olarak nazara alınması» hususunun «ücretliler 
tarafından ödenen özel şahıs sigorta primleri ile işçi sendika aidatlamma da uygulanması ve böylece vergi 
eşitliği ilkesine de uygun düşeceği gerekçesi ile Komisyonumuzca da benimsenmiş ve 193 sayılı Kanunun 
63 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 3 No. lu bendini değiştiren, aynca 4 No. lu bent eklenmesini öngören 
yeni 54 üncü maddeye ilişkin önerge aynen kabul edilmiştir. 

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

" IBaşilcan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

(Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

BâgkanvdkM 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

Üye 
Abdurrahman Demirtas 

Hatay 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Üye 
Mehmet D elice oğlu 

Adıyaman 



Üye 
Rıza Tekin 

•Siirt 

Üye 
Nabi Sabuncu 

Aydın 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Ü y e • 
C. Tayyar Sadıklar 

Çanakkale 

Üye 
Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Togay Gemalmaz 

Erzurum . 

Üye 
İbrahim Fevzi Yaman 

İsparta 

Üye 
özdemir Pehlivanoğlu 

İzmir 

Üye 
Erol Ağagil 
Kırklareli • 

Muhalefet şerhlim ekllikür 

Üye 
Saffet Sert 

Konya 

Üye 
Enver Özcan 

Tokat 
Karşı oy yazım ektedir 

Üye 
Hazım Kutay 

Ankara 

Üye 
M. Fenıui tslimyeli 

BaMcesür * 
İmzada boıluınamadı 

Üye 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
Metin Yaman 

Erzincan 

Üye 
Yaşar Albayrak 

îstanibıul' 

Üye 
Halil Orhan Er güder 

îsitanbul 

Üye 
M. Turan Bayezit 

•'•••• Kaihramanmarıaş 
Karşı oyum ekidir 

Üye 
Mehmet Budak 

Kırşehir 

Üye 
Ayhan Fırat 

Malatya 
İmzada 'bulunamadı 

'• -Üye ' 
Ferit* Melen 

Van 
İmzada bulunamadı 

, Üye 
İskender Cenap Ege 

Aydın 

Üye 
Hakkı Artukaslan 

Bingöl 

Üye 
M. Memduh Gökçen 

Bursa 

Üye 
Şeyhmus Bahçeci 

Diyarbakır 
Muhalefet şerhim eflel'idıir 

Üye 
İlhan Araş 
Erzurum 

Üye 
M. Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 

Üye 
Tülay Öney 

İstanbul 
Karşı oyum eklidir 

Üye 
İbrahim özbıyık 

Kayseri 

Üye 
İsmet Ergül 

Kırşehir 

Üye 
Fehmıi Memıişoğiu 

Rlize 
İmzada bulunamadı 

Üye 
İsa Vardal 
Zonguldak 

Muhalefet şerhimi ekilidir 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 357'ye 1 inci Ek) 



KARSI OY YAZISI ) 

Komisyonumuzca görüşmeye alınan Ek 2 ve Ek 3 üncü maddeler Genel Kurulda görüşülmeden geri çekil
miş bulunmaktadır. Bu durum karşısında olaya İçtüzüğün 88 inci maddesi değil 89 uncu maddesinin uygulan
ması gerekir. 

Komisyonumuz 89 uncu madde gereğince yapacağı düzenlemede Genel Kurulun belirlenmiş iradesine uy
mak zorunluğundadır. Ek 1 inci maddenin metinden çıkarılmasını öneren ve Genel Kurulca kabul edilen öner
genin gerekçesinde mevcut düzenlemenin Anayasaya aykırılığı, Komisyoada beklemekte o t a tasarının kanun
laşması vurgulanmıştır. 

Genel Kurul önergeyi benimseyip Ek 1 inci maddeyi metinden çıkarmakla Yeminli Malî Müşavirlik Ku
rumunun Vengı Usul iKanumma ekleniecek üç madde i e dıüzendensnıemesd özel kamununum Çıkarılması gerektiği 
hususunda iradesini ortaya koymuştur. 

Konuyu İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre ele almak mecburiyetinde olan Komisyonumuz Yüce Meclisin 
iradesine aykırı bir düzenleme yapamaz. Bu tür uygulatma kanunkınn ıtekrku müzakeresi kurumunu getirmiş 
olmakla Anayasaya ve İçtüzüğe aykırıdır, 

Bu nedenle kabul edilen maddeye karşıyız. 

M. Turan Bay azıt Tülay Öney Erol Ağagil 
Kahramanmaraş istanbul \ Kırklareli 

Şeyhmus Bahçeci İsa Vardal 
Diyarbakır Zonguldak 

PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Basa Vergi Kananlarında Değiigiklİk Yapılmağı Hafkikında Kanun Tasarısı 

MADDE 13. — 213 satyılı Vergi Usul Kanununa 1̂ 1 inci maddeyi takliben aşağıdaki Ek MakJde ekden-
mlşltin 

zYemiftli Malt Müşavirlik 

BK MADDE — Yemimİi Mali Müşavirlik mesleğinim konusu : Gerçek ve tüzelkişilerim, muhasebe sıMem-
lerini 'klunmalk, geİşltirirnek, işletaHedÜk, finanış, malî mevzualt ve bunlarım uygulamaları İle ilgilıi işlerini düzen
lemek, bu konularida rnlüşatvirlik yapmak, mükelleflerin malî tablolarımı ve beyamnatmelerimi ilgili malî mev-
zuaft hükümleri, muhatsebe prensipleri ve denetim stamdaritları açıısıddam taiskUÜk eltimdkittr. 

Yemiimli Maili Müşalvirlerce gerçek ve tülz^işilerin malî taibUoları ve vergi böyammaimelterinlim mevzualt hü-
küknlerime uygunluğunun taısdük edlmiş olması halinde, bu belgeler kaımu idaresinin yetk'il'i elemanlarınca tas
nifte i$em!imin kapsamıı ölçüsünde incelenmiş beljgeler daralk katoluî edilEr. 

Ancak, bu kanunla ve diğer kanunlarla kamu idaresine tanınain, te^ş ve imeeleme yeltlkilerim'im kullanıl
ması ve gerekltiğinıde tekrarıma alift hususlar saklıdır. 

Yeminli Malî MlüşaVider yaptıkları tasdikle ilgili işlemiîerlden sorumludurlar. 
Yemiin3îi Malî MtüşaıvirMe unıvanınım kazanılmıası, bunlarım yapacağı işler, sorumluluk sınıdarı, yöneltSm ça

lışma ve disipline ilişkim esaslar ve d'iğer hususlar Balkan'lar Kurulunca çıkarılacak Balkanlar Kurulu Karan 
l e Ibeârlemir. 

Yeminli Malî Müşavirler OkMarınım kuruluşuna ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. 

Enver Özcan 
Tokat 

T. B M . M. (S. Sayısı : 357'ye 1 inci Ek) 
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Yemindi Malî Müşavirler Kurulu biri 'başkan, biri iBaşkanvekili olmalk üzere 20 kişiden oluşur. 
Yeminli Malî Müşavirler (Kurulunun kuruluş, görev, çalışma ve denetim esasları seçilme usulü ite diğer 

konular IBakanlar 'Kurulunca belirlenir. 

(Kurul üyeleri ve personeli özlük hakları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu üyelerinin ve personeli
nin tabi olduğu özlük haklan rejimine tabidir.» 

03 üncü maddeden sonra gelmek üzere eklenmesi öngörülen yeni 54 üncü madde) 

MADDE 54. — 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin (birinci fıfkrasmın 3 numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve îitaya aşağıdaki 4 numaralı ibent eklenmiştir. 

«3. Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ödüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik,, 
analık, doğum ve tahsil gijbi şahıs sigortaları için hizmdt erbalbı tarafından 'ödenen primler "(Sigortanın Tür
kiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan biır sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması ve sigorta primi
nin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden, kanunla kurulu sosyal ıgüvenllk kurumlarına hizmet erbabı 
hissesi olarak hesaplanan, prim veya aidatın aylık tu tarım aşmaması şartıyla.),» 

«4. Sendikalar Kanunu hükümlerine' göre, sendikalara ödenen aidatlar (S/u kadar ki, aidatın ödendi-
ğinin tevsik edilmesi şarttır.),» 
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