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2. — Afyon Milletvekili Ab
dullah Ulutürk'ün, 1980 yılından 
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ya Devlet Güvenlik Mahkemele
rinde dava açılan sanıklara ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T B M M Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı Hasan Celâl Güzel, UEFA Disiplin Ko
mitesince iptal edilen Galatasaray - Neuc-
hatel Xamax maçıyla ilgili Genel Kurula 
bilgi verdi; DYP Grubu adına Siirt Mil
letvekili M . Abdurrezak Ceylan'm, SHP 
Grubu adına İstanbul Milletvekili Mus
tafa Sarıgül ve ANAP Grubu adına da İs
tanbul Milletvekili M. Hilmi Özen aynı 
konuda görüşlerini açıkladılar. 

Afyon Milletvekili Baki Durmaz 'm, 
Kırıkkale'de görülen tifo hastalığına iliş
kin gündem dışı konuşmasına Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Nihat Kitapçı ce
vap verdi. 

Bingöl Milletvekili İlhami Binici de, 
Ankara Keçiören Belediyesince yıktırılan 
gecekonduyla ilgili gündem dışı bir konuş
ma yaptı. 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol 
ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafinerisine ait 

pay senetlerinin yabancılara satılacağı ve 
bu uygulamanın çeşitli sakıncalara neden 
olacağı iddialarını tespit etmek ve ulusal 
çıkarlarımızın zedelenmemesi için tutarlı 
bir politika oluşturmak amacıyla (10/51), 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer 
ve 15 arkadaşının, madencilik sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
ların nedenlerini tespit etmek amacıyla 
(10/52), 

Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk 
ve 16 arkadaşının, trafik kazalarının ne
denlerini ve trafik kazalarının önlenebil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla (10/53); 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergeleri ile, 

Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 
35 arkadaşının, müteahhitlik sektörünün 
sorunları konusunda genel görüşme açıl
masına ilişkin Önergesi (8/10); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
önergelerin gündemde yer alacağı ve ön-

2— 
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görüşmelerinin, sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sa
yıştay Başkanlığının 1987 Malî Yılı Kesin-
hesabına İlişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Raporu (5/40) (S. Sayısı : 94) Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 
20 arkadaşının, millî eğitimin içinde bu
lunduğu sorunların nedenlerini (10/20), 

Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal 
ve 42 arkadaşının, talih oyunları işletme
lerinin neden olduğu olumsuzlukları ve 
Türk toplumunu kumar alışkanlığından 
uzaklaştırmak için alınacak tedbirleri 
(10/22); 

Tespit etmek amacıyla Meclis araş-

Raporîar 

1. — 2762 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/410) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtım tarihi : 23.11.1988) 
( G Ü N D E M E ) 

2. — Avrupa İnsan Haklarını ve Ana 
Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 
Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/450) (S. Sa
yısı : 128) (Dağıtma tarihi : 23.11.1988) 
( G Ü N D E M E ) 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması ve Türki
ye Büyük Millet Meclisinin XVI I I inci 
Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkın-

tırması açılmasına ilişkin önergelerinin, 
yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul 
edilmedikleri açıklandı. 

Yeni bir konunun görüşülmesine baş
lanması halinde, kalan sürenin görüşme
lerin tamamlanmasına yetmeyeceği nede
niyle, 23 Kasım 1988 Çarşamba günü sa
at 15.00'te toplanmak üzere birleşime sa
at 18.22'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ilyas Aktaş 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Üğdül 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertıığrul Ünlü 

da Kanunun 15 inci Maddesinde Öngö
rülen Cezanın Affına Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/51) (S. 
Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 23.11.1988) 
( G Ü N D E M E ) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, T. B. M. M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Baka
nının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı hare
ket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu ko
nudaki tutumuna ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/240) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.11.1988) 

II . — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 11 . 1988 Çarşamba 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev' 
in, ölüm orucu nedeniyle ölen veya haya
tî tehlike içinde bulunan mahkûmlara ve 
cezaevlerindeki sorunlara karşı ne gibi ön
lemler alınacağına ilişkin Adalet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/395) (Başkan-

23 . 11 . 1988 O : 1 

hga geliş tarihi : 18.11.1988) 
2. — Kırklareli Milletvekili İrfan 

Gürpınar'ın, Kırklareli'nin Pmarhisar ve 
Vize ilçelerine bağlı bazı köylerin içme su
yu sorunlanna ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önerge
si (7/396) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.11.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var-
yoklama yapılacaktır. dır, görüşmelere başlıyoruz. 

(Siirt Milletvekili Kemal Birlik'e ka- Gündem dışı söz talepleri vardır, sı-
dar yoklama yapıldı) rasıyla söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) v GÜNDEM DIŞf KONUŞMALAR 

1. — Çorum Milletvekili Mustafa Namlı'-
nm, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçim
lerine ilişkin gündem dtft konuşması 

BAŞKAN — Birinci gündem dışı ko
nuşmayı yapmak üzere, Sayın Mustafa 
Namlı; buyurun. 

Sayın Namlı, gündem dışı sözkonu-
su; Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık 
seçimleriyle ilgilidir. 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA NAMLI (Çorum) — Sa

yın Başkan, saygıdeğer milletvekili arka
daşlarım; huzurlarınıza, geçen haftalarda 
yapılan Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanlık seçimleri münasebetiyle konuşmak 
üzere çıkmış bulunuyorum. Hadisenin, 
bizim yönümüzden kayda değer noktala
rı vardır kanaatindeyim. 

Her şeyden evvel şunu peşinen belir
telim ki, Amerika Birleşik Devletlerinin, 
demokrasinin beşiği değilse bile, en iyi 

— 5 

uygulandığı yer olduğunda kuşkumuz 
yoktur. Aziz Atatürk'ün "Hakimiyet ka
yıtsız şartsız milletindir" sözüne duydu
ğum saygı ve yürekten bağlılığın bir eseri 
olarak, bir yıldan beri, naçiz bir taşra mil
letvekili arkadaşınız sıfatından şeref duya
rak, aranızda bulunmaktayım. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
bendeki yücelik ve ihtişamını burada 
arz etmeye benim dağarcığımdaki kelime
ler kafi gelmez. Bir yıllık intibalarıni! arz 
etmem gerekirse, bu Yüce Meclise deva
ma biraz daha önem verilmesi ve yüce 
milletimizin ve saygıdeğer basın mensup
larımızın gözü önünde olduğumuz için, 
kürsüdeki milletvekili kardeşimiz kim 
olursa olsun, daha bir dikkatle dinlenme
si gerekir kanaatındayım. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri, konumuz bir seçim ve bir başkan me-
selesiydi. Amerika Birleşik Devletlerinde 
sık sık tekrarlanan bir söz vardır : ' ' Her 
Amerikalı çocuğun, birgün başkan olma 



T.B.M.M. B : 29 23 . 11 . 1988 O : 1 

şansı vardır." Amerikan toplum düzeni
nin herkese fırsat eşitliği sağlayan şartla
rının bu sloganda en iyi şekilde ifade edil
diği kanaatindeyim. 

George Bush, iki dönem senatörlük 
yapmıştır. 18 yaşında donanmaya girerek 
pilot olmuş; kahramanca savaştığı için 
Amerika'nın en büyük madalyası ile ödül
lendirilmiştir. 43 yıldan beri sürdürdüğü 
evliliğinin üzerine hiçbir gölge düşmemiş
tir. 5 çocuğu, 10 torunu ile, sıradan bir 
Amerikalının, Beyaz Sarayda görmek is
tediği tipik, iyi baba, tonton dede Baş
kandır. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Bize ne 
Amerikan seçimlerinden?.. 

MUSTAFA NAMLI (Devamla) — 
Michael Dukakis'e gelince; dedeleri Ed
remit ' ten Girit ' in Pelopis Köyüne geçen 
Doktor Dukakis'in bu fazla parlak olma
yan Michael'i (Rum lobisine göre "Bizim 
Michael") Bush'un çok gerisinde kalarak, 
demokratları hak etmedikleri bir mağlu
biyete uğrattı. Demokratlar, Dukakis'in 
yerine, çekiciliği olan bir aday bulabilse-
lerdi, pekâlâ bu başkanlığı kazanabilirler
di. Dukakis'in yapmacık entel havası, çiz
diği gerçek dışı karanlık tablo, sokaktaki 
kanunsuzlardan bıkmış insanların karşı
sına suçluları savunur bir tavırla çıkışı, de
mokratların iktidar umutlarını suya dü
şürmüştür. 

Seçmenlere göre, Bush, kürtaja kar
şı çıkması, idam cezasını desteklemesi ve 
uyuşturucu madde kaçakçılığı ile iyi mü
cadele edeceği vaadi yüzünden başkanlı
ğa seçildi. 

Genel sıralamada ise, seçmenleri en 
çok, adayların ekonomi ve millî güvenlik 
konusundaki görüşlerine oy verdiler. Ame
rikalı siyasî gözlemciler ise, seçmenin, ba
rış ve istikrar yönünde oy kullandığını vur
guluyorlar. Bu kaynaklara göre, Dukakis, 
katı bürokrat görüntüsünden kurtulama

dığı için yarışı kaybetti. Bush, kendisine 
ilk telefonun Dukakis'ten geldiğini ve.çok 
dostça konuştuğunu belirterek, "Ameri
kan siyasetinin büyük geleneğini belirtti ' ' 
demiştir. Kazanması için kampanyaya ka
tılan Reagan'a da teşekkür eden Bush, 
"Bana oy veren vermeyen herkesin baş
kanı olacağım, yapıcı şekilde çalışacağım'' 
ifadesini kullandı. 

20 Ocakta görevi devredecek olan 
Reagan, Amerikan halkının, sekiz yıllık 
başarılı tatbikatını onaylayarak, yardım
cısı Bush'u seçmesinden son derece 
mutludur. 

Öte yandan, George Bush, yapılan 
seçimde Amerika Birleşik Devletlerinin 41 
inci Başkanı olarak, Amerika Birleşik 
Devletleri Halkından güvenoyu alırken, 41 
eyalette 238 konuda halkoylaması gerçek
leştirilmiştir. Arizona'da, eyaletin resmî di
li İngilizce olsun mu konusunda referan
dum yapılırken, Massachusetts, Colorado 
ve Michigan eyaletlerinde silah satışları
nın serbest bırakılması ile kürtaja izin ve
rilmesi oylandı. Bu arada, AIDS'li hasta
ların isimlerinin açıklanması konusu ve
ya bozulan yolların tamiri için bütçeden 
daha fazla para ayrılması gibi hususlarda 
halkın görüşü soruldu. Kayıtlı seçmenle
rin, sadece yarısının sandık başına gittiği 
seçimlerde ilgi çok düşük olurken, Bush, 
geçerli oyların yüzde 54'ünü alarak, 355 
ikinci seçmeni garantiledi ve böylece baş
kan olması için gereken 270 ikinci seçmen 
sayısını fazlasıyla aştı. Rakibi Dukakis ise, 
ancak 112 ikinci seçmen çıkarabildi. Du
kakis 37 milyon oyla yüzde 46 oranında 
oy toplayabildi. Sonuçta 8 puanlık seçim 
farkı Amerika'nın ve hatta dünyanın ka
derini tayin etti. 

İ B R A H İ M T E Z (Aukara) — Dün
yanın kaderini tayin edemez. 

MUSTAFA NAMLI (Devamla) — 
Yeni Başkan Bush'un Kıbrıs ve Ermeni 
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meselelerinde hoş olmayan sözler sarf et
tiğini biliyoruz; ama Batı Avrupa'da oldu
ğu gibi, Türkiye'de de, daha güvenilir bir 
şahsiyet olduğu görüntüsünü verdi. Şim
di ekibini kurmaktadır. Herhalde, 90 ya
şında Van Gölünü gezen Ankara Büyükel
çisini de değiştirecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdi, konunun bizimle alakalı bölümü
ne geçiyorum. Bush, seçimleri yüzde kaçla 
kazandı?.. Yüzde 54 ile kazandı; ama, 
Amerikan halkının yüzde 52'si sandığa 
gitmemiş, yani iştirak yüzde 48'dir... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yani, 
gidip gitmemekte özgür onlar... 

MUSTAFA NAMLI (Devamla) — 
Yanisi şu; halkın ancak yüzde 25,92 sinin 
ökeyi var. Böyle başkan mı olur?.. Oldu da 
bitti bile, üstelik Bush seçimleri salı günü 
kazandı. Yahu, salı günü seçim mi olur?.. 
Demokrasinin beşiği olan Amerika'da sis
tem öyle bir kurulmuş ki, mekanizma öy
le bir güzel çalışıyor ki, artık kimin baş
kan olacağı kimseyi fazla ilgilendirmiyor. 
ister Bush kazansın, ister Dukakis kazan
sın, zannedersiniz ki, halkın yarısı diğer 
yarısına vekalet vermiş... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Yüzde 35 ile Özal'ı seçip başkan mı ya
pacaktı? 

MUSTAFA NAMLI (Devamla) — 
Bekle gör; sabret... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Değerli arkadaşlarım, lütfen, hatibi din
leyelim, oturduğumuz yerden gereksiz 
müdahalelerde bulunmayalım. 

MUSTAFA NAMLI (Devamla) — 
Kim kazandı?.. Bush. Öbürü kazansaydı 
ne olacaktı?.. Hiç. Sandığa gitmeyen ke
sim, sandığa giden kesimin kararına say
gı gösterecekti. Hadise bu kadar basit; 
çünkü, sistem tıkır tıkır işliyor. Ne büyük 
bir güvence... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Zamlardan bahset, zamlardan. 

MUSTAFA NAMLI (Devamla) — 
Seçimin yapıldığı salı günü, Amerika'da 
iş günüdür, herkes dairesinde, dükkânın
da, fabrikasında, atölyesinde, şurada ve
ya burada; çarşı pazar açık, aksayan tek 
mesai yok, hayat devam ediyor... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Cuma 
günü olsaydı?!. 

MUSTAFA NAMLI (Devamla) — 
Ortada bir fevkaladelik yok; reyini atacak-
san at, sonra işine bak, git çalış. İşte ger
çek istikrar budur; ama, bizdeki pazarlar 
hep yüreğimizi hoplatır... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Siz yaptınız siz. 

MUSTAFA NAMLI (Devamla) — 
Neden?.. Hayat durmuştur, yarın sabah, 
yani pazartesi sabahı hayatın aynen devam 
edeceğine dair bir teminat da yoktur. Is
sız caddeler, ürkek insanlar, tedirgin ba
kışlar... Bir taraf kaybederse, sanki dün
yanın sonu gelmiş gibi kara kara düşünen 
insanlar... Hatta, yarından tezi yok, kuy
tu bir kasabaya tenzili rütbeyle gitmeye 
kendini hazırlamış bürokratlar, memur
lar... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sizin 
eseriniz bütün bunlar. 

MUSTAFA NAMLI ^Devamla) — 
"Nedir, ne var?.." Efendim, seçim var. 
Böyle seçim mi olur, olsa da böyle seçim
de demokrasi keyfi mi olur?.. Tevekkeli, 
adına "Yeni dünya" demişler, Avrupaya 
bile benzemiyor. Salı günü seçim yapıp 
cumhurbaşkanlarını seçiverdiler işte; okul
lar hariç her taraf açıktı, bütün işyerleri 
faaliyette, çarşı pazar işliyor; tüm meka
nizma aynen çalışıyordu. "Hayat devam 
ediyor" mesajı Amerikan halkının yüre
ğine bir defa daha yerleşmiştir. 

Biz şimdi kendi kendimize konuşup 
duralım hâlâ, "Kim kazanmış, yüzde kaç 
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oy almış, iştirak oranı neymiş, günlerden 
niçin salıymış..." Ne kadar meraklıyız. 
Amerikan halkının sandığa gitmeyen bü
yük çoğunluğu bile bizim kadar meraklı 
değil. 

"Yüzde 36 ile hükümet olunmaz, 
Çankaya teslim edilmez" diyenleri bir de
fa daha düşünmeye davet eder, hepinize 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Nihayet, değirmene vardık... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Şunu baştan söyleseniz. (SHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Namlı. 

2. — Ankara Milletvekili Rıza Yûmaz'tn, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
okullarda çalışan hizmetlilerin sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Hasan Celâl Guzd'in cevabı 

BAŞKAN -f- Ankara Milletvekili Sa
yın Rıza Yılmaz; buyurun efendim. 

Sayın Yılmaz, gündem dışı sözkonu-
nuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul
larda çalışan hizmetlilerin sorunlarıyla il
gili; buyurun efendim. 

RIZA YILM> Z (Ankara) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlayarak 
sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, içinde bulundu
ğumuz hafta Öğretmenler Haftası, yarın 
da Öğretmenler Günü. Bu haftaya öğret
menlerle ilgili bir konuşma yapmayı çok 
isterdim; ama çok önceden söz aldım. 

Öğretmenlerimizin içinde bulunduk
ları yaşam koşullarını düzeltmek için Sa
yın Millî Eğitim Bakanımızın nasıl çır
pındığını... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Ama çırpındıkça batıyor; çıkaramıyor bir 
türlü. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Ana
vatan İktidarının, çözümsüzlüğün burga-
cmda nasıl kıvrandığını hep beraber, ib
retle görüyoruz. Sayın Millî Eğitim Baka
nımız, çok iyi niyetle, öğretmenlerimizin 
içinde bulundukları sorunları çok yalın bir 
biçimde, açık yüreklilikle ortaya koyuyor 
vexçözmeye çalışıyor. Bu girişimlerinden 
dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
24 Kasım Öğretmenler Gününün tüm öğ
retmenlerimize kutlu olmasını diliyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı okullarımızda çalışan 
insanlarımıza hizmetli veya hademe deni
liyor. Okullarımızda çalışan bu hizmetli
lerimiz 657 sayılı Devlet Memurları Ya
sası uyarınca hizmetlerini yürütmekte 
olup, memur statüsünde çalışıyorlar. Bu 
görevlerini birçok zorluklarla yürüten hiz
metlilerimizin çalışma koşullarını, hizmet
leriyle ilgili sorunlarını ve çözüm yolları
nı açıklamaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, okullarımızda ça
lışan hizmetlilerimiz, 657 sayılı Yasaya 
bağlı olarak çalışıyorlar. Yani, memur sa
yılıyorlar. Şimdi, bu memurlarımızın yap
tıkları işleri hep birlikte, kısaca gözden ge
çirelim : Hizmetlilerimiz sabah saat 
07.00'de okulda bulunarak işe başlıyor, 
öğle paydosu ve yemek saati olmadan, 
okul çıkışını bekleyip, en erken 19.30'da 
işlerini bitirerek evlerine gidebiliyorlar. 
Yani, bu görevlilerimiz günde 12 - 13 saat 
çalışıyorlar, ki bu haftada 60 - 65 saat eder. 

Sayıları 10 binleri bulan bu hizmet
lilerimiz, bakın neler yapıyorlar? Odun 
kırma, kömür çekme, cüruf atma, boya -
badana yapma, sınıfların temizliği, 
PTT'ye gitme ve benzeri bedenî işleri yap-
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manın dışında, idarecilerin kulu, kölesi, 
hizmetçisi gibi kullanılıyorlar. 

Peki sayın milletvekilleri, saydığımız 
bütün bu bedenî işleri yapan insanlarımız 
nasıl oluyor da memur sayılabiliyorlar? 
Üstelik bütün bunların karşılığında, faz
la mesai ücreti adı altında aldıkları mik
tar -dikkatinizi çekiyorum- senede sadece 
7 485 liradır ve uzak mesafelere gidip ge
lişlerinde bu insanlarımız yol paralarını 
kendi ceplerinden ödüyorlar. Bu çalışan
larımız çoğu kez hafta sonlarında, millî ve 
dinî bayramlarımızda da hiçbir mesai üc
reti almadan çalışmalarına devam edi
yorlar. 

Okullarımızda çalışan hizmetlileri
miz en az 5 - 6 sınıf sü pürü yor, hiçbir ko
ruyucu önlem alınamadığı için, sağlıkla
rını zorlayacak biçimde, toz duman içeri
sinde görevlerini yerine getiriyorlar. 2 ve
ya 3 binalı okullarımızı düşündüğümüz
de, hizmedilerimizin görev alanlarının bü
yüklüğü ve işlerinin ağırlığı daha da açı
ğa çıkar. 

Sayın milletvekilleri, 10 yıllık bir hiz
metlinin eline 122 000 Türk Lirası net üc
ret geçiyor. Bu insanlara yemek ücreti 
ödenmiyor. Kuru ekmekle beslenmeye 
mecbur kalıyorlar. 

Eğitim - öğretim kurumlarında 3 
grup insan var : Bunlardan birisi öğret
menler, bir kesimi hizmetliler, elbette bir 
kesimi de öğrencilerdir. Bizce, bu kurum
larda çalışan hizmetlilere de eğitim öde
neği ve işlerine gidip gelmeleri için serbest 
taşıt kartı verilmelidir. 122 000 lira ücret 
alan bu hizmetli, eğer 2 vasıta değiştiri
yorsa, 30 bin Türk Lirasını yol parası ola
rak vermek zorunda kalır. Diğer masraf
lar sayılmadan bunu düşersek, eline ge
çecek miktar 92 bin liradır. Bir vasıtayla 
gidip geliyorsa, bu ücret 107 bin liradır. 
92 bin lira ile, 100 bin lira ile ev geçindir
mek zorunda kalan bu insanlarımıza, yıl

başı için de herhangi bir ikramiye ve öde
nek de verilmemektedir. Bu hizmetliler ge
nellikle çok çocuklu olduklarından, çocuk
larını okutamamakta, yeterli ve dengeli de 
beslenememektedirler. Bunun için de 
mağdur duruma düşmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, bu yıl okullar
da çalışan hizmetlilere 218 500 Türk Li
ralık giyecek yardımı verildi. Bu, yeterli 
olmadı; hatta artan hayat pahalılığı ve enf
lasyon düşünülürse, bu miktarın gülünç 
kaldığı görülür. 

Değerli milletvekilleri, GİMA mağa
zasında bir takım elbise, palto, gömlek ve 
ayakkabının toplam tutarının 495 000 
Türk Lirası olduğunu da ayrıca hatırlat
mak istiyorum. 

Bütün bunların yanı sıra, okulları
mızdaki hizmetli açığı da çok fazladır. Bu 
açık büyük olunca da, sağlığımızın teme
li olan temizlik hizmetleri de yeterli bir bi
çimde yerine getirilememektedir. Bu ne
denle de, zaman zaman, okullarımızda bit 
salgını, sarılık ve diğer tehlikeli bulaşıcı 
hastalıkların görüldüğü oluyor. Yeterli te
mizlik malzemelerinin alınamaması, bu 
aksaklığı daha da büyütüyor. 

Hizmetlilerimizin terfi, kadro sorun
ları halledilemediği veya keyfiyete kaldığı 
için, zaman zaman öğretmen-hizmetli-
idareci tartışmalarına yol açılıyor. Kişile
rin görüş ve düşüncelerinin, hizmetlilerin 
kaderinde yol açtığı sürüncemelere son ve
rilmesi en samimî dileğimizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
çalışanlarımızdan bir kesiminin sorunla
rını dile getirdim. Şimdi de hizmetlileri
mizin sorunlarının çözümü için yapılma
sı gerekenleri söyleyeceğim : 

1. Fazla çalışması gereken ve bu ça
lışması da zorunlu olan hizmetlilerimize, 
haftalık 40 saatin üzerindeki çalışmaları 
için mutlaka fazla mesai ücreti öden
melidir. 
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2. Giyim parası, zorunlu alınması 
gereken giyim eşyalarını karşılayacak se
viyeye yükseltilmelidir. 

3. Okullara yeterli temizlik malze
meleri sağlanmalı, malzemelerin de hiz
metliler tarafından kullanılmasına olanak 
tanınmalıdır. 

4. Hizmetlilerin sağlık sorunları ay
rıca ele alınmalı, sürekli temizlikle uğraş
tıklarından, ayrı bir temizlik tazminatı 
ödenmeli, beslenme, temizlik yardımı gi
bi, öğrenim yardımı da yapılmalıdır. 

5. Okullarımızdaki hizmetli sayısı 
ihtiyacı karşılayacak seviyeye çıkarıl
malıdır. 

6. Diğer kurumlarda olduğu gibi, 
çeşitli felaketlerde, kampanya, yardım ve 
vakıflar yoluyla bu insanlarımız desteklen
melidir. 

Ve sayın milletvekilleri, okullarımız
da çalışan bu hizmetliler, yaptıkları işler 
nedeni ve gereği ile işçi statüsünde çalış-
tırılmalıdır. Dolayısıyla, grevli, toplusöz
leşmeli sendikal haklara kavuşturulmala
rı, sorunlarının çözümü doğrultusunda 
atılacak en önemli adımdır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 
iktidarımızda, tüm çalışanlarımız gibi, 
hizmetlilerimizin de yaptıkları işlere göre 
yasal durumlarının düzeltileceğini ve grev
li, toplusözleşmeli sendikal haklara kovuş-
turulacaklarını bir kez daha belirtiyor, Yü
ce Kurulu saygıyla selamlıyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Yılmaz. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı Sayın Hasan Celâl Güzel, cevap vermek 
üzere söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE-

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ

ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler, Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yıl-
maz'a, gerçekten, millî eğitimin önemli bir 
konusunda yaptığı yapıcı konuşma için, 
sözlerime teşekkürle başlamak istiyorum. 

Bugün okullarımızda 55 bin hizmet
li bulunmaktadır. Bu 55 bin hizmetli ger
çekten sabahın erken saatlerinden akşam 
geç saatlere kadar çalışmaktadır; ancak 
burada önemli bir durum var, kendileri de 
zaten bunu kabul edeceklerdir; bunlar 657 
sayılı Kanuna göre çalışan destek hizmet
leridir. Dolayısıyla bunlara maaş olarak 
kanun dışında fazla bir ödeme yapılması 
mümkün değildir. Devlet teşkilatında ay
nı statüde olan yüzbinlerce eleman vardır. 
Bunlardan biraz daha avantajlı durumda 
olanlar; Maliye Bakanlığındaki personel, 
Başbakanlık personeli ve kamu iktisadî te
şebbüslerindeki -ikramiyeler dolayısıyla-
hizmetlilerdir. Onun dışındaki diğer bü
tün klasik bakanlıklarda çalışan hizmetli
ler aynı statü içerisinde değerlendiril
mektedir. 

Yapılması gerekenler içinde bahset
tikleri gibi, bizim de hizmetliler konusun
da bir programımız var; fazla mesaî üc
retlerini artırmayı mümkün olduğu kadar 
düşünüyoruz. Giyim parası vermenin öte
sinde, giyim eşyasını alabilme konusunda 
bir incelememiz ve çalışmamız bulun
maktadır. Ayrıca, yeterli temizlik malze
melerinin sağlanması, okulların hijyen ve 
sağlık şartları bakımından da fevkalade 
önemlidir. Ancak, bu konudaki, bazen 
ödenek durumları elverişli olmamakta, 
okul koruma dernekleri eliyle bu yapıl
maktadır; ama şunu da kabul etmek la
zım ki, çocuklarımızı daha iyi hijyen şart
lara kavuşturmak zorundayız. 

Kadro konusunda bazı tıkanmaları
mız vardır. Bu konuda da belirli çalışma
lar yapıyoruz. Ayrıca, okulların temizle-
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turnesi konusunda büyük şehirlerde bazı 
belediye hizmetlerinde olduğu gibi, deği
şik bir sisteme başvurmayı da düşünüyo
ruz, tabiî bu sistem pahalı olmamalıdır. 

Ayrıca, işçi statüsünde çalışma konu
suna gelince; bu, devlet teşkilatının statü
süyle ilgili bir konudur. Şu anda, o hususta 
herhangi bir çalışmamız yoktur. Eğer ge
nel olarak devlet teşkilatındaki hizmetli sı
nıfındaki personelde, işçi statüsü söz ko
nusu olursa, gayet tabiî, okullarda çalışan 
hizmetliler de buna dahil edilecektir. 

Bu vesileyle içlerinde eski öğretmen
lerin de bulunduğunu bildiğim saygıdeğer 
parlamenterlerin öğretmenler gününü de 
kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

3. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Baf
ra, Alaçam, Çarşamba ve Mzirköprü ilçelerinde son 
günlerde vuku bulan yağışların meydana getirdiği 
hasar ve zarara uğrayan çiftçilerin durumlarına iliş
kin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci'nin cevabı 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sa
yın Ali Eser, "Bafra, Alaçam, Vezirköp
rü bölgelerinde son günlerde vuku bulan 
aşırı yağışlar nedeniyle, su altında kalan, 
arazi, mahsul ve zarara uğrayan çiftçiler
le ilgili'' gündem dışı söz istemiş bulunu
yorsunuz. 

Buyurun Sayın Ali Eser. 

ALİ ESER (Samsun) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, 
Hepinizin bildiği gibi, tarım hizmetleri 
çok zahmetli ve büyük fedekârlık isteyen 
işler olduğu kadar, tarım ürünleri de her 
ülkenin iktisadî durumu ne olursa olsun, 
gelişme seviyesine bakılmaksızın, toplum

larının vazgeçilmez zarurî ihtiyaç madde
leridir. Tanm üretimi ise, iktisadî gelişme
nin, özellikle sanayi sektörünün başlıca 
kaynağıdır. Tarım, bu özelliği ile ekono
minin itici gücü de olmaktadır. Bu artık 
her yerde klasik bir deyim haline gelmiştir. 

Konuya ülkemiz açısından, Türkiye 
ölçüsünde baktığımızda, tarım, çalışan fa
al nüfusumuzun yüzde 55'ini, genel nü
fusumuzun ise, neredeyse yüzde 75'ine iş 
sağlayan bir sektörümüzdür. Bu kadar 
önemli bir konumu olan tarımsal faaliyet
lerin gayri safî millî hâsıladan yüzde 16.5 
gibi çok düşük bir pay aldığı bir yana; bu 
kesimde çalışanların fert başına aldıkları 
gelir de, diğer sektörlerde çalışanlara nis
petle üç ile yedi defa daha azdır. 

İşte bütün bu haksızlıklara ve adalet
siz uygunlamalara ilaveten, tabiat şartla
rına da tamemen açık ve korunmasız ka
lan tarım kesimimiz, zaman zaman tabiî 
afetlere maruz kalmaktadır. Bugünkü 
Anavatan İktidarı Hükümetinin ise, bu gi
bi durumlar Meclis kürsüsünden pek çok 
defa dile getirilmesine rağmen, pek dişe 
dokunur bir icraatı da maalesef görüleme
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, her şeye rağ
men, ben yine de bölgem olan Samsun'a, 
bilhassa Bafra İlçesinde daha ağırlıklı ol
mak üzere, Alaçam, Vezirköprü ve Çar
şamba ilçelerinde son 45 - 50 gündür sü
rekli yağan yağmur nedeniyle su altında 
kalan tarım arazisinden zarar gören çif-
çilerimizin durumunu dile getirmeyi bir 
vazife bildim ve bu konuşmamı onun için 
yapıyorum. 

Sayın milletvekilleri, sözünü ettiğim 
bölgelerde, aşağı yukarı, 30 bin dekardan 
fazla bir alana ekilen çeltik ürününün yüz
de 70'i, 9 bin dönümlük bir alana ekilen 
pancar ürününün üçte biri, 45 bin dö
nümlük bir alana ekilen ayçiçeğinin yüz-
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de 75'i, 8 bin dönümlük bir alana ekilen 
lahananın yüzde 50' si, -ki, bu lahana An
kara'da yaşayan siz sayın milletvekillerince 
de bilinir. Halk pazarlarında sorduğunuz 
zaman "Bunların Bafra'dan geldiği" ce
vabını rahatlıkla alabilirsiniz. Zannediyo
rum şimdi bu kıtlığın tesiri pazarlarda 
görülecektir- bunun üstüne, aşağı yuka
rı, 100 bin dekarlık bir alanda ekili olan 
mısır ürününün de yüzde 15'i sular altın
da kalıp çürümüştür. 

Maddî zarar, tahminen 20 milyar li
ranın üzerindedir. Hatta Alaçam ve Çar
şamba'da büyük teşviklerle ekilmiş olan 
soya ürünü de, ta ağustos ayından beri 
yüksek yağışlara tabi olmuş, tarlalara gi-
rilememiş ve maalesef bu soya ürünü de 
Çarşamba'da tarlada kalmıştır. 

Dediğim gibi, ürünlerin kaldığı yer
lerde tarlalara girmek de mümkün değil
dir. Çiftçimiz, bu şekilde, hem ektiği ürü
nü alamamış, hem de bu ürünlerine gü
venerek hasattan sonra ödemeyi planladı
ğı, gerek piyasadan, gerek kamudan aldı
ğı borçlarını ödeyemez duruma düş
müştür. 

Üçe idarecileri; ziraat odaları, koope
ratif birlikleri gibi kuruluşların yönetici
leri zarar tespiti yapmaktadırlar. Ancak, 
bizim dileğimiz, fazla vakit geçirmeden, 
zarara uğrayan üreticilerin banka ve koo
peratiflere olan kredi borçlarının en az iki 
yıllık bir süreyle ertelenmesi ve bunun fa
izlerinin dohdurulmasıdır. Ümit ediyorum 
ki, bu hususta sayın hükümet yetkilileri 
gereken talimatı ivedilikle verirler. 

Sayın milletvekilleri, muhtelif vesile
lerle ve özellikle de seçim arifelerinde, çift
çinin dostu, destekleyicisi olduğunu beyan 
eden Anavatan İktidarı her türlü vaadin
de yaptığı gibi, oyalayıcı, kandırıcı, alda
tıcı tutumunu ve huyunu değiştirmemiş, 
bu konuda da yine dediğinin aksini yapa
rak, tarımsal faaliyetle geçimini sağlama

ya gayret eden büyük çoğunluğu, iktidar
larının başından beri, yani beş yıldır sü
rekli fakirleştirir bir politika takip etmiş
tir. Size aşağıda çok kısa olarak vereceğim 
birkaç gösterge bunu açıklıkla ortaya koy
maktadır. 

Tarımın millî gelirden aldığı pay -
dediğim gibi- yıllar itibariyle gittikçe azal
mış ve 1980'deki yüzde 24'ler seviyesin
den 1988'lerde yüzde 14'ler seviyesine in
miştir. 

Tarım girdilerine bakıyoruz : 1983 -
1987 yılları arasında fiyatlar en az beş de
fa katlanmış; fakat ürün fiyatları üç-
üçbuçuk kat ancak artabilmiş; yani çiftçi, 
izafî olarak fakirleşmiştir. 

Tarım sektörünün bütçe içindeki pa
yına da bakıyoruz. O da yine 1983'te yüz
de 19'lar civarındayken 1987'de yüzde 14'e 
inmiş. Keza, yatırımlardaki pay da, Be
şinci Beş Yıllık Planda öngörülen yüzde 
11,4'lük hedefin arkasında kalmış, yüzde 
8,5 olarak gerçekleşmiştir. Önümüzde bir 
aylık bir vakit var; bunun da bu oranı boz
mayacağı kanaatindeyiz. Nitekim, bu al
dığımız rakamlar zaten 1989 programın-
dandır. 

Bunların üstüne, peşin ödeme yapı
lacağı vaat edilip, uzayan taksitlere bağ
lanan ürün paraları, köylümüzü tefeciye 
esir etmiştir. Köylümüz, velhâsıl tarımla 
meşgul olan bütün nüfusumuz, iyi hasat 
yıllarında dahi el emeğinin ve alın terinin 
karşılığını alamazken, zaman zaman-ma
ruz kaldığı sel, dolu, don, kuraklık gibi 
afetler karşısında ise hepten mağdur ol
makta, çaresizlikler içinde kalmaktadır. 
Bu gibi hallerde birkaç aileye göstermelik 
yardım yapılmakta, asıl derde çare geti
rilmemektedir. 

Diğer taraftan, yine hepinizin malu
mu ve güncel bir konu da olduğu gibi, bir 
avuç azınlığı, sırtı kalın holdinglere, ha-
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yalî ihracatçılara, köşe dönücülere ise, bu 
fakir halkın emeğinden ayrılan ve ülkemi
zin kalkınması ve refah seviyesinin yük
selmesi için kullanılması gereken yüzler
ce milyar lira hiç tereddüt edilmeden da
ğıtılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Par
tisi olarak, Türk çiftçisinin ve köylüsünün, 
dolayısıyla da esnaf ve sanatkârının yegâ
ne dostunun biz olduğumuzu her zaman 
söyledik, söylüyoruz. Aynı misyonun geç
mişteki uygulamaları, bu sözlerimizin na
sıl birer senet olduğunu hiçbir şüpheye 
meydan vermeyecek şekilde göstermiştir. 

Bugünkü iktidarın, köylümüze, çift
çimize hiçbir şey vermeyeceği açık seçik 
meydandadır, inşallah yakın gelecekteki 
iktidarımızda uygulamaya koyacağımız ilk 
işimiz, program ve beyannamelerimizde 
sözü edilen tanm sigortası kanununu çı
karmak olacaktır. Ancak bu şekilde Türki
ye'nin hakiki efendisi olan köylümüz hak
kını, kimseye boyun eğmeden, insanlık 
onurunu kaybetmeden, alnı açık, başı dik 
olarak alacak ve layık olduğu gerçek say
gınlığına kavuşacaktır. 

Sözlerime son vermeden önce, bu ka
bil tabiî afetlerden zarar gören bütün va
tandaşlarımıza şahsım ve Doğru Yol Par
tisi olarak geçmiş olsun diyoruz. 

Hepinizi en derin saygı ve sevgilerim
le tekrar selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Eser. 

Cevap vermek üzere, Sayın Bakan 
Abdullah Tenekeci; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sayın milletvekili, 
son zamanlarda Samsun bölgesinde mey
dana gelen fazla yağmurlar dolayısıyla ge
rek Çarşamba bölgesinde, gerek Vezirköp

rü bölgesinde meydana gelen hasarlardan 
bahsettiler. 

Olay olduğu anda, Hükümetimiz ta
rafından, bölge müdürlüklerine gerekli di
rektif verilmiş, bölge müdürlüğü henüz 
hasar tespit çalışmalarını tamamlayama
mıştır. En kısa zamanda, o tespitler yapıl
dıktan sonra vatandaşımızın her türlü 
mağduriyetine çare bulunacaktır. 

Konuyu arkadaşlarıma arz eder, say
gılar sunan m. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Sayın üyeler, gündem dışı konuşma
lar tamamlanmıştır. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. — Başbakan Turgut Ozal'tn Fransa'ya 
yapacağı resmî ziyarete katümalart uygun görülen 
parlamenterlere ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/699) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anaya
sanın 82 nci maddesine göre verilen bir 
tezkeresi vardır; okutup, onayınıza su
nacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Vaki davet üzerine, 27 - 30 Kasım 
1988 tarihlerinde bir heyetle birlikte Fran
sa'ya yapacağım resmî ziyarete, ekli liste
de adlan yazılı parlamenterlerimizin de 
katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine gö
re gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

—' 13 — 
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Liste 
ibrahim Cüneyt Canver (Adana Mil

letvekili) 
Faik Tarımcıoğlu (Bitlis Milletvekili) 
Ayhan Uysal (Çanakkale Milletvekili) 
Muzaffer Arıcı (Denizli Milletvekili) 
Bülent Akarcalı (İstanbul Millet

vekili) 
Mustafa Nazikoğlu (Rize Millet

vekili) 
Mehmet Akarca (Samsun Millet

vekili) 

1. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Urgisi Kanunu, 5422 Saydı Kurum
lar lirgisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer 
Mrgisi Kanunu, 6183 Saydı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Saydı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Saydı 
Damga Ergisi Kanunu ve 492 Saydı Harçlar Ka
nununda Değişiklik Yapdması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S Sayısı : 115) (1) 

BAŞKAN — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının gö
rüşmelerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

(1) 115 S. Saydı Basmayazı, 1711.1983 tarihli 
27 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Zeki Çeliker (Siirt Milletvekili) 
İhsan Bedirhanoğlu (Van Millet

vekili) 

BAŞKAN — Tezkereyi, eki liste ile 
beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmış, maddelerine geçilmesi 
kabul edilmişti. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı 
Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya

pılması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 

İlgili Değişiklikler 
MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mükelleflerin, vergi uygulaması ba
kımından hangi vergi dairelerine bağlı ol
dukları vergi kanunları ile belirlenir. An
cak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerekli 
gördüğü hallerde, mükelleflerin işyeri ve 
ikametgâh adresleri ile ilçelerin idarî sınır-

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 
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larma bağlı kalmaksızın vergi dairelerini 
ve vergi dairelerinin yetki alanını belirle
meye yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde hakkında Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, 
Sayın Fuat Erçetin; buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP G R U B U ADINA M E H M E T 
FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Son birkaç yılda, yeni bütçe yılma gi
rilirken, bütçe kanunu ile birlikte bir de 
"vergi paket i" adı altında, vergi kanun
larında değişiklikleri içeren bir tasarı 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulma
ya başlamıştır. 

Bu tasarılardan beklenen, enflasyo
na çare olması, enflasyonun bozduğu ge
lir dağılımını ve vergi adaletini yeniden 
sağlamasıydı. Ancak, getirilen tasarılar 
maalesef bunu sağlamaktan oldukça uzak 
olup, sadece bir şeyler yapılıyormuş izle
nimini vermeye yönelik; ancak özünde pek 
bir şey yapılmayan tasarılar olarak kal
maktadır. İşte bu tasarı da bu tür değişik
liklerin örneğidir. 

Tasarı, vergi kayıp ve kaçağının esas 
deliklerini kapatmaktan oldukça uzaktır. 
Getirdiği değişikliklerden ziyade, getire
medikleri dikkat çekicidir. Vergi adaleti
ni sağlayamadığı gibi, vergi adaletini bo
zucu yönü ağır basmaktadır. Vergi alına
bilenden daha çok vergi almayı amaçlar
ken, vergi alınamayanlar hakkında birşey 
getirememektedir. Buna rağmen, Anaya
sanın 73 üncü maddesini iyice zorlayarak, 
hemen her maddede Bakanlar Kuruluna 
veyahut bakanlığa geniş yetkiler vermek
tedir. Böyle giderse, birkaç yıl içinde ar
tık Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu 
tür yasalar da görüşülmeyecektir kanaa
tindeyim. Çünkü, bu yetkilerle çok şey Ba
kanlar Kurulunun ve bakanın yetkisi al
tında kalacak, böyle maddeler de bir da

ha Meclise gelmeyecek. 

Sayın milletvekilleri, maddenin halen 
var olan şeklinde, mükellefin hangi vergi 
dairesine bağlı olacağı ilgili vergi kanu
nunda açıkça belli edilmemiş ise, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına yetki veriliyor. 
Aksi takdirde, Bakanlığın, mükellefin han
gi daireye bağlı olacağını belirleme yetki
si bulunmamaktadır, hali hazırdaki mad
dede. Getirilmek istenen değişiklikte ise, 
ilgili vergi kanununda hüküm bulunsa bi
le, Bakanlığa yetki tanıyarak, bu kanun
daki belirlemenin dışına çıkabilecektir. Bu 
konuda tanınan yetkiye göre Bakanlık is
terse, işyeri ve ikametgâh merkezinde -il 
ve ilçelerin idar î s ın ı r la r ına bağlı 
kalmaksızın- mükellefin bağlı bulunduğu 
vergi dairesini belirleyebilecektir. Oysa, şu 
andaki vergi sistemimiz yetkili vergi dai
resini, genelde mükellefin işyeri veya ika
metgâhının bağlı olduğu il ve ilçe merke
zini dikkate alarak belirlemektedir. Geti
rilen değişikliklerle, kanunun bu konudaki 
sınırlayıcılığı kaldırılarak, esas yetki Ba
kanlığa tanınmış olmaktadır. Bu değişik
liğin nedeni ise, gerekçede, ihtisas vergi 
daireleri kurmak ve yeni kurulan ilçelerin 
doğurduğu karışıklıkları önleme, şeklinde 
getirilmektedir. Öyleyse, öncelikle olayın 
özüne inmek gerekir. Bugün vergi daire
leri gerçekten tükenmiş ve bitmiş halde
dir. Evet son 3-4 yıldan beri vok sayıda, 
belki eskisinden yüzde 50, yüzde 100 faz
la personel alınmıştır; ama bir o kadar 
personel de buradan ayrılmıştır. 

Bazı illerde bilgisayara geçilmiştir. 
Ancak, bilgisayara geçiş acaba sanıldığı 
kadar işleri ve süreleri azaltmış mıdır? Bu 
konuda bilinen kapsamlı bir araştırma da 
yapılmamıştır. Buna karşılık, 1985'te çı-

. kanlan Katma Değer Vergisi ile denilebi
lir ki, vergi dairelerinin iş yükü yüzde 300 
artmıştır. Çünkü, eskiden sadece yılda bir 
defa beyanname veren gerçek usulde ver-
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giye tabi bazı mükellefler, artık her ay ve 
yılda 12 defa beyanname vermek ve bu öl
çüde de vergi dairelerini meşgul etmek du
rumundadır. 

Türkiye'nin nüfusu ve yeni mükellef 
sayısı artmaktadır. Hayalî ihracat ve bu
na benzer olayların artması, gerek olay
ların takibi açısından, gerekse bu kişiler
den tahsil edilecek vergilerin takibi açısın
dan vergi dairelerine ayrı bir yük getir
mektedir. İflasların artması, ekonomik 
konjonktürdeki dalgalanmaların yarattığı 
sorunlar bir kısım mükellefleri kısa süre
de vergi borçlarını ödeyemez duruma dü
şürmektedir. Bu durumda vergi dairele
rinin iş yükü daha da artmaktadır. 

Son yıllarda yaygın, yoğun denetim 
adı altında sürdürülen piyasa denetiminin 
artması, vergi dairelerinin iş hacmini âde
ta yüzde 100 artırmıştır. Zira, personelin 
yarısına yakını bu amaçla dışarıda görev
lendirilirken, bir kısmı da, dışarıdaki de
netimler sonucu düzenlenen tutanakların 
gereğini içeride yapmak ve bunları mükel
leflere tebliğ etmek durumundadır. Hat
ta bazı vergi daireleri personel yetersizli
ği yüzünden, denetimler sonucu düzenle
nen tutanakları işleme koyabilecek zama
nı bulamamaktadır. Düzenlenen tutanak
lar sonucu verilmesi gereken belgeler ay
larca sonra yeni mükelleflere tebliğ edil
mektedir. Bu durum i ;, denetimden bek
lenen eğiticilik ve caydırıcılık fonksiyonu
nu azaltmaktadır. 

Ayrıca, son yıllarda vergi dairelerine 
birtakım yükümlülükler daha getirilmiş
tir. Bunlardan bir tanesi de trafik para ce
zaları idi ki, kalktı bu yük. 

Bu tüm benzeri nedenler üzerinde 
bir de vergi iadesi işlemleri eklenince, ver
gi daireleri, 1985 yılı Öncesine göre birkaç 
misli iş yüküyle karşı karşıya kalmış ve bu
gün sadece verileni alan tahsil daireleri ha
line gelmiştir ki, o işlevde bile yetersiz kal

maktadır. 
Tüm bu iş yükü artışlarına rağmen, 

personel artışı ve vergi dairesi sayısı artışı 
asla yeterli olmamıştır. Diğer yandan, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının özellikle gelir 
idaresine yüklenen bu iş artışına rağmen, 
ücretle'rde de reel olarak beklenen bir ar
tış sağlanamamıştır. İşte tüm bu olumsuz
luklar bugün vergi dairelerini gerçekten 
bitirmiş, işini, yükünü artırmıştır. 

Bu soruna bir çözüm bulunmadıkça, 
esasen getirilen hiçbir konu değişikliği 
bekleneni veremez; çünkü, bu kanunu uy
gulayacak vergi daireleridir. Bu soruhun 
çözümü ise ayrı bir araştırma konusu 
olup, kanımızca vergi dairelerinin bugün
kü örgütlenme modelini değiştirmek ge
rekmektedir. Eğer, vergi geliri artırılmak 
isteniyorsa, vergi dairelerinin bu sorunla
rının çözümüyle uğraşmak gerekir. 

Getirilen değişikliğe bu gözle bakar
sak, aslında fazla önemi olmadığı ve ger 
çek sorunlar dururken, çözüm olarak ge
tirilen değişikliklerin ne derece yetersiz ol
duğu ortaya çıkmaktadır. 

Değişiklik hakkında şu da söylenebi
lir : Değişiklikle, Bakanlığa geniş bir yet
ki tanınmaktadır. Bakanlık bu yetkisini 
nasıl kullanacaktır; mükellefler bazında 
mı, sektör bazında mı? Bunlar da bu mad
deyle açıklığa kavu sınamaktadır. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Ttşekkür ederiz Sayın 
Erçetin. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Mustafa Çorapçıoğlu; buyurun efen
dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA 
ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; vergi mükellefiye
tinin vatandaşlık ödevleri arasında yer al
dığı ve bunun da Anayasamızın 73 üncü 
maddesiyle tanzim edildiği hepinizin ma-

— 16 — 



T.B.M.M. B : 29 23 . 11 . 1988 O : 1 

hamlarıdır. Bu vesileyle, 73 üncü madde
yi huzurlarınızda bir defa okumak is
tiyorum. 

Anayasanın 73 üncü maddesi aynen 
şöyle demektedir : ' ' Herkes, kamu gider
lerini karşılamak üzere, malî gücüne gö
re, vergi ödemekle yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli da
ğı l ımı, mal iye pc ' i t ikas ın ın sosyal 
amacıdır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yü
kümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 
veya kaldırılır. 

Vergi, resim harç ve benzeri malî yü
kümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indi
rimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerin
de kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sı
nırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Ba
kanlar Kuruluna verilebilir." 

Muhterem milletvekilleri, vatandaş
lık, yurttaşlık ödevleri arasında yer alan 
ve Anayasanın 73 üncü maddesiyle esası 
belirlenen bu ödevin, aslı kadar, bunun 
yerine getirilmesinin şekil, şart ve usulü 
de, yine kanunun bahsettiği şekilde ancak 
kanunla olabilin Bir mükellef vergisini be
yan ederken nereye beyan edecektir; ver
gisini öderken nereye gidecektir; iade ve
ya tahsil suretiyle veyahut başka usullerle 
vergisini geriye almak isterken nereye mü
racaat edecektir? Bunların baştan kanunla 
belli olması, Anayasanın bu hükmünün 
tabiî bir gereğidir. Bir şeyin aslı kanuna 
bağlı tutulmuşsa, usulü de muhakkak ka
nuna bağlı tutulmalıdır. Esasen 73 üncü 
maddenin son fıkrasında dahi, sadece mu
aflık, istisnalar ve verginin aşağı haddiyle 
yukarı hadleri arasında kalmak üzere de
ğiştirme yetkisi Maliye Bakanlığına değil, 
Bakanlar Kuruluna verilmiş bir yetkidir. 
Evvelki hükümde, yani değiştirilmek iste
nen hükümde, kanunen belli edilmediği 
takdirde Maliye Bakanlığına, vergi mükel
lefinin bağlı olduğu vergi dairesini tayin 
etmek yetkisi verilirken, burada, kanunla 
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belli edilmiş olsun olmasın, bütün bunla
rı, ilçelerin idarî sınırlarıyla bağlı olmak
sızın tespit yetkisi Maliye Bakanlığına ve
rilmiş olmakla, evvelemirde Anayasanın 
son fıkrasına açıkça aykırı bir hüküm eti-
rilmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, diğer yönden, 
esbabı mucibesine (gerekçesine) baktığı
mız vakit, iki hususun bilhassa belirtilmek 
istendiği anlaşılmaktadır. Bunlardan bi
rincisi, aynı işkolunda iş yapan mükellef
lerin tek bir vergi dairesine tabi olmasını 
sağlamak suretiyle, vergi dairelerinin ih
tisaslaşması hususunu temin gibi görün
mektedir. Hattızatında vergide ihtisaslaş
ma elbette ki, asrın icabı, gereklidir. An
cak, sizin ilçelerde kuracağınız münferit 
vergi dairelerinin muayyen bir konuda ih
tisaslaşması, o vergiden beklediğiniz bü
tün hususların yerine gelmesine kâfi gel
meyeceği gibi; ayrıca bunun tatbikinin de 
mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü, 
vergide ihtisaslaşma, bittecrübe gerek 
meslek hayatımızda, gerek sair şekillerde 
gördük ki, ancak yukarı kademelerdeki ih
tisaslaşmadan başlar. Eğer siz il idarî sı
nırlarına tabi olmaksızın bu ihtisaslaşmayı 
muayyen ilçelerdeki vergi dairelerinde uy
gulamaya kalkarsanız, şimdiden tahmin 
etmek zor olmayan bir gerçek sonuç ola
rak ortaya çıkacaktır; verginin ta beyan
namesinden tahsiline kadar geçecek saf
halarda bu uygulamanın size getireceği 
kolaylıktan daha büyük ölçüde, daha kar
maşık problemlerle karşı karşıya kalacak
sınız ve üstelik bu karmaşıklığı yaratan da, 
orada henüz ihtisaslaşma sürecini bitir
mek imkânını bulamayan maliye mensup
ları olacaktır; beyhude yere onların da gü
nahına girmiş olacaksınız. 

Bu itibarla bu ihtisaslaşmanın, mu
ayyen bir ihtisaslaşma sürecinden sonra ve 
bunun bilhassa evvela merkezde tatbik 
edilmesinden sonra alınacak neticelere, ve 
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rilere göre mahallinde uygulamaya konul
masında, şu anda bile sayısız faydalar ol
duğu kanaatindeyiz. 

Diğer yönden, çok enteresen bir ta
bir geçiyor; "İlçelerin idarî sınırlarına 
bağlı kalmaksızın..." Gerekçede de kısmen 
bu hususa temas edilmiş. 

Muhterem arkadaşlarım, eski tabir
le bu intak-i haktır. Evvelden beri böyle 
söylüyoruz, burada dile getirmeye çalışı
yoruz; ilçe olmaya layık pek çok yerleşim 
birimi vardır. Ancak, bunların ilçe olma
sı, kanunen sadece kendilerine ilçe adı ve
rilmesinden ibaret değildir; hâkim ister, 
doktor ister, başta kaymakam ister, vete
riner ister, mal müdürü ve vergi dairesi is
ter. Bakınız, size kısa bir misal arz edece
ğim. -iftihar ediyoruz; o bakımdan bir yer
de samimiyetle Hükümete teşekkür 
ederiz- Balıkesir İlinin yeni kurulan Mar
mara İlçesinde hâlâ hâkim yoktur. Seçim 
işlerini bile, seçim mevzuatının genel 
prensiplerine aykırı olmakla birlikte Erdek 
Hâkimi yapmaktadır. Kurulalı da bir yı
la yakın zaman olmuştur. 

Şimdi, meseleyi eğer bu açıdan ele 
alırsanız, ismen, kanunen ilçe adını almış 
olan yerleşim birimlerimiz, Maliye Bakan
lığına getirilen ve kanaatimize göre Ana
yasanın 73 üncü maddesinin son fıkrası
na aykırı bulunan bu yetki dolayısıyla, da
ha çok seneler orada Maliye teşkilatını 
bekleyeceklerdir. Bu, halkımıza da, bu, 
beklenti içinde bulunan yurttaşlarımıza da 
yazıktır. 

Bu konu hakkındaki maruzatımız 
bundan ibarettir. Yüce meclisi saygıyla se
lamlıyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Çorapçıoğlu. 

Şahsı adına, Sayın Mustafa Kul; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sa
yın Başkan, saygıdeğer milletvekili arka
daşlarım; bazı vergi kanunlarında değişik
lik yapan kanun tasarısının 1 inci maddesi 
üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasa
rısının 1 inci maddesiyle, Vergi Usul Ka
nununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkra
sı değiştirilerek, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına iki ayrı konuda yetki verilmek
tedir. Bu yetkilerden birisi, aynı konuda 
faaliyet gösteren mükelleflerin, işyeri ve 
ikametgâh adreslerine bakılmaksızın, özel 
ihtisas vergi dairelerinin kurulması ve bu 
mükelleflerin bu vergi dairelerine bağlan
ması konusunda; ikincisi ise, yeni ilçe ol
muş veya daha önce ilçe olup da bir vergi 
dairesini idare edebilecek kadar vergi mü
kellefi olmayan ilçelerin vergi mükellefle
rinin, bakanlığın istediği vergi daireleri
ne bağlanması konusunda Bakanlar Ku
ruluna yetki verilmek istenmektedir. 

Bu iki konuda bakanlığa yetki veri
lirken de, sadece vergi dairelerinin iş yo
ğunluğu, mükellef sayısı ve zaman kaybı
nın önlenmesi düşünülmüş; gerekçede de 
bu anlatılmıştır. Bunlar düşünülmüş; ama 
hep yergi dairesi açısından veya bakanlı
ğın menfaatları düşünülerek hazırlanmış 
bu kanun tasarısı; ancak, vergi mükellef
lerinin hangi zorluklarla karşı karşıya ge
leceği düşünülmediği gibi, bu tasarı öyle 
bir şekilde sunuluyor ki, sanki tüm bu de
ğişiklikler, bu düzenlemeler vergi mükel
leflerine kolaylık sağlanması için yapılmış 
gibi gösterilmektedir. 

Bunun için de şöyle deniliyor; ' ' İhti
sas vergi dairelerinde bu mükelleflere ken
di konularıyla ilgili, kendi vergi uygula
malarıyla ilgili bilgi verilecek, onlar aydın
latılacak". 
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Yine bir başka gerekçe şöyle diyor : 
"Vergi mükellefleri vergilerini ödemek 
için uzun kuyruklarda beklemeyecekler, 
daha kolay bir şekilde vergilerini yatıra
caklar.' ' 

Şimdi, vergi ile ilgili konuları böyle 
anlaşılmaz durumlara sokan biziz; mükel
lefleri bu konuda aydınlatma ihtiyacını du
yan da yine bizleriz. "Vergi mükellefleri 
uzun kuyruklarda beklemesin' ' diye ihti
sas vergi dairelerini kuracak olan biziz; 
mükelleflerin 40-50 kilometre mesafeden 
gelip vergilerini yatırmasını isteyen de yi
ne biziz. 

Hiçbir bakımdan ilçe olmaya hak ka
zanmadığı halde sadece, "Anavatan Par
tisi seçimi kazansın" diye yeni ilçe olan, 
özellikle geçen sene yapılan 103 ilçenin -
kasaba idi ilçe oldu- mükellefleri az oldu
ğundan dolayı, bir vergi dairesini idare 
edecek kadar mükellefe sahip olmadığın
dan dolayı bu kanun tasarısı yine o dü
şünceyle yapılmıştır. O ilçelerde mal mü
dürlüğü binasının yapılmasını gereksiz gö
ren biz, o ilçelere mal müdürü atanması
nı istemeyen, gereksiz gören yine biz; ama 
sadece ' 'Anavatan Partisi o ilçelerde seçi
mi kazansın" diye oraları, nüfusu yetefli 
olmadığı halde, mükellefi yeterli olmadı
ğı halde ilçe yapan da yine biziz. 

Eğer, o kasabaların bir vergi dairesi
ni veya mal müdürlüğünü idare edecek 
kadar mükellefi yok idiyse, oralara bina, 
araç, gereç ve personel alınması gereksiz 
idiyse, o kasabaları neden ilçe yaptınız? 
Yine, mükelleflerin kuyrukta zaman kay
bedeceğini düşünüyorsunuz da, o mükel
leflerin işyerlerinin bulunduğu yerden baş
ka bir yerdeki vergi dairesine gideceği za
man kaybını neden düşünmüyorsunuz? 
Yine, mükelleflerin vergi mevzuatını an
lamakta güçlük çektiğini biliyorsunuz da, 
neden vergi mevzuatlarını vatandaşların 
anlayacağı şekilde kolaylaştırmıyorsunuz? 

Sayın milletvekilleri, vergi toplama, 
devletin bu uğurda harcama yapmasını 
gerektirmektedir. Yükümlülerden verginin 
tahsili için kaçakçılığa karşı alınan önlem
ler yüzünden devlet ne kadar büyük öl
çüde üretim faktörü kullanmak zorunda 
kalırsa, özel mal ve hizmet üretiminden 
yapılacak fedakârlıklar da o derece az ola
caktır. Ayrıca, vergi basit olmalıdır, kolay
lıkla anlaşılabilmelidir ve yükümlüden en 
uygun zamanda alınmalıdır. Bu nitelikler
den ayrıldığı zaman, vergi, fertlere ek yük 
getirmektedir. Verginin karmaşık bir hal 
alması birçok kimsenin zamanının büyük 
bir kısmını bu işlere ayırmasına sebep ol
makta veya uzman kişilerden yararlanma
sı zorunluluğunu getirmektedir. Bu da 
üretimde işgücünün azalmasına yol açtı
ğından, dolayısıyla toplumda refahın sağ-
lanamamasına sebep olmaktadır. Onun 
için ben, şahsım adına diyorum ki, mü
kelleflerin, kendilerine en yakın vergi da
irelerine bağlanmaları şart ve vergi mev
zuatının kolaylaştırılması ile de, zaman 
açısından mükelleflere kolaylık sağlayacağı 
gibi, üretimin artırılması, ülkenin kalkın
ması konusunda önemli bir adım atmış 
olacağız. 

Bu duygularla hepinizi selamlıyor, 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kul. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; görüşmekte oldu
ğumuz bazı vergi yasalarında değişiklik 
yapan hükümet tasarısının 1 inci madde
siyle ilgili kişisel görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, tasarının tümü 
üzerinde yaptığım konuşmada da belirt-
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tiğim üzere, evvela vergi kaçakçılığının ön
lenmesinde temel amaç, hükümetin ciddî 
olarak mükelleften vergi alma eğilimi için
de olmasının kanıtlanması lazımdır. Ben 
size şimdi, hayalî ihracat yoluyla bu Hü
kümetten vergi alan kişilerin bazılarının 
listelerini okuyacağım. Bugüne kadar 
-Beş-altı senedir- 200 milyar liralık bu ver
giyi geriye almayan bu Hükümet, hangi 
yüzle karşımıza çıkmaktadır? Bakın oku
yorum size : 

Erpeks Dış Ticaret Anonim Şirketi: 
22 milyon lira vergi aslı; 66 milyon 247 bin 
lira kaçakçılık cezası. 

İmeks Sınai Mamuller Dış Ticaret 
Anonim Şirketi : 39 231 749 lira vergi as
lı; 117 695 247 lira kaçakçılık cezası. 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Sayın Başkan, vergi mahremiyeti ihlal 
ediliyor... 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — Tek-
fen Dış Ticare t Anon im Şirketi 
57 970 340 lira vergi aslı; kaçakçılık ce
zası 173 911 020 lira. 

Yavuzlar Dış Ticaret Anonim Şirke
ti : 406 175 204 l i ra vergi aslı ; 
1 218 525 612 lira kaçakçılık cezası. 

Tekfen Dış Ticaret Anonim Şirketi : 
251 808 980 lira vergi aslı; 755 426 940 
lira kaçakçılık cezası. 

T im Turizm ihracat Mümessillik Ti
caret Anonim Şirketi : 121 887 449 lira 
vergi aslı; 365 662 347 lira kaçakçılık 
cezası. 

Yine Tim Turizm'e ikinci bir vergi : 
26 728 411 lira vergi aslı; 80 185 233 lira 
kaçakçılık cezası. 

Yine İmeks Sınai Mamulleri Dış Ti
caret Anonim Şirketi : 653 386 788 lira 
vergi aslı; 1 960 160 364 lira kaçakçılık 
cezası. 

M. Sait Akat : 18 155 296 lira vergi 
aslı; 54 465 888 lira kaçakçılık cezası. 

Tarsan Turizm ve Tarımsal Ürünleri 
Sanayi Anonim Şirketi : 199 613 770 lir» 

vergi aslı; 598 856 310 lira kaçakçılık 
cezası. 

Göksün İfa : 8,5 milyar lira vergi as
lı; 25 milyar 500 milyon lira kaçakçılık 
cezası. 

Sönmez ASF İplik ve Dokuma Sana
yi : 40 608 807 lira vergi aslı; 121 826 421 
lira kaçakçılık cezası. 

Burpek İhracat Taşımacılık Anonim 
Şirketi : 18 323 544 lira vergi aslı; 
54 970 632 lira kaçakçılık cezası. 

Anadolu Export Anonim Şirketi : 
5 699 949 255 l i ra vergi aslı ; 
1 709 984 710 lira kaçakçılık cezası. 

Eksel Dış Ticaret Anonim Şirketi : 
1 994 025 478 l i ra vergi asl ı ; 
5 982 076 434 lira kaçakçılık cezası. 

Sönmez Tekstil Ticaret ve Sanayi 
Anonim Şirketi: 290 106 526 lira vergi as
lı; 870 319 578 lira kaçakçılık cezası. 

Süzer Dış Ticaret Anonim Şirketi : 
1 095 106 458 lira vergi aslı; 3 285 319 374 
lira kaçakçılık cezası. 

Tekfen Dış Ticaret Anonim Şirketi : 
815 810 940 lira vergi aslı; 2 447 432 820 
lira kaçakçılık cezası. 

Enka Pazarlama İthalat İhracat Ano
nim Şirketi: 3 146 431 066 lira vergi aslı; 
9 666 993 732 lira kaçakçılık cezası. 

Hesaplarına gelmediği için "Vergi 
mahremiyeti ' ' diyorlar. Kiminle ortak ol
dukları belli. 

İmeks Sınai Mamulleri Dış ticaret 
Anonim Şirketi : 3 222 331 264 lira vergi 
aslı; 9 666 993 732 lira kaçakçılık cezası. 

Demin okuduğum Enka Pazarlama
nın kaçakçılık cezası 9 439 293 198 lira. 

Aldığınız paralar o kadar büyük ki, 
dilimiz de artık ifadeden yoksun. 

Abdullah Ti ra l i : 82 595 768 lira ver
gi aslı; 247 787 304 lira kaçakçılık cezası. 

Ahmet Kaya Tirali : 414 623 989 li
ra vergi aslı; 1 243 871 967 lira kaçakçılık 
cezası. 

Erpeks Dış Ticaret Anonim Şirketi... 
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H İ L M İ BİÇER (Sinop) — Vesaire 
deyin geçin. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Yok 
yok, tutanaklara geçsin Sayın Biçer; canı
nız fazla sıkılmasın. 

Erpeks Dış Ticaret Anonim Şirketi : 
85 359 858 lira vergi aslı; 256 079 574 lira 
kaçakçılık cezası. 

Batı Pazarlama ithalat ihracat Ano
nim Şirketi: 95 649 092 lira vergi aslı; 286 
947 276 lira kaçakçılık cezası. 

Şimdi, Hayalî ihracatçılar ve ortak
ları nasıl belli oluyor; ben de görüyorum... 
(Gülüşmeler) 

Nut Export Fındık Sanayi Anonim 
Şirketi : 666 415 572 lira vergi aslı... 

A B D Ü L K A D İ R AKSU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, Saat... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu, madde hakkında konuşma imkâ
nını bulamayacaksın. 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — 
Madde ile ilgili Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili ama, 
süreniz doluyor. 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — Sa
yın Başkan, rakamları bitireyim... 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin 
efendim. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — ... 
1 999 246 716 lira kaçakçılık cezası. 

Menteşoğlu İhracat ve Pazarlama 
Anonim Şirketi : 6 437 834 529 lira vergi 
aslı; 19 313 503 100 lira kaçakçılık cezası, 

Bugünkü rakamlar şimdilik bu kadar. 
Daha bunların devamı var, hiç merak 
etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Genç, şimdi to
parlayın efendim lütfen. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Sa
yın Yusuf Özal burada böyle bakıyor ta
biî. Sayın Bakan, bunları niye tahsil etme
diniz? Böyle vergi kanunlarını getirip fa
kir fukaranın sırtına vergi yükleyeceğini-
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ze, evvela böyle vergi kaçaklarını önleyin. 
Ben bunun miktarını hesapladım, aşağı 
yukarı 250 milyar liradır. 

A B D U R R A H M A N B O Z K I R 
(Konya) — Maliye Bakanını tebrik et; 
bunları meydana çıkarmış... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, Maliye Bakanını tebrik ederim de, 
tahsil ettiği zaman tebrik ederim. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz bu kür
süde yemin ettik; memleketimizin ve mil
letimizin menfaatini koruyacağımıza ye
min ettik; biz burada hayalî ihracatçıla
rın menfaatini koruyacağımıza yemin 
etmedik. 

Şimdi ben bu kürsüden soruyorum : 
Hayalî ihracatçılarla ilgili Adalet Komis
yonunda bekleyen kanunun arkasında kim 
var? Bunu, Adalet Komisyonu Başkanı 
çıksın burada söylesin. Kendilerinin yok
sa açıklasın; benimle ilgisi yok desin. 

Bu benim getirdiğim küçük bir par
ça, daha gerisini getireceğim. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, maddeyle ilgisi ne 
bunların..? 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
Görüştüğümüz madde vergi dairesiyle 
ilgili. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Efen
dim, şimdi bakın... 

BAŞKAN — Sayın Genç, 5 dakika
nız doldu. Lütfen, okuduğunuz belgeyle 
ilgili olarak, maddeyle ilgili görüşlerinizi 
toparlayıp söyleyiniz, bitiriniz. 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — Sa
yın Başkan, bakın gündem dışı konuşan 
ANAP'lı arkadaşımızı, 5 dakika konuşma
sı gerekirken, 15 dakika konuşturdunuz; 
ama nedense bize gelince hep böyle zama
nı sıkıştırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sizinki 10 dakikayı bu
luyor efendim. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba-
1 — 
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kır) — Sayın Başkan, 10 dakika oldu. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şim

di, eğer mükelleflerin bağlı olduğu vergi 
dairelerinin yerlerini sık sık değiştirirse
niz, işte bu vergi tahsilatları da ortadan 
kaybolur gider. Bir mükellefin mükellefi
yeti, ikametgâhının bağlı olduğu vergi da
iresinde tesis edilir ve sonuna kadar ora
da devam ederse, oradaki vergi memuru 
bu dosya hakkında hem sağlıklı bilgi edi
nir hem de, ne mükellefin, ne de maliye
nin menfaatinin haleldar olmasına sebe
biyet verilmez; ama sık sık mükelleflerin 
vergi dairesini değiştirirseniz, dosya ordan 
oraya, oradan oraya gittiği zaman hem 
tahsilatta aksama olur, hem içindeki bel
geler kaybolur hem de, o dosyanın sorum
lusu memur belli olmadığı için, orada sağ
lıklı bir sorumlu da bulamazsınız. 

Benim bu maddeyle ilgili bir öner
gem var, orada da özellikle bunu vurgu
ladım. Mesela, bu özel ihtisası gerektiren 
Motorlu Taşıtlar Vergisi tek bir vergi dai
resinde, Ankara, İstanbul veya büyük il
lerde kurulabilir veyahutta Veraset Vergisi 
gibi bir vergi türü için tek bir vergi daire
si büyük illerde kurulabilir; ama, öte ta
raftan Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, 
Katma Değer Vergisi gibi temel vergiler
de mükellefleri, mükellefiyetlerinin ikâ
metgâhının bağlı olduğu vergi dairesine 
bağlayıp, orada sabit tutmakta yarar var. 

Neyse, şimdi canınızı daha fazla sık
mayayım, hayalî ihracat dosyasındaki lis
teleri okuyacağım yine. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Madde hakkında söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyle ilgili önergeler var. Öner
geleri, önce geliş sırasına göre, sonra ay
kırılık derecesine göre okutacağım : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, 213 Sayılı Vengi 

Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı DamgaVergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 1 in
ci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilme
sini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Ali Uyar 
Hatay 

Kâzım Özev 
Tokat 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Madde 1. — Mükellefler, vergi uy
gulaması bakımından ikametgâhlarının 
veya kanunî iş merkezlerinin bulunduğu 
yer vergi dairesine mükellefiyetlerini tesis 
etmeleri zorundadırlar. 

Ancak Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
zorunlu hallerde mükellefiyet yeri olarak 
işyerinin bulunduğu yerleri mükellefiyet 
yeri olarak değiştirebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayılı Ka
nun Tasarısının 1 inci maddesinin. 

(Mükelleflerin vergi uygulaması ba
kımından hangi vergi dairelerine bağlı ol
dukları vergi kanunları ile belirlenir) cüm
lesi dışındaki kısmının çıkarılarak kabul 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 



T.B.M.M. B : 29 23 . 11 . 1988 O : 1 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Gerekçe : 
Madde 1. — Vergi yükümlülüğü 

Anayasanın 73 üncü maddesi gereğince 
ancak yasa ile ihdas edilen bir görevdir. 
Yasa ile ihdas edilen bu ödevin ne suretle 
ve hangi yerde ifa edileceği de yine yasa 
ile belli edilmelidir. Tasarıda bakanlığa ve
rilen yetki keyfî uygulamalara sebep ola
cak niteliktedir. Ayrıca yeni tesis edilen il
çelerin bu hükme dayanılarak uzun süre 
idarî teşkilattan yoksun kalması sonucu
nu da doğuracaktır. Bundan başka mükel
leflerin bir kısmını diğerlerine nazaran de
ğişik ve daha büyük külfetlere sokacağı 
için de eşitlik ilkesine aykırı bulun
maktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga 
Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının (S. Sayısı : 115) 1 
inci maddesinin tasarı metninden çıkarıl

masını arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak , 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Gerekçe : 
Madde 1. — Vergi yükümlülüğü 

Anayasanın 73 üncü maddesi gereğince : 
Ancak yasa ile ihdas edilen bir görevdir. 
Yasa ile ihdas edilen bu ödevin ne suretle 
ve hangi yerde ifa edileceği de yine yasa 
ile belli edilmelidir. Tasanda bakanlığa ve
rilen yetki keyfi uygulamalara sebep ola
cak niteliktedir. Ayrıca yeni tesis edilen il
çelerin bu hükme dayanılarak uzun süre 
idarî teşkilattan yoksun kalması sonucu
nu da doğuracaktır. Bundan başka mükel-

* leflerin bir kısmını diğerlerine nazaran de
ğişik ve. daha büyük külfetlere sokacağı 
için de eşitlik ilkesine aykırı bulun
maktadır. 

' BAŞKAN — Önergeleri aykırılık de
recesine göre işleme koyuyomz efendim : 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf
tüoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Kanun tasarısının 1 inci maddesinin 
tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
D E V L E T BAKANI V E BAŞBA

KAN YARDIMCISI İS ME T KAYA ER-
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D E M (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden 

konuşmak isteyen var mı efendim? 
MUCTAFA Ç O R A P Ç I O Ğ L U (Ba

lıkesir) — Gerekçesi zaten yazılı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza SUT 
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efen
dim : 

Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorap-
çıoğlu ve arkadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin : 

(Mükelleflerin vergi uygulaması ba
kımından hangi vergi dairelerine bağlı ol
dukları vergi kanunları ile belirlenir) cüm
lesi dışındaki kısmının çıkarılarak kabul 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. . 
D E V L E T BAKANI VE BAŞBA

KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
D E M (İzmir) — Kakmıyoruz . 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Kanun tasarısının 1 inci maddesinin 
aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. • 

Kamer Genç (Tunceli) ve arkadaşları 

Madde 1. — Mükellefler, vergi uy
gulaması bakımından ikametgâhlarının 
veya kanunî iş merkezlerinin bulunduğu 

yer vergi dairesine mükellefiyetlerini tesis 
etmeleri zorundadırlar. 

Ancak Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
zorunlu hallerde mükellefiyet yeri olarak 
işyerinin bulunduğu yerleri mükellefiyet 
yeri olarak değiştirebilir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN V E BÜTÇE K O M İ S Y O N U 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
D E V L E T BAKANI V E BAŞBA

KAN YARDIMCISI İS ME T KAYA ER
D E M (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 2. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukarıda yazılı olanların bu ödev
leri yerine getirmemeleri yüzünden mü
kelleflerin veya vergi sorumlularının var
lığından tamamen veya kısmen alınama
yan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanunî 
ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıkla
rından alınır. Bu hüküm Türkiye'de bu
lunmayan mükelleflerin Türkiye'deki tem
silcileri hakkında da uygulanır." 

BAŞKAN — Madde hakkında, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mehmet 
Korkmaz; buyurun efendim. (DYP sıra
larından alkışlar) 

Bayın Korkmaz, gerek kanun tasarı
sının tümü üzerindeki konuşmalarda, ge
rekse maddeler üzerindeki konuşmalarda 
grup adına ve şahısları adına ne kadar ko
nuşulacağını bildikleri için sayın üyeler, 
ben hatırlatmaya gerek görmüyorum. 

Buyurun efendim. 
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DYP G R U B U ADINA M E H M E T 
K O R K M A Z (Kütahya) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci 
maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası de
ğiştirilmektedir. Bu yeni fıkrayla, tüzelki
şilerden alınamayan vergi ve buna bağlı 
diğer alacaklar, kasıt ve ihmalleri bulun
masa dahi, kanunî temsilcilerin şahsî var
lıklarından alınacağı ifade edilmektedir. 

Söz konusu bu fıkra aynen kabul edil
diği takdirde, Ticaret Kanununun serma
ye şirketlerinde sorumluluğu belirleyen 
hükmüne aykırı bir uygulama getirilecek, 
şirketlerin sevk ve idaresinden sorumlu 
olacak, ciddî yönetici ve idareci bulmak 
zorlaşacaktır. Bu durumda, piyasadaki 
naylon şirketler gibi, hayalî şirketler ve ha
yalî yöneticiler türeyecektir. Örneğin, ser
mayesi 1 milyon lira olan bir şirketin, or
tak sayısına göre hesaplanarak, yine bu 
kanun tasarısı ile getirilecek olan geçici 
vergi uygulaması sonucu tahakkuk ettiri
lecek 3,5 milyon lira civarındaki geçici ver
gi şirket tarafından ödenmediği takdirde, 
bu vergi şirketin müdürü veya yönetim 
kurulu üyesinin; yani kanunî temsilcilerin 
şahsî varlığından alınacaktır. Böyle bir uy
gulama ileride çok haksız ve ihtilaflı so
nuçlar doğurur. O n u n için, burada, yet
kilinin ve şirket yöneticisinin kasıt veya ih
mali varsa, bu sorumluluğa ortak edil
melidir. 

Sayın milletvekilleri, özellikle Gelir ve 
Kurumlar Vergilerinin otokontrol görev
lerini de yapacak Katma Değer Vergisi
nin yurt düzeyinde yaygınlaştırılarak, uy
gulamanın yerleştirilmesi için herkes ta
rafından kolayca anlaşılabilir ve uygula
nabilir nitelikte olması gerekirdi. Uygu
lama öyle bir hal almıştır ki, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının muktazaları ile 
yönlendirilir hale gelmiştir. 

1985 yılında yürürlüğe konulan Kat
ma Değer Vergisi nispetinin sık sık değiş
tirilmesi, oranlarının yüksek tutulması se
bebiyle vergi tahsilatında istenilen düze
ye ulaşılamamıştır; böylelikle, Gelir ve Ku
rumlar Vergisinde de kayıplara neden ol
muştur. Denetimler, vergi kayıp ve kaçak
larının yaygın olduğu faaliyet alanları ye
rine, mevcut kaynaklar üzerinde ve verim
siz şekilde yönlendirilmiştir. Vergisini ka
nunlar çerçevesinde ödemeye çalışan mü
kellefler kırtasiyeciliğe boğulmuş, vergi 
kaybına neden olmayan basit, usulî hata
lar nedeniyle usulsüzlük cezalarına muha
tap olunmuştur. Hatta bu iktidar döne
minde fonların sayısı o kadar çoğaldı ki, 
böyle, bir taraftan ek vergi yükü getirilir
ken, diğer taraftan da fonların büyük bir 
kısmı bütçe gelirleri dışında bırıkılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, görüşülmekte 
olan, 213, 193, 5422, 3065, 6183, 197, 488 
ve 492 sayılı Kanunlarda Değişiklikler Ya-
pılması Hakkında Kanun Tasarısının tü
mü 36 madde olarak önümüze getirilmiş
tir. yani, bu çeşitili vergi kanunlarında de
ğişikliği öngören tasarı ile çok kazanan
dan çok, az kazanandan az vergi almak 
suretiyle vergi gelirlerini sağlıklı bir biçim
de artırmak yerine, eşitsizlikler yaratabi
lecek vergi ve ceza tahsil etmeye yönelik 
bazı yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Bu
nu, her maddenin ayrı ayrı müzakeresin
de hep beraber göreceğiz. Aslında, çıka
rılacak kanunların başarıya ulaşabilmesi 
için toplumumuz bünyesine uygun ve tüm 
kesimlerce benimsenecek hükümleri ihti
va etmelidir. Arz ettiğim gibi, sekiz kanun
da değişiklikler yapan bu tasarı kanunlaş
tığı takdirde, yatırımcı ve müteşebbisler is
tikbalde ne gibi sorunlarla karşılaşacakları 
hususunda tereddüt ve tedirginlik içine 
düşeceklerdir. 

Bütün üyelerin bu tasarının madde
lerinin müzakerelerinde çok hassas olacak-



T.B.M.M. B : 29 23 . 11 . 1988 O : 1 

larını ümit ediyor, Yüce Meclise saygıla
rımı sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Korkmaz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Kamer Genç; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; eskiden yürürlükte olan 213 Sa
yılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu mad
desinde, kanunî temsilcilerin kasıt ve ih
malleri yüzünden yerine getirilmeyen ver
gi borçlarından sorumlu oldukları belir
tilmiştir. Sayın Bakanlık, bu "kasıt ve 
ihmal" kelimesini kaldırıyor, bir şirketin 
temsilcisinin, vasinin, kanunî temsilcinin 
otomatikman vergi sorumlusu olacağını 
karşımıza getiriyor. Bu durum bana bir hi
kâyeyi hatırlattı : Bir gün, işte, ANAP İk
tidarının zihniyetindeki adalet sisteminin 
yürürlükte olduğu bir dönemde, berberin 
birisi gidiyor bir vatandaşın gözünü çıka
rıyor. Kadıya gidiyorlar. Kadı berbere, 
"Senin de gözünü çıkaracağız" diyor. 
Berber, "Hayır efendim, benim gözümü 
çıkarmayın" diyor. Kadı, "Ya kimin gö
zünü çıkaralım?" diyor. Berber, "Avcının 
gözünü çıkarın" diyor; "Çünkü avcı, mes
leğini icra ederken gözünün birini 
kapatıyor" diyor. İşte buna "Hükm-i 
karakuşî" derler. Burada getirilen bu ka
nun tasarısı da aynen böyle hükm-i kara
kuşî gibi. Yani diyor ki, ben vergiyi asıl 
mükelleften, sorumludan almam ama, 
onun temsilcisinden alırım... 

Değerli arkadaşlar, uygulamayı bil
meden, uygulamada bu maddenin ne en-
lama geleceğini kestirmeden, böyle bir 
madde getirmek hakikaten insanları çok 
büyük vebal altına sokar. 

Biraz önce ben burada okudum; şim
di, bir şirket hayalî ihracat yoluyla milyar

larca lirayı almış, cebine koymuş, aradan 
3 yıl geçmiş; daha sonra hüsnüniyetli bir 
temsilci gelmiş, aynı şirketin başına geç
miş. Şimdi bu insanın günahı ne? O şir
ketin 3 sene önce haksız yere aldığı vergi 
iadesinde bir sorumluluğu var mı? Olması" 
gerekir mi? Olmaz. Peki, sorumluluğu, 
hangi tarihteki idareciye, kanunî temsil
ciye, yöneticiye tevcih edeceksiniz? Vergi 
alacağının doğduğu tarihteki o şirketin, o 
müessesenin veyahut da o kişinin kanunî 
temsilcisinden mi alacaksınız? Yoksa, ala
cağın muaccel hale geldiği tarihteki tem
silciden mi alacaksmız? Veyahut da icra 
takibatı yapıldığı tarihteki temsilciden mi 
alacaksınız? aslında bunlann burada açık
lanması lazım. 

Acaba, Sayın Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı, hangi nedenle bu hükmü getiri
yor, bize açıklaması lazım arkadaşlar. Bir 
insanın, kastı, ihmali olmadan bir cezaya 
muhatap olduğu hangi hukuk sisteminde 
görülmüştür? Dünya yüzünde böyle bir 
kanunun uygulandığı yer varsa, Sayın 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bize bura
da izah etsin. Değerli arkadaşlar, eğer bu 
madde, bu şekilde kabul edilirse, o zaman 
büyük şirketler kendilerine cıbıl birtakım 
insanları yönetici seçecekler, ondan son
ra mallarını çalıp çırpacaklar, hileli iflasa 
gidecekler, "Buyurun, gidin temsilcimiz
den veya yöneticimizden vergiyi ve ceza
yı tahsil edin" diyecekler. Hiçbir hukuk 
sisteminde böyle bir madde yer almaz. 
Vergi gibi ciddî bir konuda, böyle gayri 
ciddî bir madde getirilemez. 

Vergi Usul Kanununun 10 uncu 
maddesine göre, bu konuda Maliye Ba
kanlığının çok uygulaması var. Elbetteki, 
bir kimseye, bir sorumluluk, bir müeyyi
de uyguladığınız zaman, o insanın kendi
sini müdafaa etme hakkı olması lazım. 

Şimdi yine bir misal veriyorum : Yıl 
1988, (A) şirketinin 1985 yılı hesaplarını 

— 26 — 
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incelediniz, 1985'te -eğer vergi alacağının 
doğduğu tarihteki müdürlük veya kanunî 
temsilcilik ilkesini esas alırsanız- o tarihte 
şirketin müdürü (A) şahsıdır; 1988'de, ya
ni incelemenin yapıldığı tarihte ise (B) 
şahsıdır. Yani, 1988'de inceleme yapılır
ken, 1985 tarihinde bu şirketin müdürlü
ğünü yapan kişi şirketten ayrılmış; ama 
farz edelim, 1988 tarihindeki müdür de 
1985 tarihindeki müdüre kızıyor ve şirket 
adına yapılan tarhiyatlara, haksız olma
sına rağmen, diyelim ki, itiraz etmedi. Bu 
durumda, siz eğer bu kanunî temsilciyi so
rumlu tutarsanız, ona dava açma hakkını 
vermeniz lazım. 

Bunlar basit konular değil arkadaş
lar. Uygulamada karşınıza o kadar ters ko
nular çıkıyor ki. O nedenle, masa başın
da oturarak, birtakım kanunlar getirerek, 
kurallar koyarak biz meseleleri halle
denleyiz. 

Sayın Bakanlık benim şu sorularıma 
çıkıp cevap versin : 

1. Vergi alacağının doğduğu tarih
teki kanunî temsilciyi mi sorumlu tutuyor
lar, yoksa alacağın kesinleştiği tarihteki ka
nunî temsilciyi mi sorumlu tutuyorlar? 

2. Kanunî temsilcinin ödemek zo
runda olduğu kamu alacağından dolayı, 
bunun şirket adına veya esas mükellef adı
na yapılan tarhiyatlarda itiraz hakkı var 
mıdır? İtiraz hakkı varsa, nasıl kullanacak
tır? Vergi kanunlarındaki dava açma sü
releri, İdarî Yargılama Usulü Kanunun
daki dava açma süreleri belli olduğuna gö
re, bu süreler geçtikten sonra insanlara na
sıl dava açma hakkını tanıyacaksınız? 

O halde ben, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına bir teklifte bulunuyorum : Ver
gisi tahsil edilemeyen şirketlerin borçları
nı, gidip de o şirketin temsilcilerinden de
ğil de, gitsinler sokakta rast geldikleri her
hangi bir mükelleften tahsil etsinler! Ya
hut da hangi mükellefin durumu iyi ise, 
gitsinler ondan tahsil etsinler! Bu, bu an

lama gelir sayın milletvekilleri. 
Gerçekten, getirilen madde çok ağır. 

Yani, siz bir kişiyi, başka bir kişinin vergi 
veya ceza borcundan dolayı sorumlu tu
tacaksınız; o kişiye, o sorumlu tuttuğunuz 
vergi ve ceza borcundan dolayı itiraz hak
kını tanımayacaksınız, kendisini savunma 
hakkını tanımayacaksınız; ama "Benim 
keyfim böyle istedi" diyeceksiniz ve on
dan sonra gidip bir masum vatandaştan 
vergi ve ceza isteyeceksiniz. Ben bunu 
mantığıma uyduramıyorum, kimsenin de 
mantığına uyduramıyorum; acaba Mali
ye Bakanlığı bizim bilmediğimiz birtakım 
şeyleri mi biliyor; bilmesi de zaten müm
kün değil; ama, benim sorularıma bura
da cevap vermek zorunda. Çünkü yarın 
bu ihtilaflar gelecek ve yargı mercilerine 
gidecek. Yargı mercileri çok çeşitli karar
lar verecek ve bu suretle de birçok kamu 
alacağı ziyan olacak veyahutta birçok ma
sum insanlar sebepsiz yere vergi ve ceza 
ödeyecekler. 

Arkadaşlar, o halde burada Bakanlık 
kanunu nasıl uygulayacağını açıklamak 
zorundadır. Bundan önceki yaptığımız 
açıklamalarımız, maalesef bu Meclis ça
tısı al t ında birçok konuşmalar ımız , 
ANAP'lı bakanlar tarafından cevaplandı
rılmaktan yoksun bırakıldı. Çok hayati bir 
madde getiriyorsunuz, o hayati maddenin 
gerekçesini açıklamıyorsunuz. Ondan son
rada size sorduğumuz sorulara cevap ver
miyorsunuz. O zaman ne olacaktır?.. O 
zaman bu kanunun bu maddesi, demin 
anlattığım gibi, hükmü karakuşî statüsün
de bir madde olacaktır. 

Benim Hükümete tavsiyem, bu mad
deyi geri alsın ve tasarı metninden çıkar
sın; yoksa, birçok masum insanın canı ya
nar va keyfî uygulamalara sebebiyet verir. 

Saygılar sunarım efendim.(SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 
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Başka söz isteyen var mı efendim?.. 
Yok. 

2 nci maddeyle ilgili verilmiş önerge
ler var; geliş sırasına ve aykırılıklarına göre 
okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci 
maddesinin tasarı metninden çıkarılması
nı arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Ayhan Arifoğlu 
Artvin 

İlhami Binici 
Bingöl 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu,488 Sayılı Damga 
Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısında yer alan 2 nci mad
denin aşağıdaki belirtilen şekilde değişti
rilmesini teklif ve arz ederiz. 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Öner Miski 
Hatay 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Erol Güngör 
İzmir 

Madde 2. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yukarıdaki yazılı olanların (tarımsal 
amaçlı kooperatiflerin kanunî temsilcileri 
hariç) bu ödevleri yerine getirmemeleri 
yüzünden mükelleflerin veya vergi sorum
lularının varlığından tamamen veya kıs
men alınamayan vergi ve buna bağlı ala
caklar, kanunî ödevlerleri yerine getirme
yenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm 
Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin 
Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uy
gulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra, sayılı; 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısmtn 2 nci Maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 2. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Yukarıda yazılı olanların bu ödev
leri yerine getirmemeleri yüzünden mü
kelleflerin veya vergi sorumlularının tama
men veya kısmen alınmayan vergi ve bu
na bağlı alacaklar, kanunî ödevleri yerine 
getirmeyenlerin ihmal ve kasıtları varsa 
varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'
de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'de
ki temsilcileri hakkında da uygulanır. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Hasan Namal 
Antalya 

Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Süleyman Çelebi 
Mardin 
Ali Eser 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 2 nci Maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

. Madde metni: Yukarıda yazılı olan
ların bu ödevleri yerine getirmemeleri yü

zünden mükelleflerin veya vergi sorumlu
larının varlığından tamamen veya kısmen 
alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar 
kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin ön
celikle menkul mallarından, daha sonra 
gayrimenkul mallarından alınır. Bu hü
küm Türkiye'de bulunmayan mükellefle
rin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da 
uygulanır. 

Orhan Şendağ 
Adana 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Hasan Namal 
Antalya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu. 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 2 nci maddesinin metin
den Çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
ibrahim Gürdal 

İsparta 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Balıkesir 
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AH Eser 
Samsun 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Hasan Namal 
Antalya 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Gerekçe 

Madde 2. — Burada getirilen kusursuz ve 
kasıtsız mesuliyet hali hukuk sistemimizi 
temelinden zedelenmektedir. Genel hukuk 
sistemimiz içerisinde yer almayan bir me
suliyet anlayışı getirilmesi bir yerde huku
kun üstünlüğü prensibine de aykırı bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine gö
re tekrar okutup işleme koyacağım. 

Kamer Genç ve arkadaşları ile İbra
him Gürdal ve arkadaşlarının önergeleri 
aynı mahiyettedir; maddenin metinden çı
karılmasıyla ilgilidir. Okutup, ikisini bir
likte işleme koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşlmekte olan Kanun Tasansının 
2 nci maddesinin tasarı metninden çıka
rılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç (Tunceli) ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
D E V L E T BAKANI VE BAŞBA

KAN YARDIMCISI İ S M E T KAYA ER
D E M (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz 
efendim? 

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Açık
ladım efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi olarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmemiştir. (DYP sıralarından 
"Kabu l edildi Sayın Başkan, saymıyor
sunuz" sesleri, gürültüler) 

Görüyorum efendim; lütfen... 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Kanun tasarısında yer alan 2 nci 
maddenin aşağıda belirtilen şekilde değiş
tirilmesini teklif ve arz ederiz. 

Halil Çulhaoğlu (İzmir) ve arka
daşları 

Madde 2. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yukarıdaki yazılı olanları (tarımsal 
amaçlı kooperatiflerin kanunî temsilcileri 
hariç) bu ödevleri yerine getirmemeleri 
yüzünden mükelleflerin veya vergi sorum
lularının varlığından tamamen veya kıs
men alınamayan vergi ve buna bağlı ala
caklar kanunî ödevleri yerine getirmeyen
lerin varlıklarından alınır. Bu hüküm 
Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin 
Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

D E V L E T BAKANI V E BAŞBA
KAN YARDIMCISI İ S M E T KAYA ER
D E M (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 2 nci maddesinin aşağı-
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daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde me tn i : Yukarıda yazılı olan
ların bu ödevleri yerine getirmemeleri yü
zünden mükelleflerin veya vergi sorumlu
larının varlığından tamamen veya kısmen 
alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, 
kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin ön
celikle menkul mallarından, daha sonra 
gayrimenkul mallarından alınır. Bu hü
küm Türkiye'de bulunmayan mükellefle
rin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da 
uygulanır. 

Orhan Şendağ (Adana) ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye, Komisyon ve 

Hükümet katılıyorlar mı? 
PLAN'VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKAN VEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
DEM (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasan sının 
2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukarıda yazılı olanların bu ödev
leri yerine getirmemeleri yüzünden, mü
kelleflerin veya vergi sorumlularının tama
men veya kısmen alınmayan vergi ve bu
na bağlı alacaklar, kanunî ödevleri yerine 
getirmeyenlerin ihmal ve kasıtları varsa 
varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'
de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'de
ki temsilcileri hakkında da uygulanır." 

Abdullah Ulutürk 
(Afyon) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye, Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İS ME T KAYA ER
D E M (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Savın 
Başkan, soru soracağım... 

BAŞKAN — Görüşmeler bittikken 
sonra, size soru için söz vereceğim eten
dim; lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu 
maddede soracağını Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Genç, usulü ben
den iyi biliyorsunuz; lütfen... Söz verece
ğim efendim. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... 

(DYP sıralarından 10 milletvekili aya
ğa kalktı) 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 
Sayın Başkan, yoklama istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
İsimlerinizi tespit edeceğim. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Sayın başkan, oylamaya geçildi 
efendim, "Kabu l edenler" dediniz. 

BAŞKAN — Şimdi, efendim... 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, Sayın Genç arkadaşımız, 
oylamaya geçmeden soru talebinde bu
lunmuştu. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Bu 
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maddeyle ilgili soru soracağım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Görüşm ler bittikten sonra soru sorabile
ceğini söyledim. Şimdi de arkadaşların 
isimlerini tespit ediyorum; yoklama is
tediler. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Önce oylama yapalım Sayın Baş
kan; oylamaya geçildi. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, 
usulü uyguluyorum. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) -4o ylamaya geçildi ama... 

BAŞKAN — Her an ben size bakmı
yorum ki, kimin ayağa kalktığını göre
bileyim. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Ama "Kabul edenler" dediniz, biz 
de el kaldırdık. 

BAŞKAN — İsimlerini tespit ettiği
miz 10 arkadaşımız ayağa kalkarak yok
lama istemişlerdir; yoklama yapıyoruz 
efendim. 

K E R E M G Ü N E Ş (Kars) — Oyla
maya geçtikten son ı ne yoklaması Sayın 
Başkan?.. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, 

1. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Urgisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer 
Mtgisi. Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı 

BAŞKAN — Arkadaşların isimleri
ni tespit edip yoklama yapacağım 
efendim. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, olmuyor... 

BAŞKAN — Yoklama isteyen arka
daşların 10 kişi olması lazım. Lütfen... 

İ B R A H İ M G Ü R D A L (İsparta) — 
10 kişiyiz Saym Başkan. 

NEC CAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
Sayın Başkan, bu madde üzerinde Sayın 
Erol Güngör ' le beraber verdiğimiz bir 
önergemiz vardı, ama okunmadı. 

BAŞKAN — Bundan sonra okutaca
ğım efendim. 

Yoklama isteyen arkadaşların isimle
rini tespit ediyorum : 

Sayın Gazioğlu, Saym Gürdal, Sayın 
Alışan, Sayın Kurt, Sayın Doğan, Sayın 
Çakıroglu, Sayın Durutürk, Sayın Şeker, 
Sayın Bora, Sayın Müftüoğlu. 

yoklama yapacağım efendim. 
Buyurun, okuyun efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama sırasında bu
lunmayanlar birer tezkere göndersinler 
efendim. 

Toplantı yetersayımız vardır. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı 
Damga Urgisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S Sayısı : 115) (Devam) 

III . — YOKLAMA 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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BAŞKAN — 115 sıra sayılı kanun ta
sarısının görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerindedir. 
2 nci maddenin oylamasında kalmış

tık. Şimdi, 2 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 227 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanuna göre kullanılan veya bu 
Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma 
mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörü
len zorunlu bilgileri taşımaması halinde 
bu belgeler hiç düzenlenmemiş sayılır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, düzen
lenmesi mecburi olan belgelerde bulun
ması gereken zorunlu bilgileri belirleme
ye ve bu belgelerden uygun gördüklerine, 
düzenlenme saatinin yazılması mecburi
yetini getirmeye yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyenlere söz vereceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kişi
sel söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, ISayın Mehmet Korkmaz; bu
yu run efendim. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET 
KORMAZ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
kanun tasarısının 3 üncü maddesiyle, 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci 
maddesinin sonuna, yeni bir fıkra eklen
mektedir, 

"İspat edici-kâğıtlar" başlığını ihti
va eden 227 nci maddenin sonuna ekle
nen fıkrada, "Bu kanuna göre kullanılan 
veya bu Kanunun Maliye ve gümrük Ba
kanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kul

lanma mecburiyeti getirilen belgelerin, ön
görülen zorunlu bilgileri taşımaması ha
linde bu belgeler hiç düzenlenmemiş 
sayılın 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, düzen
lenmesi mecburî olan belgelerde bulun
ması gereken zorunlu bilgileri belirleme
ye ve bu belgelerden uygun gördüklerine, 
düzenlenme saatinin yazılması mecburi
yetini getirmeye yetkilidir" denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu değişiklik
lerle, Maliye ve Gümrük Bakanlığına, so
nucu nereye varacağı bilinmeyen yetkiler 
verilmektedir. Ülkemizin eğitim düzeyi ve 
vergi mükelleflerinin vesika düzenine he
nüz yeni alışmakta olmaları göz önüne 
alındığında, bu yetkiye dayanılarak yapı
lacak uygulamalar, mükelleflerin büyük 
çoğunluğunun, işyerlerinin kapatılmasına 
ve yüksek miktarlarda ceza ödemelerine 
neden olacaktır. Bu kadar ağır bir cezayı 
gerektiren usul ve şekle ait suçlarda, ver
gi kaçırılıp kaçırılmaması hususu arantl-
mamaktadır. Örneğin : Faturada müşte
rinin hesap numarasının yazılmamış ol
ması. Vergi dairesi ve hesap numarası ya
zıldığı halde, adresinin yazılmaması veya 
faturaya irsaliye numarasının yazılmaması 
gibi eksiklikler; sonuçta, para cezasını ve 
bununla da yetinilmeyerek işyeri kapatma 
cezasını ve hatta hapis cezasını gerektir
mektedir. Aslında ve neticede düzenlen
miş kanunî bir vesika olduğuna ve satış 
miktarlarının doğruluğuyla, herhangi bir 
vergi kaybı olmadığına göre, sadece usulî 
ve şeklî eksiklikler nedeniyle verilecek ce
zanın da, suçun ağırlığıyla orantılı olma
sı gerekir. 

Sayın milletvekilleri, görüşülmekte 
olan 8 adet vergi kanununda değişiklik ya
pan kanun tasarısının gerekçesinde, "Ver
gi sisteminin daha da basit ve sade bir ya
pıya kavuşturulması amaçlanmıştır" de
nilmektedir; ama, bu gerekçenin uygula-
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madaki gerçek durumla bir alakası maa
lesef bulunmamaktadır. Son yıllarda ver
gi mevzuatımızda, çeşitli kanun, kararna
me ve tebliğlerle o kadar çok değişiklikler 
yapılmıştır ki, yapılan değişiklikleri bıra
kınız mükellefler; vergi daireleri bile ar
tık takip edemez hale gelmiştir. 

Böyle bir durum karşısında, vergi sis
temimizin basit ve sadeliğinden söz etmek 
mümkün değildir. Bugün bir ücret bord
rosunu düzenlemek bile, âdeta mimarî he
saplar yapmak kadar zorlaştırılmıştır. 

Getirilen bu tasarı da, vergi kayıp ve 
kaçaklarını önlemek yerine; mevcut kay
naklar üzerindeki vergi yükünü artırma
ya, usule ve şekle ait hataları, işyeri kapa
ma, ağır para cezaları ve hapis cezasıyla 
cezalandırmaya yöneliktir. 

Sayın milletvekilleri, ANAP İktidarı* 
döneminde Vergi Usul Kanunu bir usul 
kanunu olma özelliğini kaybetmiştir; âdeta 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına sınırsız 
yetkiler veren bir ceza kanunu haline ge
tirilmiştir. Kanun maddeleri üzerinde 
böylesine sık sık değişiklikler yaparak, yeni 
teferruatlar getirilmiş olmasını, iktidarın 
âdeta uçan kuşun kanadından medet 
umar hale gelmesini yadırgıyorum ve ik
tidara artık bu huyundan, sık sık kanun
larda değişiklik yapma huyundan vazgeç
mesini öneriyor, Yüce Meclise saygılar su
nuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, Sayın Fuat Erçetin; 
buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

S H P G R U B U ADINA M E H M E T 
FUAT E R Ç E T İ N (Edirne) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; madde gerekçe
sinde belirtildiği gibi, getirilen bu ekle, 
belgelerde öngörülen bilgilerin eksik olma
sı halinde, bu belgelerin hiç düzenlenme
miş sayılması gerekmektedir. 

Oysa, şu andaki mevzuat hükümle
rine göre, belgelerin hangi halde hiç dü
zenlenmemiş sayılacağı, ya ilgili belge hü
kümleri veya özel kanunda açıkça belir
tilmektedir. Örnek vermek gerekirse, Ver
gi Usul Kanununun 231/5 inci maddesin
de olduğu gibi, eğer böyle bir açık belirti 
yoksa, belge geçersiz sayılmamakta; ancak 
Vergi Usul Kanununun 352/11 nci parag
rafın 7 nci fıkrasına göre, genel usulsüz
lük cezasına muhatap olunmaktadır. 

Esasen, bizim belge düzenimize iliş
kin, Vergi Usul Kanununun maddelerin
de öngörülen zorunlu bilgiler ve olması ge
reken diğer bilgiler gibi bir ayrım da bu
lunmamaktadır. Bu durumda, belgeyi hiç 
düzenlenmemiş sayılacak hale getirecek 
bilgiler neler olacaktır? Böyle bir ayrım ol
madığına göre, ilgili maddelerde yer alan 
tüm bilgiler zorunlu bilgi kabul edilecek
tir. Böyle bir durumda, örneğin, Vergi 
Usul Kanununun 230/3 üncü maddesin
de olduğu gibi, faturaya, müşterinin adı, 
ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi 
ve hesap numarasını yazmak zorunda olan 
bir mükellef, diğer bilgilerin hepsini tam 
ve doğru yazmakla birlikte, unutkanlık so
nucu sadece müşterinin hesap numarası
nı yazmamışsa, bu belge düzenlenmemiş 
mi sayılacak? Oysa, adı, adresi ve vergi 
dairesi doğru olarak bilinen bir müşteri
nin, gerektiğinde hesap numarası da ko
layca öğrenilebilir. Bu durumda getirilen 
ceza son derece ağır olmaktadır. 

Şu halde, âdeta torba bir kadroyla 
böyle bir hüküm getirmek, gerekçede ön
görüldüğü gibi, tereddütleri gidermez; 
tam aksine yeni tereddütlere ve haksızlık
lara yol açar. Eğer bu konuda bir düzen
leme getirilecekse, öncelikle, hangi belge
lerde hangi bilgilerin öngörülen zorunlu 
bilgiler, hangilerinin teferruat bilgileri ol
duğu konusu düzenlenmelidir; aksi halde, 
bu madde sakıncalıdır. 
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Ayrıca, bu haliyle fıkranın maddeye 
eklenmesi de, biraz, başka bir parçayla ya
malama gibi, yama şeklinde gözükmekte
dir. Zira, madde başlığının konuyla ilgisi 
yoktur. Böylece, son. derece önemli bir 
hükmün, dikkat çekmesi açısından, mut
laka ayrı bir madde olarak -mükerrer 
madde şeklinde de olabilir- kanunda yer 
alması uygundur. 

Bakıyoruz, tasarı komisyondan ge
çerken değişiklik olmuş; Plan ve Bütçe Ko
misyonunda, Bakanlığa, zorunlu bilgileri 
belirleme yetkisi verilmiş. Yetki sorunu 
belki bir ölçüde çözülmüş gibi görünüyor
sa da, esasta fazla bir fark getirmez. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Erçetin. 

Madde hakkında, şahıslan adına, Sa
yın Kamer Genç; buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; getirilen tasarı ile 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci 
maddesinin sonuna bir fıkra eklenmiş. 

Bu fıkrada, tevsik edici niteliği olan 
gider belgesi, müstahsil makbuzu, fatura, 
işçilerin ücret bordrosu ve buna benzer 
birtakım belgelerde, birtakım eksikliklerin 
olması halinde -ki, bu eksiklikler nelerdir, 
onlar da maddede belirtilmemiş- "Bu bel
ge hükümsüz sayılır" veyahut da, " H i ç 
düzenlenmemiş sayılır" denilmektedir. 
Tabiî hükümsüz anlamında mı hiç düzen
lenmemiş sayılır, yoksa hüküm ifade eder 
mi? Bunu da bu maddede anlamak müm
kün değil. 

Çünkü, her belgenin bir ekonomik 
değeri vardır. Bir mal satıyorsunuz, o mal 
karşılığında bir belge alıyorsunuz; ama, 
mal sattığınız aldığınız, kayıtlarınızda, 

imalatınızda belli. Özellikle Danıştayda bu 
gibi olaylarla çok karşılaşılmıştır. Mesela, 
mükellef bir okul veya bir inşaat yapıyor; 
defter ve belgeleri kayıp. Bu durumda ne 
yapılması lazım? Hiçbir giderin kabul 
edilmemesi lazım; ama, ortada bir ekono
mik değer var... Bir inşaatın meydana gel
mesi için yapılması gereken asgari masraf
lar var. Bayındırlık Bakanlığının şartna
mesi var. Yargı mercileri bu gibi hallerde, 
işte böyle birtakım karineleri esas almak 
suretiyle, gerçek kazancının bulunması yo
lunu tercih ediyorlardı. Fakat, nedense, 
Bakanlık, " H i ç düzenlenmemiş sayılır" 
diye bir hüküm getiriyor. Yani, bir belge
de eksik bir bilginin olması halinde, " b u 
belgeler hiç düzenlenmemiş sayılır'' diye 
bir hüküm getirilmektedir. Acaba, "hiç 
düzenlenmemiş sayılır" ibaresiyle, bu bel
genin tevsik edici niteliği yok mudur; yok
sa, tevsik edici niteliği var da, buna özel 
usulsüzlük cezası uygulanır amacını mı ta
şımaktadır? 

Sayın arkadaşlar, bu çok önemlidir; 
eğer, ikincisi ise, buna bir diyeceğimiz yok; 
ama, yine bu ikinci halde de, mükellefi bu 
kadar sıkmamak lazım. Türkiye'de oku
ma yazma nispetinin bu kadar az olduğu; 
özellikle, yeminli malî müşavirliğin çıkma
dığı, birçok yerlerde defter tutmak için ki
şilerin muhasebeci bulmadığı bir ülkede, 
mükellefleri böyle rijit kurallar altında eze
rek bir vergi uygulaması yoluna gitmek, 
bence çok haksız bir sonuç olur. O bakım
dan, Sayın Maliye Bakanlığı ilgililerinin, 
burada isteklerinin, amaçlarının ne oldu
ğunu açıklamaları lazım. 

Aslında, kanunlar birtakım insanlar 
için işliyor. Bakın, elimde bir gazete baş
lığı var; "Hasb i Ağanın defterlerine ne 
oluyor?" diye yazıyor. Biliyorsunuz, bu 
mükellefin çok büyük firmaları var ve 
edindiğimiz bilgiye göre de, geçen sene, 
1987'de 17 milyar lira civarında -tabiî ke-
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sin olarak rakamı bilmiyorum; bir yerden 
duyduğuma göre- hayalî ihracat yoluyla 
vergi iadesi almış; ama, 10 yıllık defterle
rini de yakmış. Gazete diyor ki, "Mente-
şeoğlu Şirketler Grubunun muhasebe def
terlerinin sık sık kazaya uğramasında ka
sıt olduğu ve bu sayede şirketin 10 yıllık 
ticarî geçmişinin defterlerle birlikte kül ha
line geldiği iddia edildi" diyor. Tabiî 
yakmış... 

Şimdi, değerli arkadaşlar, önemli 
olan, gerçek vergiyi almak meselesi-
dirjama gerçek vergiyi alırken de, vergiyi 
ödeyecek gücü olan insandan almak la
zım; fakat, bizim gördüğümüz kadarıyla, 
Maliyemiz gidiyor, defter tutmasını bilme
yen veya hüsnüniyetle birtakım hatalar ya
pan insanların yakasına yapışıyor, ekono
mik gücü olmayan binlerce insandan ver
giyi topluyor. 

Maliye Bakanlığının bir uygulama
sından söz etmek istiyorum. Belediyeler 
için gidiyoruz, "Sayın Bakan, bizim be
lediyenin de parası yok, biraz para ver." 
diyoruz; Bakan, evvela böyle artistik bir 
pozla "Efendim, Şimdi siz gideceksiniz 
masaya vuracaksınız, gittik bakanın ma
sasına vurduk, parayı aldık diyeceksiniz" 
diyor, cebinden bir ufak kâğıt çıkarıyor; 
eh işte, siz eğer iktidar partisindenseniz, 
tabiî 50, 60, 100 milyon; âma muhalefet 
partisinden iseniz 3-5 milyon alıyorsunuz. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, devletin 
parasının bu denli keyfî harcandığı bir ül
kede -ki, Abdülhamid zamanında bile mu
hasebeciler para öderken belirli kurallara 
bağlı idi- bir ödemenin yapılabilmesi için 
kurallar koymak lazım. Böyle, bir kişinin 
takdirine bırakırsak " E h , al sana üç 
milyon" ötekine, "Al sana 100 milyon" 
takdiri içinde harcamalar yapmak suretiy
le, devlet de vatandaştan topladığı vergi
yi böyle keyfî harcarsa, o zaman vergi top
lamaya da gerek yok. Çünkü, insanların 

canını yakarak vergi topluyorsunuz. Ama 
kişisel takdirleriniz için vergiyi harcıyor
sunuz. Bu da, hiçbir devlette olmayan bir 
durumdur. 

Sonra, arkadaş izah etti, bir fatura
da mükellef hesap numarasını unutmuş, 
yazmamış veyahut da adresini yazmamış 
veya telefon numarası yok diye, bunu ni
ye hükümsüz kılalım? irsaliye konusunda 
sonradan komisyonda ilave edilen madde 
uygun. Yani, özellikle nakliyedeki kontrolü 
sağlamak için, hangi saatte o malın çıktı
ğını yazmakta bence yarar var; çünkü, bir 
bakıyorsunuz bir nakliye faturası ile 10 ta
ne mal veyahut da 10 defa mal naklettiri
liyor. Bu, isabetli bir şey; ama bana göre 
birinci fıkrada çok büyük haksızlık var. 

Değerli milletvekilleri, uygulamanın 
içinden gelen insanım; ben, üç sene vergi 
kontrol memurluğu yaptım, 20 sene de 
Danıştayda vergi davalarına baktım, ora
da, hakikaten çok değişik olaylarla karşı 
karşıya kaldık ve istiyoruz ki, Bakanlığın 
burada, uygulama içinden gelen insanla
rın tereddütünü izale edecek cevaplar ver
mesi lazım; ama maalesef, hiçbir bakan
lık burada yaptığımız konuşmalara cevap 
vermiyor. Geçenlerde gazetenin birinde 
okudum; Eroin kaçakçısı birisini yakala
mışlar, konuşmamak için dilini kesmiş. 
Yani ben, "Acaba sayın ANAP bakanları 
da konuşmamak için dillerini mi kestiler? 
diyorum ve hakikaten anlamıyorum. Ar
kadaşlar, burada görev yapıyoruz; bu gö
revi layıkıyla yapabilmemiz için, bize bu
rada Hükümetin cevap vermesi lazım. Bu
rada söylenen sözler cevapsız kalırsa, ya
rın bunlar uygulamadaki ihtilaflarda na
sıl çözümlenecek? O halde, ben bundan 
sonra burada yaptığım konuşmalarda ba
kanlığın da cevap vermeyeceğini hesaba 
katarak, kanun vazıının amacının ne ol
duğunu burada belirteceğim. Bana göre, 
burada hiç düzenlenmemiş sayılan belge 
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ler, tevsik edici nitelikte olmayan belgeler
dir. Yani, bir faturada tarihin yazılmama
sı, numarasının yazılmaması, mükellefin 
adresinin yanlış veya eksik yazılması, o 
belgeyi hiç düzenlememiş anlamında an
lamıyorum ben burada. Onun, alınan mal 
miktarının olmaması, yapılan hizmet mik
tarının olmaması veyahut da buna benzer, 
o belgenin ne kadar bir hizmet ve mal alı
mını gerektirdiğini açık ve seçik kanıtla
mayacak düzeyde düzenlenmiş olması ha
linde buradaki madde uygulanır ve bura
daki maddenin uygulanması da, yalnız 
usulsüzlük cezasının tatbiki bakımından
dır; yoksa, o belgenin tevsik edici niteli
ğinin ortada kalması anlamında değildir. 
Çünkü, biraz önce inşaat meselesinde de 
verdiğim misalde; elbette ki mükellef git
miştir, bir inşaat yapmıştır, ama belgesi
ni almamışsa, o zaman ne yapacaktır?.. 
İnceleme elemanları bunun matrah farkı
nı alsalar bile, uygulamada yargı merci
leri Bayındırlık Bakanlığının birim fiyat
larını esas almak suretiyle, bir maliyet te
spit edip, ona göre kâr veya zararlarını te
spit edeceklerdir. Eğer Sayın Hükümet, 
benim vardığım sonucun tersine bir olayı 
savunuyorsa, bize cevap versinler. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba

lıkesir) — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki Sayın Çorap-

çıoğlu. 
Başka soru sormak isteyen arkadaşı

mız var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Çorapçıoğlu. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, diğer bir kanun
la, doğumu veya ispatı yazılı belgenin var

lığına bağlanmış bulunan alacak veyahut 
da mukaveleler bakımından bu kanunda 
yazılı bulunan "düzenlenmemiş sayılır" 
tabiri, o kanunlardaki hükümler, doğum 
ve ispat haklarını kaldırmakta mıdır, kal
dırmamakta mıdır? Mesela, Hukuk Mu
hakemeleri Usulü Kanununda, bir muay
yen miktardaki alacaktan sonraki alacak
ların yazılı delille ispatı şart koşulmuştur; 
böyle bir alacağa delalet eden böyle bir 
belgenin, hiç düzenlenmemiş sayılması 
halinde, bunun Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununa göre durumu ne ola
caktır? 

BAŞKAN — "Diğer kanunlarla olan 
durumu ne olacaktır?" diyorsunuz... 

Zannediyorum, Komisyon ve Hükü
met de anlıyor. 

Önce Komisyona söz veriyorum; 
buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Efendim, biraz sonra Hükümet açık
layacak; konu direkt olarak Vergi Usul 
Kanunuyla ilgilidir. 

BAŞKAN — Buyurun sayın 
Hükümet. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
DEM (İzmir) — Vergi kanunları bakı
mından, herhangi bir surette eksiği olan, 
Vergi Usul Kanunu gereğince hiç düzen
lenmemiş sayılıp, böyle bir belgeyi yapma
mış olana usulsüzlük cezası tahakkuk et
tirilerek, verilecektir. Diğer kanunlardaki 
hükümlerle herhangi bir bağlantı kurul
mamaktadır; yalnız vergi kanunları bakı
mından hadise ele alınmaktadır. 

BAŞKAN — "Diğer kanunlarla ilgisi 
olmadığını, doğrudan doğruya Vergi Usul 
Kanunuyla ilgili, onun içinde mündemiç 
bulunduğu" yolundaki Sayın Bakanın iza
hatını dinlediniz efendim. 

— 37 — 
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Önergeler vardır, okutuyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 3 üncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 3. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 227 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanuna göre kullanılan veya bu 
Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma 
mecburiyeti getirilen belgelerin, vergi he
sap numarası, vergi dairesi, adresi, fatu
ra, irsaliye numarasını taşımaması halin
de bu belgeler hiç düzenlenmemiş sayılır." 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Süleyman Çelebi 
Mardin 
Ali Eser 
Samsun 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında-
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ka
nun Tasarısının 3 üncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 3. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 227 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu kanuna göre kullanılan veya bu 
kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma 
mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörü
len zorunlu bilgileri taşımaması halinde 
her tespit için ayrı usulsüzlük cezası uy
gulanır.' ' 

Gerekçe : Tasarının 3 üncü madde
siyle getirilen ve bir belgede bulunması ge
reken bilgilerin eksik olması durumunun 
hiç düzenlenmemiş bir belge olarak sayıl
ması konusu ceza bakımından çok ağır bir 
şekilde müeyyideye bağlanmıştır. Çünkü, 
vergi kaybına neden olan bilgilerin bulun
mayışı ile vergi kaybına neden olmayan 
bilgilerin bulunmayışı birbirinden çok 
farklıdır. Bu farklılık ceza müeyyideleri
nin uygulanmasında dikkate alınmak, bil
gi noksanlığı gibi usule ait cezalar için ağır 
sonuçlar yaratılmamalıdır. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 
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Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 
Ali Eser 
Samsun 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Ömer Şeker 
Konya 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
önergeler okunurken, önergelerin okun
ması sırasında veya daha önce Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümetin önergeleri 
dikkatle dinlemelerinde büyük fayda oldu
ğu kanısını taşıyorum. Bu nedenlerle, bir
çok üye arkadaşlarımızın, Komisyonun ve 
Hükümetin konulara daha rahat cevap ve
rebilmesi, konuya nüfuz edebilmesi ve nü
fuz ettikleri konuyu Genel Kurula daha iyi 
izah edebilmeleri için, lütfen yardımcı ol
malarını rica ediyorum efendim. 

Diğer önergeyi okuyunuz efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da Değişik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 3 üncü maddesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif olunur. 

Saygılarımızla. 

Gerekçe : Hükümet Vergi Usul Ka
nunundaki değişikliklerin genel gerekçesi 

olarak, vergi sistemini daha basit ve sade 
yapıya kavuşturmayı göstermişken, bu 
maddede tam bir tenakuz örneği vererek, 
yükümlüye fevkalade külfetler aynı za
manda bakanlığa, istismara çok müsait 
imkânlar sağlaması söz konusu olacağın
dan; tamamen tasarıdan çıkarılması uy
gundur. 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 
Ali Eser 
Samsun 

Abdullah Ulütürk 
Afyon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

irfan Demiralp 
Samsun 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine gö
re tekrar okutuyorum : 

Bursa Milletvekili Mehmet Gazioğ
lu ve arkadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, >ı5 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 

SÖZCÜSÜ İSMAİL Ş E N G Ü N (Deniz
li) — Sayın Başkan, çoğunluğumuz yok, 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İS ME T KAYA ER
D E M (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su-
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nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Af"on Milletvekili Abdullah Ulutük 

ve arkadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

M A D D E 3. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 227 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu kanuna göre kullanılan veya bu 
kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma 
mecburiyeti getirilen belgelerin vergi he
sap numarası, vergi dairesi, adresi fatura 
irsaliye numarasının taşınması halinde bu 
belgeler hiç düzenlenmemiş sayılır." 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

D E V L E R BAKANI V E BAŞBA
KAN YARDIMCISI İ S M E T KAYA ER
D E M (İzmir) — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk 
ve arkadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

M A D D E 3. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 227 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

. " B u kanuna göre kullanılan veya bu 
kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma 
mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörü
len zorunlu bilgileri taşımaması halinde 
her tespit için ayrı usulsüzlük cezası uy
gulanır." 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN V E B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İ S M E T KAYA ER
D E M (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Yaşar Topçu ve arkadaşları ta
rafından verilmiş olan ve tüm önergeler iş
leme konulup, bu önergeler hakkında 
Yüksek Heyetin kararı alındıktan ve ka
bul ve ademi kabulü tespit edildikten son
ra şu anda gelen bir önerge var. Bunu iş
leme koymak imkânı, usulen mümkün ol
madığından... 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Şu anda 
değil sayın Başkan; bir şey sormaya gel
diler, ondan gecikti. 

BAŞKAN — O n u n için sorabilirsi
niz; sorunca da zapta geçebilir efendim. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sormu
yorum Sayın Başkanım; bize bir şey sor
maya geldi, ondan dolayı gecikti. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, bir daki
ka... Usulsüzlük olmasın. 
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Bu arada, Sayın Komisyon ile Sayın 
Hükümetten bir şeyi sormak istiyorum. 

3 üncü maddede, "213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 227 nci maddesinin so
nuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir" tabiri 
var. Aşağıdaki fıkra diye bir fıkra yok, iki 
fıkra var. Bu nedenler le " f ık ra la r 
eklenmiştir" olacak. Buna Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Katılıyoruz. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
D E M (İzmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, önergeni
zin işlem sırasında gelmiş olduğu ifade 
edilmiştir ve zaten bir ibare ilavesinden 
ibarettir; okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 3 üncü maddesinin birinci fık
rasındaki belgeler kelimesinden sonra aşa
ğıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
M A D D E 3. — Bu Kanuna göre dü

zenlenmemiş sayılır ibaresinin eklenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

İsmail Köse 
Erzurum 

M. Abdürrezak Ceylan 
Siirt 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Efendim, Komisyon katılmıyor. Hü
kümetin bir açıklaması var. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
DEM (İzmir) — Efendim, vergi kanun
ları bakımından bir açıklık getirmek için, 
"Bu kanun" değil, "Vergi kanunları ba
kımından"... şeklinde olması lazım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ba
kan; onu ilave edelim... 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İ S M E T KAYA ER
D E M (İzmir) — "Bu kanun" değil, 
"Vergi kanunları bakımından".. . 

BAŞKAN — Şimdi efendim, önerge
yi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen önergeye göre, madde
yi aynen ve "fıkralar" şeklinde oku
tuyorum: 

M A D D E 3. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 227 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Bu Kanuna göre kullanılan veya bu 
Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma 
mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörü
len zorunlu bilgileri taşımaması halinde 
bu belgeler bu kanuna göre hiç düzenlen
memiş sayılır." 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz-
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li) — Hayır, "Vergi kanunları bakımın
dan..." olacak. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, "Vergi 
Kanunları bakımından" tabirine katılıyor 
musunuz? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Aynen 
katılıyoruz Sayın Başkan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — "Hiç düzenlenmemiş sayılır..." 

BAŞKAN — Tamam efendim, ta
mam. Lütfen... (Gülüşmeler) 

Bendeniz yeni öğreniyorum efendim 
de bu kanun yapmasını. 

Maddeyi tekrar okutuyorum: 
MADDE 3. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 227 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Bu Kanuna göre kullanılan veya bu 
Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma 
mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörü
len zorunlu bilgileri taşımaması halinde 
bu belgeler vergi kanunları bakımından 
bu Kanuna göre hiç düzenlenmemiş sa
yılır.' ' 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
DEM (İzmir) — " B u " ibaresi yerine 
"Hiç düzenlenmemiş" olacak; artık "Bu 
Kanunun" ibaresi yerine zaten "Vergi 
Kanunları" ibaresini getirdik. 

BAŞKAN — Tamam efendim, 
tamam. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
DEM (İzmir) — "Bu" ibaresi kalkacak. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — "Vergi kanunları bakımından..." 
olacak. 

BAŞKAN — "...hiç düzenlenmemiş 
sayılır" şeklinde olacak. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA

KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
DEM (İzmir) — Tamam... "Bu belgeler 
vergi kanunları bakımından hiç düzenlen
memiş sayılır." 

BAŞKAN — "Hiç düzenlenmemiş 
sayılır" şeklinde tavzih edilmiş, tashih 
olunmuştur. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon da 
katılmıştır. 

Bu haliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Komisyon katılamaz Sayın Başkan; Ko
misyonun çoğunluğu yok ki. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
DEM (İzmir) — Hayır katılmadı; oyunu 
veriyor. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Ben Katılmadım. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Hayır, Sayın Başkan "Komisyon da 
katıldı" diyorlar da... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Komisyon görüş olarak verdi müta
laa; ama katılmadı. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oku
tuyorum: 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — sa
yın Başkan, 3 üncü maddenin ikinci fık
rası oylanmadı. 

BAŞKAN — Fıkra fıkra oylamıyoruz 
efendim, fıkra fıkra oylanması ayrı bir 
prosedüre tabidir. Lütfediniz, onu anlıyo
rum efendim. Ayrıca, içtüzükte de hük
mü var; fıkra fıkra oylanması talep edil
diği takdirde oluyor ve Genel Kurul da ka
rar veriyor. Onun için bütününü oy
luyorum. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum: 
• MADDE 4. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 352 nci maddesinin II nci de
rece usulsüzlüklerle ilgili 4 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4) Vergi kanunlarında yazılı bil
dirmelerin zamanında yapılmamış olma
sı (işe başlamayı bildirmek hariç)." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen var mı? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına Sayın Kamer Genç ko
nuşacak efendim. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, Sayın Kamer Genç; 
buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; aslında bu maddede yapılan de
ğişiklik şu: "Bu kanun" kelimesi çıkmış, 
yerine "Vergi kanunları" kelimesi girmiş, 
yani "Bu" kelimesinin yerine "Vergi" ke
limesi ilave edilmiş. Bence, böyle bir de
ğişikliğe gerek yok. Çünkü, 213 Sayılı Ver
gi Usul Kanununun 1 inci maddesi gayet 
açık; burada Vergi Usul Kanununun'kap-
samma giren hususlar belirtilmiş; "Bu ka
nun hükümleri ikinci maddede yazılı olan
lar dışında, genel bütçeye giren vergi, re
sim, harçlar ile il özel idarelerine ve bele
diyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkın
da uygulanır. 

Yukarıda yazılı vergi, resim harçlara 
bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu ka
nuna tabidir. 

Bu kanunun hükümleri kaldırılan 
vergi, resim ve harçlar hakkında da 
uygulanır" diyor. Yalnız, genel ve katma 
bütçeli belediyeler ve il özel idarelerinin 
vergi meselelerini düzenleyen bütün ka
nunlardaki usul, 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunundaki usule tabidir. Yalnız, gümrük 
idaresince alman, 2 nci maddede gümrük 
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tekel vergileri kalktı. Biliyorsunuz, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı kalktı, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı oldu. Bana göre, böy
le bir madde getirmeye ve Yüce Meclisi 
bu maddeyle meşgul etmeye hiç de gerek 
yoktu. Zaten biliyorsunuz, 213 Sayılı Ka
nunda, her vergi kanunuyla ilgili olarak 
genel bildirimler var. Bunlar nelerdir?.. İşe 
başlamayı bildirme, işi bırakmayı bildir
me, işte değişikliği bildirme, adreste de
ğişikliği bildirme ve buna bağlı olarak, ta
biî medenî hallerdeki değişiklikleri bildir
me; en az geçim indiriminin uygulanma
sı bakımından çalıştırdığı işçi sayısını bil
dirme... Bildirmelerin ne olduğu, yine 
Vergi Usul Kanununun ilgili maddesin
de uzun uzadtya izah edilmiştir, tabiî, as
lında bu maddeyle ilgili olarak atıfta bu
lunan Vergi Usul Kanununun 352 nci 
maddesinin ikinci derece usulsüzlüklerle 
ilgili dört numaralı bendinin gerektirdiği 
usulsüzlük cezası da, yine bu yasa tasarı
sıyla getirilen bir diğer fıkra ile yani en faz
la 35 bin lira özel usulsüzlük cezasını ke
siyorsunuz; ama yine şu madde içinde, bu 
tasarı içinde, getirilen başka bir maddey
le, idare, "50 bin liraya kadar olan amme 
alacaklarını biz tahsilden de vaz
geçebiliriz" diyor. Yani, bana göre böyle 
kanun maddelerini girift bir hale sokarak, 
madde miktarlarını artırarak, hem komis
yonların, hem Meclisin zamanını alarak 
buraya getirmeye gerek yok. Bir yandan 
madde getiriyorsun, "Ben 50 bin liraya 
kadar olan bir alacağı tahsilden 
vazgeçerim" diyorsun, öte taraftan, geti
rilen bir madde ile " O maddeyi ihlal 
edenlere; birinci sınıf tüccarlar için aza
mî 35 bin lira, ikinci ve daha düşük dere
cede olanlar için de 1 250 liraya kadar özel 
usulsüzlük cezası kesiliyor; bunlardan bu 
miktarda özel usulsüzlük cezası alacağım" 
diyorsunuz... Bu, bence, ciddî meseleler
le ilgilenen bir hükümetin işi değil; ama 
tabiî siz kendiniz ne dersiniz, ben ona bir 
şey diyemem. 
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Bana göre. burada, zamanında bil-
dirmemek yerine, hiç bildirmemiş olmak 
önemlidir. Mesela, adres değişikliğini za
manında bildirmemiş olmak, çok önemli 
bir şey değil: ama aradan bir süre geçtik
ten sonra bildirmişse, bence, bunu bildi
rim olarak kabul etmek gerekli. Özellikle 
menkul sermaye iratlarında; mesela yıl so
nunda, yıl içinde elde ettiğiniz gayrimen
kul sermaye iradı, sizin gayrimenkul ser
maye istisnası dolayısıyla elde ettiğiniz 
miktarı aştığı için, mükellefiyet tesis etmek 
zorundasınız; beyanname verdiğiniz za
manda bu mükellefiyetinizi bildirebilirsi
niz, bunda bir sakınca yok. Yine, menkul 
sermaye iradı ile yıl sonunda bir temettü 
elde ediyorsunuz; bu, beyana tabi bir 
menkul sermaye iradıdır, onu, beyanna
meyi düzenlerken verebilirsiniz. Yani, 
bunları o kadar önemsememek lazım. Be
lirli bazı bildirimler var; mesela, işe baş
lamayı bildirmemek elbetteki -gerçi o fık
ra içinde kapsam dışında kalmıştır- önem
lidir ama, adres değişikliğini bildirmemek 
çok önemli bir olay değildir bence. Aslın
da, bunu da bu derece bir usulsüzlük ce-
zısıyla cazalandtrmak, çok ciddî bir olay 
değildir. O itibaı-la, bana göre, böyle bir 
fıkranın bu tasarıda yer alması gereksiz. 

ikincisi, bana göre, hiç bildirmemek 
meselesi önemli. Tabiî, bildirimin nevine 
göre olay değişiyor, zaten herhalde uygu
lamada da böyledir; yıl sonunda elde et
tiği gayrimenkul sermaye iradı için -gayri
menkul sermaye iradı mükellefleri bakı
mından konuşuyorum- bugün yürürlük
te olan istisna 360 bin liradır, 360 bin li
rayı geçerse, mükellef beyanname veriyor, 
"Elde ettiğim gayrimenkul sermaye ira
dı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 
inci maddesindeki istisna haddini aşmış
tır, bu nedenle beyannamemi tanzim et
tim ve ekte sundum" diyor. Bilmiyorum, 
vergi kanunlarındaki bildirmeyi de ayrı
ca usulsüzlük cezasına tabi tutuyorsa, ben

ce gereksiz bir şey. Yani, önemli olan, vergi 
dairesinin iş hacmini artırmamaktır. 

Sonra, öyle bildirimler var ki, bun
ların zamanını tayin etmek de çok zor. 
Mesela, yıl içinde kira miktarı artar ve
yahut da birinci, ikinci aya bağlı elde edil
mesi gereken kirayı, biliyorsunuz gayri
menkul sermaye iratlarında tahsil esastır, 
tahsil edilmeyen kirayı beyan edemezsiniz; 
ama yıl içinde tahsil etmediğiniz kirayı, 
aralık ayında tahsil ettiniz; bunları zama
nında bildirmek bence gereksiz ve vergi 
dairesini de fuzulî işlerle meşgul etmek
ten başka bir yere götürmüyor. Kaldı ki, 
vergi daireleri zaten çok ağır iş yükü al
tındadır; mümkün olduğu kadar bunların 
yüklerini hafifletmek lazım. 

Geçen gün, Motorlu Taşıtlar Vergi
siyle ilgili olarak -daha önce de burada 
söyledim- Danıştayın verdiği yürütmeyi 
durdurma kararma bağlı olarak idare, çok 
miktardaki mükelleflerden vergi tahsil etti, 
daha sonra da iade etti. Bir iade için -ben 
bir vesileyle bir vergi dairesine gitmiştim-
9 tane belge düzenlemek gerekiyordu ve 
bir iade, en süratli şekilde yapıldığı tak
dirde, en az yarım saat o vergi dairesinin 
zamanını alıyordu ve 10 bin. liradan baş
layıp, 30-40 bin liraya kadar değişen bir 
vergi iadesi yapılıyordu. Vergi dairelerini 
böyle iş yükü altında tutup, bunların işi
ni artırmaktansa, mümkün olduğu kadar 
vergi ziyanını azaltacak, ama vergi daire
lerinin de iş hacmini artırmayacak şekil
deki bildirmeleri veyahut da muameleleri 
vergi dairesine yüklemek lazım. Herşeyi 
vergi dairesine bildirme zorunluluğunu 
getirirseniz ve bunlara ceza getirirseniz, 
vergi daireleri de bu işlerin altından 
kalkamaz. 

Dediğim gibi, bir yandan siz, 50 bin 
liraya kadar olan kamu alacağını af kap
samına alıyorsunuz, -af değil de, terkin et
me kapsamına alıyorsunuz- öte taraftan da 
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aynı kanun tasarısı ile öyle bir hüküm ge
tiriyorsunuz ki, orta 35 bin liralık bir ceza 
öngörüyorsunuz. Bu, vergi kanunlarında 
öngörülen ciddiyetle bağdaşmaz. Bana gö
re bu madie , gereksiz bir maddedir, mü
zakeresi bile fuzulidir. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Başka söz isteyen var mı efendim?.. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
D E M (İzmir) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
DEM (İzmir) — Vergi kanunları, bazı ko
nularda bildirme mecburiyeti getirmiş ve 
bu mecburiyetleri vergi kanunlarıyla Yü
ce Meclis kabul etmiş. Bizden evvelki 
meclisler ve hatta muhtemeldir ki, bu 
meclis de bazı konularda vergi kanunla
rıyla mükellefiyetler getirmiş; ancak, bu 
mükellefiyetlere uymayanlara ne ceza ve
rileceği hususunda vergi kanunlarında hü
küm koymamıştır. İşte biz, burada, Vergi 
Usul Kanununda bu bildirimleri, kanun
ların mecbur ettiği hususları yerine getir
meyenlere usulsüzlüi. cezası verileceğine 
dair hükmü getiriyoruz. Bu, Kanaatimiz
ce zorunludur ve yerindedir. Eğer biz bu
nun aksini düşünüyorsak, vergi kanunla
rındaki bu mükellefiyetleri kaldırmamız 
lazım. Bir mükellefiyet getirip, bunu ye
rine getirmeyene de, derecesine göre ceza 
vermek normaldir ve yerindedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Zaten 

var kanunda Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeler var, okutu
yorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 4 
üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

İlhami Binici 
Bingöl 

"4 ) Vergi kanunlarında yazılı bil
dirmelerin hiç yapılmamış olması" " İşe 
başlamayı bildirmek har iç" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra Sayıh; 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer, Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanu
nu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
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Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ta
sarısının 4 üncü maddesinin tasarı met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Cemal Alişan 
Samsun 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

İrfan Demiralp 
Samsun 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanu
nu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 4. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 352 nci maddesinin II nci de
rece usulsüzlüklerle ilgili 4 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ' 

"4 ) Vergi Usul Kanunu ile Katma 
Değer Vergisi Kanununda yer alan bildi
rimlerin zamanında yapılmamış olması 
(İşe başlamayı bildirme har iç)" 
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Ömer Şeker 
Konya 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Cemal Alişan 
Samsun 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yaplıması Hakkında Ka
nun Tasarısının 4 üncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 4. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 352 nci maddesinin II nci de
rece usulsüzlüklerle ilgili 4 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4 ) Vergi kanunlarında yazılı bil
dirmelerin ilgili dairece vaki ihbara rağ
men zamanında yapılmamış olması (İşe 
başlamayı bildirmek hariç)," 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 
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Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanu
nu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunuda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 4. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 352 nci maddesinin II nci de
rece usulsüzlüklerle ilgili 4 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4 . Vergi kanunlarında yazılı bil
dirmelerin süresinde yapılmamış olması 
işe başlamayı bildirmek hariç" 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Cemal Alişan 
Samsun 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ömer Şeker 
Konya 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık de

recelerine göre tekrar okutuyorum: 
Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka

nun Tasarısının 4 üncü maddesinin tasa
rı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüğlu (Zonguldak) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
DEM (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanunuda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 4 
üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ederiz. 

"4 . — Vergi kanunlarında yazılı bil
dirmelerin hiç yapılmamış olması" "İşe 
başlamayı bildirmek hariç" 

Kamer Genç (Tunceli) 
ve arkadaştan 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Katılamıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet0 . . 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
D E M (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 4 üncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 4. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 352 nci maddesinin II nci de
rece usulsüzlüklerle ilgili 4 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

" 4 ) Vergi Usul Kanunu ile Katma 
Değer Vergisi Kanununda yer alan bildi
rimlerin zamanında yapılmamış olması 
(İşe başlamayı bildirmek har iç)" 

Koksal Toptan (Zonguldak) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
D E M (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza'su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 4 üncü Maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 4. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 352 nci maddesinin II nci de
rece usulsüzlüklerle ilgili 4 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4) Vergi kanunlarında yazılı bil
dirmelerin ilgili dairece vaki ihbara rağ
men zamanında yapılmamış olması (İşe 
başlamayı bildirme har iç)" 

Abdullah Ulutürk (Afyon) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN V E BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor... 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

D E V L E T BAKANI V E BAŞBA
KAN YARDIMCISI İ S M E T KAYA ER
D E M (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir... 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 4 üncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde. 4. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 352 nci maddesinin II nci de
rece usulsüzlüklerle ilgili 4 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"4 ) Vergi kanunlarında yazılı bil
dirmelerin süresinde yapılmamış olması 
İşe başlamayı bildirmek hariç." 

İbrahim Gürdal (İsparta) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
DEM (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çalışma saatimizin bitmesine çok az 
bir zaman kalmıştır. 

Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam etmek, gündemdeki kanun tasan ve 
tekliflerini sırasıyla görüşmek ve 24 Ka
sım 1988 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğhı'nun, Ankara ve Zonguldak illerindeki banli
yö trenleri taşıma ücretlerine ve Ankara - Zongul
dak mavi tren sefirlerinin kaldvrüma nedenine iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ekrem fifidemir-
li'nin yazılı cevabı (7/347) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulan sorularımın 
"Yazılı" olarak, Ulaştırma Bakanı Sayın 
Ekrem Pakdemirİi tarafından cevaplandı
rılmasını tavassutlarınıza arz ederim. 

Saygılarımla. 
26.10.1988 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

1. Ankara ili dahilinde çalışmakta 
olan Banliyö trenlerinde iki durak arası ta
şıma ücreti 200 TL. dir. Oysa bu ücret 
Zonguldak Çaycuma arasında çalışan 
banliyö trenlerinde iki durak arası taşıma 
ücreti 400.— TL. dir. Taşıma ücretlerin
deki farklılık neden kaynaklanmaktadır? 

2. Ankara - Zonguldak arasında ça-' 
hşan, büyük bir ihtiyaca cevap veren Mavi 
Tren*in bu hattan kaldırılmasının sebebi 
nedir? 
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TC. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-46/1200-29144 
22.11.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 2.11.1988 tarih ve Kan. Kar. 
Md. 7/347-1595/07928 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş 
Müftüoğlu'nun, Ankara ve Zonguldak İl
lerindeki banliyö trenleri taşıma ücretle
rine ve Ankara - Zonguldak Mavi tren se
ferlerinin kaldırılma nedenine ilişkin ilgi 
yazınız eki Yazılı Soru Önergesi incelen
miş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ekrem Pakdemirİi 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Ankara ili dahilinde çalış
makta olan Banliyö trenlerinde iki durak 
arası taşıma ücreti 200 TL.'dır. Oysa bu 
ücret Zonguldak Çaycuma arasında çalı
şan banliyö trenlerinde iki durak arası ta
şıma ücreti 400 TL.'dır. Taşıma ücretle
rindeki farklılık neden kaynaklan
maktadır? 

Cevap 1. Banliyö trenleri işletilen 
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bölgelerin dışında kalan Zonguldak - Çay
cuma arasında çalışan trenler, bölgesel 
trenler olup, bilet ücreti anahat taşıma üc
retlerine göre kilometre üzerinden hesap
lanmaktadır. 

Soru 2. Ankara - Zonguldak arasın
da çalışan, büyük bir ihtiyaca cevap ve
ren Mavi Tren'in bu hattan kaldırılması
nın sebebi nedir? 

Cevap 2. Ankara - Zonguldak Mavi 
treni seferden kaldırılmamış, 1.4.1988 ta
rihinden itibaren hareket saatleri değişti
rilmiştir. 

Buna göre, Ankara'dan kalkış 13.15, 
Zonguldak'a vanş 22.25, Zonguldak'tan 
kalkış 23.30, Ankara'ya varış 08.40'dır. 

2. — Afyon Mületveküi Abdullah Ulutürk'-
ün, 1980 ytltndan sonra, haklarında sıkıyönetim 
veya Devlet Güvenlik Mahkemelerinde dava açı
lan sanıklara ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Meh
met Topaç 'tn yazılı cevabı (7/375) 

T.B.M.M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Ba
kanı Mehmet Topaç tarafından Yazılı ola
rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

9.11.1988 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 

Soru : 

Tutukluluk hali bir tedbirdir. Ancak 
mahkemelerimizde tutukluluk halinin bir 
tedbir olduğu göz önünde tutulmadan 
uzun süre hatta yıllarca tutukluluk hali de
vam eden sanıkların bulunduğu bilin
mektedir. 

Bu nedenlerle; 

1. 1980 yılından sonra hakkında Sı
kıyönetim Mahkemesince dava açılan kaç 
sanık ve dosya vardır? 

Bu dosyalardan kaç tanesi neticelen-
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miş, kaç tanesi neticelenememiştir? 
Neticelenen dosyalarda kaç hüküm

lü, neticelenmeyen dosyalarda kaç tutuk
lu bulunmaktadır? 

2. Aynı şekilde Güvenlik Mahke
melerinde dava açılan kaç dosya ve sanık 
vardır? 

Bu dosyalardan kaç tanesi neticelen
miş, kaç tanesi neticelenememiştir? 

Neticelenen dosyalarda kaç hüküm
lü, neticelenmeyen dosyalarda kaç tutuk
lu bulunmaktadır? 

Hükümlülük ve tutukluluk süreleriy
le birlikte açıklar mısınız? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 23.11.1988 

Bakan : 1588 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 14.11.1988 tarihli, Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 
7/375-1739/08325 Sayılı yazınız. 

İlgi yazıları ekinde gönderilen ve Af
yon Milletvekili Abdullah Ulutürk tara
fından verilen ve yazılı olarak tarafımdan 
cevaplandırılması istenen soru önergesinin 
cevapları iki nüsha halinde ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Abdullah Ulutürk 
Afyon Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını iste
diğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda 
takdim kılınmıştır. 

1. Sıkıyönetim askerî mahkemele
rinde açılan davalarla ilgili bilgiler, Bakan
lığımızda derlenmemektedir. Bu bilgiler, 
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Millî Savunma Bakanlığında bulunduğu 
cihetle, önergenizin 1 inci maddesiyle so
rulan hususa cevap verilememiştir. 

2. Bakanlığımızda, Devlet güvenlik 
mahkemelerinde açılan davalara dair bil
giler, 1986 yılından itibaren derlenmeye 
başlanmıştır. Ancak, bu derleme, açılan 
davalardaki sanık, hükümlü ve tutuklu sa
yısına ilişkin bilgileri ihtiva etmemektedir. 

1986 yılında, Devlet Güvenlik Mah-
kemelerindeki dava dosyası sayısı; bir ön
ceki yıldan devredilen 185, yıl içinde açı
lan 815, temyiz merciine bozularak gön

derilen 59 dosya olmak üzere toplam 1059 
olup, 691'i yılı içerisinde neticelenmiş, 
368'i ise, derdest bulunmaktadır. 

1987 yılında dosya sayısı ise; bir ön
ceki yıldan devredilen 368, yıl içinde açı
lan 966, temyiz merciince bozularak ge
len 89 dosya olmak üzere toplam 1 423 
olup, 97 T si yılı içerisinde neticelenmiş, 
446'sı derdest bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

29 UNCU BİRLEŞİM 

23 . 11 . 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

tŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAÎR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

2. — içel 'Milletvekili M. tstemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 

konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

4. — istanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, istanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

5. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

6. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın Isoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 



7. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

8. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

9. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

10. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın 
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

11. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü-
ketiımkıdefci gelişmelerin ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne

den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 ıind, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

12. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin. Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-
nayıiinıi çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeten uya
nınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/34) 

13. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

14. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

15. — izmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 



16. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın imar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

17. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının. Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

18. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge-
(10/39) 

19. — Edirne Milletvekilli Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve Standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

20. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/40 

21. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztüfk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

22. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

23. — Adana Milletvekili Abdul'ah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

24. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

25. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlilk ite ıil-
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, tç-
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tüzüğüm 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir 'Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

26. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

27. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sölkmemoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve 'bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

28. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşınım, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri ıtespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

30. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 

amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin Öner
gesi (10/48) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
Ibu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açüma-
sına ilişkin Önergesi (10/49) 

32. •— Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

33. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anaıdol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlertiniin yabancılara 
satılacağı ve ıbu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
ötmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen1-
memesi için tutarlı 'bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya-
ıri'nea 'bir Meclis Araştırması açılım asına 
ilişkin önergesi (10/51) 

34. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıneır ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
'bu sorunların nedenlerini ıtespit ötmek 
almacıyla Anayasamın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Ihir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (lüı/52) 

35. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza-



larmın nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için. alınması ©erekli teld-
birîeri tespit ©tmdk amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri! uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

36. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca 'hir genel görüşme açılma
lına ilişkin önergesi (8/10) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırh'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri

ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kameı 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 

gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya* 
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-. 
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sö2İü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan çeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişlerı Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhanelen cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş-
kin tçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin. tiler Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
üincü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına üişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya tünde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — tzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ >- Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. tstemihan 
Talay'ın. Deniz Kuvvetlerimize yeni' ka
tılan bir firkateynin isimlendirümesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat fankı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kıırt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık. Istasyo-
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nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
m, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum tli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
bin'in Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43)' 

31â — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırıman, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Balkanından, sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 

Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekilli Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan Milletvekilli Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde-
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melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43,; — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kirar 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De
mi ralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49., — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50* — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere lişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'oıra, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına iüışlkin Ta-
ram Orman ve Köyişleri Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekilli Esat Kı-
ratlıoğlu'ııun, patates üreticilerinin sorun-



kırına karşı me gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Onman ve Köyişleri Baka* 
mınıdan «özlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak ilinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nün, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
isketelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze » Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullan'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SangüTün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 

bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanm
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesimimde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkımaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
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ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Mıillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayışma ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince An

kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadoi'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86. — Manisa Milletvekili Hasan Zen
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Gv.Nfim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 



87. — Tupceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatiı adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir * Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
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iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkim Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

97. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143% 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler^in, Orman Genel Müdürlüğiiıce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya-



pıîan alanlara ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergemi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sö.dü soru önergesi (6/145) 
(D 

102. — İstanbul Milletvekilli Mustafa 
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunu" 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ye İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

104. — İstanbul Milletvekili Mustaia. 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
ıgelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor ©akanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

105. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

106. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/1112) 

107. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa ili Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 

ddikneden hizmete açıldığı ye bazı köy-* 
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/114) 

108. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/.H5) 

109. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ye 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ye Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6^116) 

110. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin tçişlerli Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgürün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

113. — Tünedi Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma-
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dığına ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

115. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

117. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'm, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

118. — İzmir Milletvekili Neccar 
Türıkcan'ın, Ödemiş İlçesine ait kanalizas
yon sularının Karakova Köyü ve çevre
sinde yarattığı salgın hastalık tehlikesine 
karşı ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/231) (1) 

119. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(0 

120. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 

altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

121. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

122. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

123. — Balıkesir Milletvekili İ. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
gesi (6/235) (1) 

124. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkam ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

125. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.I. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

126. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

127. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
AnadoÜ'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi-



— 14 

asma ve AJİağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm-
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut Özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

130. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

131. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak fa'iz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

132. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köy işi eri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

134. _ Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

135. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

136. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet-
meliğin'in Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulaımasına ilişkin Mıiıllî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

137. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

138. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

139. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

140. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

141. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 
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142. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolum 'bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

143. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

144. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

145. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana il] Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptı almayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

146. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma
mışının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

147. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp kiralanmadığına tilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

148. — Adana Milletvekili Orhan Ş;:n-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

149. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde iz

lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

150. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

151. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

152. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah-
(sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

153. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

154. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

155. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

•156. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
'bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

157. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Traibzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
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gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

158. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

159. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

160. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, bir kısım Amerikan vatandaşı
nın Van ilinde toprak satınalma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/171) 

161. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
iBakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

162. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı ilçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

163. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

164. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme

diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

165. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

166. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

167. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

168. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

169. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

170. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

171. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 
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172. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

173. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

174. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

175. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

176. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

177. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

178. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

179. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl

madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

180. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

181. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

182. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

183. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
ÎKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

184. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

185. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ukıtürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

186. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
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ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

187. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
diağ'ın, SEKA'daki grevin medenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

188. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ-
ıretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

189. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

190. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

191. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

192. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

193. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler OBirli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

194. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutüfk'ün, İsparta İdi Yalvaç İlçesine 

bağlı Karıkkaya ve Kuriusarı köylerimin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım -Orman 
ve Köyâşlleri Bakanından sözlü soru ömer-
igesi (6/209) 

195. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durütünk'ün, GüilbirliJk'çıe il 988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

196. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
ru'türk'ün, İsparta itli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonum, ibazı köylerin tarım 
arazilerimi olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakamından sözlü soru önergesi (6/211) 

197. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Duru'tünk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerime bağlı 'bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkim Tarım Onmam ve Köyişleri Baka
nımdan ısözllü soru önergesi (6/212) 

198. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durıuıtürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklıarımda görülen hastalığım gide-
rlilımesi içim me gibi tedbirler alındığıma. 
iılişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba'ka-
nımden sözlü soru önergesi (6/213) 

199. — İsparta 'Milletvekili Eırtekin 
Durutıüırk'ün, Toplu Komut ve Kamu Or
taklığı Fonunum gelıideriine ve harcama
larıma ilişkim Başbafcamdam sözlü soru 
önergesi (6/214) 

200. — İsparta Milletvekili -'İbrahim 
GürdaTım, Atabey İlçesi Kapıcalk Köyü
nün başka ıbir (mahalle taşınmasına dair 

projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
aimıin medenine ilişkin Bayımdıırlık ve İskam 
Balkanından sözlü ısoru önergesi (6/215) 

201. — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaJl'ım, Türk Hava Yolları Geme! Mü
dürlük binası İnşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakamımdan sözlü soru önergesi (6/216) 
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202. — Niğde M'iletve.tili Doğan Ba-
raın'ın Niğde Merkez ilçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uhı&ğaç Barajıma ilişkim Ba
yındırlık ve İskân Bakanı ıdan sözlü »o-
ru önergesi (6/217) 

'203. — Niğde Milfeıtvekilâ Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmm'ho.; Göletine liliş-
kin Bayındırlık ve İskâı Balkanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN G3LEN DİĞER 

İŞLER 
X 1. — 213 Sayılı Vergi Usul Ka

nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
5422 Sayılı Kurumlar Vorgisi Kanunu, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sa
yılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tari
hi : 3.11.1988̂ 1 

2. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Daıir Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 7.11.1988) 

3. — Danıştay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/499) (S. Sayısı : 119) {Dağıtma tarihi : 
8.11.1988) 

4. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/415) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 9.11.1988) 

5. — Malatya Milletvekili İbrahim 
Aksoy ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/53) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tari
hi : 9.11.1988) 

6. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 8 arkadaşının, Türk Vatandaşlığı 
Kanununa Ek Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/26) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 9.11.1988) 

7. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, 3392 Sayılı Kanunun 65 inci 
Maddesine Bağlı 65 Sayılı Listeden İki 
Köy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/43) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1988) 

8. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(29 uncu Birleşim) 




