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• 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — YOKLAMALAR 
IV. — BAŞKANLIĞIN GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Ko
nuşmalar 

1. — Ankara Milletvekili Be
şer Baydar'ın, 24 Kasım Öğret
menler Gününe ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Hasan 
Celâl Güzel'in cevabı. 

2. — Zonguldak Milletveki
li Güneş Müftüoğlu'nun, trafik 
kazaları ve alınması gereken ted
birler ile Öğretmenler Gününün 
Önemine ilişkin gündem dışı ko
nuşması. 

3. — Çorum Milletvekili Ce
mal Şahin'in, Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Büyük İnsan Atatürk'
ün ölümünün 50 nci yıldönümü 

Sayfa 

54 
55 
56,90,91 

56 

56 

56:62 

62:65 

sebebiyle Çorum'da düzenlenen 
anma toplantısında Atatürk'e ya
pılan saygısızlığa ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar'm cevabı. 

B) Tezkereler ve Önergeler 

1. — İzmir Milletvekili Nec-
car Türkcan'm (6/231) numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi (4/47) 

Sayfa 

65:67 

67 

67 

2. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Plan ve Bütçe Komisyo
nu üyelerinin 26-30 Kasım 1988 
tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet 
Meclisi Başkanlığının, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetine res
mî davetlerine icabet edilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/700) 53 

V. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİS
YONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 6 8 

1. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi 
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Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun, 197 
Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/503) (S. Sayısı : 115) 

V I . -
VAPLAR 

SORULAR VE CE-
68:90 

91 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları 91 

1. — Balıkesir Milletvekili İ. 
Önder Kırlı' nm, 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununa göre işlerine 
son verilmiş olan kamu görevlile
rinin görevlerine iade edilip edil
meyeceklerine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Adalet Bakanı 
Mehmet Topaç'm yazılı cevabı 
(7/294) 

2. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun, bir kısım Amerikalının tatil 
beldesi kurmak için Van İlinden 
toprak istedikleri iddiasına ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Me
sut Yılmaz'in yazılı cevabı (7/355) 

91:92 

92:93 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 

açıldı. 
Çorum Milletvekili Mustafa"Namlı, 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Se
çimlerine ilişkin gündem dışı bir konuş
ma yaptı. 

Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
na bağlı okullarda çalışan hizmetlilerin so
runlarıyla ilgili gündem dışı konuşması
na Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel; 

Cevap verdiler. 

Başbakan Turgut Özal'ın Fransa'ya 
yapacağı resmî ziyarete katılmaları uygun 
görülen parlamenterlere ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve eki liste kabul edildi. 

Samsun Miletvekili Ali Eser'in, Baf
ra, Alaçam, Çarşamba ve Vezirköprü il
çelerinde son günlerde vuku bulan yağış
ların meydana getirdiği hasar vt -».arara 
uğrayan çiftçilerin durumlarıyla ilgili gün
dem dışı konuşmasına da Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci; 

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 (1/503) (S. Sayısı : 
115) 5'inci maddesine kadar kabul edildi. 

24 Kasım 1988 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.45'te son verildi. 

Başkan 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Ozkök 

Başkanvekili 
A. Hûdai Oral 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sartgül 
— 54 — 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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II. — GELEN 
24.11.1988 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 23.11.1988) 

2. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergisi (6/242) (Başkan
lığa geliş tarihi : 23.11.1988) 

3. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 

KÂĞITLAR 
Perjembe 

Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/243) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.11.1988) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkar politika izlendiği iddiasına iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/244) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.11.1988) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 

Kurt'un, Gebze - İstanbul otoyolunun 
Güzeltepe köyü mevkiinde bir alt veya üst 
geçit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/397) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.11.1988) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili İlyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER: Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Cemâl Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 uncu Birleşimini açıyorum. 

III . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin salonda bulunduklarını yüksek ses
le belirtmelerini rica ederim. 

(Kastamonu Milletvekili Sadettin 

Ağacık'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 

vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın 

arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — Ankara Milletvekili Beser Baydar'ın, 
24 Kasım Öğretmenler Gününe ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı Hasan Celal Güzel'in cevabı 

BAŞKAN — 24 Kasım 1988 Öğret
menler Günü münasebetiyle Sayın Beşer 
Baydar; buyurun. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 24 Kasım Öğret
menler Günü münasebetiyle söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisin sa
yın üyelerini saygıyla selamlarım. 

Sayın üyeler, Öğretmenler Gününü 
kutluyoruz; parlak nutuklar, bol vaatler
le... Kutlanan gün, kutlayanların mı, yok
sa öğretmenlerin mi, belli değil. " G ü n ü m 
kutlanıyor'' diye sevinen bir tek öğretmen 
yok. Bazen televizyon reklamlarında "Be
yazın da beyazı va r" deniliyor. Çileli top
lumda tüm devlet memurları, tüm çalışan

lar çileli. Televizyonda beyazın da beyazı 
olduğu gibi, çilenin de çilesi, çilelinin de 
çilelisi var; tıpkı öğretmenler gibi. Maa
lesef öğretmenler çekiyor çilenin en şiddet
lisini. 

Dünyada hiçbir ülkede gerici eğitim 
yoktur; çünkü, gerici eğitim olmaz. Eği
tim, bilgilenme ve görgülenme .gerici ise, 
o, eğitim değildir. Eğitim, çağı yakalamak 
ister, teknolojiye ters düşmez. Oysa ülke
mizde tam tersi; okullar imam hatipleşti-
rilmeye, derslerden de "Din ve Ahlâk" en 
zor ders haline gelmeye başlamıştır. 

Sosyal hak bakımından imamlara öğ
retmenlerden daha fazla hak tanınmıştır. 
Bugün imamlar askerlikden muaftır, top
lusözleşme ve grev hakkı vardır. Öğret
menlerin, bırakın toplusözleşme ve grev 
hakkını, herhangi bir derneğe üye olma 
hakları bile yoktur. Aslında bu gün Öğ
retmenler Günü olarak değil, imamların 
günü olarak kutlanmalıdır. Sözde Ata
türkçüler, şeklen de olsa, öğretmenlerle il-

56 
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gili bir gün kutlamak istiyorlarsa, bunun 
adı "Öğretmenler G ü n ü " değil, öğret
menlerin analarının bellendiği gün olma
lıdır. (ANAP sıralarından gürültüler, 
"Ayıp a) i p " sesleri, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

Saym... 
BAŞKAN — Sayın BaydarL Sayın 

Baydar, bir dakika müsaade eder misiniz 
efendim? (ANAP sıralarından gürültüler, 
"Sözünü geri alsın" sesleri) Bir dakika 
müsaade eder misiniz? 

M E H M E T ZEKİ U Z U N (Tokat) — 
Sözünü geri alsın! 

BAŞKAN — Sayın Baydar, bu tabi
rinizi sizin ağırbaşlılığınızla hiç bağdaştı
ramıyorum. Lütfen o sözünüzü geri alın 
ve tashih edin. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Kişiliği
ne hiç yakışmıyor. Sözünü geri alsın. 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — Şu
rası bir gerçektir. İlerici öğretmenler... 
(ANAP sıralarından gürültüler "Sözünü 
geri alsın" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Baydar, Sayın 
Baydar... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Bir dakika efendim... Müsaade buyurun... 
Tamam, müsaade buyurun.. . (ANAP sı
ralarından gürültüler) Müsaade eder mi
siniz arkadaşlar lütfen?.. 

BEŞER BAYDAR (Devamla) Efen
dim, öğretmenlerin adinde bulunduğu sı
kıntıyı biliyorum ben. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika, beni bir dinler misiniz lütfen? 
Burada hiçbir arkadaşımızın öğretmene ve 
öğretmenlik mesleğine saygısız olabilece
ğini, öğretmeni sevmeyeceğini, saymaya
cağını düşünmek mümkün değildir. Bu ta
birinizi lütfen geri alın ve tashih edin; öğ
retmene ve öğretmenlik mesleğine yakışır 
şekilde konuşmanıza devam edin, rica 
ediyorum. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Ekonomik bakımdan demek istedi. 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — Ka
muoyunda öğretmenlere söylediğim her 
iyi söz öğretmenlere aittir, söylediğim kö
tü söz de bana aittir. Kamuoyunda onun 
ben diyetine razıyım. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Ne de
mek?.. Kürsüye yakışmıyor o laf. 

M E H M E T ZEKİ U Z U N (Tokat) 
Ne demek istiyor? Bir açıklasın. 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — Şu
rası bir gerçektir... (ANAP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Onu düzeltin Beşer 
Bey; lütfen düzeltin. Sizin ağırbaşlılığını
za o yakışır. Kimse, öğretmenlerin anası
nı beDemek maksadıyla buralarda çalışmı
yor. Bunu lütfen düzeltin. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Teşbih yapmak bakımından söyledi. 

BAŞKAN — Özellikle rica ediyo
rum. Daha güzel bir teşbih yapabilirdi. 
Olmaz öyle şey! 

Evet, düzeltin lütfen. 
BEŞER BAYDAR (Devamla) — 

Efendim, bir üst paragraftan tekrar oku
yorum. (ANAP sıralarından "Hayır , ge
ri alsın" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü dü
zeltin, tashih edin. 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — As
lında bu gün Öğretmenler Günü olarak 
değil, imamlar günü olarak kutlanmalıdır 
şeklinde değiştiriyorum. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Burası Müslüman devlet değil mi? 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — Şu
rası bir gerçektir : İlerici öğretmenler sus
turulmuş, bastırılmış, kıyılmış, toplum dı
şına itilmiştir. "Öğretmen bile olamadın" 
sözü, atasözü haline gelmiştir. Eskiden, 
öğretmenler mahallede, sokakta, caddeler
de dolaşırken, "Mual l im bey, öğretmen 

7 — 
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hanım geçiyor'' diye millet ayağa kalkar
dı. Şimdi, öğretmenlerimiz, bakkal, kasap 
borcunu isteyecek diye sokaklarda dolaşa-
maz oldular. Öğretmenlerimiz, son sekiz 
yılda olduğu kadar huzursuz, güvensiz ve 
sahipsiz olmamışlardır. Kendi dertleriyle, 
yoksulluklarıyla ve gittikçe din taassubu
na itilen bir kısım cahil halkın, açıkçası ka
ra kuvvetin baskısı, hatta yer yer saldırı
larıyla bu ölçüde bir umursamazlık için
de yalnız ve sorunlarıyla baş başa bırakıl
mışlardır. İnsancıl duygularımızı isyana 
sevk eden böyle bir eşitsizlik, adaletsizlik 
ve baskı, ancak demokrasi dışı yöntemlerle 
olabilir. Eğer demokrasi dışı yöntemlere 
gidiyorsak, samimî olalım ve bu yöntemin 
adını koyalım. 

Bugün, öğretmenlerimizin büyük bir 
çoğunluğu, köyde, kentte, yoksulluk için
de büyük bir özveriyle çalışıyor. Atatürk, 
geleceğimizin kuşaklarını öğretmenlere, 
kurduğu cumhuriyetin korunmasını da bu 
kuşaklara emanet etmişti. O biliyordu ki, 
eğer» öğretmenler yeni kuşakları bilgili, 
sağlam karakterli, çağdaş kafalı bireyler 
olarak yetiştirmezse, Türk toplumunun, 
daha somut bir deyişle Türkiye Cumhu
riyetinin geleceği tehlikeye düşerdi. Ne ya
zık ki, Atatürk 'ün açtığı bu çağdaşlık yo
lunda yürüyen idealist öğretmenlerimize 
her türlü baskı layık görüldü. 

Sayın üyeler, milyonlarca çocuğumu
zun geleceğini emanet ettiğimiz öğretmen
lerin gününü kutluyoruz; ama nasıl kut
luyoruz? Hüzünlü, buruk, inançsız, çile
li, sevgisiz kutluyoruz. Sosyal ve ekonomik 
açıdan zor şartlar altında görev yapan öğ
retmenlerin sorunları çözülmediği gibi, 
her geçen gün de kötüye gitmektedir. 

Şu konuya dikkatinizi çekmek iste
rim. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı Öğretmen Kitapları içerisinde çıkan 
"Eğit im Psikolojisi" adlı kitaptan bir bö
lümü birlikte okuyalım : 

"Öğrencinin başarısı, öğretmenin 
başarısına bağlıdır. Öğretmenin başarısı
nın koşulu da, onun iyi bir ruh sağlığına 
sahip olmasıdır." 

Yine aynı kitaptan okuyorum : "Öğ
retmenin hiçbir ekonomik sıkıntısı olma
ması gerekir. Bulunduğu yerde iyi bir ev
de oturmalı, yani konut sorunu olmama
lıdır. En iyi bir şekilde giyinmeli, en iyi 
bir biçimde beslenmelidir. Çağın bütün 
bilgilerinden yararlanacak olanaklara sa
hip olmalıdır." Böyle sıralanıp gidiyor... 

BAŞKAN — Sayın Baydar, süreniz 
dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum... 

BEŞER BAYDAR (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Bu bilgilerden hareketle, öğretmen-
leremizin ruh sağlığının yerinde olduğu
nu söyleyebilir miyiz? Bu koşullarda bile 
çocuklarımıza bir şeyler öğretiyorlarsa, öğ
retmenlerimiz güçlerinin üstünde çalışıp 
fedakârlık yapıyor demektir. 

Öğretmenlere bu denli kötü şartlar 
yetmiyormuş gibi, Hükümetin Adalet Ba
kanı, adalet dağıtacağı yerde, "Tayinini is
tediğin yere yapacağım" tehdidiyle, öğret
menlerimizi kişisel zevkine alet etmiştir ve 
bu sayın bakan halen yerinde oturmakta
dır. (ANAP sıralarından, "Yalan, yalan" 
sesleri) 

Sayın üyeler, okulun ilminin mek-
tep,öğretmenin isminin hoca yapılmaya 
zorlandığı bugünlerde, mezarı taşrada 
olan tek aydın öğretmenleremizin her fer
dine, tüm güç koşullara rağmen başarılar 
diliyorum. 

Gelecekte gerçek öğretmenler günü
nü beraberce kutlayacağımız inancıyla 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet adına, Sayın Hasan Celâl 

Güzel; buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 
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M İ L L Î E Ğ İ T İ M GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; aslında, Sayın Baydar söz 
aldığı zaman memnun olmuştum. Böyle, 
eğitimle, öğretmenle yakından ilgili oldu
ğunu bildiğim bir sayın milletvekilini, mu
halefete mensup da olsa, hele Öğretmen
ler Günü gibi mübarek, mukaddes bildi
ğimiz bir mesleğin munsuplannm kutlan
dığı bir günde onların dertlerini, çilesini 
dile getireceğinden emindim ve bunu bek
liyordum. Gerçi kendileri de esas itibariyle 
bu çileyi, bu dertleri, bu sıkıntıları dile ge
tirdiler. Ancak maalesef, kasıtlarını aşan 
ve hem bizleri, hem de çok sevdiklerine 
inandığımız öğretmen camiasını üzecek 
olan bazı talihsiz sözler de söylediler. 

Bir defa hemen şunu arz edelim ki, 
bu gün ne imamların günü, ne de o geri 
alınmış sözlerin hedeflendiği gün. (DYP 
sırılarından " D o ğ r u d u r " sesleri, alkışlar) 
Bu gün, Büyük Atatürk'ün, ağzımızdan 
düşürmed iğ imiz Büyük A t a t ü r k ' ü n 
1928'de millet mektepleri başöğretmenli
ğini kabul buyurdukları gün. Onun için, 
sekizinci yıldır Öğretmenler Gününü bu 
şekilde kutluyoruz. Bugün, Öğretmenler 
Günüdür. (ANAP ve DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Dikkat buyunılduysa, hiçbir şekilde, 
klasik parti tarafgirliğini takip etmeyerek, 
öğretmenlerimize, sizlerin de desteğiniz
le, biraz daha fazla imkân tanıyabilmek 
için karınca kararınca aylardır çırpınıp du
ruyorum. 

MUSA G Ö K B E L (Muğla) — Refe
randumdan önce 50 bin lira... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen. 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Bütün bu çalışmalar
da, bazan kendi liderimi ve arkadaşları
mı üzdüğüm bile oluyor. Ancak, Sezar'ın 
hakkını Sezar'a vermek gerekir. Sekiz yıl

dır öğretmenler konusunda kötü şeyler ya
pılmadı arkadaşlar, iyi şeyler yapıldı. An
cak, yapılanlar yeterli olmamıştır, bizim 
söylediğimiz budur. Eğer, takibi olduğu
nu iddia ettiğimiz bazı siyasî partilerin dö
nemi ile yapılan mukayeseleri ortaya ko
yarsak, birçok kimseler mahcup olacaktır. 
Ne 1979'la, ne 1980'le kıyaslanmayacak 
kadar 1988'in şu günlerinde öğretmenle
re daha ileride malî imkânlar sağlamı sız
dır, ama, anlaşılmayan şu, biz bunu da ye
terli görmüyoruz, daha fazla olsun diyo
ruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının he
saplamaları çerçevesinde devlet İstatistik 
Entitüsü toptan eşya yıl sonu endeksleri
ne göre, sabit fiyatlarla, 1983 - 1988 dö
neminde öğretmenin eline geçen net ma
aşlar, ek ders ücreti, eğitim ve öğretim taz
minatı ve vergi iadesi dahil şu şekilde ol
muştur : 1983'te ilkokul öğretmeni; 8'in 
l ' i 26 577 lira alırken, bu miktar 1988'de 
yüzde 19 reel artışla 31 645 liraya yüksel
miştir. (SHP sıralarından, "Enflasyon 
kaç?" sesleri) 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
Ama yalnız lafını ediyorsunuz, bir şey ver
miyorsunuz. 

M İ L L Î E Ğ İ T İ M G E N Ç L İ K VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Reel artışla efendim; 
bilmeyenler sorsun arkadaşlarına. 

Ortaokul öğretmeni; 8'in l ' inde, ay
nı tarihler itibariyle, 29 610 liradan, yüz
de 12,6 artışla 33 360 liraya. 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
Bir de etin fiyatını söyle, kaç paradan kaç 
paraya çıkmış... 

M İ L L Î E Ğ İ T İ M G E N Ç L İ K VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Lise öğretmeni; 8'in 
l ' inde, 30 870 liradan, yüzde 11,2 artışla, 
34 343 liraya yükselmiştir. 
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Halen göreve yeni başlayan 9 uncu 
derecenin 1 inci kademesindeki bir ilko
kul öğretmeni, net çıplak ücret olarak 157 
149 Türk Lirası; ek ders ücreti dahil edil
diğinde 176 518 Türk Lirası; vergi iade
siyle birlikte 194 843 Türk Lirası ve ko
nut edindirme yardımıyla da 204 843 
Türk Lirası almaktadır. 

Hükümet dönemimizde daha önce 
maktu olarak ödenmekte olan eğitim ve 
öğretim tazminatı 1.7.1984 tarihinden iti
baren gösterge esasına bağlanmış olup, 
bugün 20 kat artışla 40 bin lira olarak net 
ödenmektedir. 

Şunu da hemen belirtelim ki, bütün 
bu açıklamalarımızla yapılanların yeterli 
olduğunu ve öğretmenin sıkıntılarından 
tamamen kurtulduğunu söylemek istemi
yoruz. Aksine, öğretmen sıkıntı içindedir. 
Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 
devlet olarak, hükümet olarak, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ve 
Türk Milleti olarak ne yapıp yapıp bu sı
kıntıların üstesinden gelmeye mecburuz; 
eğer sağlıklı 21 inci Yüzyıl nesilleri yetiş
tirmek istiyorsak. 

Beş yıllık icraat döneminde sadece 
eğitim ve öğretim tazminatı ihdası, vergi 
iadesi, konut edindirme yardımı, tasarrufa 
teşvik payı gibi yeni imkânlar getirilmek
le yetinilmemiş, ayrıca 1988 yılında, öğ
retim yılma başlangıç ödeneği bir mües
sese olarak -referandum öncesi değil- ve 
meslekî teknik öğretmenlere, çıraklık ve 
meslekî teknik yaygın eğitim fonundan 
ödemeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, do
ğu, güneydoğu bölgesinde ek ödemeler ya
pıldığını hepiniz biliyorsunuz. 

Öğretim yılma başlangıç ödeneği, 
1988 - 1989 eğitim ve öğretim yılından 
başlanarak, öğretmenlerin birkısım kırta
siye ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak üze
re her öğretmene 50'şer bin lira olarak ve
rilmiş, meslekî ve teknik öğretimdeki 41 
bin öğretmene de 80 bin ila 660 bin lira 

arasında ek ödemeler yapılmıştır. 
Ayrıca, öğretmenevleri ve lokalleri bu 

dönemde ilk defa kanunî bir statüye ka
vuşturularak yurt sathına yayılmıştır. 
1983'te 79 olan öğretmenevleri sayısı, beş 
yılda üç misli artırılarak, 165 ilavesiyle 
244e1 çıkarılmıştır. 

Öğretmen lokalleri ise 1983£e 83 adet 
iken, ikibuçuk misline yakın artırılarak, 
106 ilaveyle 189'a çıkarılmıştır. 

Öğretmen lojmanlarında da azım-
sanmayacak bir gelişme kaydedilmiş; 
1983'te 42 596 olan köy öğretmeni lojma
nı sayısı, 7 031 lojman ilavesiyle 46 627'ye 
Çıkmıştır. Toplam lojman sayısı, 1983'te 
46 489'dan yüzde 24,3 artışla 1988'de 
57 793'e çıkmıştır. 

Sağlık eğitim merkezlerinde Hükü
metimiz döneminde önemli gelişmeler 
kaydedilmiş; 1983 yılında 22 il ve 4 ilçede 
48 sağlık eğitim merkezi bulunmaktayken, 
yaklaşık iki katma ulaşılarak, 1988'de 67 
il ve 7 ilçede sağlık eğitim merkezi kurul
muştur. Ayrıca öğretmen çocuklarına ba
zı eğitim ve yurt imkânlarının kullanılma
sında öncelik sağlanmıştır. 

1983'te parasız yatılı okullardaki burs 
kontenjanlarının yüzde 25'inin öğretmen 
çocuklarına ayrılması uygulamasına de
vam edilmiş; 1986 yılından itibaren özel 
öğretim kurumlarında okuyan öğretmen 
çocuklarına Anadolu liselerinde her şube 
için üç kişilik kontenjan sağlanmış; 1988 -
1989 Öğretim yılında yükseköğrenim 
yurtlarında öğretmen çocuklarının yüzde 
83'üne yer temin edilmiştir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Bakan, okullarda öğretmen yok, öğ
retmen, lojman değil.. 

BAŞKAN — Sayın Sümer, lütfen... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
parlak vaatler, parlak sözler değil; sizle-
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rin mübarek oylarınızla mayıs ayında ka
bul ettiğiniz Millî Eğitim Gençlik Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin 1989'da sağ
lanacak 500 milyarlık gelirinin dörtte bi
rinin, yaklaşık 125 milyarının öğretmen
lere bir sosyal transfer peklinde çeşitli ya
tırımlarla ve imkânlarla verilmesi karar
laştırılmış ve tarafımdan bugün açıklan
mıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Buna göre, cumhuriyet tarihinin bir 
meslek grubu için sosyal muhtevası en ge
niş olan projesi ÖKOP (Öğretmen Konut 
Projesi) uygulamasına başlanacaktır. Bu 
proje ile beş yıl içinde, yılda 20 bin adet 
konuttan 100 bin adet 60 metrekarelik öğ
retmen konutu yapılacaktır ve finansma
nı tamamen Toplu Konut Fonu ile yeni ek 
kaynağımızdan faydalanılarak sağlanacak 
ve öncelikle evsiz, konutsuz öğretmene ve
rilecektir. 23 Nisan 1989'da inşallah he
pinizi bu konutlann ilk kısmının temel at
ma törenine davet ediyoruz. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Top
lu konutu bitir de ondan sonra... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELAL GÜ
ZEL (Devamla) — Ayrıca, öğretim yılı
na başlangıç ödeneği ve meslekî teknik öğ
retmenlere ek ödenek uygulamasına de
vam edileceği gibi, yabancı dil öğretmen
lerine ek ödenek tahsisi sağlanacak, 1984 
yılında çıkarılan Personel Kanunu Hük
münde Kararnamesine göre öğretmenle
re yüzde 2 oranında üstün başarı ödülü 
ikramiyeleri tevzi edilecek, beş yıl içinde 
köylerde öğretmen lojmanı ihtiyacı tama
men karşılanacak, her yıl 5 bin Köy öğ
retmeni lojmanı yapılarak dönem sonun
da 25 bin lojman yapımı gerçekleştirilmiş 
olacaktır. 

Önümüzdeki dönemde bütün il ve il
çe merkezlerinde öğretmenevleri veya lo
kalleri açılmış olacaktır. Ankara, İstanbul 

ve İzmir'de bütün imkânlara sahip büyük 
öğretmenevleri yapılarak hizmete sokula
cak, gelecek ay Ankara Oğretmencvinin 
temeli atılacaktır. 

Öğretmen sağlık eğitim merkezleri, 
sayı, personel, teçhizat bakımından geliş
tirilecek, nüfusu 30 binin üzerinde olan 
bütün ilçelerde açılması sağlanacak, bu 
merkezler vasıtasıyla bütün öğretmenle
re sağlık hizmeti götürülecektir. 

Dinlenme merkezleri : Halen 400 bin 
öğretmenin tek dinlenme tesisi yoktur. Ge
lecek yıl, Marmaris, Antalya, Bodrum, 
Gökçeada, Karataş, Çeşme ve Didim'de 
olmak üzere 7 tesis faaliyete geçirilecek
tir. Gelecek beş yıllık dönemde 18 ayrı din
lenme tesisi yapılarak öğretmenlerimizin 
hizmetine sunulacaktır. Ayrıca, Kuşada
sı, Fethiye ve Mersin otelcilik turizm mes
lek liseleri, Alanya ve Edremit endüstri 
meslek liseleri ve Çamlıca Kız Lisesi Te
sisleri de öğretmenlerin kalabilecekleri şe
kilde projelendirilmiş olup, 1989'da hiz
mete açılacaktır. Gönen'de kaplıca öğret-
menevi, Afyon, çay ve Bolu termal öğret
menevleri en kısa zamanda yapılarak öğ
retmenlerimizin hizmetine sunulacaktır. 

1989 yılında İstanbul Validebağ'da 
200 yataklı öğretmen huzurevi hizmete ge
çirilecek ve gelecek dönemde öğretmen 
huzurevi sayısı 3'e çıkarılacaktır. 

Öğretmenlerimizin yetiştirilmesi için 
özel bir proje üzerinde çalıştığımızı daha 
önce söylemiştik. Bu çerçeveden olmak 
üzere, 1989 yılında Hasanoğlan'da 2, Va-
lidebağ ve Tokat-Almus'ta olmak üzere 4 
öğretmen hizmet içi eğitim merkezi faali
yete geçirilecek, gelecek beş yıllık dönem
de hizmet içi eğitim merkezlerinin sayısı 
12'ye yükselecektir. 

Ayrıca, öğretmen çocuklarına sağla
nacak imkânlar da, mevcut imkânlara ila
ve olarak gelecek donemde öğretmen ço
cuklarından isteyenlere parasız yatılılık 
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imkânı sınırsız şekilde sağlanacak, anado-
lu liselerindeki öğretmen çocukları kon
tenjanları artırılacak, gelecek öğretim yı
lından itibaren yükseköğretim yurtlarına 
her isteyen öğretmen çocuğunu bırakabi
lecektir. Yükseköğrenim kredilerinde öğ
retmen çocuklarına öncelik verilmesi uy
gulamasına da 1989 yılında başlanacaktır. 

Bütün bu tedbirlerle öğretmenlere 
yılda 125 milyar liralık ek sosyal transfer 
sağlanmış olacak, bir başka deyişle, sağ
lanan kaynağın 1/4'ü öğretmenlere tama
men tahsis edilmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi 
biz, Öğretmenler Gününde parlak vaat
lerle iktifa etmiyoruz. Bütün bu söyledik
lerimizin hepsi projelere bağlanmış işler
dir. Üzerinde bir yıldır çalıştığımız iş
lerdir. 

Gerici eğitime gelince : Bu hikâyeden 
eminim ki, siz de bıktınız. Her hafta ben 
ve daha önceki arkadaşlarım dört yıl, her 
gün gerici eğitim münakaşası etmekten 
bıktık. Bu münakaşaların, bu iddiaların 
kimseye faydası olmadığını artık herkesin 
anlama zamanı bence gelmiş, geçmekte
dir. Biz, gerici eğitim yapmıyoruz. Sayın 
Baydar'ın da söylediği gibi, gerici eğitim 
zaten olmaz; eğitim ilerlemek için yapılır. 
Biz de ilerlemek için eğitim yapıyoruz. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Eğer, size daha evvel söylediğimiz gi
bi, müşahhas olarak, somut olarak bildik
leriniz varsa kalkıp söylersiniz iyi niyetle, 
biz de elimizden geleni yaparız, tedbirle
rimizi alırız; ama, Anavatan Partisi siyasî 
iktidarı olarak hiçbir zaman geriye değil, 
devamlı olarak ileriye bakıyoruz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Öğretmenlere de kıyım yapılmamak
tadır. 1980 öncesinin kutuplaşmaları, 
gruplaşmaları artık geride kalmıştır. 
Mümkün olduğu kadar, elimizden geldi
ği kadar, gözümüz görebildiği kadar, eli

miz yetebildiği kadar öğretmenlerimiz 
arasında adalete uygun davranmaya gay
ret ediyoruz. 1402'ler uygulaması dahil ol
mak üzere, hiçbir şekilde öğretmen kıyı
mı yapılmamaktadır. Yapılmakta ise, çı
kar söylersiniz, biz mani olmaya çalışırız; 
yoksa, yapılmıyor deriz. Bu şekilde, her 
hafta Meclis Kürsüsünü işgal edip, hep ay
nı tekerlemeleri, yüz kelimeyi geçmeyen 
kelime hazinesi içinde ifade etmek, ne si
ze, ne bize fayda kazandırır. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, öğretmene ger
çekten önem veriyoruz. İnanıyorum ki, bu 
ve benzeri hizmetlerin sağlanmasıyla, 
Türk öğretmeni, çok uzun olmayan bir sü
rede layık olduğu itibara ve imkânlara ka
vuşacaktır. Öğretmenlerimiz için yapma
yacağımız fedakârlık yoktur; çünkü, on
lar geleceğimizin mimarları ve bizim en 
değerli varlıklarımızdır. Önümüzdeki dö
nemde sloganımız, eli öpülesi öğretmen
leri aynı zamanda, elinden tutulası öğret
menler haline getirmektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından "Bravo" seseri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

2. — Zonguldak milletvekili Güneş Müftü-
oğlu'nun, trafik kazaları ve alınması gereken ted
birler ile Öğretmenler Gününün önemine üişkrn gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Trafik kazaları ve alın
ması gereken tedbirler konusunda, Sayın 
Güneş Müftüoğlu; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

G Ü N E Ş M Ü F T Ü O Ğ L U (Zongul
dak) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; trafik kazaları ve trafik sorunları hak
kında gündem dışı söz almış bulunuyo
rum. Sözlerime başlamadan evvel, Yüce 
meclisinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, trafik kazaları 
hakkındaki görüşlerimin sunulmasına geç-
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meden önce, Öğretmenler Gününün özel 
önemi nedeniyle saygıdeğer öğretmenle
rimiz için bazı hususlara değinmek is
tiyorum. 

Öğretmenler, hepimize emeği geçen, 
sabırlı, fedakâr, Atatürk ilke ve inkılapla
rına bağlı değerli insanlardır, her birinin 
ayrı ayrı ülkemizin ilmine, kültürüne, ge
lişmesine büyük katkıları bulunmaktadır. 
Bu büyük katkıları gerçekleştiren öğret
menlerimiz, ne yazık ki, birçok ekonomik 
ve sosyal sıkıntılar, sorunlar içinde bulun
maktadır. Bu husus, "Öğre tmen le r 
G ü n ü " nedeniyle Sayın Bakan tarafından 
da kabullenilmiştir. Sadece kabullenmek 
soruna çare değildir. Bu ekonomik ve sos
yal sıkıntıların ortadan kaldırılması gerek
lidir. Bu yönde iktidarın gerekli önlemle
ri acilen almasını temenni ediyoruz. Ar
tık öğretmenlerimiz ikinci bir iş aramak, 
ikinci bir iş yapmak zorunda bırakılma
malıdır. Ancak, açıkça ifade edelim ki, bu 
hususta pek de ümitvar olamıyoruz. 1989 
Malî Yılı Bütçesinde öngörülen katsayı ar
tışı, enflasyonun çok gerilerinde kalmıştır. 
Öğretmenlerimiz için ek kaynak yaratıl
masını ve gerekliliğini takdirlerinize arz 
ediyorum. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı Sayın Hasan Celâl Güzel'in, öğretmen
ler için ilk beş yılda 100 bin adet konut ya
pımı girişimini olumlu karşılıyoruz. 65 
metrekarelik evler gerçi yeterli değildir; 
ancak, küçük de olsa, bu projenin gerçek
leşmesini canı gönülden destekliyor, ger
çekleşmesini diliyoruz. 

Yılın öğretmeni seçilen İzmir Çırak
lık Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Yaşar 
Abdullah Ayaz'm değerli şahsında tüm 
öğretmenlerimizi kutluyor, üstün, başarı
lar diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, öğretmenleri
miz hakkındaki duygu ve düşüncelerimi
zin kısaca açıklanmasından sonra, trafik 

kazaları hakkındaki fikirlerimi arz etme
ye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, küçük çocuklar, 
gençler, orta yaşlılar, ihtiyarlar, bazen 
oyunda, bazen güzel bir yolculukta, ba
zen uykuda, umulmaz bir anda, kusurla
rı olmadan, belki de yaşamlarının en gü
zel günlerinden birinde trafik canavarının 
pençesine düşmekte, hayatlarını kaybet
mekte veya ömür boyu sakat kalmaktadır
lar. Bu olaylar, o anda yaşanan büyük acı
da kalmamakta, geride, gözü yaşlı, yaşa
ma sevinçlerini yitirmiş birçok insan bı
rakmaktadır. 

Evet sayın milletvekilleri, trafik kaza
ları millî bir felaket halini almıştır. Hemen 
her gün televizyon ekranlarından, gazete 
sayfalarından büyük felaketleri duymak
ta, görmekteyiz. İşte evvelki gün Çorum
da 7 ölü, 12 yaralı... Sorun her geçen gün 
artmakta, alınan iyi niyetli tedbirler yeterli 
olamamaktadır. 1986 yılında toplam 96 
626 kazada, 7 315 kişi ölmüş, 71 264 kişi 
yaralanmış, 39 milyar lira maddî hasar 
meydana gelmiştir. 1987 yılında, 110 207 
kazada, 7 530 kişi hayatını kaybetmiş, 80 
321 kişi yaralanmıştır; maddî hasar 74,5 
milyar liradır. 1988 yılı ilk altı ayında, 51 
012 kazada, 2 993 kişi ölmüş, 35 697 kişi 
yaralanmıştır. Bu rakamlara, iç turizmin 
hareketlendiği ve trafik kazalarının yük
sek oranda arttığı ağustos-e ;ıül ayları ra
kamları dahil değildir. Rakamlardan da 
görülmektedir ki, artış süreklidir ve bu ar
tışı durduracak, kazaları sıfıra indirecek 
bir mucize de maalesef yoktur. 

Sayın milletvekilleri, yıllar önce de 
trafik kazaları sorun olmuş, Hükümet bu 
büyük soruna yasal birtakım tedbirlerle 
çare bulmaya çalışmış ve 18.6.1985 tarih, 
2918 sayılı yeni Karayolları Trafik Yasası 
çıkarılmıştır. Söz konusu yasa ile teknik 
muayenelerin Karayollarına verilmesi, ça
lışma karnesi yerine takeograf uygulama-

— 63 — 
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sı, emniyet kemeri takma zorunluluğu, 
küçük çocukların ön koltuğa oturtulma-
ması, ilk ve orta dereceli okullarda trafik 
eğitimine başlanması, ceza puanı uygu
lanması, muayene istasyonlarının ıslahı, 
radarla havadan kontrol yapılması gibi 
tedbirler getirilmiştir. Ancak zaman için
de ne yazık ki, bu tedbirler de yeterli ol
mamış, soruna köklü bir çözüm getirile
memiştir. 

Araç sayısı her yıl artmakta, sürücü 
sayısı da her yıl artmaktadır. Devlet ka
rayollarının kapasitesi bu artışa karşılık ve
rememekte, yollarımız yeterli ölçüde an
mamaktadır. Otoban yolların yapımı üç 
yıl önce önerilmiş ise de, bu öneri de kâ
ğıt üzerinde kalmıştır. Kaldıki, bin lira 
ödeyip girdiğiniz tek yönlü yol, 10 kilomet
re sonra çift yönlü yola dönüşmekte, öde
diğiniz ücretle üzerinde gittiğiniz yol çe
lişki arz etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet son 
olarak 3.11.1988 tarih ve 3493 sayılı Yasa 
ile trafik suçlarına verilen para cezalarını 
artırmış, peşin ödeme sistemine dönül
müş; tahsilatın hemen yapılamaması ha
linde cezanın 2-3 katma çıkarılması öngö
rülmüştür. Ben şahsen bu yasayı ve para 
cezalarındaki artışı kazaları önleyici bir 
tedbir olarak görememekteyim. Bu tama
men Hükümetin Türk parasına olan ge
reksinimini karşılamaya matuf, hedefi eko
nomik olan bir yasadır. Geçtiğimiz gün
lerde 26 kişinin ölümü ile sonuçlanan bir 
kazadan sonra, Sayın Başbakan, otoban 
yapımına hız vereceklerini söylemiş ve so
runun otoban yapımında yattığını belirt
miştir. Ancak, 1988 yılında Karayolları ya
tırım hizmetlerine 283 milyar ödenek kon
muş, yıl içinde revize edilmiş, 265 milya
ra düşmüştür. Yıl sonu itibariyle harcanan 
miktar 112 milyar liradır; yani Ödeneğin 
yüzde 50'ye yakın miktarı yatırıma dönüş
müştür. 1989 malî yılı bütçesinde Kara

yolları yatırım hizmetlerine 530 milyar 
ödenek ayrılmıştır. 1988 yılında yarısı dahi 
harcanamayan ödeneğin, 1989 yılında ne 
miktarda gerçekleşeceği, bu dar bütçeyle, 
iki kez yayınlanan tasarruf genelgeleri kar
şısında yatırımın ne oranda yapılabilece
ği hayli düşündürücüdür. 

Sayın milletvekilleri, felaket tellallığı 
yapmak gibi bir gayenin içinde olmayaca
ğımı, olamayacağımı takdir edersiniz. An
cak, sorun çok ciddidir, sorun çok büyük
tür. Kaldı ki, sorun hepimizin sorunudur; 
halli yönünde hepimize görev düş
mektedir. 

1985 yılında çıkarılan yeni Karayol
ları Trafik Yasası yeterli olamamıştır. Oto
ban yol yapımı âdeta durmuş, E-5'te tek 
yönlü yol Gerede'ye kadar gelememiştir. 
Cezaların artırımı sorununa çare değildir. 
Televizyon yayınları, Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğünün ibret tabloları uygulaması 
yerinde, fakat yeterli değildir. Denizyolu 
ve demiryolu taşımacılığı ihmal edilmiş, 
tüm yük, artan nüfusa, artan araca, ar
tan sürücüye rağmen karayollarında kal
mıştır. 

Kazaların meydana gelmesinde yüz
de 80,24 kusurlu olan sürücülerin eğitim
leri yeterli değildir. 

İyi niyetle görev yapmaya çalışan tra
fik polislerimiz saygıdeğerdir. Ancak, eği
tim ve yeterliliği belki tartışmalıdır. Bir ör
nek olması bakımından belirtmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, süre
niz dolmuştur, lütfen... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim. 

ingiltere Millî Takımı Kaptanı Bri-
an Robson'm 23 Haziran 1988 günü sa
baha karşı içkili araç kullandığı trafik po-
lislerince saptanmış ve ehliyeti 3 yıl müd
detle geri alınmıştır. Şimdi size soruyo
rum; Bir Galatasaraylı Tanju, bir 1 ener-
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bahçeli Rıdvan veya Schumacher veya Si-
moviç hakkında böyle bir uygulama yapı
labilir mi? Kişileri, kitleleri tenkit bakı
mından söylemiyorum, iyi niyetli, müsa
mahakâr, fazla sevecen kişileriz; ancak, iyi 
niyetlerimiz, müsamahamız, sevecenliği
miz giderek büyük sorunlar yaratıyor. 

Sayın milletvekilleri, sürücülerin 
alınlarına taktıkları bir alüminyum plaka 
onlan yolculuklarda uzun süre dinç tut
maktadır. Yeni tıp araştırmalarına göre, 
insanın bazı vücut bölümlerindeki ısı dü
şürülerek kan dolaşımı canlandmlabil-
mektedir. Bu suretle büyük miktarlarda
ki kan beyine giderek uyanıklık ve dikkat 
derecesini yükseltmektedir. Japon bilim 
adamlarının geliştirdiği bir alın bandının 
ana maddesi küçük bir alüminyum plaka
dır. Bu plaka, alın sıcaklığını 12 derecede 
tutarak sürücüyü dinç tutmaktadır. Böy
lece, uykusuzluk, yorgunluk ve dikkatsiz
lik gibi sebeplerden doğan kazalann ön
lenmesi sağlanmaktadır. Bazı lüks tüketim 
mallarının ithali yerine, bir büyük soru
na çare olabilmesi bakımından bu alümin
yum plaka ithal edilip, gerekli ve yeterli 
deneyimlerden sonra, özellikle TIR, kam
yon ve otobüs sürücülerinin kullanımına 
arz edilemez mi diye düşünüyor; hepini
ze, temsil etmekle şeref duyduğumuz yü
ce milletimize kazasız günler diliyor, say
gılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Müftüoğlu. 

3. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük insan Ata
türk'ün ölümünün 50 inci yıldönümü sebebiyle Ço-
rum'da düzenlenen anma toplantısında Atatürk'eya-
ptlan saygısızlığa ilişkin gündem dışı konuşması 
ve Devlet Bakanı Mehmet Hazar'ın cevabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyetimizin ku
rucusu, Büyük İnsan Atatürk'ün ölümü
nün 50'inci yıldönümü sebebiyle Çorum'-
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da düzenlenen anma toplantısında Ata
türk'e yapılan saygısızlıkla ilgili olarak, Sa
yın Cemal Şahin; buyurun efendim. (SHP 
sıralanndan alkışlar) 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama 
başlarken, hepinizi sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. 

10 Kasım 1988 günü Atatürk'ün ölü
münün 50 inci yıldönümü sebebiyle Ço-
rum'da düzenlenen bir toplantıda Ata
türk'e yapılan saygısızlık olayını Yüce 
Meclisimizin bilgisine sunmak amacıyla 
15.10.1988 günü Başkanlığa yazılı başvu
ruda bulunmuştum; ancak, her nasılsa bu 
konuşma bugüne kaldı. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, 
bu yıl, cumhuriyetimizin ve yüce Mecli
simizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün 
ölümünün 50 inci yıldönümü sebebiyle 
yurt içinde ve yurt dışında çeşitli anma tö
renleri düzenlendi; bu törenlerde, günün 
önemi ve gereği konuşmalar yapıldı, nu
tuklar atıldı. 

Diğer taraftan, bu yıl, geçmiş yıllar
dan farklı olarak, Atatürkümüzün ölümü
nün 50 inci yılında, geçmişte yas günü ola
rak anma törenlerinin düzenlenmesi ye
rine, daha değişik bir şekilde törenlerin 
düzenlendiğini de biliyorsunuz. Bu görü
şe katılıyoruz ve bunu destekliyoruz. 

Gerçekten de, Atatürk gibi, tüm dün
ya milletlerince bilinen ve takdir edilen bir 
devlet adamı için yas günlerinin düzenlen
mesi anlamsızdı, manasızdı. 

Sayın milletvekilleri,kısaca, günü ve 
geçmişini özetlemeye çalıştığım bu anma 
törenleri meyanmda, Çorum İlinde de dü
zenlenen toplantılara katıldım. Valilik ta
rafından yapıİan program gereğince, 10 
Kasım 1988 günü saat 10.00'da Prof. Dr. 
Ercüment Kuran isimli tarihçi, ' 'Atatürk 
Gerçeği'' konulu bir konferans verecekti. 
bu Sayın Profesör programı gereği konuş
masını yaparken, fahiş derecede hatalar 
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yapmış, bugüne kadar hiçbir yerde duy
madığımız, görmediğimiz bir üslup ve içe
rik olarak karşımızda acayipleştirilmiş, ta
nınmaz, bilinmez bir devlet adamı Ata
türk buluverdik. 

Sayın milletvekilleri, bu Sayın Pro
fesörün görüşlerine göre, Atatürk ilkeleri 
sadece milliyetçilik, laiklik ve akılcılık ol
mak üzere üç tanedir. Bunun dışında Ata
türk ilkeleri olarak sunulanların, komü
nistlerin uydurması olduğunu ileri sür
müş; bununla da yetinmeyerek, Atatürk'
ün liberal olduğunu, Misak-ı millî sınır
larıyla bağlı olmadığını, esasen de olama
yacağını; "Yurtta sulh cihanda sulh" me
sajının Atatürk'e mal edilemeyeceğini, şa
yet Atatürk ikinci Dünya Savaşı sırasın
da sağ olsaydı, Musul, Kerkük ve Baku'
yu işgal edip ilhak edeceğine inandığını; 
Atatürk'ün, "yurtta sulh cihanda sulh" 
mesajı ile Misak-ı millî sınırlarının savu
nulmasıyla bağlı olunsaydı Türk Ulusu
nun Kıbrıs'ı almasının mümkün olama
yacağını, aksi halde bugünün fiili duru
mu itibariyle savunulamayacağını ileri 
sürmüş; bununla da yetinmeyerek, Ata
türk inkılaplarının devamlı olmadığını, ge
çici olduğunu ileri sürmek suretiyle Ata
türk'e ve Atatürkçülere karşı büyük say
gısızlık yapmış olduğuna inanmaktayım. 
Yani, ' 'Atatürkçülük, cumhuriyetçilik yok
tur; devletçi değildi, halkçı ve devrimci de
ğildi. Bu ilkelerin hemen tamamını komü
nistler yaratmaktadırlar, onlar uydurmak
tadırlar. Baksanıza, pek çok sosyalist dev
letler de kendilerine cumhuriyet ismi 
takmışlardır" diyor bu Sayın Profesör. 

Saym milletvekilleri, adı geçen Prof. 
Ercüment Kuran'm geçmişiyle ilgimiz 
yoktur, bununla ilgilenmiyoruz; ancak, bu 
konuşmasıyla vermek istediği mesajın an
lamı nedir? Bize göre bu durum düpedüz 
Atatürk inkarcılığıdır. 

Bu Sayın Profesörün muhtelif iller
de konuşma yapmak üzere Samsun 19 
Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünce görev
lendirildiğini, Rektörlüğün talebi üzerine 
adı geçen profesöre Çorum'da yapılan 
konferans programında yer verildiğini Sa
yın Çorum Valimizden öğrendim. Ancak, 
Valilik makamının iyi niyeti istismar edil
miş, başta Sayın Valimiz olmak üzere, top
lantı salonunda bulunan devlet temsilci
leri ve davetliler sükûtu hayale uğramış, 
olayı bizzat kınamışlar, konuşmacı profe
sör bu nedenle salonu terketmek zorunda 
kalmıştır. Bu acayip olay basında yer al
mış ve başta öğretmenlerimiz olmak üze
re tüm Çorumlular açıkça kınamış ve gün
lerdir Çorum'da halkın konuşma ve kına
ma gündemini oluşturmaya devam et
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, ölümünün 50 
inci yılında hâlâ bazı haddini bilmez Ata
türk devrim ve ilkelerinin düşmanlarının 
bulunması acıdır. 

Büyük İnsan, Cumhuriyetimizin Ku
rucusu Atatürk'ün bilinen ilkelerini inkâr 
etmek, çarpıtmak veya yozlaştırmaya ça
lıştırmakla kimse bir yere gidemez, gide
memiştir de. 

Atatürk'ümüzün partisi yargılanma-
sız kapatıldı, bu meyanda diğer partiler de 
kapatıldı; vasiyetnamesi parçalanarak çö
pe atıldı; vasiyetnamesi gereği kurumlar 
kapatıldı, Atatürk Orman Çiftliği ortadan 
kaldırıldı; bunu düşünebiliyor muyuz? 
Bunun sonlarının hangi noktaya geldiği
ni düşünmemiz gerekir. 

Şimdi, bazen açıkça, bazen de sinsi
ce Atatürk ilkelerine saldırıyorlar. Güçle
rinin, bu Yüce Meclise rağmen, yetecek
lerine mi inanmaktadırlar? 

Sayın milletvekilleri, şuna inanıyoruz 
ki, Atatürk ilkelerine saldıranlar dün var
dı, yarın da olacaklardır. Ancak, şurası 
unutulmamalıdır ki, bu bedbahtlar, ken-
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dini bilmezler Atatürk devrim ve ilkeleri
ne istedikleri kadar saldırsınlar, istedikle
ri kadar inkâra çalışsınlar, günü gelecek 
tarihin kayalarına kafalarını çarpıp, yok 
olacaklardır. Çünkü, gerçek Atatürkçüler 
yok olmadı, O'nun Meclisi ve siz sayın 
üyeleri ölmediler, Harbiye Ocağı sönme
di. Atatürkçülerin, sizlerin cereyan eden 
olayları dikkat, ibret ve sabırla izlemekte 
olduklarına inanmaktayım. Bu sabırlı kol
lama ve bekleyişe bakıp saldı rganlaşan 
Atatürk düşmanlarının sonları hüsran ola
caktır. Buna candan inanıyorum. Ama
cım, bu konuda Yüce Meclise bilgi ver
mekten ibarettir. 

Beni dinlediniz; hepinize saygılar, 
sevgiler sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şahin. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sa
yın Mehmet Yazar; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; sözlerimin ba
şında hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çorum Milletvekilimiz Sayın Cemal 
Şahin'in, biraz evvel ifade ettiği ve Ço-
rum'da geçen bir olayla ilgili olarak söz 
almış bulunuyorum. Hemen sözlerimin 
başında, Sayın Şahin'e, Atatürk ilkelerine 
karşı derin hassasiyetinden dolayı şükran
larımı sunuyorum. 

Kendilerinin de belirttiği gibi, Ata
türk ilke ve prensipleri yalnız büyük mil
letimize değil, hatta dünyanın birçok ma
sum milletlerine de mal olmuş sağlam, 
köklü, çağdaş ilkelerdir. O yüzden zaman 
zaman şurada veya burada yapılacak de
ğişik tartışmalar bizleri belki kısa sürede 
üzebilir; ama, eminim ki, bu ilkelerin 
inançlı bekçileri ve ilkelerin sağlam temel
leri her türlü bu benzeri tartışmaları aşa
bilecek güçtedir ve ebediyen de aşmaya de
vam edecektir. Türkiye Cumhuriyetinin 

temelleri Atatürk ilkeleri ile harç olmuş
tur. Bu temellere dayalı olarak Türkiye 
Cumhuriyeti bugüne kadar nasıl gelmiş
se, bundan sonra da aynı ilkeler etrafın
da ebediyen devam edecektir. 

,Bu inançlarımı da bu vesileyle ifade 
ettikten sonra, değerli arkadaşımın üzerin
de durduğu konuda yapılan işlemleri arz 
etmek için sözlerime devam etmek is
tiyorum. 

Belirtilen günde hadise olduktan son
ra, iki gün içinde valiliğin emri ile, gayre
ti ile o toplantıda banta alınan konuşma
lar savcılığa intikal etmiştir. Şu anda, Ço
rum Savcılığı bilirkişi raporunu almak 
üzere beklemektedir. Bu bakımdan, me
seleye gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Ge
lişmeler olursa sizlere ayrıca arz edilecek
tir. Şu anda tahkikat ve tetkikat devam et
tiği için, bunun ötesinde konuşmayı doğ
ru bulmuyorum. Konunun hassasiyetini, 
önemini takdir ederek tekrar gündeme ge
tiren arkadaşıma şükranlarımı su
nuyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGE

LER 

1. —izmir Milletvekili Neccar Türkan'ın 
(6/231) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi (4/47) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
bölümünde bir sözlü sorunun geri veril
mesine dair bir önerge vardır, oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmı
nın 115 inci sırasında yer alan (6/231) esas 
numaralı sözlü soru önergeme yazılı ce-
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vap aldığımdan, soru önergemi geri 
alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Neccar Türkcan 

İzmir 
BAŞKAN — Soru önergesi geri ve

rilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan 
ve Bütçe Komisyonu üyelerinin 26-30 Kasım 1988 
tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetine resmî davetlerine ica
bet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/700) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mület 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır. 
Okutup, onayınıza sunacağım. 

V. 

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

BAŞKAN — Gündemin "Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

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 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan 
ve Bütçe Komisyonu üyeleri, 26-30 Kasım 
1988 tarihleri arasında, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi 
Başkanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti'ne resmen davet edilmişlerdir. 

Vâki davete icabet edilmesi Genel 
Kurulun tasviplerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler "Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının görüşmelerine kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Daha önceki birleşimlerde tasarının 
5 inci maddesine kadaı gelinmişti. 

Şimdi, 5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 353 üncü maddesinin 2 ve 3 
numaralı bentlerinin birinci fıkralarını ta
kiben aşağıdaki birer fıkra ile maddeye 
aşağıdaki 4 numaralı bent eklenmiştir. 

"Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
düzenlenme ve bulundurma mecburiyeti 
getirilen belgeleri kullanmak ve düzenle
mek mecburiyetinde olanların, bu belge
leri düzenlenmediklerinin, kullanmadık
larının, bulundurmadıklannm veya gerçe
ğe aykırı olarak düzenlediklerinin tespiti 
halinde her bir belge için 10.000 lira özel 
usulsüzlük cezası kesilir." 

(1) 115 S. Sayılı Basmayazı 17.11.1988 tarih
li ve 27 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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GELEN DİĞER İŞLER 
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"Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tutulma ve günü gününe kayıt edilme 
mecburiyeti getirilen defterlerin günü gü
nüne tutulmaması, işyerinde bulundurul
maması veya yetkili elemanlara ibraz edil
memesi halinde her bir tespit için 50.000 
lira özel usulsüzlük cezası kesilir.'' 

" 4 . Bu Kanunun Mükerrer 354 
üncü maddesine göre işyerleri kapatılar. ve 
işletme hesabı esasına göre defter tutan 
mükelleflere; bir takvim yılı içindeki ilk 
uygulama için 50.000 lira, ikinci uygula
ma için 100.000 lira, üçüncü ve daha son
raki her uygulama için ise 200.000 lira özel 
usulsüzlük cezası ayrıca kesilir. Bilanço 
usulü esasına göre defter tutan mükellef
ler ile serbest meslek erbabı için bu ceza
lar bir kat artırılarak uygulanır." 

BAŞKAN — Madde hakkında Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mehmet 
Korkmaz, S H P Grubu adına Sayın Fuat 
Erçetin ve şahsı adına da Sayın Yaşar Top
çu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Mehmet Korkmaz. 
Sayın Korkmaz, süreniz 10 dakikadır. 
DYP G R U B U ADINA M E H M E T 

K O R K M A Z (Kütahya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun "Fatura ve Benzeri Evrak 
Vermeyen ve Almayanların Cezası" baş
lığını içeren 353 üncü maddesinin 2 ve 3 
numaralı bentlerinin birinci fıkralarını ta
kiben -görüşülmekte olan bu kanun tasa
rısının 5 inci maddesiyle- yeni fıkralar ve 
ayrıca 4 numaralı bent eklenmektedir.213 
sayılı Vergi Usul Kanununun yürürlükte 
olan 353 üncü maddesinin 2 numaralı 
bendi aynen şöyledir : "Bu kanunun 233 
üncü maddesinde yazılı perakende satış 
vesikaları (perakende satış fişleri, ödeme 
kaydedici cihazlarla verilen fişler ile giriş 
ve yolcu taşıma biletleri) ile sevk irsaliye
si, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi ve müş
teri listesi kullanmak mecburiyetinde olan-
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ların bu belgeleri kullanmadıklarının, ir
saliye ve yolcu listesinin ayrıca taşıtta bu
lundurmadıklarının tespiti halinde, kul
lanmadıkları, bulundurmadıkları, aslı ile 
örneğinde farklı meblağlara yer verdikle
ri veya gerçek bedelin altında düzenledik
leri her bir belge için 5 000 lira özel usul
süzlük cezası kesilir. 

Ancak, bir takvim yılı içinde her bir 
belge nev'ine ilişkin olarak kesilecek özel 
usulsüzlük cezasının toplamı, her bir tes
pit için 250 000,— lirayı aşmamak üzere 
2 500 000,— lirayı geçemez" denil
mektedir. 

Görüşülmekte olan tasarının 5 inci 
maddesiyle bu 2 numaralı bendin sonu
na eklenen fıkra ise şudur: "Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca düzenlenme ve bu
lundurma mecburiyeti getirilen belgeleri 
kullanmak ve düzenlemek mecburiyetin
de olanların, bu belgeleri düzenlemedik
lerinin, kullanmadıklarının, bulundurma
dıklarının veya gerçeğe aykırı olarak dü
zenlediklerinin tespiti halinde her bir belge 
için 10 000 lira özel usulsüzlük cezası ke
silir." 

Görüşülmekte olan bu tasarı ile, 
mevcut plan yürürlükteki kanunun ilgili 
maddesindeki ifadeler arasında önemli 
fark yokken, sözü geçen belgelerin bulun-
durulmamasmdan, düzenlenmemesinden 
dolayı her belge için kesilecek 5 bin lira
lık özel usulsüzlük cezası, rakam olarak 
uygalamadan kaldırılmamakta, ama yeni 
fıkra ilavesiyle aynı hatalardan dolayı, her 
belge için 10 bin lira özel usulsüzlük ce
zası kesileceği ifade edilmektedir. 

Cümlelerin özü itibariyle önemli bir 
fark yokken, ceza miktarları olarak 5 bin 
lira aynen kalırken, bu kez de 10 bin lira 
ceza kesileceği ifade ediliyor. Bu husus 
hem mükelleflerce ve hem de uygulayıcı
lar tarafından ileride bir sorun olabilir. 
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Çünkü, madde özüne göre ayrı ayrı iki ce
za miktarı ortaya konulmakta ve bu du
rumda inisiyatif, ceza uygulayacak olan 
memurun elindedir; istediğine 5 bin lira, 
istediğine 10 bin lira ceza yazabilir ve bu 
doğru değildir. Bu maddenin eski yazım 
şekliyle ve yeni ilave yazımının bir bütün 
olarak ele alınarak, çelişkili olan iki ceza 
miktarının anlaşılır bir tarzda düzeltilmesi 
gerekir. 

Değerli milletvekilleri, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun halen yürürlükte olan 
353 üncü maddesinin üç numaralı bendi 
de aynen şöyledir : "Günlük kasa defte
ri, günlük perakende satış ve hâsılat def
teri ve serbest meslek kazanç defterlerinin 
işyerinde bulundurulmaması veya bu def
terlere yazılması gereken işlemlerin günü 
gününe deftere kayıt edilmemesi veya yok
lama ve incelemeye yetkili olanlara, isten
diğinde ibraz edilmemesi halinde ve ver
gi kanunlarının uygulanması bakımından 
levha bulundurma veya asma zorunlulu
ğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa 
uymamalan halinde her tespitte 25 000 li
ra Özel Usulsüzlük cezası kesilir." 

Şimdi görüşülmekte olan tasarının 5 
inci maddesiyle bu üç numaralı bendin so
nuna eklenen yeni fıkra ise şudur: " M a 
liye ve Gümrük Bakanlığınca tutulma ve 
günü gününe kayıt edilme mecburiyeti 
gösterilen defterlerin günü gününe tutul
maması, işyerinde bulundurulmaması ve
ya yetkili elemanlara ibraz edilmemesi ha
limde her bir tespit için 50 000 lira özel 
usulsüzlük cezası kesilir." 

Aynen yürürlükte olan maddenin iki 
numaralı bendinde yapılan hata, üç nu
maralı bendinde de yapılmakta; aynı ko
nular üzerinde çift sistemli, iki başlı ceza 
uygulaması getirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, her nedense, 
bu iktidar, bütçe açığını kapatmakta ümidi 
hep böyle cezalara bağlamıştır. Günümüz-
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de ceza çeşitleri o kadar çoğaldı ki, âdeta 
geçmişteki bir olayı hatırlatmaktadır. Pa
zara tavuk satmaya giden kişi vergi me
murlarına yakalanır. Pazarda üç akçeye 
sattığı tavuğun parasının bir akçesi elin
den vergi olarak alındığında; "Za ten bu
nu üç akçeye sattım, bir akçesini siz alı
yorsunuz, ben iki akçeyle ne yapacağım' ' 
diye tepki gösterip vergi memurlanyla bo
ğuştuğu bir sırada başından takkesin düş
tüğünde "Vay senin üstelik bir de başının 
keli va r " deyip, kel olduğu için elindeki 
ikinci akçesini de alman kişi, "Ben eve 
döndüğümde hanıma ne söyleyeceğim?" 
diye itirazda bulununca, "Vay, sen üste
lik bir de kılıbıkmışsm" diye elinden 
üçüncü akçesi de alınır. Üç akçeyi de alan 
geçmişteki vergi memurlarının yaptığı gi
bi, benzeri hadiseleri maalesef bu iktida
rımız yapmakta; vatandaşı tut tuğunda ne 
bulabilirse onu almak için, günümüzde 
çeşitli yollarla ceza tahsil etme yoluna git
mektedir. Yani, geçmişteki bu olayla şim
diki iktidarın tatbikatı arasında bir fark 
kalmamıştır. 

Esnafa, tüccara bu kadar; böyle, ade
ta hırsız gözüyle bakılması doğru değildir. 
Yürürlükte olan vergi kanunlarına harfi
yen uyulabilmesi için her esnafımızın, iş
yerinde mutlaka bir özel muhasebeci ça
lıştırması gerekmektedir. Pek çok esnafı
mız, özellikle küçük esnafımız, kanunla
ra uygun bir şekilde ve tam olarak bir fa
tura tanzim etmesini bile hâlâ bilememek
tedir. Vergi kanunlarını mükelleflerimiz 
harfiyen uygulasm deniliyorsa, evvela mü
kelleflerimiz bu eğitim düzeyinden geçi
rilmelidir; ama iktidar, "parayı alalım da 
nasıl alırsak alalım" düşüncesindedir. 

Bakınız, uygulamada bir aksaklık da 
şudur : Mükellef işyerine ait gelir gider ev
raklarını, fiş ve faturalarını, günlük kasa 
defterini, perakende satış ve hâsılat def
terini tutmak zorunluluğu olan işletme he
sabı defterine veya bilanço hesabı defteri-
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ne kaydettirebilmek, muhasebeleştirmek 
için evraklarını muhabsebecisine, yani 
defterlerini tutturduğu muhasebe bürosu
na götürdüğü bir sırada, işyerine gelen 
vergi kontrol memurlarına anında belge
lerini defterlerini ibraz edemediği için, bu 
kanun maddesindeki usulsüzlük cezaları
na muhatap oluyor. Sırf bu nedenlerden 
dolayı pek çok esnafımız devamlı surette 
ceza ödüyorlar; buna bir çözüm bulunma
lıdır. Her esnafımızın işyerinde, dükkanın
da özel bir muhasebeci çalıştırma imkânı 
da yoktur. 

Sayın milletvekilleri, görüşülmekte 
olan bu kanun tasarısının 5 inci madde
siyle 213 Sayılı Kanunun 353 üncü mad
desine yeni bir 4 numaralı bent eklenmiş
tir. Nedir bu 4 numaralı bent: " B u Ka
nunun Mükerrer 354 üncü maddesine gö
re işyerleri kapatılan ve işletme hesabı esa
sına göre defter tutan mükelleflere; bir 
takvim yılı içindeki ilk uygulama için 50 
000 lira, ikinci uygulama için ise 100 000 
lira, üçüncü ve daha sonraki her uygula
ma için ise 200 000 lira özel usulsüzlük ce
zası kesilir. Bilanço usulü esasına göre def
ter tutan mükellefler ile serbest meslek er
babı için bu cezalar bir kat artırılarak uy
gulanır." 

Bakınız, vergi denetim memurları bir 
işyerine gittiğinde, tespit ettiği her eksik 
uygulama için özel usulsüzlük cezası ke
secek; bununla da yetinmeyerek işyerini 
mühürleyecek, kapatabilecek; bununla da 
yetinmeyerek her uygulama için ilave edi
len bu yeni 4 üncü bentle yüksek miktar
larda ayrıca özel usulsüzlük cezaları kesi
lecektir. Doğrusu bu kadarı da insaf!.. 

Bütün bunlardan anlaşılan şudur : 
Aslında kanunun bu maddelerine göre ce
za uygulamaları, hiçbir zaman, iş hacmi 
geniş olan tüccarlarda, şirketlerde ve hol
dinglerde olmamaktadır. Zaten pek çok 
şirket vergi ödememenin yolunu bulmuş
tur. Nedir bu yol? Vergi levhalarını ince

lediğinizde şöyle yazar. "Yatırım indirimi 
nedeniyle matrah beyan edilmemiştir''. İş
te bu durumda Maliyenin eli, maalesef 
küçük esnafın, küçük tüccarın cebindedir. 
Bu ağır ceza uygulamalarıyla, sıkıntıda 
olan küçük esnafımızın ensesine, görüşül
mekte olan sekiz tane kanunda yapılan de
ğişikliklerle bir tokat daha indirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu vergi ka
nun tasarısı nedeniyle, çeşitli meslek ku
ruluşlarından, çeşitli esnaf teşekküllerinin 
derneklerinden hepimize sık sık mektup
lar geliyor; hepsi, şikâyetlerini, bu kanun
lardan doğacak sıkıntılarını dile getiriyor
lar. Bakınız, bir esnaf teşekkülünden, An
kara Pastacılar, Şekerciler, Tatlıcılar Der
neğinden gelen bir mektubun bazı bölüm
lerini burada, huzurunuzda okumak isti
yorum. Şüphesiz bu mektup, bütün arka
daşlarımızın eline geçmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, süre
niz dolmuştur; rica ediyorum ona göre to
parlayın. 

M E H M E T K O R K M A Z (Devamla) 
— Bitiriyorum Sayın Başkan. 

"Derneğimiz, kanunla kurulmuş, 
Ankara pastane, şekerciler, tatlıcılar gibi 
esnaflara ait bir meslek kuruluşudur. Der
neğimize bağlı pastanelerin sattıkları ma
muller arasındaki limonata, ayran, poğa
ça, sandviç gibi malların fiyatları, malu
munuz olduğu üzere, 100-150 lira arasın
da değişmektedir. Müşteriler mallarını al
dıktan sonra, şayet parası bozuksa kasaya 
veya herhangi bir tezgâha bırakmak su
retiyle perakende satış fişi almamakta, biz
ler de verme imkânı bulamamaktayız. 
Müşterilerimizin parası bütün olsa bile, 
perakende satış fişi yazdığımızda dahi, 500 
lira ila 1 000 liranın altında olduğu için 
almıyorlar, bizler de vermekte güçlük çek
mekteyiz. 

Müşterilerimizin 150 liraya aldığı po
ğaçanın Katma Değer Vergisi, sadece 15 
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lira civarındadır. Her vatandaş gibi ve bil
hassa geçimini ticaretle sağlayan, halka 
açık esnaflar olarak, vergi ödemenin kut
sal bir görev olduğunun bilinci içindeyiz. 

Yukarıda izahına çalıştığımız durum
lara nazaran, müşterilerimizin almadığı fi
şi, Maliye görevlilerine göstersek bile ka
bul edilmemekte, bizler de değişik vergi 
cezalarının yanı sıra, utanç sayılıacak 
"dükkân kapama" şeklinde, hiç hak etme
diğimiz bir cezaya çarpılmaktayız. 

Bizler ki, sabahın 05.00 ila gecenin 
01.00 saatleri arasında, gece gündüz çalı
şıp, tatili mümkün olmayan ve imalat yap
tığımız için asgarî 5 ila 50 işçi çalıştırarak 
büyük bir kitlenin geçinmesine yardımcı 
oluyoruz. Günümüzün ekonomik şartla
rında, zor da olsa ayakta durmaya çalışan 
meslektaşlarımıza, bir de böyle 200-300 li
ralık fış verilmemesi nedeniyle dükkânla
rının kapatılması, onları ve geçimini işye
rinden temin eden herkesi üzmekte ve 
mağdur etmektedir. 

500 ila 1 000 liranın altındaki satış
larda, akşam toplu olarak kasa fazlasını 
deftere geçirme imkânının sağlanmasını 
istemekteyiz. 500 ila 1 000 liranın altın
daki satışlarda, fış almayan müşterilerimi
zin de fış alma zorunluluğu müeyyide al
tına alınarak, bizlerin fış verme zorlukla
rını da ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla 
sembolik, komik miktarlardan dolayı iş-
yerlerimiz kapatılamayacaktır. 

1 000 liranın altındaki satışlarda fış 
verilmemesinin veya müşterilerce alınma
masından dolayı uygulamanın sadece para 
cezası şeklinde olmasını, işyeri kapama 
şekline dönüşmemesini istemekteyiz." 

Bu mektubu da bu vesile ile yetkili
lere ve Yüce Meclise arz etmiş oluyorum. 

Bundan sonraki maddelerde de gö
rüşlerimizi gelip burada söyleyeceğiz. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Korkmaz. 

SHP Grubu adına, Sâym Fuat Erçe-
tin; buyurun efendim. 

SHP G R U B U ADINA M E H M E T 
FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; burada birinci 
fıkra ile "Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca düzenleme ve bulundurma mecburiye
tine getirilen belgeleri kullanmak ve dü
zenlemek mecburiyetinde olanların bu 
belgeleri düzenlemediklerinin, kullanma
dıklarının, bulundurulmadıklarının veya 
gerçeğe aykırı olarak düzenlediklerinin 
tespiti halinde herbir belge için 10 000 li
ra özel usulsüzlük cezası kesilir" hükmü 
getirilmiştir. 

Tasarıya göre, bu fıkra, halen var 
olan 353 üncü maddenin 2 nci bendinin 
birinci fıkrasını takiben getirilmektedir. 
Bu durumda, kanun düzenleme tekniği 
açısından, bu fıkra sadece ikinci bente ait 
olur, daha geniş anlaşılamaz, ikinci ben
din birinci fıkrasında ise, bazL belgelerin 
ismi sayılarak, tasarı ile getirilecek düzen
lemeye benzer bir düzenleme getirilmiş ve 
aynı olaylara aynı yaptırımlar getirilmiş
tir; ancak, halen var olan ceza miktarı 
5 000 lira idi, oysa tasarı ile ceza miktarı 
10 000 liraya çıkarılmıştır. Şu halde, özel 
belirleme olan bir konuda, daha geni^ bir 
ifadeyle, Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca, düzenleme ve bulundurma mecbuıi-
yeti getirilen belge gibi bu düzenlemeyi ge
tirmek ve bunu aynı bendin içine, eskisi
ni iptal etmeden koymak gerçekten ilginç
tir; bir anlam verilememiştir. Bu konuda, 
gerekçede de hiçbir açıklık bulunmamak
tadır. Eğer, getirilen değişiklik, 353 üncü 
maddede sayılanlar dışında kalan belge
leri kapsıyorsa, bu durumda, değişikliğin 
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aynı maddeye, tamamen bir başka bent 
olarak eklenmesi gerekir aksi halde sade
ce ikinci bende ait bir değişiklik olur ki. 
bu durumda yukarıda anlatılan sakınca 
ortaya ç.kar. 

Ayrıca, değişiklikle getirilen ceza 
miktarıyla, halen maddede var olan mik
tar farklıdır. Bu da bir anlam taşıma
maktadır. 

Birinci fıkradaki anlamsızlık ve sa
kınca, aynen ikinci fıkrada da geçerlidir. 
Aynı konuda, aynı bent içerisinde iki ayrı 
fıkra getirilmiş oluyor ki, bu, anlamsız ve 
sakıncalıdır. Kanun düzenleme tekniğine 
de uymamaktadır. 

Bilindiği gibi, işyeri kapatma cezası, 
Vergi Usul Kanununun mükerrer 354 ün
cü maddesi ile düzenlenmiştir. Bu madde 
ve maddenin Bakanlığa tanıdığı yetkiye 
göre, halen belirli sayıda belge vermediği 
veya almadığı, kullanmadığı, bulundur
madığı saptanan mükelleflere, esasen ve
rilmeyen, alınmayan, kullanılmayan, bu
lundurulmayan bu belgeler için gerekli 
özel usulsüzlük cezası ayrıca kesiliyor. 
Olaydaki saptama koşulları yeterliyse, bir 
de bu işyeri kapatılıyordu. Şimdi ise, bun
lara ilaveten, işyeri kapatılana bir de ay
rıca özel usulsüzlük cezası getirilmektedir. 
Bu durumda, örneğin; 3 ayrı tespitte fa
tura düzenlemediği saptanan bir mükel
lef, her tespitte sapt^.ıan fatura vermeme 
olayından dolayı, Vergi Usul Kanununun 
353/1 maddesine göre özel usulsüzlük ce
zasına muhatap olacak, sonuçta 3 defa ay
rı ayrı cezaya muhatap olmuş olacak, 3 
üncü tespitten sonra, usulüne uygun ola
rak bir de işyeri kapatılabilecek. Tasarı ile, 
bu maddenin bu fıkrası kabul edilirse, ay
rıca özel usulsüzlük cezasına muhatap ola
cak ve 50 000 lira para cezası kesilecek. 

Kanımızca, işyeri kapatma cezasın
da, bu tür sembolik para cezasına hiç ge
rek yoktur. Zira, işyeri kapatma cezası, 
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esasında mükellefi daha çok manevî açı
dan cezalandıran bir cezadır. Ayrıca işye
ri kapalı olduğu için maddî kayba da uğ
ramaktadır. Olaym esasmdaki maddî ce
za ise. var olan 353 üncü maddeye göre 
zaten bulunmaktadır. Getirilecek ceza, 
mükellefi aynı olayda 3 ayrı suçla muha
tap olma gibi bir durumda bırakmakta
dır ki, bu. hukuktaki suç ve ceza kavram-
lanndaki birlikteliği zorlamaktadır Üste
lik. işyeri kapatılarak bir mükellefin yasa
lara uyması yolundaki dikkati çekilemiyor-
sa, yani ıslah edilememişse, ona ayrıca 50 
OOO'le 400 000 lira arasında bir para ce
zası uygulamanın da, kanımızca fazla bir 
yaran olmaz. Tam aksine, vergi dairele
rine. biı* de bu paraların tahsil edilmesi ko
nusunda yük getirilmiş olur. Ayrıca, geti
rilen miktar küçük esnaf için oldukça ağır 
olabilirken, belirli kapasiteye ulaşmış mü
kellefler için de hiçbir anlam ifade etme
yebilir. 

Şimdi burada bir noktaya da değin
mek istiyorum : Usulsüzlük cezası diye de
vamlı burada bir ceza getiriliyor; ama ik
tidarın daha önce, başka konularda usul
süzlük konusunu cezalandırdığına rastla
madık. Usulsüzlük cezaları vergi yasala
rında kat be kat artırılırken, mesela Millî 
Savunma Bakanlığımız olayında usulsüz
lük, " o kadar önemli değil" diye geçiril
miştir. Demek ki, usulsüzlük de sınıf sınıf 
ayrılıyor. 

Açıklanan nedenlerle, bu cezayı ge
reksiz buluyoruz. Bu ceza yerine, işyeri ka
patma cezasının daha uygulanabilir hale 
getirilmesini savunuyoruz. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür eder im 
efendim. 

Şahsı adına Sayın Yaşar Topçu; bu
yurun efendim. 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; gö-
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rüşülmekte olan yasa tasarısının, 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü 
maddesinin 2 ve 3 numaralı bentlerine bi
rer fıkra ile ona bir 4 numaralı bent ekle
yen 5 inci maddesi hakkında söz alışımın 
başlıca üç sebebi vardır. Bunlardan bir ta
nesi şudur : 

Değerli arkadaşlar, vergi, o toplumun 
sosyal yapısına uygun şartlarda konuldu
ğu, o toplumun sosyal yapısına uygun 
şartlara bağlandığı takdirde, rızaen, va
tandaşın boğazı sıkılmadan, kendiliğinden 
toplanır ve tahsil edilir. Eğer siz, toplumun 
içinde bulunduğu şartları, sosyal yapıyı, 
onların kültürel seviyesini, onların ticaret
teki geçmişini ve bugünkü haliyle tecrü
besini dikkate almadan, sadece ve sadece, 
"bütçeye gelir olsun da nasıl olursa olsun" 
zihniyetiyle vergi koyarsınız, bunun adı
na vergi koymak değil, zulüm etmek 
derler. 

Şu Meclisimizde 450 mevcudumuz 
vardır. Bu 450 mevcudumuzun içerisinde, 
bürokrasiden gelenler vardır, serbest mes
lek erbapları vardır, ticaretten gelenler 
vardır. 

Serbest meslekten gelen arkadaşları
ma sesleniyorum; bir serbest meslek erba
bı olarak, şimdiye kadar, kaç tanesi kendi 
defterini kendisi tutabildi? Bugün hangi 
serbest meslek erbabı, Maliyenin getirmiş 
olduğu bu son vergi yasaları karşısında, 
kendi defterini tutmak bilgisine sahiptir? 
Elimizi vicdanımıza koyalım. Vergiyi top
layalım, vergide usulsüzlük yapandan ce
zayı keselim; bütün bunlar doğru, itiraz 
eden yok, vergi kaçırılsın diyen yok, vergi 
kaçıranları savunan yok, ama siz, serbest 
meslek sahibi olarak defter tutmak zorun
dasınız... 

Serbest meslek sahiplerinin tuttuğu 
deftere "serbest meslek defteri" derler. Bu 
defteri, bugünkü şartlarda, şurada bulu
nan arkadaşlarımızdan, bilmiyorum, tut

masını bilen var mı? Piyasada kendi def
terini tutabilenler, serbest meslek sahiple
rinin -benim şahsen tanıdığım arkadaşlar 
içerisinde oran- yüzde 10'u değil. Herkes 
defterini bir muhasebeciye göndermek zo
runda; ama vergi memuru geldiği zaman 
da defteri göstermek zorunda. 

Şimdi muhasebeciler arasında yeni 
bir metot türedi, Herkes defterlerini işye
rinde -vergi memurlarının şerrinden ko-
runabilmek için- hazır tutuyor ve bu defa 
muhasebeci dolaşıyor. Seyyar muhasebe!.. 
Muhasebeci başlıyor, bugün şu saatte Ah
met Beye, şu saatte Mehmet Beye; ama 
bunların hepsini o akşam işlemek zorun
da. Akşam saatinde muhasebecinin gide
ceği iki-üç yer, bilemediniz dört yer var. 
Muhasebeci de bu defa, "Şu kadar para 
verirsen defterini tu tar ım" diyor. Getiri
len hüküm yüzünden, muhasebeciye def
ter tutturmak da mesele haline geldi. 

Arkadaşlar, eskiden kayıt nizamı için, 
benim bildiğim kadarıyla 10 günlük bir 
süre vardı; bu süre kaldırıldı. Sonra, bu 
defterlerin ibrazı için bir süre vardı, bu da 
kaldırıldı; yani, bir insanın defter tutup 
tutmadığının ve bunu günlük olarak işle
yip işlemediğinin öğrenilmesi için, illa bu 
defterin işyerinde, kontrol memurunun 
geldiği zaman hazır olması mı gerekir? 
Hayır. Belli fişler kullanılarak, belli evrak
lar kullanılarak, belli makbuzlar, fatura
lar kullanılarak ve onlara istinaden tutu
lan bu defterler, bu ana hammadde diye-
bilececeğimiz işleme vesikaları oradaysa; 
mesela, avukat olarak benim serbest mes
lek makbuzum orada duruyorsa ve aldı
ğım işe serbest meslek makbuzu kesiyor
san, vergi levham asılmışsa, diğer sair un
surlar da orada bulunuyorsa, o anda mu
hasebecide bulunan defterimi yazıhanem
de bulundurmamaktan dolayı, hangi vic
danla ve hangi ölçüyle -şimdiye kadar da 
böyle uygulanarak geldi- bana ceza kesi
liyor; yahut serbest meslek mükellefine ce-
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za kesiliyor? Eğer bunu uygulamak müm
künse, bildiklerim maliye bilgisinden ken
dilerini bir tecrit etsinler, maliyeci arka
daşlarımız geçin şu defterlerin başına bir 
kere. 

Arkadaşlar, serbest meslek sahibine 
veya diğer vergi mükelleflerine, yapama
yacakları işleri yükleyerek, onlardan ver
gi tahsil etmenin adına, demin dediğim gi
bi, " z u l ü m " derler. Birinci belirtmek is
tediğim nokta budur. Bu da, bana göre, 
Anayasanın, Yüce Meclisimize tanıdığı 
vergilendirme yetkisinin suiistimalidir. 
Ben vergi uzmanı değilim, maliyeci de de
ğilim; ama, artık bütün dünyada vergilen
dirmenin belli sınırları olduğu kabul edil
mektedir. Bütün dünyada, yasama organ
larının ve idarenin vergilendirmedeki yet
kisinin, artık daha bir dar kalıp içerisine 
girdiği, herkes tarafından kabul edilmek
tedir. Bunlara, maddeleri geldiği zaman 
değineceğim. Burada dokunmak istedi
ğim... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, süreniz 
doldu; lütfen acele edin. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Ta
mam efendim, tamamlıyorum. 

Burada, dokunacağım iki şey daha 
var. Bunlardan bir tanesi şudur: Anaya
sanın 10 uncu maddesinde belirtilen eşit
lik ilkesi çiğnenerek, aynı tür defteri tu
tan ya da aynı türden olan mükelleflere, 
değişik ceza uygulaması getirilmektedir; 
bu Anayasaya aykırıdır, verginin eşitlik il
kesine aykırılık teşkil eder. Yani, serbest 
meslek sahibine iki kat ceza uygulayacak
sınız, diğer taraftan, ikinci sınıf defter tu
tan tüccara, sadece belirli ölçüde ceza uy
gulayacaksınız. Serbest meslek erbabını, 
tutup, birinci sınıf defter tutanlarla aynı 
seviyeye getireceksiniz; bu eşitlik ilkesine 
aykırıdır. 

ikinci olarak belirtmek istediğim 
nokta şudur : Arkadaşlar, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu, kapatma cezası getirmiştir. 

Bana göre bu cezanın uygulanış şekli Ana
yasaya aykırıdır. Şahsî kanaatim budur. 
Kapatma, meslek ve sanatın tatili anla
mındadır. Anayasanın 48 inci maddesi, 
herkese, kanunlar dairesinde istediği mes
leği yapma yetkisi vermiş. Ancak, böyle 
bir ceza uygulanıyorsa, bunu ancak yargı 
verebilir; bunun maliye tarafından veril
mesi, bana göre, Anayasaya aykırıdır, o 
ayrı. Şimdi bir ceza daha getiriliyor ve pa
ra cezası ilave ediliyor. Eğer bu para ce
zası, fer'i ceza olarak getirilmişse, yanlış
tır; çünkü, ötekinin de sebep olduğu ce
za, netice itibarile maddîdir. Yok, bu mü
kerrer bir ceza olarak getirilmişse, bir fii
le birden çok aslî ceza verilemeyeceği ku
ralını, yani Anayasayı ikinci defa çiğne
mektedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür eder im 

efendim. 

Sayın Bakan, yerinizden mi konuş
mak istiyorsunuz? Eğer kısa olacaksa, ora
dan konuşmanız mümkün. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İS ME T KAYA ER
D E M (İzmir) — Müsaade ederseniz, kı
sa olacak.. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İS ME T KAYA ER
D E M (İzmir) — Sayın Başkan, işyerleri
nin bulundurması mecbur olan defterle
rin adedi, gayet tabiî, değişiktir. Birinci sı
nıf, bilanço esasına dayalı olarak defter tu
tanlara göre de değişmektedir. Burada, 
bulundurulması mecburî olan defterler, 
örneğin kasa defteridir ve her gün yapı
lan hâsılatın da oraya yazılması lazım. 
Oradaki işi kontrol etmek için gidildiği za
man görülmediği takdirde, söz konusu ce
za uygulanır; ama onun dışındaki defter
lerin muhasebede bulunması, 10 günlük 
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kayıt müddetine riayet edilmek kaydıyla, 
bir suç unsuru söz konusu değildir. 

Serbest meslek erbabı için de, kazanç 
defteri ve bir de gelen kimseler için kese
ceği serbest meslek makbuzunun orada ol
ması lazım. Hepiniz de kabul edersiniz ki, 
"Makbuz muhasipte" denildiği takdirde, 
gelenlerin kontrol etme imkânı yoktur. 

Ben bir de şunu ileri sürmek istiyo
rum : işyerinin kapatılması konusu ka
nunla getirildiği zaman, bu kanun Ana
yasa Mahkemesine gitmiştir; Anayasa 
Mahkemesi bu yönüyle bu kanunu iptal 
etmemiştir. Bu itibarla, arkadaşlarımızın, 
Anayasaya aykırılık konusundaki iddiaları, 
herhalde -belirli mercilerden geçtiğine 
göre- biraz mesnetsiz kalıyor diyebi
leceğim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ede r im 
efendim. 

Maddeyle ilgili verilmiş önergeler 
vardır, evvela geliş sırasına göre oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma 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 5 inci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Balıkesir 

— 76 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 
İsmail Köse 

Erzurum 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
Mehmet Abdurrezak Ceylan 

Siirt 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
Doğan Baran 

Niğde 
Mehmet Halit Dağlı 

Adana 

Madde 5. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 353 üncü maddesinin 2 ve 3 
numaralı bentlerinin birinci fıkralarını ta
kiben aşağıdaki birer fıkra ile maddeye 
aşağıdaki 4 numaralı bent eklenmiştir. 

"Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
düzenlenme ve bulundurma mecburiyeti 
getirilen belgeleri kullanmak ve düzenle
mek mecburiyetinde olanların, bu belge
leri düzenlemediklerinin, kullanmadıkla
rının, bulundurmadıklarının veya gerçe
ğe aykırı olarak düzenlediklerinin tespiti 
halinde her bir belge için 2 500 lira özel 
usulsüzlük cezası kesilir." 

"Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tutulma ve günü gününe kayıt edilme 
mecburiyeti getirilen defterlerin günü gü
nüne tutulmaması, işyerinde bulundurul
maması veya yetkili elemanlara ibraz edil
memesi halinde her bir tespit için 10 000 
lira özel usulsüzlük cezası kesilir." 

" 4 . Bu kanunun Mükerrer 354 ün
cü maddesine göre işyerleri kapatılan ve 
işletme hesabı esasına göre defter tutan 
mükelleflere; bir takvim yılı içindeki ilk 
uygulama için 10 000 lira, ikinci uygula
ma için 20 000 lira, üçüncü ve daha son
raki her uygulama için ise 30 000 lira özel 
usulsüzlük cezası ayrıca kesilir. Bilanço 



T.B.M.M. B : 30 24 . 11 . . 1988 O : 1 

usulü esasına göre defter tutan mükellef
ler ile serbest meslek erbabı için bu ceza
lar bir kat artırılarak uygulanır." 

Gerekçe : Vergi hukukunda ceza mü
kellefiyetin yerine getirilmesini temin eden 
bir vasıtadır. Mükellefiyetin kanunla be
lirlenen görevinden kaçınma yoluna git
memesi için kullanılan caydırıcı bir ted
birdir. Maddenin gerekçesinde, bu ceza
ların niçin konulduğu izah edilmemiş, 
sadece cezaların konulduğuna ve miktar
larına ilişkin bilgi verilmekle yetinilmiştir. 
Madde bu haliyle cezanın caydırıcılık il
kesinden aynlarak bu cezalan ayrı bir gelir 
membaı olarak ele alma mantığındadır. 
Bu itibarla cezaların indirilmesi uygun 
olacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma 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 5 inci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

İsmail Köse 
Erzurum 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

— 77 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Atilla Imamoğlu 
Kahramanmaraş 

Gerekçe : Vergi hukukunda ceza mü
kellefiyetinin yerine getirilmesini temin 
eden bir vasıtadır. Mükellefin kanunla be
lirlenen görevinden kaçınma yoluna git
memesi için kullanılan caydırıcı bir ted
birdir. Maddenin gerekçesinde bu cezala
rın niçin konulduğu izah edilmemiş, sa
dece cezaların konulduğuna ve miktarla
rına ilişkin bilgi verilmekle yetinilmiştir. 

Madde bu haliyle cezanın caydırıcı
lık ilkesinden ayrılarak bu cezalan ayrı bir 
gelir membaı olarak ele alma mantığın-
dadır. Bu itibarla tasarı metninden bu 
maddenin çıkarılması uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergesi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma 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 5 inci Maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

t 

Saygılarımızla. 
Madde 5. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 353 üncü maddesinin 2 ve 3 
numaralı bentlerinin birinci fıkralarını ta
kiben aşağıdaki birer fıkra ile maddeye 
aşağıdaki 4 numaralı bent eklenmiştir. 
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"Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
düzenlenme ve bulundurma mecburiyeti 
getirilen belgeleri kullanmak ve düzenle
mek mecburiyetinde olanların bu belge
leri düzenlemediklerinin, kullanmadıkla
rının, bulundurmadıklarının veya gerçe
ğe aykırı olarak düzenlediklerinin tespiti 
halinde her bir belge için 10 000 lira özel 
usulsüzlük cezası kesilir." 

"Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tutulma ve günü gününe kayıt edilme 
mecburiyeti getirilen defterlerin günü gü
nüne tutulmaması veya yetkili elemanla
ra en geç bir sonraki veya yetkili elemanı
nın tayin ettiği gün ibraz edilmemesi ha
linde 50 000 lira özel usulsüzlük cezası ke
silir." 

" 4 . Bu Kanunun Mükerrer 354 
üncü maddesine göre işyerleri kapatılan ve 
işletme hesabı esasına göre defter tutan 
mükelleflere; bir takvim yılı içindeki ilk 
uygulama için 50 000 lira, ikinci uygula
ma için 100 000 lira, üçüncü ve daha son
raki her uygulama için ise 200 000 lira özel 
usulsüzlük cezası ayrıca kesilir. Bilanço 
usulü esasına göre defter tutan mükellef
ler için bu cezalar bir kat artırılarak uy
gulanır.' ' 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Zekeriya Bahçeci 
Antalya 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Hasan Namal 
Antalya 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri ay
kırılık sırasına göre tekrar okutup, işle
me koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 5 inci Maddesinin ta
sarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN V E B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor Sayın Başkan. 

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

BAŞKAN — Önerge üzerinde ko
nuşmak isteyen?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

ve arkadaşları 

Madde 5. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 353 üncü maddesinin 2 ve 3 
numaralı bentlerinin birinci fıkralarını ta
kiben aşağıdaki birer fıkra ile maddeye 
aşağıdaki 4 numaralı bent eklenmiştir. 

"Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
düzenlenme ve bulundurma mecburiyeti 
getirilen belgeleri kullanmak ve düzenle
mek mecburiyetinde olanların, bu belge-
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leri düzenlemediklerinin, kullanmadıkla
rının, bulundurmadıklarının veya gerçe
ğe aykırı olarak düzenlediklerinin tespiti 
halinde her bir belge için 2 500 lira özel 
usulsüzlük cezası kesilir." 

"Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tutulma ve günü gününe kayıt edilme 
mecburiyeti getirilen defterlerin günü gü
nüne tutulmaması, işyerinde bulundurul
maması veya yetkili elemanlara ibraz edil
memesi halinde her bir tespit için 10 000 
lira özel usulsüzlük cezası kesilir." 

" 4 . Bu Kanunun Mükerrer 354 
üncü maddesine göre işyerleri kapatılan ve 
işletme hesabı esasına göre defter tutan 
mükelleflere; bir takvim yılı içindeki ilk 
uygulama için 10 000 lira, ikinci uygula
ma için 20 000 lira, üçüncü ve daha son
raki her uygulama için ise 30 000 lira özel 
usulsüzlük cezası ayrıca kesilir. Bilanço 
usulü esasına göre defter tutan mükellef
ler ile serbest meslek erbabı için bu ceza
lar bir kat artırılarak uygulanır." 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor efendim. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek

lif ederiz. 

Madde 5. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 353 üncü maddesinin 2 ve 3 
numaralı bentlerinin birinci fıkralarını ta
kiben aşağıdaki birer fıkra ile maddeye 
aşağıdaki 4 numaralı bent eklenmiştir. 

"Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
düzenlenme ve bulundurma mecburiyeti 
getirilen belgeleri kullanmak ve düzenle
mek mecburiyetinde olanların bu belge
leri düzenlemediklerinin, kullanmadıkla
rının, bulundurmadıklarının veya gerçe
ğe aykırı olarak düzenlediklerinin tespiti 
halinde her bir belge için 10 000 lira özel 
usulsüzlük cezası kesilir." 

"Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tutulma ve günü gününe kayıt edilme 
mecburiyeti getirilen defterlerin günü gü
nüne tutulmaması veya yetkili elemanla
ra en geç bir sonraki veya yetkili elemanı
nın tayin ettiği gün ibraz edilmemesi ha
linde, 50 000 lira özel usulsüzlük cezası ke
silir." 

" 4 . Bu Kanunun Mükerrer 354 
üncü maddesine göre işyerleri kapatılan ve 
işletme hesabı esasına göre defter tutan 
mükelleflere; bir takvim yılı içindeki ilk 
uygulama için 50 000 lira, ikinci uygula
ma için 100 000 lira, üçüncü ve daha son
raki her uygulama için ise 200 000 lira özel 
usulsüzlük cezası ayrıca kesilir. Bilanço 
usulü esasına göre defter tutan mükellef
ler için bu cezalar bir kat artırılarak uy
gulanır.' ' 

Yaşar Topçu (Sinop) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim önergeye? 

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

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İ S M E T KAYA ER
D E M (İzmir) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Evet, önerge sahibi söz 
istemişti. 

Buyurun efendim. 
Sayın Topçu, süreniz beş dakikadır. 
YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Fazla de

ğil efendim, hemen iki dakikada bitirece
ğim izin verirseniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; de
min 5 inci madde üzerinde yapmış oldu
ğumuz konuşmaya Sayın Bakan cevap ve
rirken, kanun metnini iyi okumadan ce
vap verdiği anlaşıldı. Şimdi kanun met
nini okuyacağım. Sayın Bakanın orada 
söylediği söze sığınarak da önergemizin 
kabulünü isteyeceğim. 

Şimdi, bizim verdiğimiz önergede, 
metindekinden iki farklılık var. Bunlardan 
bir tanesi, Sayın Bakanın da "Bu kapsam 
içinde değil efendim, onlar için, yani ser
best meslek erbabı, yahut diğer mükelef-
lere vergi memuru geldiğinde, defterleri
ni kontrol için geldiğinde, kendisine ibraz 
için süre tanınıyor, birkaç gün süre 
tanınıyor" dedeği defterlerde süre tanın
mıyor, kanun metniyle de orada hazır bu
lundurma mecburiyeti getiriliyor. Şimdi 
onu okuyacağım buradan. Biz de sayın 
bakan gibi düşündüğümüz için, bu def
terlerin ibrazı için hiç değilse bir 24 saat 
veya kontrol memurunun belirteceği an
da orada hazır bulundurma gibi bir ufak 
değişiklik yaptık; bir. 

Bir de eşitlik ilkesini bozduğu için, 
serbest meslek erbabtyla ikinci sınıf def
ter tutan, yani işletme esasına göre defter 
tutan mükelleflere aynı cezayı uyguladık, 
aradaki farkı kaldırdık. Fark, sadece işlet
me esasıyla defter tutanlarla serbest mes
lek erbabı bir bölümde, birinci sınıf bilan
ço esasına göre defter tutanlar bir bölüm
de olmak üzere ayrılmıştır. Önergemizin 
getirilen tekliften farkı bundan ibarettir. 

Şimdi yasa metnini, 353/3 bendinin 
birinci fıkrasını okuyorum : "Günlük ka
sa defteri, günlük perakende satış ve ha
sılat defteri ve serbest meslek kazanç def
terinin işyerinde bulundurulmaması. . ." 
Demek ki Sayın Bakanın dediği gibi de
ğil; bu defterler işyerinde bulundurulmak 
mecburiyetinde. Biz de diyoruz ki; bun
lar muhasebecide bulunduğu zaman, hiç 
değilse getirilip ibraz edilmek üzere 24 sa
at mehil verilsin. Bizim yapmış olduğu
muz teklif bundan ibarettir, bir. 

Bir de aradaki farklılık, yani işletme 
esasına göre defter tutanlarla, serbest mes
lek mensupları arasında yaratılmış olan 
ceza farklılığı kalksın, ikisi eşit olsun, bu 
farklılık sadece işletme esasıyla, bilanço 
esasına göre defter tutmada meydana gel
sin diyoruz. 

Önergemizin mahiyeti bundan iba
rettir. Tabiî Hükümet "Katılmıyoruz" de
di. Takdir Yüce Meclise aittir. 

Yalnız Sayın Bakan için bir şey daha 
söyleyeceğim : Kapatma cezası için ' 'Ana
yasa Mahkemesinden geçti" dedi. Anaya
sa Mahkemesinden geçen o kararı bize de 
ibraz ederlerse memnun oluruz. Anayasa 
Mahkemesinden böyle bir karar geçmedi. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Ancak, elinizdeki dağıtılan metnin 24 
üncü sayfasındaki ilk satırın başında 
"düzenlenmedikleri" şeklinde bir ibare 
var; o ibare "düzenlemedikleri" şeklinde 
tashih edilerek madde metni düzeltilecek
tir; Yüce Meclisin ıttılaına arz ederim. 

— 80 — 
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6 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun Mükerrer 354 üncü madde
sine üçüncü fıkrayı takiben aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Kapatılan işyerine asılan, kapatma
ya ilişkin levhanın görünmesinin engellen
mesi veya başka bir levhanın veya duyu
runun işyerinin herhangi bir yerine asıl
ması halinde, uygulanmakta olan kapat
ma cezası; bu cezanın süresi kadar artırı
larak uygulanır." 

BAŞKAN — Madde hakkında, SHP 
Grubu adına Sayın İstemihan Talay, bu
yurun efendim. 

Sayı» Talay, süreniz 10 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA M. İSTEMİ
HAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bir iktidarın, bir yö
netimin, devlet gelirlerini adil vergiler yo
luyla elde etmesi, şüphesiz ki en gerçekçi 
yaklaşımdır; fakat şu ana kadar inceledi
ğimiz bu vergi tasarısının maddeleri, adil 
olmaktan çok, baskıcı ve ağır hükümler 
getiren özellikler taşımaktadır. 

Aslında geçmişe dönük olarak bak
tığımızda, Anavatan Partisi iktidarının bu
güne kadarki maliye politikası, tamamen 
yanlış ve hatalarla dolu bir politikadır. Bu
nun ilk örneği, An?"atan Partisi iktidarı 
kurulduğunda Maliye Bakanlığının par
çalanıp, bölünüp, ufatılarak, fonksiyonla
rının değişik birimlere bağlanması ve ma
liye politikalarının global olarak tek elden 
yürütülmesinin imkânsız hale gelmesin
den başlamıştır. Hazine bir tarafa, Mer
kez Bankası bir tarafa ve gelirlerin yöne
timi bir tarafa bağlanmış ve hükümetin et
kin bir maliye politikası izlemesi mümkün 
olmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bunun sonucunda yüzde lOO'lere varan 
bir enflasyon ve sürekli açık veren bütçe

ler ve bu bütçelerin zam yoluyla, borçlan
ma yoluyla, emisyon yoluyla kapatılması 
gibi hatalı yöntemler, bugün hükümetin 
ve iktidarın içinde bulunduğu ekonomik 
lyize yol açmıştır. Bunun yanı sıra, dev
let gelirleri, bütçe sistemi içerisinde top
lanmak yerine, çeşitli fonlara dağıtılmış; 
bu fonların yönetimi parça parça ve bir 
bütünlükten yoksun olarak yapıldığından 
dolayı, enflasyonu azdıran ve israfı artı
ran bir yönetim şekli ortaya çıkmıştır. 

Şu anda müzakeresini yaptığımız ver
gi tasarısının 6 ncı maddesi, biraz evvel 
belirttiğim baskıcı ve adil olmayan bir dü
şünceyi çok açıklıkla yansıtmaktadır. 

Burada getirilen hükümle, bu, bize 
göre, özellikle taşradaki esnafa ve serbest 
meslek mensuplarına. Hükümetin, bazen 
de partizan yöntemlerle baskı yapmasını 
mümkün kılacak bir araç haline gelmiş
tir. Aslında, kapatma cezası ilkel bir ce
zadır ve Vergi Usul Kanununda kapatma 
cezasının yanı sıra para cezası ve hapis ce
zalan bulunmaktadır. Hapis cezası ve pa
ra cezalan yargı denetimine tabi olmakla 
birlikte, kapatma cezası, idarenin iki du
dağının arasındaki takdir yetkisine dayalı 
olarak uygulandığı için, genellikle sübjek
tif bir özellik taşımaktadır. Bir de tebligat
tan, bildirimden sonra hemen kapatma 
yoluna gidildiğinden, bunun haksızlığını 
mahkemelerde savunmak mümkün olma
maktadır. Dolayısıyla, bu madde vatanda
şın, serbest meslek erbabının ve esnafın 
üzerinde bir Demoklesin kılıcı gibi görün
mektedir. 

İşte zaten mevcut olan bu aksaklığa 
hükümet, şimdi de yedi güne kadar mü
kerrer bir kapatma cezasını öngörmekte
dir. Buna göre kapatmaya ilişkin levhanın 
görünmesinin engellenmesi veya başka bir 
levhanın veya duyurunun işyerinin her
hangi bir yerine asılması halinde uygulan
makta olan "kapatma cezası ik: katı 
artırılacaktır" 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
böyle bir cezaya acaba neden gerek görül
müştür? Bir somut durum mu vardır? Bi
zim bildiğimiz kadarıyla, geçenlerde ba
sında bir haber vardı; bu haberde bir don
durmacı vitrinine şöyle yazmıştı "Ben ha
yalî ihracatçı olup milyarları vurmadığım 
için dükkânım kapatılmıştır". Bize göre 
bu maddenin getirilmesi, böyle bir levha
nın bile asılmasını engelleyici ve baskıcı 
bir tu tumun ifadesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
geçenlerde kabul edilen bir başka yasa ile 
de, trafik suçlarına verilen cezalar 10 bin 
liradan 100 bin liraya kadar olmak üzere 
artırılmıştır." Bütün bunlar idarenin eline 
verilen, gerçekten ağır ve kişilerin hakla
rını ihlal edici özellikte yetkilerdir. Siz dev
let memurlarına, yüzde yüze ulaşan bir 
enflasyon ortamında yüzde 20'lik bir im
kân tanıyorsunuz, bunların insanca yaşa
masını engelleyecek bir şekilde ücret dü
zeyleri yaratıyorsunuz ve daha sonra da 
bu kişilerin eline öyle yetkiler veriyorsu
nuz ki, ister istemez vatandaşla kamu gö
revlileri arasında her an istenmeyen veya 
çirkin ilişkiler içine girebilecek bir ortam 
yaratılıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan İktidarı bu trafik suçlarına uy
gulanan cezalarda da görüldüğü gibi va
tandaşın üzerine şimdi, ekonomiden bu
nalan ve doğru dürüst bir kazanç elde ede
meyen insanların üzerine, bir de para ce
zalarının baskısıyla bir ağırlık koymak is
temektedir. Bu da, bu iktidarın felsefesi
ni çok açıklıkla göstermektedir. Biraz ön
ce verdiğim bir önergeyle de, bu madde
nin, bu düşünceler içerisinde kaldırılma
sını öneriyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Talay. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Topçu; buyurun efendim. (DYP sıra
larından alkışlar) 

DYP G R U B U ADINA YAŞAR 
T O P Ç U (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygıdeğer üyeleri; görüşülmek
te olan yasa tasarısının 6 ncı maddesiyle, 
kapatılan işyerlerinin kapısına asılan ve 
kapatmayı ifade eden işleme karşı, işyeri 
sahibinin ayrı bir taahhüdü sağlanmaya 
çalışılmaktadır. 

Getirilen hüküm diyor ki: "Kapat ı 
lan işyerlerine asılan, kapatmaya ilişkin 
levhanın görünmesinin engellenmesi ve
ya başka bir levhanın veya duyurunun iş
yerinin herhangi bir yerine asılması halin
de, uygulanmakta olan kapatma cezası; bu 
cezanın süresi kadar artırılarak uygula
nır." 

Tabîi, maliyeci arkadaşlarımızın hu
kuka fazla bir yabancılıkları yoktur; ama 
yine de tam intibak ettiklerini söylemek 
mümkün değildir. Şu hükme, hukukta, 
"Gayrın fiilini t aahhüt" derler. Getirilen 
bu hüküm -Anavatan Partisi Grubu içe
risinde bir sürü değerli hukukçu arkadaş
larımız var- gayrın fiilini taahhüdünü içer
mektedir. Yani, komşunuzun, sizin kapa
tılmış olan dükkânınıza akşam üzeri bir 
kâğıt yapıştırmasının, oraya bir ilan asma
sının müsebbibi ve sorumlusu sizsiniz. Bu
na, "Gayrin fiilini t aahhüt" derler. 

Bir başka husus; sizin dükkândaki 
mülkiyet hakkınız, kapatma süresince, lev
ha orada olduğu sürece, her türlü kullan
mayla engellenmektedir. 

Şimdi, on dakikalık süre içerisinde bu 
konulara girmek istemiyorum. Türkiye'
de en çok üzerinde durulan konu, mülki
yet hakkıdır. Mülkiyet hakkının sınırlan
ması, yıllarca bu memlekette tartışma ko
nusu edilmiştir. Bugün dünyanın en mo
dern ülkelerinden, en çağdaş ülkelerinden 
birisi olan ve en az Türkiye kadar mülki-
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yet hakkına önem veren İsviçre Anayasa
sının bu konuda ne getirdiğini şurada 
okursam, maliyeci arkadaşlarımız sanıyo
rum üzülürler. Siz kapatacaksınız, mese
la dükkân sahibi, "Efendim, dükkânın ka
patılması sebebiyle şuradayım" diyeme
yecek; çünkü o kapı ve bina elinden alın
mıştır; halisane bir duyuruda bulunama
yacak. Mesela o da "Efendim, vergi suçu 
işlediğim için kapatı ldı" dese, bir kat da
ha artırılacak. 

Arkadaşımızın vermiş olduğu misal
de olduğu gibi, kendisini savunma ama
cıyla; çünkü, kapatma cezası savunma 
alınmadan uygulanan bir ceza; onun için 
söyledim ben, Sayın Bakan da "Hayır , 
Anayasa Mahkemesinden geçti" dedi. 

Arkadaşlar, başka bir şey daha söy
leyeyim; burada sık sık bazı şeylerin tar
tışmasını yapıyoruz. "Anayasaya aykırı" 
dediğimiz zaman, biz diyoruz ki: Efendim 
Anayasa Mahkemesi iptal e t t i" Arkadaş
larımız diyor ki: "Evet, etti; ama durum 
budur." Veya biz tersini söylüyoruz; "Bu, 
Anayasaya aykırıdır" diyoruz; Hükümet 
üyelerimiz diyor ki: ' ' Hayır efendim, Ana
yasa Mahkemesinden bu konu geçti." Bir 
konunun Anayasa Mahkemesinden geç
miş olması, yargı bakımından onun Ana
yasaya aykırı olmadığının tescilidir. Bu, 
doğrudur; ama Anayasaya aykırı olmadı
ğının tescili değildir; yargı bakımından 
Anayasaya aykm olmadığının tescilidir. 
Anayasaya aykırılığının tespiti için Türk
iye Cumhuriyeti Devleti 11 kişilik bir ku
rul oluşturmuştur; doğrudur. Nice insan
lar var ki, suç işlemedikleri halde idam ce
zasına mahkûm oluyorlar, hapis cezasına 
mahkûm oluyorlar, yirmi sene sonra o su
çu işlemediği anlaşılıyor; ama ortada bir 
yargı kararı var. Yargı kararına göre, o 
hükme göre suçlu sayılıyor. Şimdi, -
Mahkeme; adı üzerinde- Anayasa Mah
kemesinden geçmiş olmak da her zaman 
bir şey ifade etmiyor. Burada, bizce zih

niyet önemli; yani, insanlarınızı ne kadar 
çağdaş düşünebiliyor, onların hak ve hu
kukunu, hürriyetlerini ne kadar onlara çok 
verebiliyorsanız, mühim olan budur. Çün
kü bazı şeyleri vatandaşlara vermenin be
deli vardır da, " H ü r s ü n ü z " demenin bir 
bedel i yoktur. " H ü r s ü n ü z " ; yani, 
" M ü m k ü n olduğu kadar serbest haraket 
ediniz' ' demek, sadece bir zihniyet mese
lesidir, bir kavrayış meselesidir. 

Onun için, biz diyoruz ki, bir işyeri
nin, bir kontrol memurunun tuttuğu za
bıtlarla -ikaz da edilmiş olsa- sorgusuz, su
alsiz kapatılması, kapatıldıktan sonra da, 
herhangi bir şekilde, kendi mülküne el 
sürmekten men eder gibi; kendi mülkiyet 
hakkı bulunan, altıyla ve üstüyle kullana
bileceği mülkiyet hakkı bulunan bir yere 
el sürmekten men eder gibi "Efendim, do
kunma".. . Ne olur dokunursa? Sizin lev
hanız orada duruyor; kapatma cezasını za
ten uygulamışsınız. Kapatma cezasının 
yanında, yazdığınız levha, teşhir amacı ta
şıyor; aynı zamanda teşhir ediyorsunuz. 

Şimdi, dondurma meselesine geliyo
rum: Sayın Maliye Bakanının da cevap 
verdiği konudur ve bu işle ilgili olduğu 
için, kapatma hususuyla ilgili olduğu için 
söylüyorum; "Efendim, çikolatanın kilo
sunu şu kadar yerine, şu kadara satan iş
yeri dondurma satıyor, dondurma satar
ken fiş kesmemiş de, bunun için kapatıl
mış; siz onu mu savunuyorsunuz?" deni
yor. Arkadaşlar, esnaf diyor ki, "Biz fiş ke
selim. Sabahtan akşama kadar dondurma 
almak için 1 000 kişi geliyor, -Dondurma 
örnek verildiği için söylüyorum, başka mi
saller vermek de mümkün, size de aynı 
şeyleri söylüyorlar- 1 000 tane fişi kesmek 
zor oluyor. Biz, sattığımız dondurmaya 
göre yahut yaptığımız işe göre bir fiş ke
selim; ama, toptan keselim; 100 liralık, 200 
liralık değil.'' Arkadaşlar, yakında 500 li
ra bile bozuk para haline gelecek. Bugün 
100 lira, 200 lira bozuk para; herkesin ce-
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binde bulunmayan bozuk para, Çoğumu
zun, üstünü almaya tenezzül etmediğimiz 
bir bozuk para haline geldi 100 lira, 200 
lira; bu Hükümetin gütmüş olduğu ikta-
sadî politika sayesinde. 

M. İRFAN BAŞYAZICIOĞLU 
(Kayseri) — 200 liraya bir ekmek veri
yorlar. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet, 
bir ekmek veriyorlar. Ekmek büfesine gi
diyorsunuz, adam akşama kadar 2 000 ta
ne ekmek satıyor; herkese fış kesmeye 
kalksa, yetişemiyor, yetişemeyince "Dur 
bakalım; sen fışsiz ekmek sattın" diyor
lar. Ne olacak?.. Kapat... Yapılan iş, işte 
bu. Yani, "Dondurmadan fış kesilmesin, 
dondurmadan vergi alınmasın" diyen 
yok, böyle bir şey savunulmuyor; ama, de
min söylediğim gibi, kolaylık getirirseniz 
vergiyi toplarsınız; zorluk getirirseniz in
sanları başka yönlere itersiniz. Olay 
budur. 

Efendim, sağa baktın ceza, sola bak
tın ceza, yukarı baktın ceza, aşağı baktın 
ceza... Olur, olur ama, o zaman, siz yasa 
çıkarmış değil, vatandaşınıza zulmetmiş 
olursunuz. Çünkü; birçoklarınız benden 
iyi bilir, zulüm, haksızlıkla başlar, ilk ba
samağı oradadır. Bir insandan vergi almak 
başka şey, o insandan yapamayacağı şey
leri isteyerek, durmadan ceza kesip taciz 
etmek başka şeydir ve haksızlıktır. Bu, 
kendi memleketinde, başkalarının bile 
yapmayacağı, yabancı yönetimlerin bile 
yapmayacağı ya da bizim vatandaşlarımı
zın yabancı memleketlerde bile karşılaş
madıkları ya da yabancıların bizim mem
leketimizde karşılaşmadıkları cinsten bir
takım muamelelere muhatap olma sonu
cunu doğurmaktadır. Bizim itirazlarımız 
bunlardan dolayıdır. Yoksa, normal ola
rak Maliyenin vergi toplamasına, kaza
nandan almasına hiç kimsenin bir itirazı 
yoktur, hiç kimsenin itirazı olması da söz 

konusu değildir; hele hele böyle bir kişi
nin Yüce Mecliste bulunması da söz ko
nusu değildir. Elbette ki, devlet masrafla
rına, devletin giderlerine, vatandaş, ka
zancı ölçüsünde katılacaktır. Ama, bütün 
bunlar sağlanırken, Sayın Maliye Bakanı 
burada çıkıyor, bize verdiği cevapta, 
"Efendim, biz vatandaşın her türlü beya
nını doğru yapılmış olarak kabul ediyoruz. 
Bütün vatandaşlarımızı yalan yanlış be
yanlardan tenzih ediyoruz" diyor... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKAN
LIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ 
ALTAN TUFAN — Aksini ispat edince
ye kadar... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — 
Evet... 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin 
efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir 
laf geldi bir yerden, nereden geldiğini... 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim, 
devam ediniz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, Parlamento üyelerinden gelmedi laf. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKAN
LIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ 
ALTAN TUFAN — Ben, Sayın Bakana 
hitaben söyledim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
DEM (İzmir) — Bana söyledi, bana. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben, 
Sayın Genel Müdüre cevap veririm; ama, 
Parlamentonun usulüne, adabına aykırı. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Baka
na söylediğini ifade ediyor arkadaşımız; 
Sayın Bakan, "Bana hitaben söylendi" 
diyor. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır efendim, bana hitaben söyledi, "Aksi 
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ispat edilinceye kadar ' ' dendi. Ben, Sayın 
Bakanın sözünü naklediyordum; Sayın 
Bakan, "Türk vatandaşlarının hepsini, 
biz, iyi niyetli, doğru, dürüst beyanda bu
lunur kabul ediyoruz diye burada açıkla
mada bulundu" dedim; oradan Sayın Ge
nel Müdür, "Aksi ispat edilinceye kadar" 
dedi. Sayın Bakana bu konuda söyleme
sine gerek yok, onu Sayın Bakan da bili
yor; söz, bana söylendi. Ben, sadece isin 
üzerinde parlamento adabı bakımından 
durdum; yoksa, dediğim gibi, dönerim, 
Sayın Genel Müdüre cevap veririm. Sa
yın Genel Müdür, Maliye biliyor olabilir, 
onun bildiği kadar bizim unuttuğumuz 
var. (DYP sıralarından alkışlar) Hele bu 
işleri; bu hukukî konudur, aksi ispat edi
linceye kadardır; onu biz, Sayın Genel 
Müdürden iyi biliriz. 

Bir şey daha söyleyeyim, madem 
söylendi... 

TALAT SARGIN (Tokat) — Hani 
söylemeyecektin? 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Efen
dim, söylemeyecektim; ama, iş oraya ge
tirilince söyleniyor. 

Bakınız, size 1215 tarihli Magna Car-
ta'nın 12 nci maddesini okuyuvereyim is
terseniz; Sayın Genel Müdür de dinlesin, 
getirdikleri kanun tasarısı neyi içeriyor. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, Genel 
Kurula hitap edin. 

Bürokrat arkadaşlarımın da, Meclis 
adabına özellikle dikkat etmelerini rica 
ederim. 

SEYİT A H M E T DALKIRAN (Yoz
gat) — Sayın Başkanım, "Sayın Topçu'-
ya söylemedim" diyor. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Söz, 
benim şahsıma değildir beyefendi, yarın 
aynı şey zatı âlinize olabilir. Bu, şu parti, 
bu parti meselesi değildir. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya

lım lütfen. 
Sayın Topçu, karşılıklı konuşmayalım 

diyorum. Sayın Ahmet Bey... 

SEYİT A H M E T DALKIRAN (Yoz
gat) — Sayın Başkanım, "söylemedim" 
dediği halde... 

BAŞKAN — Hayır, söylendi işte ca
nım; "Sayın Bakana hitaben söylendiği" 
ifade ediliyor. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Efen
dim, Zatı âliniz duymadı; ama ben 
duydum. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Topçu; 
tartışmayalım. 

Devam edin efendim. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Bu
rada, Sayın Bakan, getirilen yasa tasarı
sını savunamıyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşı
lıklı konuşmayalım. 

SEYİT A H M E T DALKIRAN (Yoz
gat) — Size saygısızlık edilmesini biz de 
istemeyiz; ama, "söylemedim" diyor. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Söy
ledi, duyduk. Kendisi de diyor ki, "Ben 
bunu Bakana hitaben söylemiştim" 

BAŞKAN — "Kar ş ı l ı k l ı 
konuşmayalım" dedim! 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Me
sele bu, mesele tevil edildi; o bakımdan 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, ben arka
daşlarımı ikaz ettim; lütfen bitirin konuş
manızı. 

Söylenmemesi gereken bir şey; ama 
söylenmiş; ikaz ediyorum. Tartışmaya de
vam etmenin bir anlamı yok artık. 

Buyurun Sayın Topçu. 
İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 

Parlamento elden gidiyor, hatırlatalım. 
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BAŞKAN — Merak etmeyin, biz sa
hip çıkarsak gitmez. 

Devam edin lütfen. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Za

ten, sözün öyle bir noktasına gelmiştim; 
şimdi onu da ifade ediyorum. 

Başından beri söylüyorum, birçok ar
kadaşlarımız bu Meclise -saygı ile 
karşılıyoruz- bürokrasiden geldiler. Tabiî 
ki, her Türk vatandaşının Yüce Meclise 
seçilmek hakkıdır, kanunî şartlan taşıyan 
herkes gelecektir; ancak, bizim esasen bu 
yasalar karşısında bu sekile savunmamız, 
bürokrasinin, kendisi için zor olan bazı iş
leri kolaya çevirmek gayretinden kaynak
lanmaktadır ve bunun sorumluluğunu da 
Yüce Meclis üstlenmektedir. Aslında, şu 
tasarıların -bendeniz Meclise geldiğimden 
beri, bu tür yasa tasarısı üçüncü defa ge
liyor, bir yıl içerisinde- ikide bîr getiriliş
lerinin sebebi budur. Her seferinde, fıçı
nın bir yerinden su patlak veriyor, bürok
ratlarımız orayı tıkayabilmek için yasa tek
lifi getiriyorlar; Hükümete teklif geliyor, 
Hükümetten geçiyor, Meclise geliyor. 

Burada şunu ifade etmek istiyorum: 
Maliye, başlıbaşına bir ilimdir; ama, po
litikaların yönettiği bir ilimdir. Politikala
rın yönettiği bir ilim olunca, bir bilim ola
rak kendi kurallarını bunların üzerinde 
uluorta oynayanlara zorla kabul ettirecek
tir; aksi halde, maliyenin bilim olduğun
dan şüphe ederim. 

Hepinize saygı sunuyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz 
efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER
DEM (İzmir) — Sayın Başkan, bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İSMET KAYA ER

DEM (İzmir) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; işyeri kapatma konusunda 
bir açıklama yapmak istiyorum; sayın mil
letvekili arkadaşlarımın bir yanlış anlama 
veya eksiklerinin olduğunu gördüm. 

Biliyorsunuz, işyeri kapatma, bir defa * 
usulsüz hareket etme, makbuz veya fatu
ra kesmemekle yapılan bir işlem değildir. 
İşyerinde önce bu tespit yapılır, kendisi
ne bildirilir; ikinci bir defa daha işyerin
de aynı fiiller işlendiği takdirde, kendisi
ne, bu tespit yapıldıktan sonra, bir tebliğ
de bulunulur; "Üçüncü defa bir tespit ya
par isek, işyeriniz kapatma cezası ile kar
şı karşıya gelecek, dikkatli olun" denilir. 
Üçüncü defa da tespit yapıldığı zaman, 
kendisine hemen ertesi gün de değil, bir 
müddet verilir, o müddetin sonunda da 
kapatılır. Bu müddet içerisinde de mah
kemede yürütmeyi durdurma kararları al
ma imkânı da vardır; yani, Bakanlık doğ
rudan doğruya kapatma şekline gitmiyor, 
mahkemeye gitme imkânı da her zaman 
varittir. 

Sayın Topçu arzu etmişti; getirtiyo
rum, Anayasa Mahkemesince söz konu
su kanunun kapatma ile alakalı kısmına 
itiraz vaki olmuştur, Anayasa Mahkeme
si bu konuyu iptal etmemiştir, iki başka 
maddeyi iptal etmiştir. İşyerini kapatma 
konusunu Anayasa yönünden mahzurlu 
görmemiştir; buna ait Anayasa Mahkeme
si kararını kendisine takdim edeceğim. 

Tüşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Verilmiş önergeler vardır, geliş sıra

sına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tasarının 6 ncı maddesinin aşağıda
ki şekilde düzenlenmesini arz ederim. 

"Kapatma cezası işyerine yapılan bil
dirimden 30 gün sonra uygulanır. 
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Kapatılan işyerine asılan, kapatma
ya ilişkin levhanın görünmesinin engellen
mesi halinde, uygulanmakta olan kapat
ma cezası; bu cezanın süresi kadar artırı
larak uygulanır." 

Kâzım Özev 
Tokat 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Neccar Türkcan 
İzmir 

İstemihan Talay 
İçel 

Kenan Süzer 
Tokat 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

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 6 ncı 
maddesindeki "bu cezanın süresi kadar" 
ibaresinin "bu cezanın iki katı kadar" bi
çiminde değiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ayhan Arif Ağaoğlu 
Artvin 

Kâzım Özev 
Tokat 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

İlhamı Binici 
Bingöl 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

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 Kânunu, 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 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 6. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun Mükerrer 354 üncü madde
sine üçüncü fıkrayı takiben aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Kapatılan işyerine asılan kapatma
ya ilişkin levhanın görünmesinin engellen
mesi veya başka bir levhanın veya duyu
runun işyerinin herhangi bir yerine asıl
ması halinde uygulanmakta olan kapatma 
cezası, bu cezanın dörttebir süresi kadar 
artırılarak uygulanır.'' 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 
İsmail Köse 

Erzurum 
Haydar Baylaz 

Bingöl 
Mehmet Çakıroğlu 

Trabzon 
> Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
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Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

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 De
ğer 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 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekil
de değitirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 6. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 354 üncü madde
sine üçüncü fıkrayı takiben aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Kapatılan işyerine asılan kapatma
ya ilişkin levhanın kasten görülmesinin en
gellenmesi veya kasten başka bir levhanın 
veya duyurunun işyerinin herhangi bir ye
rine asılması halinde uygulanmakta olan 
kapatma cezasına ilaveten ayrıca 10 000 
TL.sı (on bin) para cezası uygulanır. 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

İsmail Köse 
Erzurum 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma 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 6 ncı maddesinin tasarı 
metninden çıkartılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Hasan Namal 
Antalya 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

İsmail Köse 
Erzurum 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre 
tekrar okutup işleme koyacağım: 

— 88 — 
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Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk 
ve arkadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin tar 
sarı metninden çıkartılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

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

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDIMCISI İS MET KAYA ER
D E M (İzmir) — Hükümet katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: . 
İsparta Milletvekili Ertekin Duru t ürk 

ve arkadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 6. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 354 üncü madde
sine üçüncü fıkrayı takiben aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

"Kapatı lan işyerine asılan kapatma
ya ilişkin levhanın görünmesinin engellen
mesi veya başka bir levhanın veya duyu
runun işyerinin herhangi bir yerine asıl
ması halinde uygulanmakta olan kapatma 
cezast bu cezanın dörtte bir süresi kadar 
artırılarak uygulanır." 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor efendim. 

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

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.,. Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorap-

çıoğlu ve arkadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun tasarısının 6 ncı maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madd- 6. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 354 üncü madde
sine üçüncü fıkrayı takiben aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

Kapatılan işyerine asılan kapatmaya 
ilişkin levhanın kasten görülmesinin en
gellenmesi veya kasten başka bir levhanın 
veya duyurunun işyerinin herhangi bir ye
rine asılması halinde uygulanmakta olan 
kapatma cezasına ilaveten ayrıca 10 000 
TL.'sı (on bin) para cezası uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu? 

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

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

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Tokat Milletvekili Kâzım Özev ve ar

kadaşlarının önergesi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tasarının 6 ncı maddesinin aşağıda
ki şekilde düzenlenmesini arz ederiz. 

"Kapatma cezası işyerine yapılan bil
dirimden otuz gün sonra uygulanır. 

Kapatılan işyerine asılan, kapatma
ya ilişkin levhanın görünmesinin engellen
mesi halinde, uygulanmakta olan kapat
ma cezası; bu cezanın süresi kadar artırı
larak uygulanır." 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve 
Komisyon katılıyor mu? 

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

D E V L E T BAKANI VE BAŞBA
KAN YARDINCISI İ S M E T KAYA ER
D E M (İzmir) — Hükümet katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 

arkadaşlarının önergesi 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı
nın 6 ncı maddesindeki " b u cezanın sü
resi kadar" ibaresinin "bu cezanın iki katı 
kadar" biçiminde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

III. — 

BAŞKAN *— Yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra ge
lenler, bir an önce, imzalı, seçim bölgesi
ni, adı ve soyadını bildiren bir yazıyı Baş
kanlığa göndersinler 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılıyor mu? 

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

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

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... 

(DYP ve SHP sıralarından 10 millet
vekili ayağa kalktı) 

ERTEKİN D U R U T Ü R K (İsparta) 
— Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Anayasanın 96 ncı maddesinde
ki karar yetersayısını istiyoruz. 

BAŞKAN — Yoklama istiyorsanız, 
tamam efendim; bir dakika... Heyecanlan
manıza gerek yok. isimlerinizi alalım. Ni
çin heyecanlı heyecanlı istiyorsunuz? Bu 
sizin hakkınız, isteyebilirsiniz. (ANAP sı
ralarından "Olmaz, o lmaz" sesleri) Olur 
efendim, olur; olmaz diye bir şey yok; iş
te, bayağı oldu. 

Yoklama isteminde bulunan sayın 
milletvekillerinin isimlerini okuyorum : 
Sayın Durutürk, Sayın Yurdal, Sayın 
Kurt, Sayın Genç, Sayın U M ü r k , Sayın 
Korkmaz, Sayın Şeker, Sayın Bora, Sayın 
Çorapçıoğlu, Sayın Şendağ. 

YOKLAMA 
Başkan, artık yoklama bitti... 

BAŞKAN — Daha "Bi t t i " deme
dim; dediğim zaman biter. Daha yazan
lar var, dikkat ediyorum Sayın Genç. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
Yeterli çoğunluk olmadığı için, 15 da

kika ara veriyoruz. 

(Kapanma Saati : 17.47) 
— • — — — — — 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.00 

BAŞKAN ; Başkanvekili İlyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER ; Mustafa Ertuğrul 
Ünlü (Bursa), Cemal Özbilen 

(Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 uncu Birleşiminin İkinci Otum 
munu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Salonda hazır bulu
nan sayın milletvekillerinin, yüksek sesle, 
bulunduklarını işaret etmelerini rica 
ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bit

miştir. 
Yapılan yoklama sonucunda, salon 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili L Önder Kır-
lı'nın, 1402 saydı Sıkıyönetim Kanununa göre iş
lerine son verilmiş olan kamu görevlilerinin görev
lerine iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Topaç' 
tn yazdı cevabı (7/294) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan ta
rafından Yazılı olarak cevaplandırması hu
susunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
İ. Önder Kırlı 

Balıkesir 
29.9.1988 günlü gazetelerde Millî 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Ce-

da 120 kişinin olduğu, böylece, toplantı 
için yetersayının bulunmadığı anlaşıl
mıştır. 

Bu itibarla, çalışma süremizin dol
masına da 40 dakika kaldığından, dene
tim konulannı sırasıyla görüşmek ve 29 
Kasım 1988 Salı günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.20 

lâl Güzel'in "1402'liklerin üniversitelere 
dönecekleri" konusunda açıklamaları ya
yınlanmıştır. 

1. Üniversite öğretim üyeleri dışın
da kalan öğretmenlerin görevlerine iade
leri konusunda ne yapılacaktır? 

2. 1402 Sayılı yasaya göre işlerine 
son verilen diğer kamu personelinin (me
mur ve işçilerin) görevlerine iadesi düşü
nülmemekte midir? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 1603 24.11.1988 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi : 5.10.1988 tarihli ve 

7/294-1393/07210 sayılı yazınız. 
İlgi yazıları ekinde Başbakanlığa in

tikal ettirilen ve Balıkesir Milletvekili 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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İ. Önder Kırlı tarafından Sayın Başbaka
nımıza tevcih edilmiş olup, Başbakanlık 
Makamınca tarafımdan cevaplandırılması 
tensip kılınan yazılı soru önergesinin ce
vabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 

Sayın 
İ. Önder Kırlı 
Balıkesir Milletvekili 

Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz 
ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan 
cevaplandırılması tensip kılınan yazılı so
ru önergenizin cevabı aşağıda takdim kı
lınmıştır. 

Yazrlı sorunuza konu teşkil eden ve 
Sıkıyönetim Komutanlarınca 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine 
son verilmiş olan kişilerin belli şartların 
gerçekleşmesi durumunda tekrar görevle
rine iade edilmeleri konusu, Hükümetimi
zin üzerinde önemle durduğu bir hususu 
teşkil etmektedir. 

Nitekim, 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka
nununa göre 19.9.1980 tarihinden sonra 
görev veya işlerine son verilen kamu per
sonelinin, statülerine uygun bir göreve ve
ya işe başlatılabilmesini öngören Kanun 
Tasarısı, Millî Savunma Bakanlığı koor
dinatörlüğünde ilgili Bakanlık temsilcile
rinin iştirakleriyle yapılan toplantılarda 
hazırlanarak Başbakanlığa sunulmuş olup, 
bu Tasarı üzerinde çalışmalar son aşama
sına gelmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 

2. Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, bir kısım Amerikalının tatil beldesi 
kurmak için Van ilinden toprak istedikleri iddiası
na ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam A. Mesut Yıl
maz'tn yazılı cevabı (7/355) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

3400 Amerikalı emeklinin Van'da ta
til beldesi kurmak istediği ve bu talepleri 
hakkında aşağıdaki sorularımın Dışişleri 
Bakanı Sayın Mesut Yılmaz tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

M . Mura t Sökmenoğlu 
Hatay 

1. 3400 Amerika'İmin Van'dan top
rak istediği doğru mudur? 

Doğru ise ne cevap verilmiştir? 

2. Söz konusu tatil beldesi için ni
çin Göcek'ten, Marmaris ' ten yer istemi
yor da Van'dan toprak isteniyor? 

3. Ermeni oyununun bir parçası 
olarak görülen bu istek karşısında Turizm 
Bakanı nasıl bir turizm kalkınması olarak 
övünç payı çıkarır? Van'dan toprak iste
melerinin anlamı çok açık değilmidir ki, 
Cumhuriyet Hükümeti bu anlamı sezemi
yor? Bu konuda ne gibi tedbir alınmıştır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

23,11.1988 
Sayı : EİBD-

11-311.055.88-378 
Konu : Hatay Milletvekili Mustafa 

M u r a t Sökmenoğlu 'nun yazılı soru 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi.: 9 Kasım 1988 tarihli ve Kan. 
Kar. Md. 7/355-1637/08049 sayılı yazıları. 

1. Hatay Milletvekili Sayın Musta
fa Mura t Sökmenoğlu'nun 1 Kasım 1988 
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tarihli yazılı soru önergesine ilişkin açık
lamalar ikinci maddede sunulmuştur. 

2. V T N adlı, toplu konut yapımın
da uzmanlaşmış bir Amerikan şirketi, 
Kültür ve Turizm Bakanlığımıza başvura
rak Türkiye'de özellikle emeklilere satıl
mak üzere bir dinlenme sitesi kurmayı 
teklif etmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ba
kanlığıma verdiği bilgilere göre, proje 136 
bin emeklinin yerleşeceği 57 bin konut ve 
çeşitli servis ünitelerini kapsamaktadır. 
Söz konusu yatırımın yaklaşık 1 milyar 
Dolara malolacağı, 300 bin kişiye istihdam 
imkânı yaratacağı ve yılda yaklaşık 800 
milyon Dolar turizm geliri sağlayacağı ön
görülmektedir. 

Henüz Tasarı aşamasında olan söz 
konusu dinlenme tesisine ilişkin ön temas
lar Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile il
gili Amerikan şirketi arasında sürdürül
mektedir. 

Konuyla ilgili olarak bazı çevrelerce 
ileri sürülen, Van'da bir Ermeni yurdu ku
rulacağı yolundaki iddiaların yanlış bilgi
lerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Zira 

Kültür ve Turizm Bakanlığının Bakanlı
ğıma verdiği bilgilere göre, henüz proje 
için bir yer belirlenmediği gibi, ilgili Ame
rikan şirketinin projenin Van'da gerçek
leştirilmesi yönünde bir talebi de bulun
mamaktadır. Şirket dünya standartların
da bir emekliler sitesi kurmak için Türki
ye'nin kıyı şeridinde bir yer tahsisi üze
rinde durmaktadır. Öte yandan, kurula
cak site konutlarının, İslam Ülkeleri, Ba
tı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerin
de pazarlanması öngörülmektedir. Bu iti
barla, dinlenme sitesinin bir Ermeni yur
du şeklinde takdim edilmesi her türlü da
yanaktan yoksundur. 

Henüz bir ön proje halinde olan 
V T N şirketinin teklifi kesinleştiğinde, ta
biatıyla bütün ayrıntılarıyla dikkatli bir in
celemeye tabi tutulacaktır. Hükümetimi
zin bu konuda gereken özeni göstereceğin
den ve özellikle yer seçiminde belirtilen 
endişeleri dikkate alacağından Millet 
Meclisinin değerli üyelerinin emin olma
larını isterim. 

Bilgilerine saygıyla arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

30 UNCU BtRLEŞİ/M 

24 . 11 . 1988 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR 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 iddialarını 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, İçtüzüğün 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 
İnsan 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, İSDEMÎR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım 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, ıtütün tekelimin kal-
dırıılmasrndan sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gellişmeleriım ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne

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

12. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı siiıgara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve siiıgara sa-
nayfıitıi çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önengesii (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) 

1.4. — 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. — İzmir 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) 
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16. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar 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 
Göîhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge-
(10/39) 

19. — Edirne Milletvekili 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, İçtüzüğün 
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, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

21. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk 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 Er tekin 
Durutüfk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

23. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 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, Çukobiriifc ite ri.l— 
gil"' iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç-



tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/43) 

26. — Antalya Milletvekilli 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 Sökmenoğlu 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 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişik in 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 
ıbu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
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 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve ıbu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve- ulusal çakarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca ibir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

34. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca !bir 
Meclis Araştırması açıHmasına ilişiklin 
önergesi (10/52) 

35. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza-
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larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması ©erekli ted
birleri tespit etmelk amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri! uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergeyi (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 bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askeri 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 İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamej 
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 net maddesi uya-
rmca 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 sözlü 
soru önergesi (6/25) 

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

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri 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 İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

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

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişjcin Çalışma ve Sosyal 
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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 İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

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

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

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

24. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
İlişkin Milli 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 farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tiıca* 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
mm 

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

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğhı'nun, Amasra Sağlık tstasyo-* 



nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakamından sözlü soru 
önergesi '(6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman' 
in, Çorum İM Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

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

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

31. — 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 Yıidırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıidırım'ın, Tunceli îtine 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 iiişkıiû 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekili Rıza Eı-
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 Milletvekili 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 Şİnasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde-



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 Milletvekili 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 kira» 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'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 ,Milietvekili 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 komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili 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 ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates ür^tidlerinin sorun-



İarıûa karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

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

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içişleri 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 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine 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 iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

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

65. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgürün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 

bazı sorunlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde 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 içişleri 
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. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

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

73. — Bursa Milletvekili Beytulİah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 



ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

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

75. — Bursa Milletvekili Beytuilah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî 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 lişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

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

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
mıaz'ın, Aydunlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama^ 
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Baklanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
ımaz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü som 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 som 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 som 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 süme ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü som 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 som önergesi 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'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) 

86̂  — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Gıvim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından 
sözlü som önergesi (6/94) 
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87. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genç'ıkı, 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 İstanbul'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 llçesıinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperaıtii 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 ilinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir -• Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 

iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin 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 irfan De-
miralplin, 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 İlişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143^ 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürselerlin, Orman Genel Müdürlüğirıce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya-
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priân alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(1) 

102. — İstanbul Milletvekili 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 yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

104. — İstanbul Milletvekili Mustaia 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin "Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından 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. — Sincp 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 soru 
önergesi (6/112) 

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

edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

108. — Zonguldak Milletvekiffi 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 
(6/115) 

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

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

111. -- Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli 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 İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

112. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Mıillî 
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-



«lığına ilişkin 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'ın, 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 
Türkcan'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) 
(D 

120. —• Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
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altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sö^iü soru önergesi 
(6/233) (1) 

121. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Balkanından 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 î. Ön
der Kırlfnın, 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 Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

125. — Ankara Milletvekili Ömer Cift-
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.1. Orta Anadolu Linyit Işlet-
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 
Anadöl'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da term'ik santrallar kurulacağı iddi-



asma ve Aliağa'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 faliz 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 vergii 
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 Köyişleri 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-
meliğiınin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulıamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

137. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İH 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 Milletvekilli Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına Miskin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakamından sözlü soru önerge
si (6/151) 

141. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerieriınde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 



142. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Mıisis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakamndan »özlü soru önergesi (6/153) 

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

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

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

146. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adama İli Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma-. 
masmın 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 ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

148. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
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 
iMüftüıoğlu'mın, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde iz-
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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 
Bakanımdan 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 yık '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, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
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gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba-
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

158. — Erzurum Milletvekili îsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumİu - 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 İlinde toprak satınalma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/171) 

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

162. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
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 Milletvekilli 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 Ilçesf Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 



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 îskân 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 ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

176. — Kütahya MilletvekHi Mehmet 
Kprkmaz'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 Milletvekilli 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. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı* 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

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

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

183. — Hatay Milletvekili Mustafa " 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
IKARDA 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 
Uiutürk'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 
Uiutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 



illişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

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

188. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen 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 Sökmeno.ğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

194. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'üm, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
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ıbağlı Karıkkaya ve Kunusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köy işleri Balkanından sözlü som öner
gesi (6/209) 

195. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 4988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkim Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

196. — İsparta Milletvekili Ertekin Du
rutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, ibazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına lilişkin Tanım Onman ve Köyişleri 
Bakanımdan sözlü soru Önergesi (6/211) 

197. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı ıbazı kasalba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkim Tarım Orman ve Köyişleri Baka
mımdan sözlü soru önergesi (6/212) 

198. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'üm, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit 'balıklarımda görülen hastalığım gide
rilmesi içim me gibi tedbirler alındığıma 
ilişkin Tarımı Orman ve Köyişleri Baka-
nıınden sözlü soru önergesi (6/213) 

199. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Komut ve Kamu Or
taklığı Fonunum gelirlerime ve harcama
larına ilişkim 'Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

200. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ım, Atalbey İlçesi Kapıcak Köyü
mün başka 'bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
ısiınin medenime ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

201. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü-
ıdürlük 'binası İnşaatıma ilişkin Ulaştırma 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/216) 



202. — Niğde Mltet vekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez ilçesine ıbağlı Karga-
sekimez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Ukuağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi '(6/217) 

203. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmra'hor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DlÖER 

İŞLER 
X 1. — 213 Sayılı Vergi Usul Ka

nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 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 : 3.11.1988) 

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
delerimin Değiş'tiirilmesine 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 
idarî 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 ibrahim 
Aksoy ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak-
ktndaki 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 içişleri 
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 iki 
Köy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri 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. 

(30 uncu Birleşim) 




