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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Denizli Milletvekili M. Haluk Müftüler, Pamukkale ve travertenlerin korunması için alın

ması gerekli önlemlere, 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Ipragaz Şirketinin, KİT'lerin özelleştirilmesi çerçevesin

de bir Fransız firmasına satılmasında uygulanan satış yöntemine, 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığını düzenleyen mevzuatta yapılan son 

değişikliklere ilişkin gündem dışı konuşmasına Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri 
cevap verdi. 

Başkanlıkça, değişen oranlar nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonunda bağımsızlara düşen 
bir üyelik için yapılacak başvurulara ilişkin duyuruda bulunuldu. 

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ile, 
izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Plan ve Bütçe; 
Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm, 
Komisyonları üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine 

sunuldu. 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan işçilerimizin 

yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunları, 
İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını, 
Tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına iliş

kin önergeleri (10/21; 10/22) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemde yerlerini 
alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

12-13 Mart 1992 tarihlerinde Helsinki'de yapılacak olan Avrupa Araştırma ve Koordinas
yon Ajansı EUREKA toplantısına TBMM'yi temsilen üç kişilik bir Parlamento heyetinin ka
tılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi; 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, Genel Kurul günde
minin 2 nci sırasına alınmasına ve görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması
na; (9/1) Esas Numaralı Meclis soruşturması önergesinin görüşülme gününe ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi ile, 

Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faiz
lerinin Affına Dair Kanun Teklifi ile Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 
ye Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının görüşülme sıralarına ilişkin DYP ve SHP Grup
ları müşterek önerileri, 

Kabul edildi. 
İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, belediyelerce yapılan zamlara ilişkin (6/28) sözlü 

sorusuna Devlet Bakanı Erman Şahin, 
Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, patates üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin (6/29) 

sözlü sorusuna da Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin CeVheri, 
Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
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(6/12), (6/26), (6/49), (6/53), (6/56) numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından bir defaya mahsus olmak üzere, 

(6720), (6/21), (6/23), (6/36), (6/37), (6/39), (6/41), (6/42), (6/43), (6/44), (6/45), (6/46), 
(6/47), (6/48), (6/50), (6/52), (6/54), (6/55), (6/57), (6/58), (6/59), (6/60), (6/61), (6/62) nu
maralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/15), (6/16), (6/17), (6/19), (6/22), (6/24), (6/25), (6/27), (6/30), (6/31), (6/32), (6/33), 
(6/34), (6/35), (6/38), (6/40), (6/51), (6/63), (6/64), (6/65), (6/66) numaralı sorular, ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük

münde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının (1/194), (S. Sayısı : 15), yapılan 
görüşmelerden; 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının da (1/338), (S. Sayı
sı : 21), yapılan açık oylamadan; 

Sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı, 
6 Şubat 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.42'de son verildi. 

Yûdvım Avcı 
Başkanvekili 

Halil Çulhaoğlu Kadir Ramazan Coşkun 
İzmir İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

, © 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
6.2.1992 Perşembe 

Teklif 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Abdürrezzak Yavuz'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

na Bir Ek Madde EklenmesLHakkında Kanun Teklifi (2/158) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.1.1992) 

Rapor 
1. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Ka

nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi : 
6.2.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Van Milletvekili Şerif Bec|irhanoğlu'nun Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı hak

kındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) (Başkanlığa geliş tari
hi : 4.2.1992) 
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2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip ve müezzin 
kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) (Başkanlığa geliş tarihi : 
42.1992) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın herhangi bir 
kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) 
(Ecşkûnbğo geliş tarihi : 4.2.1992) 

4. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımız için 
yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) (Başkanlığa geliş 
tnülû : 4.2.1992) 

5. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile ilgili iddia
lara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) (Baş
kanlığa celiŞ tarihi : 4.2.1992) 

6. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede kalkın
mada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/113) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1992) 

7. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santrallerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1992) 

8. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğren
cilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1992) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçilerinin maaşları
nı alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) (Başkanlığa 
ge% tarihi : 5,2.1992) 

10. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen hasta 
ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.2.1992) 

11. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu Nergis Şir
ketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/118) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1992) 

12. —- Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse senetlerinin 
usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/119) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1992) 

13. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop İline 10 adet 
otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/120) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1992), 

14. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine teslim edildi
ği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.2.1992) 

15. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Göksün - Andı
rın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 5.2.1992) 

16. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan fırınlara 
ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1992) 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Okulu mezunlarına dışardan 
sağlık meslek lisesi bitirme hakkının verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/44) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1992) 

2. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Tatvan Meslek Yüksekokulunun, Tütün Yetiştiri
ciliği ve işletmeciliği Bölümü mezunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/45) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1992) 

3. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, heyelan, çığ ve sel baskınlarına maruz kalan yer
leşim alanlarının sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve tskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/46) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1992) 

4. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis İli Ahlat - Bulanık Karayoluna ve bazı köy
lerin sulama sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/47) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.2.1992) . \ 

5. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, İçişleri eski Bakanının yetkililerce yapılan 
soruşturmalarda tespit edilen bazı fiiller hakkında soruşturma onayı vermediği iddiasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/48) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1992) 

6. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Türkiye Emlak Bankası Genel Müdürlüğünce 
yaptırılan Uluslararası Ticaret ve Turizm Merkezi projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/49) (Başkanlığa geliş, tarihi : 5.2.1992) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sanayiini 
dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başltonvekili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

o — • • ; • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 33 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz isteyen sayın üyelerin taleplerini yerine getiriyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'ın, çiftçilerin, takip edilen politikalar nedeniyle içine 
düştükleri sıkıntılara üişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevher Vnin 
cevabı. 

BAŞKAN — İlk sözü, üretici ve küçük çiftçiler hakkında konuşma yapmak üzere, Kırşe
hir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp'e veriyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Pek muhterem arkadaşlar, bugün görüşeceğimiz bir adet kanun tasarısı, bir de kanun tek
lifi vardır ve bunlar oldukça da uzundur. Konuşmacıların süreye riayet etmelerini bilhassa is
tirham ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; küçük çiftçile

rin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borç faizleri
nin affına ilişkin karar üzerinde kişisel görüşlerimi izah etmek için huzurlarınızda bulunmak
tayım. Bu konuda, şahsıma söz verdiği için, Sayın Başkana teşekkürlerimi sunmayı bir borç 
biliyorum. 

• Kıymetli milletvekilleri, Türk çiftçisi, cumhuriyet tarihinden bugüne kadar kendi kaderi
ne terk edilmiştir. Devletin gayesi ve amacı, çalışan her insana, emeğinin karşılığını vermektir. 

özellikle 1983 yılından beri, çiftçilerimizin gelirleri gün geçtikçe azalmıştır. Millî gelirden 
çiftçilerimizin almış olduğu paylar yaklaşık olarak şöyledir : 1980 yılında, çiftçilerimizin millî 
gelirden almış oldukları pay yüzde 24 iken, bu pay 1990 yılında yüzde 15'e düşmüştür. Kâr, 
faiz ve rant gelirleriyle uğraşan kesim, 1980 yılında millî gelirden yüzde 49 oranında bir pay 
almışken, bu oran 1990 yılında yüzde 70'lere varmıştır. Yine, bunun yanında, ücretli ve maaşlı 
kesimi, 1980 yılında millî gelirden yüzde 26 pay alırken, bu pay 1990 yılında yüzde 14'Iere düş
müştür. 
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Bu oranlar, millî gelirin, çiftçi aleyhine, gün geçtikçe düştüğünü göstermektedir. Faiz, rant 
ve kâr gelirleriyle uğraşan kesimin millî gelirden almış olduğu pay her geçen gün daha da yük
selmekte, bunun yanında, ücret ve maaşla geçinen kesimin millî gelirden aldığı pay da her ge
çen gün düşmektedir. 

Bugün, özellikle hububat, örneğin buğdayın fiyatı, bölgelere ve cinslerine göre belirlen
mektedir. Haşatın ilk olarak başladığı bölgelerde üretici, buğdayını 400-500 Türk Lirasına ka
dar değişen fiyatlarla Toprak Mahsulleri Ofisine peşin olarak satamamıştır; sattığı buğdayının 
parasını ise, Toprak Mahsulleri Ofisinden, ancak bugünlerde alabilmektedir. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; üretici olan çiftçilerimiz, ürettiğini satamaz, sattı
ğının da parasını alamaz bir hale getirilmiştir. Bu politikalar neticesinde çiftçilerimiz, yoksul
luğa, fukaralığa ve açlığa mahkum edilmişlerdir. 

tşte bu kadar sıkıntıda olan çiftçilerimizin malî durumlarını biraz olsun ferahlatmak için, 
Hükümet, çiftçilerimizin borçlarının affı yönünde karar alıyor; ama ne yazık ki, bu karar, Sa
yın Cumhurbaşkanımız tarafından veto ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı 7.1.1992 tarihinde ay
nen şöyle diyor ; "Borcunu ödeyen adama bir şey yok. Namuslu^.. Borcunu ödemeyen adam 
avantaj sağlıyor. Sonra kim borcunu öder? Nitekim, af dedikoduları çıkınca, borcunu ödeme
yenlerin oranı, son iki senede, yüzde 9'dan yüzde 20'ye çıkmış." 

Kıymetli milletvekilleri, buradan şu anlam çıkıyor ; Borcunu ödeyen namuslu, ödemeyen 
bundan yoksun. 

Bu sözleri, talihsiz bir beyan olarak kabul ediyorum; o makamda oturan insana yakışma
yacak bir tavır içerisinde görüyorum. Bir çiftçi çocuğu olarak, bu sözleri söyleyen kişiye, kendi 
sözlerini aynen iade ediyorum. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — istismar etmeyin, istismar ediyorsunuz. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) —- İstismar etmiyorum. Sayın Reisicumhurun sözlerini 

aynen aktardım. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — İstismar ediyorsun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Türk çiftçisine reva gördüğü bu sözleri kendi sözlerini 

on misliyle, yirmi misliyle kendisine iade ediyorum. Var mı diyeceğin?.. (DYP sıralarından al
kışlar) 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Çiftçiye bir şey söyleyen yok... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bu benim hakkımdır; namuslu Türk çiftçisinin hakkı

dır, özellikle 1983'ten bugüne kadar, Türk çiftçisini açtığa mahkûm ettiniz. Bundan bir pay 
almanız gerekmektedir; ama, maalesef a'sından z'sine kadar pay almadığınız gibi, en haklı 
olan çiftçinin haklarını da burada hâlâ sıkıntıya sokuyorsunuz. • • -

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Karneyle ekmek mi sattı? Ne yaptı? Yoksa kuyruklarda 
mı bekletti?! 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Müsaade ederseniz... ' 
BAŞKAN — Sayın Gökalp... Sayın Gökalp, lütfen karşılıklı konuşmayalım. Lütfen, siz 

hazırladığınız metni okuyun efendim. • • , . • • 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Tamam efendim, tamam Sayın Başkan. 
CAVİT ŞADt PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, biraz yavaş konuşsa da anla

sak; bağırıyor arkadaş... 
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BAŞKAN — Evet. Sayın Gökalp, mikrofonlarımız hassastır; biraz daha sesinizi... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, ne söylediğini anlaya

madık; Cumhurbaşkanımıza verdiği sıfatı anlayamadık efendim. 
BAŞKAN — Efendim, "sözlerini iade ediyorum" dedi. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) —' 'On defa, yirmi defa*' diye ısrar etti, 

Cumhurbaşkanımıza sıfat verdi, anlayamadık, bir sıfat yükledi. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Açık konuşuyorum efendim; "Sayın Reisicumhurun 

söylediği sözleri kendisine aynen iade ediyorum" diyorum. Bunda anlamayacak ne var? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — O sözü tefsir ettiniz. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Değil efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, o sözü tefsir etti. Tef

sir ettiği söze dikkat edin. Çok ciddi şekilde tefsir etti ve "on defa, yirmi defa iade ediyorum" 
dedi. Sayın Başkanım, izin vermeyin. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ben, kendi sözlerini iade ediyorum. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — O sözü tefsir etti efendim. 
BAŞKAN — Sayın Coşkun... Efendim, karşılıklı... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, hatibin söz hakkını ortadan kaldırıyor. 

Lütfen... Lütfen sükûneti ve düzeni sağlayınız burada. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, kendisi Sayın Cumhur

başkanının sözlerini tefsir etti ve "iade ediyorum" dedi. Buna hakkı yok Sayın Başkan. Söyle
nen sözün tefsiri var. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ben, Sayın Reisicumhurun sözlerini kendisine aynen 
iade ediyorum. Bu benim hakkım. 

v BAŞKAN — Sayın Sungurlu... Sayın Sungurlu, bir dakika... Ben ağızlara bant yapıştıra-
mam kil.. Ben kendilerine ihtarda bulunuyorum. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) —- Sayın Başkan, bu düzeni sağlamak, göreviniz! Hatibi 
orada konuşturmuyor. Düzeni sağlamak durumundasınız. 

BAŞKAN — Peki, nasıl sağlayacağım?.. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Birleşimi yöneten sizsiniz... 
BAŞKAN — Rica ediyorum, ihtar ediyorum... Ne yapacağımı lütfen söyler misiniz? Bu

nun başka bir usulü var mı? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Benim muhatabım sizsiniz sayın Baş

kanım, başkası değildir. -
BAŞKAN — Evet, evet. Sayın Sungurlu, lütfen oturun. Efendim lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Cumhurbaşkanı için bir sıfat kullanı

yor, Sayın Başkan. Zabıtları tetkik ediniz... Bunları kullanma hakkı yoktur bu kürsüde. Sayın 
Başkan, bana burada mühadale edecek kimse de yoktur; kendisinin böyle bir hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Siz buyurun lütfen. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Benim muhatabım sizsiniz. 
BAŞKAN — Tabiî. Buyurun... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Peki, benim müdahale hakkım yoksa, arkadaşımızın 

bu müdahale hakkı nereden çıkıyor? 
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BAŞKAN — Efendim, burada sataşma olmadıktan sonra, hiç kimsenin müdahale hakkı 
yoktur. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Cumhurbaşkanlığı makamı, böyle kul
lanılacak bir yer değildir. 

BAŞKAN-—Buyurun Sayın Coşkun. Yalnız, burada olmayan... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Sayın Reisicum

hurumuz, hepimizin Reisicumhurudur; a'sından z'sine kadar tüm halkın Reisicumhurudur... 
Devletin tepesinde olan kişidir... , 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bu sözlerinize zabıtlarda bakacağız. 
Biraz önce böyle değildif.. Evet, bakacağız... 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Efendim, ben hukukçuyum; konuştuğum her kelimeyi 
süzerek konuşuyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Belli oluyor!.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Konuştuğum her kelimeyi süzerek konuşuyorum. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Elek gibi süzülüyor!.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Dinleyin, dinleyin; dinlemesini öğrenin... 
BAŞKAN — Sayın Coşkun, lütfen burada bulunmayan şahıslar hakkında itham edici ifa

deler kullanmayalım, bir. 
İkincisi... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) T- Sayın Başkan, kıymetli milletvekilileri... 
BAŞKAN — Sayın Coşkun, siz beni dinlemiyorsunuz hiç! 
ikincisi; süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Tamam efendim, bitireceğim. 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, çiftçilerden, ortalama olarak 500-650 Türk Lirasına aldığı buğ- -

day, 21.12.1991 tarihi itibariyle A-l nö'Iu buğday 960 lira, B-l no'lu buğday 928 lira, C-l no'Iu 
buğday 895 lira; buna, maniplasyon ücreti denilen, yükleme ücreti ve Katma Değer Vergisi de 
ilave edildiğinde, buğday, ortalama 1 100 liraya satılmaktadır; ama, geçmiş dönemlerdeki uy
gulama, maalesef bu fiyatların yarısının da altına düşmektedir. 

Şimdi, Hükümetimizden, bu konuya yeterince eğilmesini istiyoruz. 
Tarım kesiminin desteklenmesi, Hükümetin çiftçiye yaptığı bir bağış değildir; bu, sosyal 

devlet olma özelliğinin bir neticesidir. Tarım kesimi en liberal ülkelerde dahi korunmaktadır. 
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; özellikle, çalışan insanlarımız, gelirini çiftçilikle sağ

layan insanlarımız sıkıntı içindedir; bu insanlar açtır. Bu insanların sıkıntılarını biraz olsun 
gidermek için -öyle tahmin ediyorum- bugün Meclise gelecek olan, küçük çiftçilerimizin borç
larının faizlerinin affı yönündeki kanun teklifine, üretici olan çiftçilerimizin lehine birtakım 
yenilikler ilave ederek çiftçilerimizi rahatlatabilirsek, seviniriz. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi en derin saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Cevheri, buyurun efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp arkadaşımızın, küçük çift
çiler ve çiftçinin geneldeki problemleriyle ilgili gündem dışı konuşmasında, sadece, birtakım 
ödemelerle ilgili beyanlarını cevap vermeye müstahak veyahut, cevap verilmesi gereken bir husus 
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olarak bulduğum için arzı cevap etmek üzere izninizi rica ettim. Kendilerinin, Sayın Cumhur
başkanının tasarruflarına ilişkin sözleri ve Sayın Cumhurbaşkanını burada savunan arkadaş
larımızla aralarında cereyan eden tartışma, tabiatıyla, benim size arz edeceğim cevapların dı
şında olacaktır. Ben sadece, Toprak Mahsulleri Ofisinin -arkadaşımızın ifade ettiği- ödemele
riyle ilgili olarak Yüce Meclise bilgi arz etmek istiyorum. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin, iki ay içerisinde ödeneceği taahhüt edildiği halde ödenmeyen 
ve yine buğdayda 70 lira, arpada 40 lira, mısırda da 60 lira olmak üzere-Hükümet kararnamesiyle-
fark olarak ödeneceği taahhüt edilen borcundan, biz görevi devraldığımız zaman -bir kere da
ha bu kürsüde arz etmek zorunda kaldım- herhangi bir ödeme, tek bir kuruş ödeme yapılma
mış idi. Biz, bugüne kadar, Toprak Mahsulleri Ofisinin, tamamını bankalardan faizle temin 
etmek suretiyle, 780 milyar lira tutarındaki -çiftçiye olan yüzde 25- bakiye borçlarının tamamı
nı ödedik. 

Hükümet kararnamesiyle devlet borcu haline getirilip, ödenmeyen, 175 milyarliralık fark
ların da, dört bölgede (İstanbul, Eskişehir, Diyarbakır, Erzurum) tamamını ödemiş olduk. Çift
çilerimizin geri kalan alacağı da, -aşağı yukarı 3Ö0 milyar lira- yine aynı yoldan, ticarî banka
lardan temin edilmek suretiyle, öyle sanıyorum ki, mart ayı içerisinde, mart ayı sonuna kadar 
tamamıyla ödenmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşımızın, küçük çiftçiler ve genellikle bütün çiftçiler için, toprakla uğraşıp 
yaşayan insanlar için dile getirdiği temennilere katılmamak mümkün değildir. Tabiatıyla, dün
yanın her yerinde, en ileri liberal ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de, nüfusun yüzde 40'ını 
teşkil eden -küçüğü ile büyüğü ib- çiftçi vatandaşlarımız, mutlaka, destekleme düşüncesiyle 
ve program içerisinde, her zaman olduğu gibi, yer alacaktır. Önümüzdeki günlerde gelecek olan 
bütçemizde de bunu göreceksiniz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz 'ün, milletvekilleriyle, Yasama Organı eski üyelerinin 

tedavi harcamalarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi Inceöz, milletvekillerinin, özel hasta

nelerde fahiş fiyatlara varan muayene ve tedavileri hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın tnceöz. 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; malumu 
aliniz olduğu üzere, milletvekillerinin ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları kimselerin resmî 
ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak muayene ve tedavileriyle ilgili masraflarının 
nasıl karşılanacağı, milletvekilleriyle, Yasama Organı eski üyeleri ve dışarıdan atandıkları ba
kanlık görevi sona erenlere ait tedavi yönetmeliğiyle düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Ödenek, yolluk ve emekliliklerine dair 3671 sayılı 
Kanunun -ki bu kanun, 28.10.1990 tarihinde yayımlanmıştır- 1 inci maddesinin son paragra
fında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu 
malî ve sosyal haklardan yararlanırlar" esasına göre imkânlar tanınmıştır. 

Vatandaşlarımızın parasızlıktan dolayı hastane kapılarında sefalete ve ölüme sürüklendi
ği mevcut sağlık düzenimizde, vatandaşlarımızın sağlık hakkı adil bir şekilde teminat altına 
alınmadan, milletvekillerirriizin özel hastanelerden yararlanmak suretiyle yaptıkları -birazdan tak-
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dim edeceğim- fahiş rakamlara varan harcamaları beni vicdanen rahatsız ettiği için huzurları
nızdayım. -Birazdan arz edeceğim rakamların, sizleri de rahatsız edeceğine inanıyorum. 

Bu kanunun çıkışından itibaren, 1.1.1991-28.11.1991 tarihleri arasında, eski üyeler, ile 18 
ve 19 uncu dönem milletvekilleri için yapılan harcamaları takdim ediyorum, listede yer alan 
15'e yakın özel sağlık kuruluşunun, sadece birkaçının isimlerini sayacağım biraz sonra. 

Bu kuruluşlara ödenen meblağ -dikkatlerinizi çekiyorum-11 milyar 315 milyon 500 bin 
Türk Lirası; resmi özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler ve diğer hak sahiplerine ödenen 
ise, 18 milyar 148 milyon Türk Lirası, toplam olarak, 31 milyar 463 milyon 500 bin Türk Lirasıdır. 

Bu rakamların içerisinde-sizlere kartı da gelen-sadece bir hastane için-yukarıda verdi
ğim tarihler arasında-ödenen meblağr açıklıyorum: 8 516 684 073 Türk Lirası. 

Yine, yabancı menşeli bir hastaneye ödenen meblağ ise, bunun onda biridir. En fazla, bir 
miktarın onda biri ödeniyor!.. 

Muhterem milletvekilleri, bu rakamların sizleri rahatsız ettiği kanaatindeyim. Tabiî, teda
vi yönetmeliğine ve biraz önce arz ettiğim kanun maddesinin ilgili fıkrasına göre, ancak Baş
bakanlık Müsteşarının istifade edebileceği seviyede ödeme yapılması lazım gelirken, bunun üs
tünde de ödemeler yapılmıştır. 

Ben, beş sene hastane idareciliğinde bulundum ve başhekimlik görevi de yaptığım için, 
bu konuların bilincinde olan bir arkadaşınız olarak hitap ediyorum ve hastanelerimizde, 1 mil
yar liraya neler yapılabileceğini, artık, sizin düşünmenizi tavsiye ediyorum. 1 milyar lira ile, 
düzenli bir hastane dahi kurulur. Bir örnek vermek istiyorum, mesela Adana'da, 1 milyar lira
ya temin edilmesi mümkün olabilen, hemodiyaliz, dediğimiz, böbrek rahatsızlığı olanların is
tifade ettiği bir alet alınabilir. Vatandaşlarımız bunun için oradan Ankara'ya kadar gelmektedirler. 

Bu bahse konu hastanenin -ismini anladığınızı sanıyorum- içinde geçenlerden iki örnek 
vermek istiyorum/Sadece 14 günlük, oda ve yatak bedeli olarak 11 200 000 lira ödenmiştir. 
Lüks otellerin ücretlerini bilemiyorum; ama bu rakam, sadece oda ve yatak ücretidir. Doktor 
muayene ücretini söylesem, doktor olan. milletvekili arkadaşlarım, milletvekilliğinden ayrılıp * 
or"aya giderler sanıyorum! Muayene ücreti, 2 800 000 liradır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bir vizite mi?.. 
AHMET FEVZİ ÎNCEÖZ (Devamla) Evet efendim. 
Laboratuvar ücreti de 5 milyon liradır. Toplam olarak ödenen fatura bedeli 37 milyon lira

dır. Bunun belgeleri elimdedir. 

Aynı hastanın hanımı için ödenen miktar ise şudur : Laboratuvar masrafı olarak 17 mil
yon lira, eczaneye 16 milyon lira; doktor ve ameliyat ücreti kısmında ise, 11 milyon lira yazıl
mış. Toplam fatura bedelini takdim ediyorum; 76 milyon liradır ve bu hasta 5 gün yatıyor. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Hangi hastane bu? 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — îsmi, International Hospitaİ. 
AHMET ŞERİF ERDEM (Burdur) — Hasta kim? 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Hastaların ismini verebilirim : Mehmet Başa

ran, Sacide Başaran. • . . ' - . . ' • • 
KEMÂL NACİ EKŞİ (İstanbul) Hastalık nedir? 
BAŞKAN — Efendim, benim müdahalemi mazur görünüz. Buradan herhangi bir şekil

de, bir şahsın hatunu zikredilemez. 
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AHMET FEVZt İNCEÖZ (Devamla) — Bunların teferruatı var; sonra sizlere takdim ederim 
efendim. 

Aylık olarak, bir milletvekili için 6 milyon lira düşüyor. 
Bu ne rezalet arkadaşlar, bunu düşünün yani?! (RP sıralarından alkışlar) Bu konuyu siz

lerin insafına bırakıyorum. Bu konuya, politik mülahazalardan öte bir gözle bakmak gerekir. 
Bu konu, bildiğiniz gibi, basına da aksetti. Vicdanen de rahat olmak için, en kısa zamanda 
çözüm bulmak gerekir. Bir İcanun mu düzenlenir, yoksa idarenin alacağı bir kararla mı olur, 
bilemiyorum. 

Bu konuyu arz ediyor, saygılar sunuyorum efendim. 
Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnceöz. 
CAVİT ŞADt PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Bir takririm var. 
BAŞKAN — Efendim, bunu kendisine söyleyin, biz zorlayamayız. Bizde zorlama olamaz, 

kendilerine lütfen iletiniz efendim. 

3. — Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak'ın, Anayasa Mahkemesinin, Türkiye Birleşik 
Komünist Partisini kapatma kararma ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN —- Sayın Mehmet Nedim Budak, Anayasa Mahkemesinin bir kafan hakkında 
gündem dışı söz isteminiz var, buyurun efendim; 

MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkememiz, oybirliği ile yeni bir karar vermiştir; 28 Ocak 
1992 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan kararıyla, Türkiye Birleşik Komünist Partisini temelli 
kapatmıştır. 

Sayın parlamenterler, son derece önemli bir konudan bahsediyorum, lütfen beni dikkatle 
dinleyiniz. 

Yüce Mahkeme, bu kararında, anılan partiyi kapatırken, konuyu, "sosyal bir sınıfın, di
ğer sosyal sınıflar üzerindeki egemenliği; kurulması ve kullanılması yasaklanmış adla parti kur
ma; kapatılan siyasî bir partinin devamı olduğunu beyan ve iddia etme; devletin, ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak" şeklinde dört ana bölümde incelemiştir. 

Bu dört husus da önemlidir; ancak, birisi çok çok önemlidir; fevkalade Önemlidir; o da, 
devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün bozulmaması konusudur. Anayasa Mah
kememiz bu kararıyla, konu üzerindeki bütün tereddütleri giderecek, mevzuattaki bütün boş-
lukları dolduracak ölçüde, açık ve net bir sonuca varmıştır. 

Bütün siyasetçilerimizin dikkatle okumasını ve dikkatle incelemesini istediğim, Yüce Mah
kemenin kararında, "devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" konusu şöyle incelen
miştir, kapatılan partinin bu konudaki görüşü şöyledir : "Ulusal Kurtuluş Savaşı birlikte yü
rütüldüğü halde, Kürtlerin, ulusal varlığı ve meşru hakları, cumhuriyetin kuruluşundan bu ya
na, inkâr edilmiştir. Gelişen Kürt ulusal bilincine, egemen güçler, yasaklarla, baskı ve terörle 
yanıt vermiştir. Irkçı, şoven, militarist politikalar, Kürt sorununu keskinleştirmektedir. Bu, ay
nı zamanda, Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde büyük bir engel oluşturmakta ve ulus
lararası emperyalist ve militarist odakların, Ortadoğuda gerginlikleri artırma, hakları birbiri
ne düşman etme, Türkiye'yi askerî maceralara sürükleme planlarına hizmet etmektedir. 
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Kürt sorunu, Kürt halkının varlığının, ulusal kimliğinin ve haklarının tanınmasından kay
naklanan politik bir sorundur. O nedenle, bu sorun, baskı ve terörle, askerî yöntemlerle çö
zülemez. 

Şiddet, her halkın doğal ve devredilmez hakkı olan, kendi geleceğini tayin hakkının, bir
lik değil, ayrılık biçiminde, tek yönlü kullanılmasına yol açar. Kürt halkı üzerindeki ulusal basla 
ve eşitsizliğin ortadan kalkması için, Türk ve Kürtlerin birliğine ihtiyaç vardır. 

Kürt sorununun çözümü, Kürtlerin özgür iradesini temel almalı, Türk ve Kürt uluslarının 
ortak çıkarlarına dayanmalı. 

Kürt sorunu, ancak bir süreç içerisinde çözülebilir. Bugün öncelikle, Kürtler üzerindeki 
politik ve askerî baskıya son verilmeli, Kürt yurttaşlarının can güvenliği sağlanmalı. Olağa
nüstü hal durumuna son verilmeli, korucu sistemi dağıtılmalı, Kürt dili ve kültürü üzerindeki 
yasaklar kalkmalı, sorun özgürce tartışılabilmelidir... •• , 

MEHMET EMlN SEVER (Muş) — Doğru söylüyor... 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla)•— "... Anayasada, Kürtlerin varlığı tanınmalıdır. 
Kültürel yenilenme, Türk ve Kürt ulusal değerleri, Anadolu uygarlıklarının mirası, tslam 

kültürünün insancıl öğeleri, halkımızın çağdaşlaşma mücadelesinde yarattığı tüm değerlerin, 
evrensel, çağdaş kültürle karşılıklı etkilenişiyle gerçekleşecektir." 

Partinin iddiası budur. 
BAŞKAN— Sayın Budak, siz bütün kararı okuyacak olursanız saatler tutar. Lütfen... 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Bir paragraflık efendim. 
BAŞKAN — Lütfen... 
MEHMET NEDİM BUDAK (Devamla) — Anayasa Mahkememizin buna karşılık kararı 

da şöyledir : 
"Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, davalı partiye yüklenen suç, tüzük ve programı

nın, Anayasanın 68 inci maddesinin dördüncü paragrafında ifadesini bulan, devletin, ülkesi 
ve milletiyle, bölünmez bütünlüğüne aykırı olmasından ibaret değildir. Yasa koyucu, bu bü
tünlüğü korumak amacıyla, bütünlüğü zedelemesi olasılığı bulunan her girişime set çekmek 
istemiştir. 

2820 sayılı Yasanın 78 inci maddesinin (a) bendi, siyasî partilerin, Anayasanın 3 üncü mad
desinde anlatılan, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve diline ilişkin kuralı 
da değiştirme amacı güdemeyeeeklerini öngörmektedir... Türk ve Kürt ulusları ayırımına gidil
mek istendiği anlaşılmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde birden fazla ulus olamaz. Türk Ulusu içinde değişik kö
kenli bireyler olsa da, hepsi Türk yurttaşıdır. Tarihsel bir gerçek olan Türk Milleti olgusu yeri
ne, ırkçılığa dayanan ayrılıklar ve Türk vatandaşlığı niteliğini değiştiren savlar, dinlenemez. 

81 inci maddenin (a) bendi, siyasî partilerin, ülke üzerinde, ırk ya da dil ayrılığına daya
nan azınlıklar bulunduğunu ileri süremeyeceğini öngörmektedir... 

Yasanın 81 inci maddesinin (b) bendinde aykırı davranılmakta, Türk dili ve kültüründen 
başka dil ve kültürleri korumak, geliştirme, yayma yoluyla azınlık yaratılarak, millet bütünlü
ğünün bozulması amaçlanmaktadır. 

Bölgelerin ulusal kimliği olamaz. Anayasa, özerklik ve özyönetim yöntemlerine, biçimle
rine kapalıdır. , -
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Kimi siyasal nedenlerle dış etkenlerden kaynaklanan, kimi varsayım, yorum ve bahanelere 
dayanan, insan hakları ve özgürlük savlarıyla yoğunlaştırılan sakıncalı amaçlara geçerlik ta
nınamaz. 

Devlet tektir, ülke tümdür, ulus birdir. 
Ulusal birlik, devleti kuran, ulusu oluşturan toplulukların ya da bireylerin etnik kökeni 

ne olursa olsun, yurttaşlık kurumu içinde ayırımsız birliktelikleriyle gerçekleşir. Anayasada ye 
yasalarda yurttaşlar arasında ayırım öngören hiçbir kural bulunmadığı gibi, kimsenin soy kö
keninin yadsınması ya da kabul edilebilecek yeni bir savı da yoktur. Lozan Barış Antlaşmasıy
la 18 Ekim 1925 günlü "Türkiye ve Bulgaristan Arasındaki Dostluk Antlaşması"nda sayılan
lar dışında, Türkiye'de "azınlık" ya da "ulusal azınlık" yoktur..." 

BAŞKAN —Sayın Budak, eğer bu, Resmî Gazete'de neşredildiyse, bütün sayın milletve
killeri bunu okuyabilirler; bunu sizin okumanızda mana yok. Lütfen. 

MEHMET NEDlM BUDAK (Devamla) — Efendim, bir paragrafım kaldı. 
"... Diğer kökenli yurttaşlar gibi, Kürt kökenli yurttaşların da, kimliklerini belirtmeleri 

yasaklanmamış; azınlık ve ayrı ulus olmadıkları, Türk ulusu dışında düşünülemeyecekleri, devlet 
bütf^lüğü içinde anlatılmıştır. 

21 Kasım 1990 günlü Paris Şartının bağlayıcılığı ve bu Şartta, Kürt kökenli yurttaşların 
azınlık sayılmasını gerektiren bir kural yoktur. 

Ulusal ve tekil devlet, etnik ayrılıklarla tartışılmaz. 
Herkesin, her zaman karşılaşabileceği ve giderek hukuk devletinde karşılığı istenebilecek 

aykırılık, çelişki, haksızlık ve yanlışlıklar, insan hakları alanında sömürü nedeni yapılarak, ger
çekler saptırılıp çarpıtılarak, üstü kapalı biçimde, ayrı ulus yoluyla, ayrı devlet amaçlanamaz. 
Tartışılamaz kavramlar ve değerlerle, ödün verilmesi olanaksız ilke ve niteliklerin kaynağı, Türkiye 
Cumhuriyeti'dir. 

Türkiye Cumhuriyetinin de taraf olduğu yeni bir Avrupa için, Paris Yasası, ırkçılığı, etnik 
düşmanlığı ve terörizmi kınamış ve "Güvenlik" ve "Ek-1" bölümlerinde de açık olarak, ülke 
bütünlüğü ve demokratik düzeni yıkmayı amaçlayan hareketlere girişen kişi, grup ve örgütlere 
karşı, koruma ve kollama sorumluluğunu, milletlerarası bir çağrı olarak kabul etmiştir. 

\asa, Kürt kimliği, Kürt adı yoluyla, Kürtçülükle, bölücülük yapılmasına olur verme
mektedir. 

Ülkenin her köşesinde, değişik kökenli yurttaşlar, aynı koşullar içinde yaşamaktadır. 
Partinin, tutumuyla gösterdiği doğrultu ve getirdiği ölçü, ulusu bölmektedir. 
Yukarıdaki açıklamalara göre, Anayasanın 3 üncü ve 14 üncü maddelerinin ilk fıkraları, 

68 inci maddenin dördüncü fıkrası ile Siyasî Partiler Kanununun 78 inci maddesinin (a) bendi, 
81 inci maddesini (a) ve (b) bentlerine aykırılık nedeniyle, davalı siyasî parti, Siyasî Partiler 
Kanununun 101 inci maddesinin (a) bendi gereğince kapatılmalıdır." 

Sayın milletvekilleri,-bu kararından dolayı, Yüce Mahkemeyi ve kararı veren değerli üye
leri, Büyük Türk Milletinin bir milletvekili olarak saygıyla selamlıyorum. . 

Türkiye bir hukuk devletidir. Anayasa Mahkememizin kararları ve bu kararı, bağlayıcıdır, 
emredicidir. Bu karar, her Türk vatandaşını, makamı ve mevkii ne olursa olsun her siyasî par
tiyi ve her parlamenteri de bağlar. 

Kanunları bilmemek mazeret sayılmaz. Kimsenin, kanunlar yürürlükte iken suç işleme im
tiyazı yoktur ve olamaz. 

— 425 — 



T.B.M.M. B : 3 3 6 . 2 . 1 9 9 2 O . l 

Sayın milletvekilleri, ülkenin bir bölümünde nazik bir durum vardır. Ayrılıkçılığı destek
leyen siyasetler, ora halkına zarar verir. Terör geri teper. Hayat endişesi, bütün ikna metotlarını 
ortadan kaldırır. 

Büyük Türk Milleti, tarih boyunca, devletlerini kurarken, başka hiçbir milletle ortak dev
let kurmamıştır. Egemenliğine, hiçbir başka milleti ortak etmemiştir; bugün de edemez. Bu 
bir gerçektir. 

Anayasa Mahkememizin kararında da görüldüğü gibi, Türk Milleti bir bütündür, bö
lünemez. 

Yine ilmî bir gerçektir ki, Türk Milleti, 24 boydan meydana gelmektedir; bu boylardan 
birisi de, Türkmen gibi, Tatar gibi, Azerî gibi Kürt boyudur. Kürt boyu da ötekiler gibi Türk 
soyundandır ve Kürt, Türkten; Türk, Kürtten ayrılamaz. 

Bu duygular içinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. —Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sanayiini dışa 
bağımlılıktan kurtarmak ve iftalesiyapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, bir Meclis araştırması önergesi vardır; oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük "Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin savunmasını dışa bağımlılıktan kurtarmak, güven altına almak ve netice itiba
riyle dost ve komşu ülkelerin dahi savunma ihtiyaçlarını karşılamak imkânı ortada iken, bu 
ihtiyaçların, Türkiye hakkında hiç de iyi emeller beslemeyen yabancı ülkelerin firmalarına iha
le edilmesi, firma seçiminde bazı çıkarlar gözetilmesi olaylarını incelemek üzere, Anayasanın 
98 ve Meclis İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygıla
rımızla arz ve talep ederiz. 

Necmettin Erbakan 
Konya 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Ahmet Fevzi tnceöz 
Tokat 

Ahmet Remzi Hatip " 
Konya 

Abdulillah Fırat 
Erzurum 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

t. Melih Gökçek 
Ankara 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Ömer Faruk Ekinci 
, . Ankara 

Mukadder Başeğmez 
istanbul 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 
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Ahmet Arıkan 
Sivas 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Musa Demirdi 
Sivas 

Ali Oğuz 
İstanbul 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Zeki Ünal 
Karaman 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
Hasan Mezarcı 

İstanbul 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

AÇIKLAMA : 

Hem kendi savunmamızı emniyet altına almak, hem de birçok dost ve Müslüman ülkenin 
harp silah ve vasıtalarını karşılamak üzere, millî harp sanayiimizi kurmak hayati bir önem ta
şımaktaydı. ' 

Bu maksatla, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı ku
ruldu. Lüzumlu finansmanı karşılamak üzere de "Savunma Sanayii Fonu" adı altında yeni 
bir fon ihdas olundu. Bu fonda bugüne kadar büyük meblağlar, trilyonlar toplanmış durumdadır. 

Bu kadar büyük imkânlara ve aradan 5-6 yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen, maale
sef, tatmin edici bir icraat' gerçekleştirilememiştir. 

Bu yüzden, aşağıdaki hususlann detaylıca incelenmesinde zaruret vardır : 
1. Mukaveleye bağlanmış olan projelerden; 
1.1. F-16 Projesi: Bütünüyle ABD'ye bağımlı, yüksek teknoloji getirmeyen ve büyük öl

çüde ABD'de imal edilen parça ve teçhizatın sadece montajını yapan bir proje olduğu, Türki
ye'de imal edilen tipinin dünyada "Uçan Tabut" diye isimlendirildiği ve ABD'de de imalattan 
kaldırıldığı iddia edilmektedir. 

1.2. Zırhlı Muharebe Aracı Projesi: Amerikan FMC Firmasıyla Türk Nurol Firması or
taklığına ihale edilen bu projeyle ilgili olarak şu iddialar mevcuttur : 

a) FMC - Nurol firmasıyla aktedilen mukaveledeki fiyatlar, dünya piyasasındaki fiyat: 
lardan çok yüksektir. 

b) Şimdiye kadar imal olunan zırhlı araçların MSB tarafından yapılan kabul testlerinde 
birçok kusur ve noksanlıklar tespit edilmiştir. 

c) Projede önemli gecikmeler mevcuttur. 
d) Zırhlı aracın taret ve silah sistemi hâlâ karara bağlanmamıştır. 
1.3. Mobil Radar Projesi : Bir Amerikan Firmasına ihale edilen bu projenin de gecikti

ği, projedeki yerli katkının oldukça düşük olduğu ifade olunmaktadır. 
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1.4. Hafif Nakliye Uçağı Projesi : ispanyol CASA* Firmasına ihale edilmiştir. Aynı tip 
uçak Endonezya'da da imal edilmektedir, önceleri Türkiye'nin alacağı CASA 235 tipini imal 
eden Endonezya, daha sonra daha da geliştirdikleri bir modeli, 250 tipini imal etmiştir. Kabili
yet bakımından CASA 235'ten çok daha üstün olan bu uçağın fiyatının, tspanyollarla anlaşı
lan fiyatın çok altında olduğu iddia edilmektedir. 

2. Müzakereleri Devam Eden Projeler : 
2.1. Çok Namlulu Roketatar Projesi: 4-5 yıldan beri gündemde olan bu proje, bu kadar 

uzun zaman geçmesine rağmen, hâlâ, mukavele akdi safhasına getirilememiştir.,. 
2.2. Helikopter Projesi: 3-4 yıldan bu yana bir türlü mukavele akdi safhasına getirile

meyen bir projedir. 
İhaleye iştirak eden firmaların Türkiye temsilcilerinin, bazı yetkililerin yakınları olduğu, 

bunlar arasındaki rekabetten dolayı, firma seçiminin geciktiği söylenmektedir. 
Netice Olarak : 
Savunma sanayii, dışa bağımlılıktan kurtulmak, kendi savunmamızı eri kâmil manada sağ

layabilmek bakımından hayatî önem taşımaktadır. Ancak, bu kadar büyük malî imkânlara, 
Türk sanayiinin ve bu meyanda MKE'nin teknik kabiliyetine rağmen, hâlâ, Türkiye hakkında 
hiç de iyi emeller beslemeyen ülkelerin firmalarına projeler ihale edilmekte, firma seçiminde 
kullanılan kriterler ile, tespit edilen fiyatlar hakkında da çeşitli iddia ve isnatlarda bulunul
maktadır. 

Durumun açıklığa kavuşması, ortada dolaşan iddia ve isnatların ortadan kaldırılması ba
kımından, konu hakkında, Anayasanın 98 ve Meclis içtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması açılması faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz : 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Doğru Yol Partisi Grup Baskanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana 
Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile SosyoMemokrat Halkçı Parti Grup 
Baskanvekilleri içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Küçük 
Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Affına Dair 
Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in Küçük ve Orta Tarım işletmelerinin (Küçük ve 
Orta Çiftçilerin) T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçla
rına Tahakkuk ettirilen Faizlerin Affına ve Ödenmiş Olanların da İadesine İlişkin Kanun Teklifi; Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Küçük ve 
Orta Çiftçilere Verilen Ziraî Kredilerin Faizlerinin Silinmesine, Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/136, 2/95, 2/96) (S Sayısı : 19) (1) 

(1) 19. S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Mil
letvekili Mahmut Alınak'ın, Küçük Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Affına Dair Kanun Teklifi; Denizli Milletve
kili Adnan Keskin'in, Küçük ve Orta Tarım İşletmelerinin (Küçük ve Orta Çiftçilerin) Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçları
na Tahakkuk Ettirilen Faizlerin Affına ve Ödenmiş Olanların da ladesine İlişkin Kanun Tekli
fi; Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerince Küçük ve Orta Çiftçilere Verilen Ziraat Kredilerin Faizlerinin Silinmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma

sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyenler lütfen işaret buyursunlar. 
ANAP Grubu adına Sayın Kahveci, DYP Grubu adına da Sayın Osman Özbek. 
Buyurun Sayın Kahveci. 
ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; bugün görüşülmekte olan kanun teklifi konusunda, komisyonda da değerli milletve
kili arkadaşlarımız lehinde ve aleyhinde beyanlarda bulundular. Burada, herhalde, biraz son
ra, eski Ziraat Odaları Birliği Başkanı arkadaşımız da gelip, teklifin muhtemelen lehinde ko
nuşacak., 

Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var : Herkes çiftçi dostu olduğunu iddia ede
cek; biz de çiftçi dostu olduğumuzu iddia edeceğiz. Sorun acaba nedir? Burada borçları affe
dilmek istenen çiftçiler, gerçekten, doğal afetlerden dolayı, kuraklıktan dolayı, selden dolayı, 
dondan dolayı zarara uğrayıp da borçlarını ödeyemeyen çiftçiler midir, yoksa... 

LATİF SAKICI (Muğla) — ANAP'tan daha doğal afet olur mut,. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — ... Ziraat Bankasından aldığı borcu, diğer çiftçi hem-

şerileri gibi, diğer çiftçiler gibi ödemeyi akıl etmeyip de, o parayla kendi ihtiyacını karşılamayı 
tercih edenleri mi affediyoruz? Bunu dikkatle düşünmemiz, tartışmamız gerekir. Çünkü, tabiî 
afetlerle karşılaşmış çiftçilerin borçlarının ertelenmesi, faizlerinin düşürülmesiyle ilgili, zaten 
geçmişte yetkiler kullanıldı ve devamlı olarak da kullanılıyor. Ayrıca, onların vergilerinin de 
ertelenmesi usulü devamlı olarak kullanıldı. Sorun, devletin bankasına, Ziraat Bankasına kar
şı olan yükümlülüklerini yerine getirmesi mümkün iken, getirmeyenlerin affı mıdır? Bu şekil
de bu teklif kanunlaştığında, bundan yararlanacak olanları affedersek, faizlerini affedersek, 
aynı köyde hali vakti, affedilenlerden daha kötü olup da, daha bilinçli, daha namuslu davra
nıp borcunu ödeyenlere karşı acaba ne diyeceğiz?.. 

İBARAHİM GÜRDAL (Bursa) — Namustan neyi kastediyorsun, onu cevaplandır. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Sorumu dikkatli dinleyin. 
BAŞKAN — Sayın Gürdal, Sayın Kahveci açıklıyor. Lütfen... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Aynı köyde, hali vakti, bu borcunu ödemeyenden da

ha kötü olupda, borcunu ödeyenler yar... Yine aynı ziraî şartlarda, aynı iklim şartlarında 
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çalışmışlar; ama, biri borcuna daha büyük sadakat göstermiş -afet mafet yok köyde- öbürü 
göstermemiş!... , 

Devlet olarak biz, devletlik görevimizi yapıyor muyuz? Yani, hali vakti kötü olan ödemiş, 
hali vakti biraz daha iyi olan, çeşitli sebeplerden, ödemeyi akıl etmemiş, "belki, bir gün gelir, 
affolur" diye, özellikle ödememiş... Bunu düşünmemiz lazım. 

Burada, 'sosyal adalet ilkelerini ne şekilde zedeliyoruz?', bunu tartışmamız lazım. 
Dara düşen çiftçinin karşısına kimse çıkamaz. Dara düşen çiftçiye yardım edelim. Afetler

le karşılaşanlara yardım edilmiştir; ama, aynı şartlarda biri ödemiş, biri ödememiş... Bugün 
karşımıza gelen, bu toplumu rahatsız edebilecek tablo, budur. 

Sosyal adaleti zedeleyebilecek bjr uygulamayla karşı karşıyayız. Gerçekten, başka türlü 
büyük afetlerle karşılaşmış; diyelim ki, evin reisi vefat etmiş; tarlayı sürecek, traktörü kullana
cak kimse kalmamış... Bu tip olaylar olabilir/bunları affedelim; ama, borcunu kasıtlı olarak 
ödememiş kişileri affettiğiniz zaman, toplum vicdanında bir yara açarız endişem var. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — DYP'liler borcunu ödemiş, ANAP'Iılar ödememiş!.. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, lütfen... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Faiz almak vicdanlı bir tutun mu Sayın Kahveci? Faizi 

ödememiş... 
BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesmeyelim. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Bir teklif getirin, faizi kaldıralım. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Faiz konusunu yüksek buluyorsanız, peki, "ödeyenler 
nasıl ödemiş?.." diyorum. Aynı köyde, biri ödemiş, biri ödememiş... Ziraat Bankasına sorun... 
Ziraat Bankasındaki rakamlar elinizdedir; Sayın Bakan da, zannediyorum onları açıklayacak. 
Toplam çiftçi kitlesinin acaba yüzde kaçı borç takmış, sayı olarak yüzde kaçı?... Parasal olarak 
da sayısal olarak da rakamlar var... Biz hükümetten ayrıldığımız zaman bu rakamlar bizde vardı... 
Şimdi faizler belki biraz daha artmıştır. Yeni rakamlarla bu gelecektir. 

Burada affettiğiniz para, yine çiftçiden aldığınız paradır; yani yükümlülüğünü yerine ge
tirme gücü olan çiftçi borcunu ödememişse, bunu affederek, yine çiftçiye kötülük yapıyorsu-

. nuz. Nereden kötülük yapıyorsunuz... Bu kaynağı bütçeden vereceksiniz. Bu kaynağı, borçları 
silmek için bütçeden vermek yerine, çalışkan çiftçiye, sera kurmak için ağılını genişletmek için, 
daha fazla yem kredisi vermek için kullansanız, hem memlekete ve hem de çiftçiye daha fayda
lı olmaz mı? 

"Sosyal adalet" diyoruz, "fiyatları ucuzlatalım" diyoruz, "üretimi artıralım" diyoruz... 
İşte, bu yaptığınız iş, üretimi artırmaz. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Esas hayal o! 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bizden yapıcı muhalefet istiyorsunuz; işte, yapıcı mu

halefet yapıyoruz! Size diyoruz ki : Bu yaptığınız şey üretimi artırmaz; aynı köy içinde ayrılık 
yaratır. Borcunu ödeyen adam, "ben ödedim de, o niye ödemiyor?" diye, size kızacaktır. 

Bu affettiğiniz borçlar için Ziraat Bankasına Hazineden tahsis edeceğiniz kaynak zanne
diyorum şu anda 1 trilyon lira. Sayın Özbek. Bildiğim kadarıyla, şu sırada bir seranın maliyeti 
İ00 milyon liranın altında; yani 1 trilyon lirayla, en aşağı 10 bin sera kurulabiliyor. "10 bin 
seranın sebze üretimine katkısı ne olur; 1 trilyon liralık yemin, hayvan sayımızın artmasına, 
et üretimimizin artmasına katkısı ne olur?" bunları düşünmemiz lazım. 
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Biz, size, yanlış iş yapıyorsunuz diyoruz; ama, doğrusunu da göstermek zorundayız. Çün
kü, sadece, "yanlış yapıyorsunuz" diyerek sizi burada tenkit etmemiz, sizin bize geçmişte yap
tığınızı aynen yapmak olur! Biz, size, doğruyu da göstermek durumundayız. Bunu, bu kayna
ğı, üretimi artırmak, verimliliği artırmak için kullansanız, hem çiftçi için hem de memleket 
için daha hayırlı bir iş yapmış olursunuz. 

ANAP Grubu adına söylemek istediğim son söz şudur : icraatınızla, sosyal adaleti zede
lediğiniz kanaatindeyiz. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Siz niye ödemediniz çiftçiye olan borçlarınızı? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Mağdura, afetle karşılaşmış olana yardıma, evet; ama, 

vatandaşlık bilincini ihmal edene biraz daha dikkatli davranmanız lazım. 
Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Özbek; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA OSMAN ÖZBEK (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; özür dilerim, bir iki gündür, soğuk nedeniyle sesim kısıldı. 
Küçük Çiftçilerin TC Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizle

rinin Affına Dair Kanun Teklifi hakkında grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere söz aldım. 
Beni kürsüye, 11,5 yıldır -Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanlığı yaptığım sürede -çektiğim 
ıstıraplar, gördüğüm tecrübeler getirdi ve başkanlığını yaptığım bu kesime ilişkin bir kanun 
teklifinin bugün huzurlarınızda müdafaasını yapma durumundayım; bu vazifenin bana düş
mesinden dolayı da kıvanç içindeyim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, aslında bir af teklifi değil; bu, küçük çiftçilerin, alıp da, faiziyle bir
likte ödeyemediği, acze düştüğü borçlarının ödenmesine dair bir kolaylık teklifidir. Bu, idarî 
takibe girmiş, o sırada ödenmediği için kanunî takibe uğramış borçların, bundan sonraki dö
nem için getirilecek masraf ve faizlerinin affıdır. 

Küçük çiftçiler, Türkiye'de, 3 milyon 600 bin çiftçi ailesinin yüzde 84'ünü kapsar ve tarım 
alanlarının yüzde 41'ini bunlar işler. Bunlar, ürettikleri ürünlerden elde ettikleri gelirlerle ken
dilerini zor beslerler; küçük çiftçi oldukları için, 2 300 civarındaki tarım kredi kooperatiflerin
den kredi alırlar. Büyük çiftçiler, malumuâliniz, Ziraat Bankasından kredi alırlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifi kapsamı içerisinde olan ve gerek ana parası, gerek 
işletme kredisi, gerekse yatırım kredisi toplamı 5 milyon liraya kadar borç alan çiftçiler -bunlar 
bir yıllık borçtur- idarî takibe uğradığı andan sonraki safhada, cezalı faize muhatap olurlar. 
Farz edelim ki, değerli arkadaşlarım, yüzde 50 faizle 5 milyon lira kredi alan bir küçük çiftçi, 
vadesi geldiği vakit, bir yıl sonunda, borcunu ödeyemiyorsa, 7,5 milyon liralık bu borcu, ban
ka veya tarım kredi kooperatifi idarî takihe alır, "bir sene içinde bunu öde" der. Takibe aldığı 
o borç vade nihayetinde başlamak üzere yüzde 65 faizle devam eder. Yine ödeyemezse, 7,5 mil
yonluk bu borca, yüzde 65 faiz uygulanarak 4 milyon 875 bin lira daha eklenir ve bu borç, 
diğer yıl sonunda 12 milyon 375 bin liraya yükselir; banka veya kooperatif de, "bunu kanunî 
takibe aldım" der. 

Küçük çiftçi, kendini geçindiremeyen çiftçidir. Tarım kredi kooperatiflerine kayıtlı, 1 mil
yon 600 bin civarında küçük çiftçi vardır. Bu çiftçilerin hepsi kredi kullanırlar. Diğerleri, 3 
milyon 600 bin son yapılan tarım istatistiklerine göre de 4 milyon -çiftçi ailesinin 2,5 milyonu, 
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Ziraat Bankasından kredi kullanır. Bu teklifi getirenler "işte, o idarî takibe giren 7,5 milyon 
liranın yarısını 3 ay içinde ödeyin, diğer yansını da yıl sonuna kadar ödeyin, idarî takibin baş
langıcından bu teklifin yasalaştığı güne kadar olan süre içinde işleyen faizlerin yarısını da ve
rin, kalan yarısını almayalım ve bu suretle borçlarınızı, faizleriyle birlikte ödemiş olun" de
mek istemektedirler. Bu kanun teklifinin yasalaştığı tarihe kadar, şayet kanunî takiCe uğramış 
çiftçiler varsa -ki, bunlar 12 milyon 375 bin lira ödeyeceklerdir- onlara da "gelin, bunu iki tak
sitte ödeyin; kanunî takibin başlangıç tarihinden, bu teklif kanunlaşıncaya kadar geçen sürede" 
size, bankaca veya kooperatifçe uygulanan yüzde 65 cezalı faiz, masraf, komisyon vesaireleri 
almayacağız" deniyor. Bunun neresi adaletsizdir? 

Evet arkadaşlarım, ödeyenler ödemişlerdir; ödeme gücü olmuştur, borç almıştır, harç al
mıştır; ama, ödeyemeyenler güçsüzdür. Çiftçi, daima sözünün eridir, borcunun eridir. Bunu 
yanlış tefsir etmeyin. Bu sosyal adaleti getirecek bir tekliftir. Yeterli değildir; bunu söyleyebilir
siniz. Sosyal adalet mevzuunda borcunu ödeyememiş, acze düşmüş kişiye bir üretim şevki ver
mek mi lazım; yoksa, zaten kooperatiflere, bankaya ipotekli olan malını satmak mı lazım? Bun
ları satarsanız kim alacak, bu insanlar ne olacak?.. 

Değerli arkadaşlarım, bunu misal olarak arz ettim. Aslında bunun, borç affı, faiz affı 
olmadığını tekraren söylemek istiyorum. Bu neden böyle oldu? Sizlere bunu söyleyeyim : Çift
çi ihmal edildi de, bu durum oldu. Tahminime gö.re, araştırmama göre, bu teklife muhatap 
459 bin çiftçi ailesi var ve bunların yüzde 80 küsuru tarım kredi kooperatiflerinden kredi alan
lar... Hesaplandığında, borçları da aşağı yukarı 900 milyar liraya varıyor. Bu teklifin kanun
laşmasıyla bunu ödeyebilecek olanlar, ödeyenler, nefes alacaklardır. 

Bu neden böyle olmuştur?.. Evet, Sayın Kahveci Beyin ifade ettiği 5254'sayılı Tabiî Afetler 
Kanunu var; ama, bu kanun değiştirilmeli. Bu kanunu değiştirecek önerileri getireceğiz. Bu 
kanun, "Bir afet karşısında tüm tarım varlığının yüzde 40'ıni kaybetmedikçe, çiftçi bu kanun
dan istifade edemez" der. Bir don olmuştur.,. Sebze bahçeniz, meyve bahçeniz yahut ekininiz 
tümüyle harap olmuştur; ama iki tane hayvanınız vardır, bir de traktörünüz yahut bahçe trak
törünüz vardır... Onlar bir değerdir, oradaki mahsul de bir değerdir; toplarlar, "mahsul yüzde 
20 tutuyor; yüzde 40 ziyan olmamış" derler... Aslında hiçbir şeyi kalmamıştır; çünkü don ol
muştur, sel olmuştur. Bu nedenle, kanun sakattır. O alet, zaten çiftçinin üretim aracıdır. Velha
sıl, tabiî afetler nedeniyle istifade edenler, zaten bu teklifin içinde yok. 

Tabiî afeti de bir kenara bırakıyorum; bilesiniz, biz büyük afetlere uğradık. Uzun zaman
dan beri tarım ürünlerine yeterli fiyat verilmemektedir. Enflasyonun nerede başlayıp, nerede 
bittiğini biliyorsunuz... Bunun mücadelesini verdik; muvaffak olamadık. Seçim seneleri biraz 
yüksek fiyat, biraz peşin para verilir; onun dışında, çiftçiye hiçbir şey yoktur! 

Ürün girdi fiyatları ile, ürün arasındaki, pariteye hiç dikkat edilmemiştir; yani, uzun za
mandan beri yeterli seviyede ve maliyet esasına göre bir fiyat verilmemiştir Türk çiftçisine. Çiftçi, 
işte bunun için, aldığı parayı ödeyememektedir. Bu küçük çiftçi 100 dönümle ne yapar?. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sekiz senede sermayesinin yüzde 80'ini yediğini de 
söyle... 

OSMAN ÖZBEK (Devamla) — Arz edeceğim. 
Sadece şunu söylemek istiyorum : 1990 yılında, tarım ürünlerine verilen fiyatlarla, ürün

lerin üretimi için kullanılan girdi fiyatları arasında tersine bir oran vardır. İstatistiklerimize 
bakınız: 1990 senesinde tarım ürünlerine verilen fiyat artışları ortalama yüzde 47-48 civa-
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rındadır; ama, girdi fiyatlarındaki artış yüzde 84'tür. Biz, bir evvelki seneye nazaran yüzde 
84 4aha fazla masrafla ürün yetiştiriyoruz, buna karşılık yüzde 48 fiyat farkı alıyoruz. 

| -
Faizlere gelince: 1980'den sonra faizler yüzde 22-24 idi. Şimdi faizler yüzde 34-55'tir. Bu 

faizle aldığınız parayı atacaksınız toprağa!.. Evvelki sene Konya'ya hiç biçerdöver girmedi; bi
liyorsunuz, Orta Anadolu mahvoldu... Küçük çiftçi nereden alsın da versin bunu; hasar tespit 
çalışmaları bir bayrama rastladı; üç dört gün bayram tatili, iki gün de hafta tatili sürdü; yedi 
gün yapılacağı açıklanan bu değerleme çalışması için tarım müdürleri ancak iki gün çalıştılar 
ve böylece birçok yere de uğranamadı. 1983 yılında, KİT'ler ve tarım satış kooperatiflerince 
satın alınan, desteklenen ürün sayısı 22 idi> bu, 9'a düştü. Kredi alan çiftçi, ürününü yetiştire
cek, bunu devlet mi alacak, kooperatif mi alacak denildi ve devlet dedi ki, "ben şu şu ürünleri 
desteklemeden çıkarıyorum." Bir tek geçen sene, Mesut Yılmaz Bey, benim de ricam üzerine, 
bu 9 ürüne tarım satış kooperatiflerinin satın aldığı 8 çeşit ürün daha ekledi, üzüm, incir, pa
muk, ayçiçeği, soya gibi ürünleri. Daha doğrusu bu ürünleri bir tek geçen sene desteklemeye 
aldı ve tarımda, desteklemeden ayrılan bir politikayla, kavrula kavrula bugünlere geldik. 

Sübvansiyon politikası yeterli değildi, bir aldatmacaydı; adı vardı, kendi yoktu. Rakamla
rı söyleyebilirim size; 1985'te 224 miyar lira sübvansiyon yapılmış; bunun 197 milyarı gübreye 
27 milyar lirası da yeme. Yeme yapılan bu sübvansiyon 1990 yılında kaldırıldı. Tohumlukta, 
sütte, ette, projeli hayvanda, sunî tohumlamada, ithal damızlıkta sübvansiyonlar oldu. 1987*de 
bütün çiftçiye 453 milyar, 1989'da 1 trilyon 164 milyar, 1990'da 1 trilyon 580 milyar sübvansi
yon yapıldı; bunun da 1,3 milyarı gübre, geri kalanı, diğer tarımsal ürünler için verilen sübvan
siyondur. 

Değerli arkadaşlarım, bu sebeple göç başlamıştır. Doğuyu gidin görün... Şimdi kar var, 
giremezsiniz; ama, ben ağustos ayında gittim; Van'da, İran'dan gelen koyun kesiliyor; Van ve 
civarında meralar boş, Ağustosun sonunda Erzurum'a geçtim; Erzurum'da İran'dan gelen ko
yun kesiliyor, pazarda İran'dan gelen koyun satılıyor... Hasankale'ye, Pasinler'e gittim; mera
lar boş. Köyler boş, buralardan göç var; bunu, 1990 nüfus sayımı da gösterdi. Doğu vilayetleri
nin nüfusu, 1990 nüfus sayımında, 1985 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarının altına düştü. 

Şimdi gelelim sübvansiyon paralarının ödemesine. Et sübvansiyonu, ilaç sübvansiyonu, süt 
sübvansiyonu, üç ay, beş ay, altı ay, dokuz ay ödenmedi... Hayvan beklemez ki, süt sübvansi
yon alacak da, yemine katkı yapılacak diye; ama Ziraat Bankası bekletir... 

Netice itibariyle, üretici, satın alma gücünü kaybetmiştir. Bu kayıp on yıl içerisinde yüzde 
30 civarındadır. Bu kayıpla çiftçinin nesini alacaksınız? Niçin buna karşı geliyorsunuz?! Bu, 
aslında bir şey değildir; bunun arkasının gelmesini temin edeceğiz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir de şunu söylemek istiyorum : Asıl bizi üretimden uzaklaştıran 
politika, çiftçiyi borcunu ödeyemez duruma getiren politika, ithal edilen tarım ürünleri ve gıda 
maddeleri politikasıdır. 

Biliyor musunuz ki, 1983 yılında ithal edilen tarım ürünlerinin toplam bedeli 343 milyon 
dolardı? Bu rakam, 1990 yılında 2,7 milyar dolara çıktı. Üreten değil, tüketen bir ülke olduk; 
bu ekonomik politika sayesinde, bu serbest pazar ekonomisi sayesinde, bu kapitalist politika 
sayesinde. Fakir daha fakir, zengin daha zengin oldu... İşte, biz çiftçiler bunların seyyiesini 
çektik. (DYP, SHP ve RP sıralarından alkışlar) Bunları, bu kürsüden sizlere, muhterem arka
daşlarıma arz edebilme imkânını sağladığı için, Cenabı Hakka şükrediyorum. 
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Grup olarak biz bunu getirdik; bunun çıkarılmasının şeref payı hepinizin olacaktır. 
Saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbek. . 
Hasta olan ses tellerinizi epey zorladınız; geçmiş olsun. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Azimet Köylüoğlu; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, 
Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili, değerli milletvekili arkadaşlarım; Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoglu, Adana Milletvekili Sayın 
Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Sayın Turhan Tayan ile, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Sayın Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Sayın Mah
mut Almak ile, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin ve tarafından verilmiş olan, Küçük 
ve Orta Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının Faizleri
nin Silinmesine İlişkin Yasa Teklifi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşle
rini arz etmeden önce, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda Türkiye Cumhuriyetini yönetmekte olan Hükümetimizin 
çıkardığı, 30 Aralık 1991 gün ve 91/2570 sayılı Kanun hükmündeki Kararnamenin Sayın Cum
hurbaşkanımızca veto edilmesinden sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilen 
bu yasa teklifiyle ilgili düşüncelerimizi arz etmeden örice, tarıma ilişkin bazı tespitlere geçmek 
istiyorum. 

Türkiye gibi, ekonomisi halen büyük ölçüde tarıma dayalı ülkelerin kalkınmasında, tarım 
kesimine büyük görevler düşmektedir. Ülke nüfusunun giderek artan besin maddeleri ihtiyacı, 
tarım kesiminden karşılanmaktadır. Tarıma dayalı yerli sanayinin işleyeceği hammaddeleri, sa
nayileşmek için gerekli dövizi temin ve gerekli sermaye birikimini sağlamak, yine tarımdan bek
lenmektedir. 

Türkiye'de halen, nüfusun büyük bir çoğunluğu tarımda çalışmakta ve tarım, bir iş ve 
geçim kaynağı olmaktadır. Ayrıca, tarımda çalışanlar, sanayi mallarının önemli bir.kullanıcısı 
ve tüketicisi durumundadırlar. Bu bakımdan, sadece ekonomik nedenlerle değil, aynı zaman
da sosyal nedenlerle, tarımsal sorunlara çözüm bulmayı, sağlıklı ve dengeli bir ekonomik geliş
menin gerçekleşmesi İçin gerekli görmekteyiz. Tarımın bu hayatî önemine karşın, 1980 sonrası 
dönemde, "artık sanayileştik" türünden abartılı yorumlarla, tarıma ayrılan kaynaklar azal
mıştır; sektör, devletin koruyucu ve destekleyici işlevinden yoksun bırakılmıştır; Türkiye tarı
mı, serbest piyasa ekonomisi kurallarına terk edilmiştir. Desteklemelerin kapsamını daraltıp, 
fiyatları düşük tutan; iç ticaret hadlerini, tarım ürünleri aleyhine geliştiren; girdi fiyatlarını, 
serbest piyasa koşullarına terk eden fiyat politikalarıyla, tarım kesimi, üretken olmayan ticaret 
kesiminin hesabına, sürekli kaynak yitirmiştir. 

Türkiye tarımının, kendisine özgü koşulları dolayısıyla, serbest piyasa kurallarıyla yön
lendirilmesinin pek kolay olmadığını, bunun, yapısal sorunları derinleştirdiğini ve kırsal kesi
min yoksullaşmasına neden olduğunu, 1980-1990 döneminde yaşayarak öğrenmiş buluyoruz, 

1980-1990 dönemini iki aşamalı olarak tahlil ettiğimizde şu gerçeklerle karşılaşıyoruz : 1980 
yılında bir litre mazot için, Türk çiftçisi, 3 kilogram buğday bedeli öderken, 1990 yılında aynı 
köylü, 3,79 kilogram buğday vermek zorunda kalmıştır. Gene 1980 yılında, bir dekar araziyi 
sulayabilmek için, 1,9 kilogram pamuk satan çiftçi, 1990 yılında 4,98 kilogram pamuk satmak 
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zorunda kalmıştır. Gene 1980 yılında 1 kilogram tarım ilacı alabilmek için 13,74 kilogram pa
muk veren çiftçi, 1990 yılında 22 kilogram pamuk vermek zorunda kalmıştır. 1980 yılında, as
garî ücretle çalışan bir işçinin günlük ücreti için Türkiye köylüsü 58 kilogram şeker pancarı 
verirken, 1990 yılında 110 kilogram şeker pancarı vermek suretiyle bu işçiyi çalıştırmak zorun
da kalmıştır. 1980-1990 arasındaki dönemde fındık fiyatları 31 kat artarken işçilik ücretleri 86 
kat artmıştır, mazot fiyatları 58 kat artarken ilaç fiyatları 69 kat artmıştır. Gene 1980-1990 dö
neminde çay fiyatları 36 kat artarken işçilik ücretleri 86 kat; çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları 
26 kat artarken, asgari ücret 86 kat, ilaç fiyatları 69 kat ve sulamanın -dekar olarak- fiyatları 
ise 112 kat artmıştır. 

Bütün bu gerçekler gösteriyor ki, Türkiye tarımı, 1980 ilâ 1990 yıllan arasında, önemli 
ölçüde, köylünün aleyhine bir gelir kaybına uğramıştır. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine, Türk köylüsünün, borcunu ödeyememesinin gerçek 
nedeni, son yıllarda izlenen ekonomik ve tarımsal politikalardır. Bu tarımsal politikalar nede
niyle, devlete borcunu ödeyemeyen çiftçileri, borcuna sadık veya değil, namuslu veya namus
suz diye ayırma düüncesine, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak katılmıyoruz. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Bütün Türk köylüsü, borcuna sadık insanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle, bugün köylü
nün borcunu ödeyemeyişinin, acze düşmesinin gerçek nedeni izlenen ekonomik ve tarımsal po
litikaların, destekleme politikalarının, fiyat politikalarının yanlış, köylünün satın aldığı bütün 
girdilerin pahalı, sattığı ürünün ucuz olmasından kaynaklanmaktadır. Bugün bir kilo buğday 
ile bir litre su alınamamaktadır. Bugün, "Türkiye köylüsü, üçüncü sınıf bir kıraathanede bir 
bardak çaya 500 lira, 700 lira veriyor; fakat, Türkiye köylüsünün ürettiği 1 kilogram buğday 
700 lira etmemektedir. Türkiye köylüsünün 1 litre sütü, 1 litre sudan ucuzdur. Türkiye köylü
sünün 1 kilogram tahılı, bir kıraathanede içilecek bir bardak çaydan ucuzdur. 

Bu denli yoksulluğa bırakılmış olan insanların, evlerindeki üç beş eşyayı, gelin olduğu za
man annesinin vermiş olduğu çeyiz sandığını, bir kat yatağını, artı üç tane koyununu satarak, 
icra memurları kanalıyla satarak, bunlardan elde edilecek 900 milyar veya 1 trilyon civarında 
bir parayı almak, Türkiye Cumhuriyeti Devletine yakışmamaktadır. Atatürk'ün, "Bu milletin 
efendisi köylüdür" dediği insanların yatağını icra kanalıyla sattırmak, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
yakışmamaktadır. Parlamentomuzun, köylümüzün yatağını, çeyiz sandığını, iki tane koyunu
nu sattıran bu tatbikata son vereceğine, geçit vermeyeceğine inanıyor ve bu kanun teklifini, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak destekliyoruz. 

Yalnız, Grubumuzun bu konuda bir değişiklik önergesi vardır; o da şudur : "Kanunun 
yayımı tarihinden sonra üç ay içeresinde yarısı ödenecek" diye bir madde vardır; Grubumuz, 
bunu üç ay değil, altı ay şeklinde bir değişiklikle Yüce Meclisin huzuruna getirecektir. 

Meclisin, bu teklifi kabul edeceğine; bunun, Türkiye köylüsüne nefes aldıracağına inanı
yorum. Bu duygularla Yüce Meclisi saygılarımla ve sevgilerimle selamlıyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüöğlu. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; borcunu ödemekte zorluk çeken çiftçilerimizin faiz borçlarının affı ile ilgili bu teklife pren
sip olarak katılıyoruz. 
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Muhterem üyeler, sözümün başında kötümser bir beyanla söze girmek istemezdim; ama, 
üzülerek ifade edeyim, son on yılda Türkiye'de tarım fevkalade geri bırakılmıştır, fevkalade 
ihmal edilmiştir. Son on yılda; tarıma hizmet veren muhterem tarım bakanları; o politikaları 
uygulayan hükümetler; tarımda yapılan birtakım müspet hizmetler de vardır... Mesela, tohum
culuk ıslah edilmiştir, verim artırılmıştır; bu doğrudur; teknoloji gelişme sağlanmıştır, doğru
dur, ancak, genel yapısına baktığımız zaman, çiftçinin gelir durumunda gerileme olduğunu, 
tarımın esas itibariyle ihmale uğradığını görüyoruz. Bunu, programdaki ve planlardaki rakamlar 
bize söylemektedir. Bakın, 1970'li yıllarda (1976'da, 1977'de) tarım sektörünün millî gelirden 
aldığı pay, yüzde 28 mertebesindedir. Bugün bu yüzde 14-15 mertebesindedir. Tabiî, burada 
şu söylenebilir; efendim, sanayi gelişiyor, hizmet sektörü gelişiyor; ama, tarımda toprakları bü-
yütemezsiniz, geliştiremezsiniz; ancak verimi artırabilirsiniz, ama onda da buğday üretimini 
nihayet bir miktar artırırsınız... 

Bunu da söylemek mümkün değil; zira, 1974'te, 1975'te, 1976'da Türkiye'de senede 24 
milyon ton buğday üretilmiştir, bugün de bu aşağı yukarı aynı mertebededir. 

Sabit sermaye yatırımlarına baktığınız zaman, tarımın yine ihmal edildiğini görüyorsu
nuz. Plan rakamlarına göre, kamu ve özel sektör olarak, 1977'de, toplam sabit sermaye yatı
rımlarının yüzde 13'ü tarım sektörüne yapılmış, 1990'da bu oran yüzde 6,4'e düşmüş, aşağı 
yukarı yarı yarıya azalmış. Tarım sektörüne yatırım azalmıştır... 

Yine, çiftçinin alım gücünü anlamak bakımından, şu örneği vereyim : Türkiye'de 1977 
yılında 40 bin traktör ihmal edilmiş, 35 bin traktör ithal edilmiş ve çiftçimiz 75 bin traktör 
satın almış. Bendeniz o dönemde Ziraî Donatım Genel Müdürüydüm, bu uygulamaların için
deydim ve biz çiftçiye traktör yetiştirmekte zorluk çekerdik. 1989'da ise Türkiye'nin toplam 
traktör üretimi 19 602'dir -sembolik mahiyette bazı markalar dışında, traktörde zaten ithalat 
yok ve çiftçinin traktör alımı 19 602'dir; 75 binden 19 602'ye düşmüştür; gerileme burada da 
görülmektedir. V 

Bir de, tarımda yaşanan bugünkü sıkıntının birinci sebebi, millî gelirden yatırıma ayrılan 
payın tarıma giden kısmının yarı yarıya azalmış olmasıdır dedim, 

Türkiye'de tarımı etkileyen diğer politikalardan biri de, maalesef, tarım ürünleri ithalatı
dır. Bakın, tarım ürünleri ithalat istatistiklerinden rakamlar çıkardım : Beşer yıllık periyotlar
la gıda maddesi ve tarım ürünü ithalatı, 1965'te 30 milyon dolar, 1970*te 7 milyon dolar, 1975'te 
123 milyon dolar, 1984'te 124 milyon dolardır; 1985'te bu rakam 862 milyon dolara, 1990'da 
ise 2 milyar 485 milyon dolara çıkmış. Yani, Türkiye, 1990'da 2,5 milyar dolarlık tarım ürünü 
ithal etmiş. Tabiî bu, kaynakların dışarıya transferi demektir; Türkiye'nin, bu lüksü, bu zen
ginliği taşıması mümkün değil; ayrıca bunu borçlanarak yapıyorsunuz ve bu borçlar için de 
her sene dışarıya milyarlarca dolar borç ödüyorsunuz! Yani, tarımı etkileyen ikinci sebep bu. 

1983'ten itibaren, Anavatan Partisi Hükümetleri zamanında, süratle, sigara ithalatının ser
best hale getirildiğini gördük. O zaman gerekçe, "Türkiye'ye kaçak sigara giriyor; bunun itha
latını serbest hale getirelim ve bundan vergi alalım" idi ve "süratle yerli imalata döneceğiz; 
ithal sigara olmayacak" deniyordu. Halbuki, Türkiye'ye 1990'da 312 milyon dolarlık sigara 
ithal edilmiş. Bizim, meşakkatle çalışan tütün çiftçimiz, geliriyle geçinemezken, biz, Ameri
kan çiftçisini zengin etmek için, ithalatla, onlara yılda 2 trilyon lira para gönderiyoruz. 

Bunlar tarımda takip edilen yanlış politikalardır. 
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Yine 1980 sonrasında hayvancılığımızı bu hale getiren politikalar, hayvan ürünleri ve et 
mamulleri ithalatıdır, süttozu ithalatıdır ve benzeri birtakım gıda maddeleri ithalatıdır; 2,5 milyar 
dolarlık ithalatın içinde bunlar da vardır. Bugün tarım sektörünün içinde bulunduğu sıkıntı
nın sebepleri bunlardır. 

Biz, tarım sektörünün millî gelirden yatırım olarak aldığı payları artırmamışız, bilakis ge
riye götürmüşüz, yarıya düşürmüşüz; ayrıca kendi çiftçimizin ürettiği mallar yerine, dışarıdan, 
damping fiyatlarla gelen et ithal etmişiz, sigara ithal etmişiz ve çeşitli tarım ürünlerini ithal 
etmişiz. Tabiî, bütün bunlar da, bugün çiftçimizi içinden çıkılmaz bu zor şartlara getirmiştir. 

Bugün bir traktörün tanesi 60-70 milyon liradır. Tabiî bu, belki üç ay önceki rakamdır. 
Her ay fiyatların şu kadar arttığı bir ülkede, bu rakamları takip etmek de mümkün değil. İn
şallah yeni Hükümet enflasyonu öncelikle belli bir noktaya düşürür; böylelikle, istikrarlı bir 
fiyatla ve ondan sonra da tarıma aktarılacak olan yeni kaynaklarla, tarım sektörünün gelişme
si ve kalkınması sağlanmış olur. 

Tarımla ilgili olan bu kanun teklifi yerindedir; ancak, bu kanun teklifini, tarımın gelişme
sini sağlayacak yeni tedbirlerin ve projelerin de takip etmesi gerekir. 

Bir hatırlatmadır, arz ediyorum : 1984-1988 arasında, yani koalisyon hükümetleri döne
minde -şimdiki Hükümetin bir kanadı da, öbür kanadı da o koalisyonun içindeydi; belli 
dönemlerde- biz, hayvancılığı geliştirmek için çiftçiye faizsiz kredi vermişizdir, tît ve Balık Ku
rumu ve Şeker Şirketi vasıtasıyla, küçük çiftçilere besicilik yapması için, -banka kefalet mektu
bu da aranmadan- köydeki insanlardan yedi kişinin yedi dürüst insanın birbirine müteselsil 
kefaletiyle 20'şer başlık hayvan alımı kredisi verilmiştir. Bu hayvanları dört ay besleyen çiftçi, 
-tabiî, bu krediler faizsiz olarak verilmiştir- bu dört ayın sonunda getirip Et ve Balık Kurumu
na bunları teslim etmiş, borcunu ödemiş, kârını da cebine atmıştır. 

Bu sistem, o zaman başarıyla çalıştı. O zaman, Dünya Bankasının Türkiye'ye gelen heyet
lerinin müzakerelerinde zaman zaman bulunmuşumdur; bu heyetler hep, "siz nasıl olur da, 
çiftçiye faizsiz kredi verirsiniz?" diye tenkit etmişlerdir. O dönemdeki hükümet yetkilileri de, 
kendilerine, "Bu bir sosyal transferdir. Türkiye nüfusunun yüzde 60'ı -o tarihte- köylerde ya
şayan insanlardır -bugün de bu yüzde 45, yüzde 50'dir- biz bu insanları köylerde barındırmak
la mükellefiz, bunları köylerde geçindirmekle mükellefiz. Aksi takdirde bunlar şehirlere hü
cum ederler -nitekim, bugün İstanbul'un sorunu bundan kaynaklanmaktadır; yarın diğer şe
hirler de bu hale gelecektir. Türkiye'nin illerinin yarısından fazlasının nüfusları azalıyor. Ör
neğin, Karslısı, Sivaslısı, Erzurumlusu batıya göç ediyor. Niye?.. Çünkü, geçinebilecek bir ek
mek kapısı bulmak için. Bu, aynı zamanda bir sosyal problemdir- işte onun için de çiftçinin 
desteklenmesi gerekir" demişlerdir. 

Bendeniz, seçim çevrem olan Sakarya'da köyleri gezerken, bazı bölgelerde ve ilçelerde, yaygın 
tavukçuluk, kümes besiciliği yapıldığını gördüm. Bunlar, 5-1.0 bin tavukluk küçük aile işletme
leridir. Tabiî, durumlarını görünce, insanın üzülmemesi mümkün değil. Bunlar, bir iki tane 
büyük şirketin ipoteği altındalar. Büyük şirket, kendisine civcivi istediği fiyatla ve artan enf
lasyon farklarında faizlerini de aylık olarak üzerine ekleyerek getiriyor, veriyor. Yine, artan 
ve değişken fiyatlarla yemi de veriyor; ama ürettiği piliçleri de kendilerinden sabit fiyatlarla 
alıyor... Bir aile işletmesinin geliri acaba nedir, diye baktım -bunlar civcivleri alırlar ve aşağı 
yukarı 45 gün besledikten sonra şirketlere teslim ederler- bu durumda, bir aile işletmesinin 1,5-2 
ayda geliri -ayrıca kümesi temizleme süresi de vardır-1 milyon lira civarındadır. Tabiî, köy ailesini 
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bilirsiniz, yedisinden yetmişine hepsi çalışır; ailenin işçilik ücretlerini koyarsanız bu işletmenin 
zarar edeceği görülür; ama köyünde yapacak başka işi yoktur ve nihayet birkaç kuruş harçlık 
olur diye bununla geçinmeye çalışmaktadırlar. 

Tabiî, aslında bu teklif iyi niyetle getirilmiştir; katılıyoruz; ancak, çiftçimizin meseleleri
nin halli için, önümüzdeki dönemde yeni birtakım yaklaşımlarla, yeni projelerle gelmeye mec
buruz, inşallah hallederiz. Yani, Türkiye tarım üretimini artırmak için, tarımda teknoloji ge
liştirmek için, teknolojinin bütün unsurlarıyla (sulamasıyla, ilaçlamasıyla, mekanizasyonuy-
la) yeni projeler ortaya koymak durumundadır. 

Memleketimiz, dünyada kendi kendini besleyen 7 ülkeden biridir diye ifade edilebilirdi; 
ama, bakın, bugün dışarıdan 2,5 milyar dolarlık gıda maddesi ithal ediyoruz; aşağı yukarı ta
rım ürünleri ihracatının yüzde 75'i kadardır. Neredeyse başabaş noktasına gelmek üzeredir. 
Yani, takriben 3 milyar dolarlık ihracatımız var- mertebe itibariyle 2,5 milyar dolar da ithalatı
mız var. 

Hayvancılığımızın içinde bulunduğu durumu, zaten -inşallah- önümüzdeki bir başka otu
rumda enine boyuna müzakere edeceğiz; çünkü yeni bir teklifle, gelip, bu meseleyi araştırma 
ihtiyacını duyuyoruz. , 

Ancak, tarımın genel çerçevesi budur. Tarıma acilen çözüm getirilmesi gerekmektedir. 
Bugün hepimiz seçim çevrelerinden geldik; köylerimizi, kasabalarımızı gezdiğimiz zaman, 

kahvelerin, insanlarla, gençlerle depo edilmiş vaziyette olduklarını gördük. Bu gençler iş ara
maktadır. Buraya akın akın gelen insanların en başta gelen meselesi iştir. Tabiî, tarımdaki faz
la nüfusun, kasabaların çevresine, köylerin arasına serpiştirilecek yeni fabrikalarla, sınaî yatı
rımlarla emilmesi ve buralarda istihdamın sağlanması gerekmektedir. Türkiye toprakları, el
bette nüfusun yüzde 45'ini, yüzde 50'sini müreffeh bir seviyede beslemeye imkân vermez. Kal
kınmış ülkelerde nüfusun ancak yüzde 3'ü, yüzde 5'i, en kabadayısı yüzde 9-10'u tarımla ge
çinmekte, geriye kalan yüzde 90-95'i sanayide ve hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. Ya
ni, tarımın acil çözüm ihtiyacıyla beraber, tarımdaki nüfusu istihdam edecek yeni işyerlerine 
de ihtiyacımız var. Allah Hükümete de, millete de kolaylık versin. 

Biz bu teklifi destekliyoruz. 
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Şimdi, şahsı adına Edirne Milletvekili Sayın Basri Eler'e söz veriyorum. 

I • 

Buyurun Sayın Basrı Eler. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) —- Sayın Meclis Başkanı, değerli milletvekilleri; hepinize 

saygılarımı sunarım. 
öncelikle, İstanbul'da şehit edilen Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı, koruma polisi 

ve şoförü için Allah'tan rahmet; sizlere, kederli milletimize ve" kederli ailelerine sabır ve baş
sağlığı diler, derin acılarını paylaşırım. 

Değerli milletvekilleri, çiftçi bir arkadaşınız olarak, önemli gördüğüm bazı konuları sizle
re arz etme gereğini duydum. Son izinden istifade ederek bölgeme gittim, yüze yakın köyü gez
dim... Sizlere burada, köylerde çiftçimizin söylediği konuları aynen anlatmaya çalışacağım. 

Gittiğim köylerde, köylülerle konuştuğumda, bana şöyle ifade ettiler : Sayın milletveki
lim, biz 20 Kasımda hayvan yeminin torbasını -50 kiloluktur- 37 bin liraya alıyorduk, şu anda 
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65 bin liraya alıyoruz, ödeme olarak, ayçiçeğinin karşılığında bize 1 500 lira dendi, onu da 
peşin alamadık, 1 350 liradan ödeme yapıldı; fakat, tohumunu bize 40 bin liradan veriyorlar... 
Böyle olursa, ayçiçeği de ekemeyeceğiz. 

Buğday için de aynı. Malumlarınız, buğdayın taban fiyatı 700 liradır; o da buğdayın sert
lik durumuna göre değişir, örneğin, bizler buğdayı 560 liradan verdik. Onu da, sağ olsun, Hü
kümetimiz şimdi ödedi, ancak şimdi alabildik; o da taksit taksit oldu. Şu anda buğdayın da 
tohumluğu 2 123 Türk Lirasıdır. -

Değerli arkadaşlarım, malumlarınız, akaryakıtın 750 Türk Lirasına devlete mal olduğu 
daha önceden belirtilmiş idi; ama ne yazıktır ki, bugün görüyoruz, yapılan zamlar sonunda, 
fiyatı 3 bin küsur liraya kadar çıkmıştır. Bu tablo böyle. 

Değerli arkadaşlarım, burada göz ardı edemeyeceğimiz çok önemli bir konu daha var. Siz
lere, gördüğüm manzarayı aynen arz ediyorum. Çiftçi, köylü, ekipmanlarını, tarlasını, hay
vanlarını satarak -yalnız İstanbul'a değil- şehirlere göçe başlamıştır; benim için en büyük tehli
ke budur. Çünkü, kolaylıkla şu veya bu siyasî partinin belediye başkanını, her zaman, hizmet 
etmedi diye suçluyoruz. Zaten oradaki altyapı, o andaki nüfusa ve o şehre hitap edemiyor; 
bir de bu yoğun göç olursa, her türlü desteği de yapsak, belediye başkanlarımız hizmetlerini 
yapamayacaklardır; ikinci tehlike de budur. 

Bunun ötesinde, akaryakıt çok pahalı olduğu için, çiftçi, hasat mevsiminde ürününü pa-
tosta biçtirirken; şayet anızı, ürünü dipten biçtirirse, patoscu kendisinden dekar başına daha 
fazla para istemektedir; çünkü, mazot gideri fazla olmaktadır, ama başağa yakın olarak biçti-
rirseniz, dekar başına daha az ücret talep edilmektedir. Tabiî, haklı olarak, üretici de, ucuz 
olduğu için bunu yeğlemekte ve biçilen anızda çok uzun sap kalmaktadır. Çiftçi, bu sap nede
niyle, tarlasını sürmekte güçlük çekmektedir. O zaman, ne yapmaktadır; anızlarını yakmakta
dır. Anızlar niye yakılmaktadır; hasat mevsiminde patosa ödediği bu ücret için. Anızlar yakı
lınca ne olur... Sayın milletvekilleri, bu konu çok önemli; anızlar yakılınca doğanın dengesi 
bozuluyor. Bir bakıyorsunuz süne böceği çıkıyor. Şu anda tüm doğanın dengesi bozulduğun
dan, sürüngenler ölmüştür, arazide -affedersiniz- fareler çoğalmıştır ve ürünlere zarar vermek
tedirler. Dolayısıyla, bu da verimi azaltmaktadır. Demek ki, her şey, bu konumda yine belli 
şekilde çiftçiye sağlanan girdilerle olacaktır; ekonomiye bağlanmaktadır. 

Bu aflarla ilgili olarak, 5 milyona kadar açılmış kredilerin faizlerinin affedilmesini saygıy
la karşılıyoruz. Yalnız, dolaştığım köylerden edindiğim bilgileri size arz edeyim: Mübalağasız 
olarak söylüyorum, her gittiğim köyde, bundan faydalanacak ya bir kişi ya iki kişi var. Gerçek 
tablo budur. Gerçek olarak size arz ediyorum. Bu, bilinçli olarak yapılmışsa, ona bir şey demi
yorum; ama bir yararı olsun diye bu yasa çıkarılacaksa, geliniz, bunun dilimlerini fazlalaştıra-
lım. Bugün, bir büyükbaş hayvan 6 milyon liradır. Şimdi, bu konuda, bundan faydalanacak 
olan çiftçi kesimi de çok azdır. Zaten bir araştırma yapılırsa bu meydana çıkacaktır. O nedenle, 
bunun 15 milyon ve daha yukarıya çıkarılmasını ben tavsiye ediyorum; ancak o zaman çiftçi
nin yararına olacaktır. 

Ayrıca, bu yapılmıyorsa, herkesin 5 milyon liralık borçlarının faizi affedilsin de, geri kala-
nının faizi ödensin. 

Gözardı edemeyeceğimiz çok önemli bir konu daha var sayın milletvekillerini : Bugün, 
çiftçinin ekonomik durumu hemen hemen aynıdır; kimisinin 3 hayvanı, kimisinin 4 hayvanı, 
kimisinin 100 dekar, kimisinin 150 dekar arazisi vardır; ama, gidip borcunu zamanında ödeyen 
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çiftçiye saygı duymak lazım. Borcunu borçla, başka bir bankadan yüksek faizle borç alarak 
ödeyeni gözardı edersek, büyük haksızlık olmaz mı?.. 

O nedenle, biz burada, borcunu ödeyenleri bir nevi cezalandırmış oluruz; devlete olan gü
veni sarsarız. Lütfen, burada, borcunu ödeyen çiftçileri de kapsama alalım. 

Bir de, çiftçiden, altı ayda bir, zorunlu olarak 120 bin Türk Lirası Bağ-Kur üyelik aidatı 
alınmaktadır. Bu uygulama, çok önceden başlatılmıştır. Biz yeşil kart falan demiyoruz... Bu 
120 bin lira alınıyor, her çiftçi zorunlu olarak üye yapılıyor; fakat, bu çiftçilerimiz sağlık hiz
metlerinden hiçbir şekilde faydalanamıyor. Konu dışında; ama, affınıza sığınıyorum; esnaftan 
da bu şekilde üyelik aidatı alınıyor, -ki, 170 bin liraya çıkmıştır altıncı basamaktaki Bağ-
Kur'lunun üyelik aidatı- ona da sağlık ödemesi yapılamıyor, celin, size Edirne'de ödeme yapa
cağım deniliyor. Vatandaş, Edirne'de ödeme yapılabilmesi için, 50 bin liralık ilaç bedelini ala
bilmek için 300 kilometre gidecek, 100 bin lira otobüs parası verecek, bir de otelde kalacak... 
Arkadaşlar, yani bu, siz, parayı almayın demektir. 

Onun için, çiftçinin olsun küçük esnafın olsun, bu meselelerini gözardı etmemek gerekir. 
Geri ödemelerdeki durum çok ilginçti; gittim, gördüm; Toprak Mahsulleri Ofisinde, Zira

at Bankasında içler acısı kuyruklar... Orada, sıra için, çiftçiler birbirleriyle münakaşa ediyor
lardı. Geriye kalan yüzde 25'ler ödeniyordu. Bu yüzde 25'ler de, dört taksitte, belli günden 
sonra verildi. Çoğu çiftçi, 200 bin lirayı almak için köyünü bıraktı, o gün şehre geldi. Aynı 
durum bunlar için de öyle. 200 bin lira almak için, 50 bin lira gidiş geliş parası verdiler; bir 
de öğle yemeği yediler -o da 60 bin lira ve çiftçilerin çoğu verilen bu paradan müşteki. İnanı
nız, verilmese daha iyiydi. 

Benim önerim -yanlış anlaşılmasın- şu : Bugün, memur maaşlarını çeklerle veya banka 
kanalıyla ödeyebitiyoruz. Alacaklı olan çiftçilere Ziraat Bankasında bir hesap açtırsaydık; ya
pılan ödemeleri o hesaba aktarırdık; böylece, çiftçiler, kış günü, dört kere köyden şehre gidip 
gelmez, bu gülünç duruma da düşülmezdi. Çok üzücü oldu. Çiftçi bunu bekliyor. Sizlere ileti
yorum; bankaya bir hesap açtırılsın, ödemeler o hesaba yapılsın. 

Şu anda yüzde 70'ler ödenmeye başlanmış; onun için de, Hükümete saygılarımızı sunuyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, seçim öncesi vaatlerden olan, yirmi senedir toprağı işleyenlere, köy

lüye işledikleri devlet arazilerinin, yani, Hazine, Maliye ve vakıf yerlerinin, acilen dağıtılması 
gerektiği inancı içerisindeyim. Bugün, Meriç Nehri boyunca, İpsala ve Meriç ilçelerinin çok 

• mümbit toprakları vardır. Ben orada görev de yaptım. Eskiden, halkın diliyle, Meriç Nehriyle 
şedde arasındaki yere ölü saha denir; yani, her an su basma tehlikesi olan bir yerdir, diğer de
yimle, verev mevki denir, buradaki 13 bin dekar arazi, benim zamanımda, topraksız köylüye 
dağıtılmıştı; fakat, her nedense -bu, geçmiş iktidar zamanında da değil, şu ândaki Hükümet 
zamanında da değil- bu 13 bin dekar araziye kavak ekilmiş. Bunun içerisinde, Meric'in Kadı-
dondurma ve Köprü Nahiyesinin arazileri de var. Bu kavak ağaçlarının bakımı için 600 milyon 
lira verilmektedir. 

Malumunuz, son yıllarda, Meriç Nehrine, deniz geri teptiği için, tuzlu su karışıyor. -Kavak 
ağacının nemli toprafı sevme özelliği vardır ve çok dal bırakır; fakat, suya değdiği zaman çü-
rür, bir de tuzlu sü karışınca bu çürüme hızla olmaktadır. Buradaki bütün kavak ağaçları -
Sayın Bakanımız bilemiyorum burada mı- çürümüştür; bunlardan hiçbir şekilde faydalanıl-
mamaktadır; fayda bir yana, bize yük olmaktadır bu kavaklar. Meriç sahasındaki bu yerlerin 
hepsini, topraksız köylüye -Köy Kanununa göre hangi hudutlar içine giriyorsa- dağıtmakta fayda 
olduğu inancındayım. 
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Bugün, Yunanistan -bırakın Lozan Antlaşmasının ihlalini- orayı.silahlandırmış, oraya ha
vaalanı yapmış, oraya turistik tesis yapmış; bizim adalarımızda ise hâlâ kapalı birtakım bölge
ler vardır... 

Çiftçi, burada çeltik ekiyor, ektiği çeltik için sulama yapıyor; askerî hudut birlikleri, ona, 
saat 17.00'den sonra hududu terk edeceksin diyor. Ama, bu, çeltiktir, hemen sulanması gere
kir; buna, imkân verilmiyor. Ziraî ürünlerin hasadında, oraya ancak, Meriç Nehrine paralel 
yapılan şedde üzerinden ulaşım imkânı var; bu ulaşım imkânı da kısıtlanıyor. Çiftçinin, üreti
me dönük, ziraate dönük ne çabası varsa, bunlar engelleniyor; oysa, üretimi artırmamız gerekir. 

Çiftçimizin, durumu içler acısıdır. Bu nedenle, değerli arkadaşlarım, bu teklifin kanun
laşması için oyumuzu vereceğiz; fakat, biraz önce arz ettiğim gibi, faiz borçlarının affedilecek 
miktarı artırılırsa, bunun daha yararlı olacağına inanıyorum.-

Değerli vakitlerinizi aldım; hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Sayın Bakan, söz istemiştiniz; bir sayın milletvekili daha şahsı adına söz istiyor; şimdi mi 

konuşursunuz, sonra mı konuşursunuz? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sonra konuşacağım Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Şahsı adına, Sayın Şendİlter; buyurun efendim. 
ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üye

leri; hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. 
Bu teklifi, bize göre eksik tarafları da olsa, çiftçimizin az bir kısmını da kapsamış da olsa, 

çiftçimizin içinde bulunduğu mağduriyeti bilerek destekliyoruz. Ancak, biraz önce konuşan 
sayın milletvekilimizin sözüne şu bakımdan biz de katılıyoruz : Burada, 5 milyon lira dahil 
veya 5 milyona kadar deniyor. Bence, çiftçimizin durumu iyi tahlil edilir, araştırılırsa, bunun 
çok küçük bir kesimin faydalanacağı bir rakam olduğu anlaşılacaktır. Şu bakımdan : Tarım 
Kredi Kooperatiflerinde, küçük çiftçiler için kullanılan ve limiti 7 milyon lira olan bir kredi 
vardır; buna baktığınızda, hepsinin kullanıldığını görürsünüz. Çiftçi, 5 milyon 1 liralık kredi, 
kullanmış olsa dahi, kanundan faydalanamıyor. Biz, bu rakamın, küçük çiftçiler de dahil ol
mak üzere, küçük bir kesimi yararlandıracağı kanaatindeyiz. Getirilen rakam 5 milyon olarak 
kalsın; ama, 6-7 milyona kadar kredi kullanmış çiftçimiz de borcunun 5 milyonluk kısmı için 
bu işten faydalansın, denirse, kanunun daha adil olacağı kanaatindeyiz. Rakam 6 milyon olur 
ya da 7 milyon olur; biz, büyük çiftçinin borç faizleri affedilsin demiyoruz; fakat, 5 milyonluk 
kısımdan faydalanılsın denirse bu rakama yakın borcu olan çiftçilerimiz de faydalanır, bu hu
susu Yüce Meclisin takdirlerine sunuyorum. 

Zaten, affedilen kısım da, teklifin 2 nci maddesinin (a) ve (b) bendinde açıklandığına gö
re, yüzde 50'lik bölümünü kapsıyor. Bunun da çiftçiye çok fazla fayda getireceği kanaatinde 
değiliz; ancak, kanunu bu şekliyle bile destekliyoruz. Fakat, dediğim gibi, maddeye "5 mil
yonluk kısmı kapsar" ibaresi eklenirse, daha faydalı olacağına inanıyorum. Böylece, birkısım 
çiftçimiz daha bu kanundan faydalanmış olur. 

Diğer taraftan, bu teklif görüşülürken şunu da arz etmek istiyorum : Çiftçilerimizden çok 
büyük şikâyetler gelmeye başladı. Mesela, Sayın Başbakan tarafından, hububat paralarının kalan 
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kısmının belli bir zaman sonra ödeneceği ifade edildi. Ayrıca, pamuk paraları konusunda da 
bir zaman verildi; fakat, bizim Kahramanmaraş'ta Çukobirlik'in ödemelerde adaletsizlik yap
tığı yolunda şikayetler var; bu da değerlendirilirse iyi olur. 

Diğer taraftan, şeker pancarı üreticilerinin, çok büyük yekûn teşkil eden paralarını ne za
man alacakları hususunda, gerek Bakanımız, gerekse Başbakanımız tarafından bir açıklama 
yapılmadı. Geçenlerde, Pankobirlik genel kurulunda Sanayi Bakanını dinledik. Biz, kendisine 
orada söyledik; ama burada da söylemek istiyorum : Sayın Bakan, sözüne sadık bir insan ol
duğunu, söz verdiği zaman yerine getirmesi gerektiğini söyledi; ama, pancar paraları konusun
da gün veremedi. Bu da bir adaletsizliktir. Çiftçi, şekerpancarını teslim ettiği günden sonra 
şekere -bu dönem için demiyorum, her dönem öyledir- en az üç dört defa zam yapılıyor. Çiftçi
nin parası, altı yedi ay, hatta daha uzun süre devlette kalıyor. Bu süre içerisinde çiftçinin -
incelettirin, inceleyin- gerek Ziraat Bankasına, gerek Pankobirlik Kooperatifine, gerekse Şe-
kerbank'a olan borçlarının faizleri çalışıyor. Almadan vermek, ancak Allah'a mahsustur. Fa
kat, bu noktada adaletsizlik yapılıyor; devlet, kendi alacağının faizini takır takır alıyor, çiftçi
ye de bunun karşılığında bir şey vermiyor, özellikle bu konunun üzerinde durulmasını istiyo
ruz. Faiz de alsanız, mutlak surette, çiftçinin, devletten alacağı olduğu süre içerisinde, ya çift
çinin borcunun faizi durdurulmalı veya aldığınız faiz karşılığında çiftçiye bir ödeme yapılmalı
dır. Bunu her noktada dile getiriyoruz, dile getirmemiz de lazım. Çünkü, çiftçiye bunu yapar
sanız, aftan daha faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Bir daha tekrar ediyorum: Lütfen, Tarım ve Köyişleri bakanımız, Sanayi ve Ticaret Baka
nımız veya diğer ilgili bakanlarımız ve Hükümetimiz konuyu bir değerlendirsin; çok faydalı 
olacaktır. Siz, devletin alacağına karşılık faizini işletiyorsunuz. Türkiye şartlarında altı yedi 
ay içerisinde meydana gelen faizi düşünürseniz, çok büyük rakam ortaya çıkıyor. Çiftçiden bu 
faizi alıyorsunuz; ama, çiftçinin alacağına karşılık da fark vermiyorsunuz. 

Hububata 70 liralık bir fşrk ödendi; ama, bu bir şey ifade etmez. Bu noktada, buğdayın, 
çiftçiye ödenecek olan o zamanki fiyatlarına bakın, bir de şimdiki fiyatlarına bakın lütfen. 
Çiftçi, mahsulünü elinde tutsaydı, bugün bu kadar para kazanacaktı; ama, çiftçinin ürününü 
elinde tutuması mümkün değildir; tutamıyor, tüccara veriyor, tüccara kaptırıyor. 

Bir daha söylüyoruz; ürün bedelleri zamanında ödenemediği için, tüccar zengin ediliyor. 
Mesela, Kahramanmaraş'ta ve o bölgemizde, çiftçimiz, pamuk konusunda perişan ediliyor. Çu-
kobirlik, zamanında para ödeyemediği için tüccar, pamuğun kilosunu 1 800 liradan almış; in
celettirin lütfen. Devlet destekleme alımları yapılmış. Bazı tüccarlar tarafından, sahtekarlık nu
maraları da yapılarak, 3 800 liraya Çukobirlike pamuk satılıyor; bizim çiftçimiz kilosunu 1 800 
liradan satarken, tüccar ise kısa bir süre içerisinde kiloda 2 bin lira para kazanıyor. Bu da ada
letle bağdaşmaz. Devletimiz, çiftçiyi, o noktada tüccara boğdurtmamalıdır. 

Bu noktada, bu teklifi destekliyoruz; ancak, affedilecek miktar, borcun çok fazlasını de
miyorum; ama 5 milyon liralık kısmını kapsarsa, 7 milyon lira kredi almış bir çiftçimizin bor
cunun 5 milyon lirasına tekabül eden kısmı da affa girer; dolayısıyla bu da faydalı ve adaletli olur. 

Dediğim gibi, diğer taraftan da, çiftçinin devletten alacağı olduğu süre içerisinde, kendisi
ne ya fark verilsin veya devlete olan borcunun faizi durdurulsun lütfen. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (MÇP ve ANAP sıra
larından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendiller. 
Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Oral, buyurun efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekillerinin müştereken 

hazırlayıp Meclise sundukları kanun teklifi üzerinde müzakereleri sürdürüyoruz. 
Değerli arkadaşlarımızın bu kanun teklifiyle öngördükleri yapmak istedikleri nedir; öde

me güçlüğü içerisinde bulunan ve kendisine "küçük çiftçi" diyebileceğimiz çiftçilerin, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldıkları borçların -ama, 
5 milyon liraya kadar aldıkları borçların- faizlerinin ödenmesinde bir kolaylık getirilmek isten
mektedir. Tabiî, burada, "küçük çiftçi" tabiri kullanılmıştır. "Küçük çiftçi" tabiri nedir diye 
üzerine eğildiğimizde, mevzuatımızda küçük çiftçiyi tek bir şekilde tanımlayan hükme rastla
mıyoruz; yani, efradını cami, ağyarını mâni tarzda bir "küçük çiftçi" tabirine rastlamak mümkün 
değil. Bir ölçü getirilmiş; 5 milyon lira kredi alan kişiyi, bu kanunun uygulamasında küçük 
çiftçi kabul edelim denmiş. Biraz evvel ifade ettiğim gibi, bu tür çiftçiler için, 5 milyon liraya 
kadar aldığı kredinin faizlerini öderken, eğer bu krediyi ödeyememişçe, bundan dolayı idarî 
takibata maruz kalmışsa, borcun tamamını belli taksitlerde ödemek kayıt ve şartıyla, faizinin 
yarısını; eğer borç kanunî tabikata uğramışsa, faizinin tamamını silen hükümler getirmişlerdir. 

Sanıyorum, bu teklif, arkadaşlar tarafından durup dururken de ortaya atılmamış, bir za
ruretin sonucu, olarak getirilmiş. O zaruret de nedendir; çiftçinin, özellikle küçük çiftçinin ödeme 
güçlüğü içinde olmasındandır; yoksa, adaletsiz bir uygulama getirelim diye değil, çiftçinin içinde 
bulunduğu bir sıkıntıyı gidermek için. Tabiî, bu sıkıntıyı giderirken, devletin imkânı da düşü
nülmüş. 

Demin burada, çok değerli grup sözcüsü arkadaşlarımız görüşlerini ifade ettiler. Sayın 
Kahveci hariç, hepsi de buna katıldılar; bir tek Sayın Kahveci, katılmadı. Bütün arkadaşlarıma 
huzurunuzda gerçekten teşekkür etmek isterim. Çünkü, çiftçimizin içinde bulunduğu durum 
belli. 

Bu kanun teklifi kanunlaştığı takdirde, Ziraat Bankası, 930 milyar Türk Lirası civannda 
bir kaynağı, alacağı bir kaynağı almayacak; ondan vazgeçiyor. Şüphesiz ki, biz de bunun daha 
geniş tutulmuş olmasını kalben isteyebilirdik; mutlaka, teklif sahibi arkadaşlarımız da öyle dü
şünmüştür; ama, bunun bir hesabı kitabı var. Ziraat Bankası, bu açığı kendi kaynaklarıyla ka
patmayacak; yıl sonunda faturayı getirecek, Hazineye, görev zararları olarak öde diyecek. Ta
biî, Hazinenin de bir dengesi var. Mevcut imkânlar içerisinde böyle bir kanun teklifi getirilmiş 
bulunuyor. O bakımdan, bunu belki daha da genişletmek mümkündü. Nitekim, bazı değerli 
arkadaşlarımız o tür niyetlerini ifade ettiler; ama, daha fazlasını da yapamıyorsunuz. İşte, 5 
milyona kadar kredi alan... Zaten bunların da faizleri, krediyi Ziraat Bankasından almışsa yüzde 
34'le 43 arasında değişiyor, Tarım Krediden almışsa, yüzde 36'yla 40 küsur arasında değişiyor. 
Bunlara bu şekilde bir kolaylık, bir imkân getirmek istenmektedir. 

Sayın Kahveci, "biz, size doğruyu göstermek istiyoruz" diyorlar. Teşekkür ederiz; biz, ha
kikaten doğruyu gösterenlere teşekkür ederiz, bundan da memnun kalırız; ama, gösterilen ha
kikaten doğru ise!.. 

Bu çiftçilerimiz bu duruma nasıl gelmiş; yıllarca uygulanan ekonomik ve malî politikala
rın sonunda sıkıntıya uğramış; o çiftçilerin sıkıntısını biraz giderebilir miyiz diye ortaya çık-
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mışız. Yani, Sayın Kahveci'nin bildiği bir doğru var ise, keşke üç ay öncesine kadar bunu yap
saydı da biz bu durumla karşılaşmâsaydık. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, 
1960'dan bu yana hiçbir siyasî partiye nasip olmayan sekiz sene süreyle kesintisiz olarak eko
nomik ve malî politikaları üç ay önceye kadar uygula, ondan sonra ikibuçuk ayda bize doğru
yu öğret!.. Doğruyu öğretin, tamam. Diğer arkadaşlarımızın hepsi katıldı. Doğruya nasıl katı
lırsınız?.. Denir ki, bu kanuna şu şu hükümler konursa, daha sağlıklı hale gelir. Böyle bir tek
lif getirmek lazım. 

Sonra, siz, borcunu ödemeyen çiftçileri, nasıl artniyetli olarak kabul edebilirsiniz, nasıl 
kötü niyetli olarak kabul edebilirsiniz, nasıl borcuna sadık olmayan kişiler olarak görebilirsi
niz? Hem "köyden çıktım" diyorsunuz hem "köyü biliyorum" diyorsunuz hem de "bu borcu
nu ödemeyenler, borcuna sadık değil... ödeyenlerin günahı ne idi?" diyorsunuz. Bunu biraz 
evvel de ifade ettim; bu, bir zuraretten ileri geliyor. Diğer arkadaşlarımız bunu daha iyi hale 
getirelim" derken, Sayın Kahveci'nin niçin böyle düşündüğünü gerçekten şöyle on gündür an
layamıyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Herkesi kendisi gibi sanıyor. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Kırsal kesimdekileri, oy vermediler diye cezalan

dırmak istiyor. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, öyle sa

nıyorum ki, Yüce Meclisimiz, bu kanun teklifini, biraz sonra maddeler üzerinde diğer görüşler 
de ifade edilerek kabul edecektir. Meclisimizin bu tasarrufuyla, güç durumdaki çiftçimizin sı-
kırıtışı, imkânlar içerisinde, kaynaklar ölçüsünde, belli bir miktar kaldırılmış olacaktır. 

Bir arkadaşımız, "son gezilerimde köyleri dolaştım; köyde bu kanun teklifinden istifade 
edecek ya bir ya iki kişi gördüm" diyor. Doğru olabilir; ama, bu kanun teklifinden dolayı Zi
raat Bankasının almaktan vazgeçeceği miktarın 930 milyar civarında olduğunu da ifade etmek 
isterim; yani, bu 930 milyar dağıtılacak. Kime; güç durumdaki çiftçiye. 

Uzun süre Ziraat Odaları Başkanlığı yapmış olan arkadaşımız, biraz evvel kürsüde, gayet 
objektif ve delilli bir şekilde, çiftçimizin içinde bulunduğu sıkıntıyı anlattı. İşte, bu kanun tek
lifi, bu durumdaki çiftçimizin bir yarasını saracak bir kanun teklifidir. 

Ben, bu teklifi veren kıymetli arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılar sunu
yorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç 
Faizlerinin Affına Dair Kanun Teklifi ' 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; küçük çiftçilere, T.C. Ziraat Bankası tarafından 
% 43, % 34, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından % 45, °/o 36 veya faizi bunlardan daha 
düşük oranlarda tüm tarımsal kredilerin toplamı 5 milyon TL.'ye kadar (5 milyon dahil) açıl
mış kredilerden doğan ve 1.1.1992 tarihine kadar idarî veya kanunî takip hesaplarına intikal 
etmiş bulunan tarımsal kredi borçlarında ödeme kolaylığı sağlamaktır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika... Önce gruplar adına... 
Gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Bütün; buyurun. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş

larken, hepinize saygılarımı arz ediyorum. 
Gerçekten, küçük çiftçilerimiz zor durumdalar. Teklifin 1 inci maddesinde, daha önceki 

tekliflerde 15 milyon olan meblağ 5 milyona indirilmiş. Bildiğimiz gibi, Tarım Kredi Koopera
tiflerinde kredi limiti 7 milyona kadar varmaktadır; daha fazlası da vardır. Çiftçilerimiz genel
likle 5,5 - 6 - 6,5 milyon lira kredi kullanmaktadırlar. 

Şimdi, teklifin 1 inci maddesi, büyük bir adaletsizliği kapsamaktadır. Ben kendi köyüm
den biliyorum iki kardeşten bir tanesi 4,5 milyon, bir tanesi de 5,5 milyon lira kredi almıştır. 
Şimdi, iki kardeşten bir tanesi bu aftan faydalanıyor, bir tanesi faydalanmıyor. Hal böyle olun
ca, büyük bir adaletsizlik olacak. Aslında, bu oranda kredi alanlar da çok küçük bir azınlık
tır. Bu nedenle, 10 milyon, 15 milyon kabul edilmiyorsa, hiç değilse, 5 milyondan fazla kredi 
alanların da -mademki bir af getiriyoruz, bütün borçları kapsaması lazım- borcunun 5 mil
yonluk kısmını af kapsamına almamız lazım. Onun için, bu konuyla ilgili önerge vermiştik. 
Bu maddenin, fazla olan borçların da 5 milyonluk kısmını kapsar şekilde değiştirilmesi gerek-

. mektedir. 
Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Madde üzerinde önergeler var, onları arz edeceğim. 
Sayın Ahmet Sayın'ın bir önergesi var; ancak, görüşmeler başladıktan sonra verilen Öner

gelerin 5 imzalı olması lazım. 
Sayın Ahmet Sayın, önergeyi size göndereyim, eğer 4 arkadaş daha imzalayabilirse mua

meleye koyarız; yoksa, muameleye konulmayacaktır. 
önergeyi göndereyim mi size? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Arkadaşlar istemiyorsa mesele yok. 
BAŞKAN — Peki efendim; önergenizi muameleden kaldırıyoruz. 
önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faiz

lerinin Affına Dair Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ediyoruz. 

Esat Bütün ökkeş Şendiller S. Osman Sevimli 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Karaman 

Tuncay Şekercioğlu Muharrem Şemsek 
Elazığ Çorum 

Madde 1. — Bu kanunun amacı, küçük çiftçilere, T.C. Ziraat Bankası tarafından yüzde 
43, yüzde 34, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafınan'yüzde 45, yüzde 36 veya faizi bunlardan 
daha düşük oranlarda tüm tarımsal kredilerin toplamı 5 000 000 TL.'ye kadar (5 000 000 TL. 
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dahil), 5 000 000 TL.'den fazla olanların da 5 000 000 TL.'lık kısmını kapsar, açılmış krediler
den doğan ve 1.1.1992 tarihine kadar idarî ve kanunî takip hesaplarına intikal etmiş bulunan 
tarımsal kredi borçlarında ödeme kolaylığı sağlamaktır. 

Gerekçe : ,̂ 
Tarım kredi kooperatiflerinde kredi miktarı 7 000 000 Türk Lirasıdır. O halde, 1 inci mad

dede zikredilen konunun dışında kalmaktadır. 5 000 000 TL.'ye kadar olan kredi borçluları 
bu kanundan faydalanırken 1 Türk Liralık fazlası olan tarımla uğraşan insanlarımızın mağdu
riyeti sözkonusudur. Adaletsizliğin olmaması için bu konunun göz önünde bulundurulması la
zımdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önergeleri lütfen zamanında gönderin. Çünkü, Ko
misyona bunu arz etmemiz, Hükümetin ve Komisyonun fikirlerini almamız icap ediyor, öner
geler, tam muameleye konulacağı zaman değil, daha tümü üzerinde görüşmeler yapılırken gön
derilirse muvafık olur kanaatindeyim. 

2 nci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesindeld "1.1.1992 tarihine 
kadar" ibaresinin, "1.2.1992 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nihat Matkap Halil Çulhaoğlu 
Hatay tzmir 

Muhammet Kaymak Celal Kürkoğlu 
Adana Adıyaman 

Mustafa Yılmaz Turgut Tekin 
Gaziantep Adana 

Osman Özbek 
Konya 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

DYP VE SHP Grup Başkanvekilleri tarafından verilen ve görüşülmekte olan kanunun 1 
inci maddesinde, "tarımsal kredi toplamının 5 000 000 TL. (Beş milyon dahil)" ibaresinin "ta
rımsal kredi toplamının 15 000 000 TL. (Onbeş) milyon dahil)" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk • Cevat Ayhan 
Malatya Sakarya 

Zeki Ünal Ali O ğ u z - . , , 
Karaman İstanbul 

Abdullatif Şener 
Sivas 

BAŞKAN — Aykırılık durumlarına göre önergeleri tekrar okutup muameleye koyacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faiz
lerinin Affına Dair Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ediyoruz. 

Esat Bütün (Kahramanmaraş) 
ve arkadaşları 

Madde 1. — Bu kanunun amacı, küçük çiftçilere, T. C. Ziraat Bankası tarafından yüzde 
43, yüzde 34, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yüzde, 45, yüzde 36 veya faizi bunlardan 
daha düşük oranlarda tüm tarımsal kredilerin toplamı 5 000 000 TL/ye kadar (5 000 000 TL. 
dahil), 5 000 000 TL. dan fazla olanlarında 5 milyon TL.'hk kısmını kapsar, açılmış krediler
den doğan ve 1.1.1992 tarihine kadar idarî ve kanunî takip hesaplarına intikal etmiş bulunan 
tarımsal kredi borçlarında ödeme kolaylığı sağlamaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN—Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Sayın Bütün, konuşmak istiyor musunuz? 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Hayır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer.önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

DYP ve SHP Grup Başkanvekilleri tarafından verilen ve görüşülmekte olan kanunun 
1 inci maddesinde "tarımsal kredi toplamının 5 000 000 TL. (Beş milyon dahil)" ibaresinin, 
"tarımsal kredi toplamının 15 000 000 TL. (Onbeş milyon dahil)" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALI YE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, konuş

mamda ifade ettiğim gerekçelerle katılamıyorum. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesindeki "1.1.1992 tarihine 
kadar" ibaresinin, "1.2.1992 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Halil Çulhaoğlu (İzmir) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
1 inci maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — İdarî veya kanunî takipteki hesaplara intikal etmiş olan tarımsal borçların, 

bu hesaplara alındığı tarihteki bakiyesinin yarısının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden üç ay içinde, diğer yarısının ise 1992 yılı sonuna kadar ödenmesi kaydıyla; 

a) Borcun idarî takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil faiz tutarının ya
rısı affedilir. Diğer yansı ise, ürün, idrak ve pazarlama zamanları gözönüne alınarak 31.12.1992 
tarihine kadar.borçlu tarafından ödenir. 

b) Borcun kanunî takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil faiz tutarının 
tamamı affedilir. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Ahmet Sayın'ın, madde üzerindeki tek imzalı önergesini işleme koyamıyoruz. 
Diğer önergeyi okutuyorum : • ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 

19 Sıra Sayılı "Küçük Çiftçilerin TC Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
Olan Borç Faizlerinin Affına Dair Kanun Teklifi'nin 2 nci maddesindeki "üç ay içinde" ifade
sinin "altı ay içinde" şeldinde değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan 
Zonguldak Bursa 

Bekir Sami Daçe Aydın Güven Gür kan 
Adana İçel 

Mahmut Alınak 
Sımak 

GEREKÇE ' 

ödemenin, çiftçinin hasat mevsimine ve ödeme imkânına kavuştuğu döneme denk getiril
mesi ve böylece amaca hizmet etmesi için bu değişikliğe ihtiyaç bulunmaktadır. 
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. BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

DYP ve SHP Grup Başkanvekillerince verilen ve görüşülmekte olan kanunun 2 nci mad
desinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Fıkra : 
a) Borcun idarî takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil faiz tutarının ta

mamı affedilir. 
Arz ve teklif olunur. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Abdulillah Fırat 
Erzurum 

Ali Oğuz 
. İstanbul 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

DYP ve SHP Grup Başkanvekillerince verilen ve görüşülmekte olan kanunun 2 nci mad
desine bir (c) fıkrası ilavesini arz ve teklif ediyoruz. 

İlave edilen fıkra : 
c) 1 inci maddede sözü edilen faizler ödenmişse, en geç altı ay içinde ilgili kurum tara

fından ödeyenlere iade edilir. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ö. Faruk Ekinci 
Ankara 

BAŞKAN — Aykırılık durumlarına göre önergeleri muameleye koyuyoruz : 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

DYP ve SHP Grup Başkanvekillerince verilen ve görüşülmekte olan Kanunun 2 nci mad
desine bir (c) fıkrası ilavesini arz ve teklif ediyoruz. 

İlave edilen fıkra : . ' _ • 
c) 1 inci madde sözü edilen faizler ödenmişse en geç altı ay içinde ilgili kurumu tarafın

dan ödeyenlere iade edilir. 
Oğuzhan Asiltürk (Malatya) 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANVEKÎLİİRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
, Diğer önergeyi muameleye koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

DYP ve SHP Grup Başkanvekillerince verilen ve görüşülmekte olan Kanunun 2 nci mad
desinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Fıkra : 
a) Borcun idarî takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil faiz tutarının ta

mamı affedilir. 
Arz ve teklif olurtur. . -

Oğuzhan Asiltürk (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi muameleye koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

19 Sıra Sayılı "Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
Olan Borç Faizlerinin Affına Dair Kanun Teklif i"nin 2 nci maddesindeki "üç ay içinde" ifa
desinin "altı ay içinde" şeklinde değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz efedim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. —- Bu Kanunun uygulamasından doğacak faiz kayıpları T.C. Ziraat Bankası

na ve Banka kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine Hazinece görev zararı olarak ödenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 31.12.1992 tarihine kadar borcun ödenmemiş bulunan kısmına, 1 inci mad

dede belirtilen oranlarda faiz tahakkuk ettirilir. Tahukkuk ettirilen faizler de 3 üncü madde 
kapsamında hesaplanacak faiz kayıpları içerisinde mütalaa edilir. 

Faiz borcu ve taksitler zamanında ödenmediği takdirde idarî veya kanunî takibata ilk tak
sitlerin ödendiği gün itibariyle tekrar başlanır. , 

BAŞKAN <— Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddç üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türlüye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
DYP ve SHP Grup Başkanvekilleri tarafından verilen, görüşülmekte olan kanunun 4 ün

cü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Değişik 4 üncü Madde : 
31.12.1992 tarihine kadar borcun ödenmemiş olan kısmına da faiz tahakkuk ettirilmez. 

Bu kayıp, 3 üncü madde kapsamında mütalaa edilir. 
Taksitler zamanında ödenmediği takdirde idarî veya kanunî takibata taksitlerin ödenme

diği günden itibaren başlanır. 

Oğuzhan Asiltürk Cevat Ayhan 
Malatya Sakarya 

Hüseyin Erdal ö. Faruk Ekinci 
Yozgat Ankara 

Eatattin Elçi 
Bayburt 

BAŞKAN — Komisyon önergeye İsıtılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır, 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. —Kullandıkları tarımsal kredilerin toplamı 5 milyon TL.'ye kadar olan 

(5 milyon dahil) çiftçilerden muhtelif İcararnamelerle taksitlendirildigi halde tekrar muaccel 
hale gelmiş borçlan bulunanlar da talepleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler..,. Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun kapsamına giren küçük çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan 

idarî veya kanunî takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak, 
bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde borçlarını ödeyemeyen çiftçiler hak
kında idarî veya kanunî takibata kalındığı aşamada devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanunun uygulaması sonucunda borcu devam eden küçük çiftçilere 

ilişkin işlemler, borcun mevcut maddî ve şahsî teminatlarının sükutunu icabettirmediği gibi borç
lunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında T.C. Ziraat Bankası 

ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı uygulanır. * ' 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. | 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. ; 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10.— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oylamadan önce, başlıkla ilgili bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı kanun teklifinin adında, aşağıdaki değişikliğin yapılma

sını arz ve teklif ederiz.. 
Saygılarımızla, 

Ali Eser , Ertekin Durutürk 
Samsun 
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Şinasi Altıner 
Zonguldak 

M. Sabri Güner 
Kars 

"T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan" ibaresinden sonra, "Bir 
Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine" ifadesinin konulması. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

; PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. " 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Bir isim değişikliğidir; 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet katılmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başlığı bu değişikle oylayacağım. 

Sayın milletvekilleri, tümünü oylamadan önce, lehte veya aleyhte söz isteyen var mı? Yok. 
Teklifin tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kutuların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını, so
yadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlanıldı) 

2. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. Sayıst : 18) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Mat
rah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Işın Çelebi; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun 
Tasarısı bugün Meclisimizin gündeminde, dün yaptığımız oylama sonucu, bu tasarının 48 sa
atten önce gündeme alınması kabul edilmiştir. 

(1) 18 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bizim görüşümüze göre vergi affı olan, Hükümetin görüşüne göre af niteliği taşımayan, 
Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun 
Tasarısı, bizde, Türkiye'de vergi düzeninin ve vergi toplama anlayışının gelecekte büyük ölçü
de darboğaza gireceği kanaatini uyandırmaktadır. Özellikle vergi affının, 1986'da 300 bin lira 
gibi bir sınırla, 1988'de 500 bin lira gibi bir sınırla ve 1990 yılında da 25 milyon lira gibi bir 
sınırla yapıldığını hatırlarsak, Türkiye, hemen hemen her iki yılda bir vergi affı kararı çıkaran 
ülke haline gelmiştir. 

Nitekim, 1991 yılından 1992 yılına sarkan vergi alacak miktarının yaklaşık olarak 15 tril
yon lira olduğunu görmekteyiz. Bu 15 trilyon liranın, 2 trilyon lirası belediyelerin vergi borcu
dur, 5 trilyon lirası KİT'lerin vergi borcudur, 8 trilyon lirası ise özel teşebbüsün borcudur. Nite
kim, 1992 yılı bütçesinde, vergi affından 5 trilyon lira civarında bir gelir elde edileceği belirtil
miştir; diğer bir deyişle, bu gelirin kamu alacakları tahsilatının hızlandırılmasıyla ve matrah-
artırımıyla temin edileceği bütçede kabaca görülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, bir dakika müsaadenizi rica ediyorum. 
19 sıra sayılı teklif için oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlanıldı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Türkiye'nin vergi toplama gücüne baktığımız zaman, 1991 

yılında yaklaşık 78 trilyon, 1992 yılında da 135-136 trilyon lira düzeyinde vergi toplanacağı ön
görülmektedir. özellikle vergi gelirlerinin gayri safi yurt içi hâsıladaki oranlarına baktığımız
da, Türkiye'nin vergi toplama gücünün, İspanya'nın, Yunanistan'ın vergi toplama gücü ve OECD 
ortalaması düzeyine yakın bir noktaya geldiğini görmekteyiz. 1989 yılında gayri safî yurt içi 
hâsıla içinde vergi gelirlerinin payı yüzde 25 düzeyindedir. Bü pay, İspanya ve Yunanistan'da 
biraz daha fazladır. 

Sosyal güvenlik primlerini hariç tuttuğumuzda veya tarımın katma değerini çıkararak gayri 
safî yurt içi hâsıla içinde toplam vergi gelirlerine baktığımızda, Türkiye'nin vergi yükü, ispan
ya'nın, Japonya'nın, İsviçre'nin ve Amerika'nın üstünde bulunmaktadır. Yani, Türkiye'de normal 
bir vergi geliri elde edilecek sistemin ortaya çıktığını, oluştuğunu görmekteyiz. Bundan sonra 
yapılması gereken, Türkiye'de vergi sisteminin kökleşmesini, beyan ve belge düzeninin ve ida
renin radikal değişikliklerle yerine oturmasını ve kalıcı sistemlerin kurulmasını temin etmektir. 
Ama, bu sistem, eğer iki yılda bir af ihtiyacı duyuyorsa, bu anlamda, bu sistemin bir yerde 
yanlışlığı vardır. 

Biz, bazı ülkelerdeki vergi geliri toplamlarına baktığımız zaman, bunların birçoğunda ge
lir, ye kurumlar vergisinin yaklaşık yüzde 50'nin üzerinde olduğunu, ama Türkiye'de yüzde 37 
düzeyinde olduğunu görüyoruz. Mal ve hizmet vergisinin ise birçok ülkede gene yüzde 50 dü
zeyinde iken Türkiye'de yüzde 50'nin altında olduğunu görüyoruz. Buradan şunu söylemek 
istiyorum : Türkiye, vergi konusunda 1985 yılından sonra oluşturduğu kendi düzenlemesinde, 
istikrarlı bir artış trendi içerisine girmiştir; ama, vergi sisteminde beyanname ve belge düzenini 
yaygınlaştırması ve kökleştirmesi de kaçınılmazdır. Ancak, bu sistemin kökleşmesinde ve kalı
cı bir belge ve beyan düzeninin oturtulmasında ve temin edilmesinde, vergi afları, bugün geti
rilen nitelikteki tasarıyla ciddî problemlere yol açacak nitelikte gözükmektedir. Çünkü, geliş
miş Ülkelerde vergi affı kavramı yoktur; yani, vergi borçlarının bir kısmını ödeyerek geri 
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kalan borçlann silinmesi usulü, gelişmiş ülkelerde hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Dev
letin, matrahları belli oranlarda artırma yoluyla inceleme hakkından vazgeçmesi ise hemen he
men hiç uygulanmayan bir yöntemdir. 

özellikle, bu kanun tasarısıyla getirdiğiniz sistemin adına, ister tahsilatın artırılması de
yin, ister matrahın artırılması deyin, getirilen sistemi, bir bütün olarak, af niteliğinde görüyo
rum. Vergi affı sonuçta -incelediğimizde- vergi ahlakını bozmaktadır ve insanları düşük beya
na sevk etmektedir; vergide eşitlik ilkesine aykırı bir ortam yaratmaktadır, vergisini zamanında 
ödeyen, namuslu vatandaşlar enayi durumuna düşmektedir; mükelleflerin, vergi idaresine ve 
devlete olan güven duygularını ve inançlarını sarsmaktadır; en önemlisi de, vergi incelemeleri
nin etkinliği ortadan kalkmaktadır. Bu söylediğim dört unsur, vergi toplama anlamında çok 
büyük temel noktaları arz etmektedir. Biz, bugün getirdiğiniz tasarının, vergi ahlakını bozucu 
nitelikte olan bazı önemli unsurlarını maddeler halinde sizlere sunmak istiyoruz. Bununla, vergide 
eşitlik ilkesini bozmaktayız, vatandaşın vergi idaresine ve devlete olan güvenini sarsmaktayız 
ve vergi incelemelerinin etkinliğini azaltmaktayız. Oysa, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke
lerde yapılırken, gelişmiş olan ülkelerde bu vergi affının yapılmaması, vergideki eşitlik anlayı
şını, adalet anlayışını ve yasaların toplumun ortak iyiliğine dönük olması ilkesini beraberinde 
getirdiğinin ye bu anlamda vergi kavramının önemli bir kavram haline geldiğinin en önemli 
sonucudur. Bununla beraber, az gelişmiş ülkelerde vergi affı, finansal nedenlerle, malî neden
lerle gündeme gelebilmektedir ve ayrıca uyuşmazlıklar çok arttığında gündeme gelmektedir. 

Ancak, bu düzenlemeler yapılırken, mükelleflerin vergi ahlakının ayakta tutulması gerek
mektedir. Dikkat edilmesi gereken temel noktalar son derece önemlidir. Eğer biz bir vergi affı 
getireceksek, temel bazı noktalan göz önünde tutmak zorundayız : 

1. Vergi ahlakını ayakta tutmalıyız. 
2. Vergi idaresine olan güven duygularının olumsuz etkilerinden ve bu olumsuz etkilere 

dönük düzenlemelerden kaçınmalıyız. 
Vergi ahlakını ayakta tutmak demek, vergi mükelleflerini, gelecekte, düşük beyanda, yan

lış beyanda bulunmaya sevk etmemek, teşvik etmemek demektir. 
Bununla beraber^ vergi idaresine olan güveni sarsmamamız gerekir. Vatandaşın, yurttaşlık 

görevinin vergi vermek olduğunu bilmesi ve yasaların toplumun ortak iyiliğine dönük olduğu 
inancını yitirmemesi gerekir. Bu olumsuz etkilerin, oluşmaması için, vergiye olan, devlete olan 
güvenin sarsılmasına dönük kararların alınmaması gerekir ve vergilemede eşitlik ilkesinin mutlaka 
korunması gerekir, 

Değerli arkadaşlarım, bu saydığım ilkeler, bence, vergilendirme politikasında temel ola
rak uyulması gereken ve her hükümetin bir devlet kavramı çerçevesinde titizlikle koruması ge
reken temel ilkelerdir. 

1992 malî yılı bütçesinde yaklaşık 5 trilyon lira gelir görülmektedir. Bu gelirin, benim inan
cıma, göre, bu vergi affına dönük yasa tasarısı getirilmeseydi, idarenin tahsilatının hızlandırıl
masıyla, önemli bir kısmı temin edilebilirdi. Vergi affı tartışmaları başladığı için, birtakım mevcut 
ödemeler de af sonrasına ertelenmiştir. Bu anlamda, elde edilecek bu 5 trilyonluk gelir de, o 
kadar çok önemli bir gelir değildir. 

Eğer, şu görüş hâkimse; "iş yükünü azaltmak, yıllardır sürüncemede kalan dosyaların te
mizlenmesini istiyoruz" dendiği zaman -bu, yıllardır sürüncemede kalan ve iş yükü yaratan 
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dosyalar küçük ölçekli, yani, vergi borcu ve vergi cezası küçük miktarda olan dosyalardır- ta
sanda bir sınır getirilebilirdi, 50 milyon liraya kadar veya 100 milyon liraya kadar vergi borcu 
olanların affı söz konusu olabilirdi; ama, böyle bir sınır getirilmemektedir; yani, sınırsız af 
söz konusudur. Küçük dosyalar, sınır getirilseydi tasfiye edilirdi, bir veya iki büyük dosya ka
lırdı, gerekli organlar da onunla ilgili muameleyi yaparlardı, bir iş yükü ve bir iş tıkanması 
olmazdı; ama şimdi sınırsız bir af söz konusudur. 

Arkadaşlar, ikinci bir, önemli konuya dikkatinizi çekmek istiyorum; çünkü, gelen tasarı
nın yeterince değerlendirilmesinde büyük yarar görüyorum. 

Matrah artırımıyla, inceleme dışında kalınması öngörülmektedir ve devletin vergi incele
me yetkisi ortadan kalkmaktadır, örneğin, 1987 yılında 100 lira vergi beyan ettiniz, hayır, be
nim vergi beyanım 100 lira değil, 150 lira dediğiniz zaman; o 50 liranın yüzde 40'ıni devlete 
ödediğinizde, o yılın vergiye ilişkin defterleriniz inceleme kapsamı dışında kalmaktadır. Bu ka
nun tasarısı, bu anlamda adaletsizliğe ve yeni sorunlara yol açacak niteliktedir. 

Bir başka en önemli konu ise şudur : Bu tasarı içinde, af içinde af vardır. Kanun tasarısı
nın 17 nci maddesinde, adaletsizliği daha adaletsiz kılan ve en önemlisi, alacak kadar; yani, 
100 lira borcunuz varsa, en çok ödeyeceğiniz 100 liradır, daha fazlasını ödemiyorsunuz. Bu 
ne demektir? Vergi Usul Kanununa göre gecikme zammı ve gecikme faizi yıllık yüzde 84 tutar 
ve kaçakçılık cezası da 3 katı kadardır. Şimdi, 2 mükellef düşünelim; (A) mükellefi ve (B) mü
kellefi düşünelim; (A) mükellefinin 10 milyon lira borcu olduğunu düşünelim, cezası ve faizle
riyle beraber 20 milyon lira cezası ve faizi olduğunu varsayalım. 20 milyon liranın yüzde 30'unu, 
yaklaşık 6 milyon lirasını ödediğinde; yani, aslını ve cezası olan 20 milyonun yüzde 30'u olan 
16 milyon lirayı ödediğinde, af kapsamına girmektedir. 30 milyon lira borcu olan -10 milyon 
aslı, 20 milyon cezası- insanın 30 milyon borcu yerine, 16 milyon lira ödediğinde af kapsamına 
girmekte ve geri kalan 14 milyon lirası affedilmektedir; yani, yüzde 53'ü ödenerek affedilmek
tedir; ama, (b) mükellefinin, yine 10 milyon lira vergi borcu olduğunu bir an için varsayalım; 
vergi cezası, gecikme zammı ve faiziyle 60 milyon liralık vergi cezası ve gecikme zammı oldu
ğunu bir an için düşünelim; bu 60 milyonun yüzde 30'unu ödediği takdirde, 18 milyon lira 
ödeyecektir, 10 milyon lira aslı vaırdır, 18 milyon lira da cezasından yüzde 30 ödeyecektir. 28 
milyon lira ödemesi gerekirken, madde 17'ye göre, sadece 20 milyon lira ödeyecektir. 10 mil
yon lira borcu olan mükellef yüzde 53 ödemeye tabidir. Burada, cezası ve aslı ile beraber bor
cunun 70 milyon lira olduğunu düşünelim ve karşılığında 20 milyon lira ödediğini düşünürsek, 
yüzde 28 ödemektedir; yani, yasa tasarısı kendi içerisinde de adaletsizdir. Adaletsizliğin ada
letsizliği de vardır, af içinde af vardır. 

Burada çok kritik 3 nokta vardır : Bir, sınırsız olması; iki, matrah artırımıyla her türlü 
incelemenin kapsamı dışına çıkarılması; üç, aslı kadar ceza ödenmesiyle, inanılmaz derecede 
büyük avantajlar sağlamasıdır; af içinde af getirmektedir. Bu üç temel madde toplumun ortak 
iyiliği anlayışını ve zamanında vergisini ödeyen vatandaşın devlete olan güvenini sarsacak nite
lik arz etmektedir. Bu anlamda, vergisini zamanında ödeyen mağdur olmaktadır ve vergi affı
na tabi olanlar arasında da ayrıca farklılık oluşturulmaktadır. 

Şimdi, bu anlamda şu yapılabilir : Bir kere 50 milyon lira, 100 milyon lira gibi bir sınır 
getirilebilir; çünkü, bu tasarı kamuoyunda yeterince tartışılmamıştır. Dün burada söyledim, 
sadece çoğunluğun el kaldırması demokrasi değildir; hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ka
muoyu vicdanı da önemlidir ve yasaların, toplumun ortak iyiliğine dönük olması gerekir. 
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Eğer siz, vergisini normal ödeyen namuslu vatandaşları aptal ve enayi yerine koyarsanız, biraz 
önce konuşmamın başında belirttiğim temel ilkelerin dışında, yurttaşların devlete olan güveni
ni kaybettirirseniz ve vergi ahlakını bozarsanız, Türkiye'de ciddî Sıkıntılar yaratırsınız ve vergi 
toplayamazsınız. Bu anlamda buna sınır getirmek gerekir. İkincisi, madde 17'nin mutlaka ta
sarıdan çıkarılması gerekir. Yani, aslı kadar ceza alınmasının mutlaka tasarıdan çıkarılması ge
rekir; af içinde af olamaz, Üçüncüsü, matrah artırımı yoluyla, o yılın, devletin inceleme kap
samı dışına alınması, ciddî bir sakıncayı ve sakatlığı beraberinde getirmektedir; matrah artırı
mına ilişkin maddenin de tasarıdan çıkarılması gerekir. 

Bu anlamda biz, küçük ve orta ölçekli esnafın, sanayicinin 50 milyona, 100 milyona ka
dar vergi affına pek bir şey söylemeyeceğiz, maddeleri incelediğimizde, tek tek gördüğümüzde 
buna itirazımız yok; ama biz, sınırsız affa, biz, matrah artırımı yoluyla inceleme kapsamı dışı
na çıkan mükelleflerin davranışlarına ve biz, her şeyden önemlisi, af içinde af anlayışını geti
ren davranışlara karşıyız; çünkü biz, gelecekte Türkiye'nin, ciddî demokratikleşme sürecinde 
başarılı, kalkınan, güçlü bir Türkiye olmasını istiyorsak, Türkiye'de vatandaşların birey ve devlet 
ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini istiyorsak, güçlü, örgütlü ve sivil toplum anlayışının yer
leşmesini istiyorsak, bireyin devlete olan saygısını ve güvenini kaybetmemesini temin etmek zo
rundayız. Eğer biz, bu saygının, bu güvenin kaybolmasına göz yumarsak ve hele kısa dönemli 
hesaplar uğruna göz yumarsak, Türkiye'de çok ciddî problemlere, sıkıntılara ve kokuşmuşluğa 
neden oluruz. 

Kamuoyu vicdanı çok önemlidir. Çıkaracağınız yasaları, toplumun ortak iyiliğine hizmet 
etmeden, kamuoyu vicdanının demokratik kurallar çerçevesinde oluşmasını temin etmeden, 
burada el kaldırarak geçirebilirsiniz; ama kamuoyu vicdanında tartışmayı durduramazsınız; ka
muoyu vicdanında mahkum olmayı durduramazsınız ve siz, demokratikleşmeden, açıklıktan, 
şeffaflıktan, bu tasarı buradan geçtiği andan itibaren, söz etmeye hak sahibi olmaktan çıkarsınız. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanveküleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana 

Mületveküi Bekir Sami Daçe, Bursa Mületveküi Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup' 
Başkanveküleri içel Mületveküi Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Mületveküi Mahmut Alınak'ın, Küçük 
Çiftçilerin 77 C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Affına Dair 
Kanun Teklifi; Denizli Mületveküi Adnan Keskin'in Küçük ve Orta Tarım işletmelerinin (Küçük ve 
Orta Çiftçilerin) 77 C. Ziraat Bankasına ve Tartm Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçla
rına Tahakkuk Ettirilen Faizlerin Affına ve Ödenmiş Olanların da iadesine ilişkin Kanun Teklifi; Sivas 
Mületveküi Azimet Köylüoğlu'nun T.C. Ziraat Bankası ve Tartm Kredi Kooperatiflerince Küçük ve 
Orta Çiftçüere Verilen Ziraî Kredilerin Faizlerinin Süinmesine, Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/136, 2/95, 2/96) (S Sayısı.; 19) (Devam) 

BAŞKAN — Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifinin açık oylama sonucunu arz 
ediyorum : Oylamaya 158 sayın üye iştirak etmiş; 136 kabul, 18 ret, 2 çekinser ve 2 geçersiz 
oy kullanılmıştır. 

Bu şekilde, teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
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2. — Bazı Kamu Alacaklarının Thhsüattnın Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka
nun Tasamı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. Say ist : İS) (Devam) 

BAŞKAN — Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mahmut öztürk'tedir. 
Buyurun Sayın öztürk. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, Yüce Heyetin 

saygıdeğer üyeleri; kısa adı, Sayın Işın Çelebi ve Sayın Adnan Kahveci'nin deyimiyle, "vergi 
affı" olan, bizim tabirimizle ise, Bazı Kamu Alacaklarının tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah 
Artırımı Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın Işın Çelebi'yi çok dikkatlice dinledim ve Sayın Çelebi, 
burada, yarı öfkeli yarı öf keşiz konuşurken, "Çoğunluğun el kaldırması demokrasi değildir" 
dedi. • ' . ' - . 

ADNAN KAHVECÎ (İstanbul) — Onu demedi. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —- El insafl.. Yedi yıldır burada çoğunluk el kaldırdı 

el indirdi; demek ki, yedi yıldır demokrasiyi bu Meclise sokmadınız. 
Şimdi, eğer bir kanun tasarısı Yüce Mecliste kabul ediliyorsa, buna "çoğunluk" demek 

yanlış. Ayrıca, bunların kabul ettiği tasarıyı da demokrasi dışı yöntem olarak da nitelemek son 
derece yanlıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; kamuoyunda ve basından izlediğimiz kadarıyla, Sayın Kahve
ci'nin iddiaları kısaca şu noktalarda toplanmaktadır. -Ben, bu Yüce Meclisin huzurunda.bah-
setmek istemiyorum; ama, bunu kendisi basına aktardığı için söylüyorum : "Birinci iddiası, 
bu tasarı, Mercedes'i ve metresi olanlara af getiriyor" diyor. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Uçağı da var, uçağı da... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —• Uçağı da varmış!... Ben şu anda grubum adına ko

nuşuyorum; vallahi, Doğru Yol Partisinin bu kadar Mercedesli, metresti, uçaklı üyesi olsaydı, 
biz yıllardır muhalefette kalmazdık ve kan kusturmazdınız bize. 

İkinci iddia olarak, "DYP, diyet borcunu ödüyor" diyor Sayın Kahveci. Üçüncü iddiası, 
"vergisini zamanında ödeyenler cezalandırılıyor ve -bu kürsüde anılması doğru değil ama- enayi 
durumuna düşürülüyor, vergi ödemeyenler kârlı çıkıyor" diyor. Dördüncü ve en önemli iddia
sı ise, "zamanında vergisini vermeyenlerin vergisi affolunacak" gibi, kamuoyuna yanlış imaj 
verilerek, bir bardak suda fırtına koparılmak isteniyor. İddialar bunlar, durum da bu... 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi biz burada, açık açık bazı konulan tartışmaya açmak 
istiyoruz. Bu, ilk defa Meclis gündemine gelmiş bir tahsilat tasarısı değil; daha önce siz de 
bunları getirdiniz, çoğunluk el kaldırdı çoğunluk el indirdi ve kabul ettiniz. Hatta, bazen o 
kadar hızlı ve çabuk geçti ki, yani, demokrasi içi mi demokrasi dışı mı bilemiyorum; ama, ka
bul ettiniz. Yani bu, ilk defa gelen bir tasarı değil. 

Şimdi, benim, Sayın Kahveci'ye ve ANAP Grubuna bazı suallerim olacak... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sor bakalım. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Kahveci ve ANAP'lı diğer maliye bakanları, 

güya, Doğru Yol Partisine veya SHP'ye -ama asıl hedef biziz- yakın adamlan vaktinde tespit 
etmişler. Kendisi araştırıcı ya!.. Bunları cımbızla tek tek tespit etmişler ve bunlara gidip "sen 
vergini öde" demişler. Şimdi biz, bize yakınları affediyoruz ya!.. Bunları Sayın Kahveci, daha 
önce bir hafiye gibi tespit etmiş, gitmiş çalmış kapısını ve*.. 

: — 453 —' 



T.B.M.M. B : 33 6 . 2 . 1 9 9 2 0 : 1 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Baha'nın akrabasının bir demeci var bugünkü gaze
telerde. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — "Sen vergini öde" demiş. Şimdi, bize yakın o adam
lar da "Kahveci, sen git, yarın nasıl olsa Doğru Yol Partisi iktidara gelecek, ben sana şimdi 
vergi ödemiyorum. Doğru Yol gelince benim vergi borçlarımı affedecek" demişler!.. Kamuo
yuna yansıttığınız intiba işte' bu. 

Şayet böyle bir durum varsa, siz bakanken devleti işletip de bu vergileri niye o zaman al
madınız da, bu insanları töhmet altında bırakıyorsunuz? Soruyorum size; niye almadınız? 

ADNAN KAHVECt (İstanbul) — Gelip cevap vereceğiz ona, merak etme. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Hayır, soruyorum ben şimdi... 
Şimdi, bu arada çok önemli bir konu daha var; ya bilerek göz yumdunuz ya o zaman ba

kan değildiniz, bakanlık otoritesini kullanmadınız. 
ADNAN KAHVECt (İstanbul) — Demagoji yapma, doğru söyle! Konuşacağız... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —- Hayır.... Sizin yaptığınız normal konuşma mı?.. Hepsi 

demagoji. / 
Şimdi ben burada çok açık ve samimiyetle suçluyorum. Duçar duruma düşmüş insanı Doğru 

Yolcu gösteriyorsunuz, Mercedesli, metresli gösteriyorsunuz ve elinizde çanta o gazeteci senin, 
bu gazeteci benim "bunlar vergisini vermiyor" diye Doğru Yolun aleyhinde bir yangın havası 
yaratmaya çalışıyorsunuz. 

Sayın Bakan, bakandın; vaktiyle bunların üzerine gittin de, biz, senin aleyhine bir demeç 
verdik mi?.. Vermedik. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, sataşmaya müsait konuşuyor, uya
rın lütfen hatibi. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Burada suiniyet ortaya çıkıyor. 
Gelelim ikinci bir konuya : Biz, burada bir istismar havası yattığı, istismar havası yaratıl

dığı kanaatindeyiz. Şimdi, açıkça söylüyorum : Bu Yüce Meclise bir kanun tasarısı gelseydi, 
biz getirseydik, "Sayın Kahveci, siz vaktiyle şu partiye, bu partiye yakın olanlardan çok vergi 
aldınız, biz de bu vergileri geri veriyoruz" deseydik, siz haklıydınız. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen, şahıslara değil, Yüce Meclise hitap ederek konuşalım. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sadet lütfen, sadet... Beyefendi 

iyi hatip, dinleyelim; ama, şahıslara değil. Sadet... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, böyle bir durum yok ve açıkça, "ANAP'ın 

iktidar olarak alamadıklarını biz buradan çatır çatır alacağız" diyoruz; durum bu. Sizin ala
madıklarınızı biz almak istiyoruz. Zaten, işin özeti de bu; başka bir niyetimiz yok. 

Burada devlet büyük bir malî kayba sokulmuştur. Nasıl sokulmuştur? Bunun miktarı, yak
laşık 5-10 trilyon veya 15 trilyon lira arasındadır. 

Sayın Bakan, ben size soruyorum : Vaktinde bu vergileri almadın veya alamadın veya göz 
yumdun; ama, bu vergiden doğan devlet kaybını karşılamak için, gittin, bankalardan borç pa
ra aldın, faiz ödedin. öyle değil mi? 

SALİH ERGÜN (İstanbul) — Öyle değil. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — İşin içyüzü bu. Alamadığın vergi için, gittin, hazine 

bonosu, şu bonosu bu bonosu adı altında bankalardan para aldın ve ona da faiz ödedin. İşte, 
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böylece, devlet iki yönlü kayba uğratılmıştır; hem vergiyi alamadığın için kayba uğratılmıştır 
hem de bu alamadığın vergiler nedeniyle, bankalara faiz ödediğin için kayba uğratılmıştır. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Ekonomiyi nereden öğrendin sen? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — İşin içyüzü bu. Bugün devletin iç borcu 90 trilyon 

lira civarında. Sizden 90 trilyon lira borç devraldık. Neye borçlandın?.. 90 trilyon lira iç borcun 
yaklaşık 10 trilyon lirası buradan kaynaklanıyor. Sizleri kim Maliye Bakanı yaptı, bilemiyo
rum; ama, bu memlekete çok büyük vebali var. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yapılan işler?.. Yapılan işler 14 milyar dolar 
Mahmut Bey. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bir diğer önemli konu da şudur : Bakın, namuslu 
adamların nasıl ezildiğini izah etmeye çalışacağım. 

Siz bankalara borçlandınız mı; borçlandınız. Şimdi, bunlara faiz ödeyecek misiniz; ödeye
ceksiniz. Peki, bu faizi karşılamak için kimden para alacaksınız; yine o adamlardan alacaksı
nız. İşte, devlet tarafından bir adamın üzerine vurulan iki kambur, iki yük burada yatıyor; hem 
namuslu sanayicinin, tüccarın, esnafın sırtına hazinenin faiz yükünü bindiriyorsun hem de bazı 
insanları, göz yumarak, kolayca zengin ediyorsun... 

Vergiden doğan ihtilafta sadece mükellef mi suçlu, yoksa devlet mi? Devletin hiç suçu yok 
mu bunda? Son on yıl içerisinde vergi kanunlarını allak bullak ettiniz ve işi, içinden çıkılmaz 
hale getirdiniz. 

Bir diğer önemli konu da şudur : Her kesimde vardır, her devirde de vardır; bazı insanlar, 
her nedense, devlete vergi vermemeyi bir adet haline getirmişlerdir. Bunu biz kabul ediyoruz; 
ama, şudur budur diyemiyoruz. Her zaman vardır; fakat, bunların karşısında da devlet vardır. 
Şimdi ben açıkça soruyorum: Devletin gücünü bu adamlara karşı niye vaktinde işletmediniz? 
Sorum bu, başka bir sorum yok. -

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sen şimdi işlet... Elin armut mu topluyor? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, biz diyet borcumuzu ödüyormuşuz... 
El insaf! Bizim hiç kimseye diyet borcumuz yok; açıkça söylüyorum. Biz, daha altmış altmış-
beş günlük hükümetiz. Son yedi yıldır, bize yakın olanları da, uzak olanları da siz biliyorsu
nuz. Belgeler elinizde, çıkarmazsanız namertsiniz, çıkardığınız belgelerden biz hesap sormaz
sak namerdiz. Bu kadar açık konuşuyoruz. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — "Listeleri açıklayın" diyoruz. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Günah... Yani, demek ki burada şu görünüyor; Siz 
kapıyı bir nevi aralamışsınız, "İşte, buradan giren çıkanları gözleydim, zamanı gelince şu Meclisin 
gündemine getirelim" demişsiniz... Bu, ne devlet adamı ahlakına sığar, ne siyaset ahlakına sı
ğar; sığmaz böyle bir şey. Diyet borçlarını görüyoruz; köşklere kimlerin girdiğini kimlerin çık
tığını gayet iyi biliyoruz. Kim kime altın tabancalar hediye ediyor; gayet iyi biliyoruz. Onların 
lehine ne kanunlar çıkarıldı gayet iyi biliyoruz. Hayalî ihracatçıların nasıl korunduğunu gayet 
iyi biliyoruz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Teşviklerle kimler zengin edildi, gayet iyi bili
yoruz. Biz, bunları gayet iyi biliyoruz. Sizin diliniz burada açılmıyordu, buraya geçince yavaş 
yavaş diliniz açılmaya başladı. İşte, demokrasinin erdemi de burada yat'yor zaten. 

Şimdi gelelim tasarıyla ilgili konuya... 
BAŞKAN — Tasarıyla ilgili konu üzerinde konuşuyorsunuz Mahmut Bey. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Esas ana noktalarına girmek istiyorum Sayın Başkan. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hangi ana noktalar Sayın Başkan? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; söz konusu bu tasarıyla, 
Hükümet olarak biz, donmuş olan devlet alacağına bir işlerlik kazandırmak istiyoruz. Yani, 
bu alacaklar şu anda buzdolabında, donmuş; biz bunu oradan çıkarmak ve bir işlerlik kazan
dırmak istiyoruz. Yoksa, devletin vaktinde topIadığı,güya bizim kayırdığımız adamlardan top
ladığı parayı geri iade etmek için burada konuşmuyoruz. Sizin toplayamadığınız, alamadığınız 
veya almak istemediğiniz paraları, biz burada almak istiyoruz; işin özeti budur. 

İkinci bir konu; buradan alacağımız 5-10 trilyon lira, belki 12 olur, 13 olur, 15 olur; bile
miyoruz, bu paralarla, daha az borçlanacağız veya sizin daha önceden yaptığınız devlet borcu
nu ödeyeceğiz veya bu alacağımız paralarla, sizin borcunuzun faizini ödeyeceğiz. Bu paraları 
yol, su, okul, hastane gibi yatırımlarda kullanacağız. Daha doğrusu, devletin parasını, verme
yenlerden almak için uğraşacağız. 

Bir diğer önemli konu; tam tersi bir tez savunmak istiyorum. Biz bu kanunla, vergi verme
yen art niyetli insanları cezalandırmak istiyoruz. Adam bu vergi vermemeyi alışkanlık haline 
getirmiş, kanunî boşlukları gayet iyi biliyor -vaktinde, sizin zamanınızdan gayet iyi biliyordu; 
alsanız siz alırdınız- vergi vermedikçe rahat yatıyor; biz bu verilmeyen paraları almakla, o adam
lara ceza getirmek istiyoruz. İşin içyüzü budur. Yok, almayalım da sürüncemeye bırakalım, yıl
larca mahkemelerde sürünsün, enflasyonla o paralar erisin gitsin ve o adamların ekmeğine yağ, 
bal mı çalalım?.. Tahmin ediyorum, bu adamlar size yakın; ki, telaşı size düştü. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayır, kimler istifade edecek, merakımız odur. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu adamlardan vergi alacağız diye, siz telaşlanıyor

sunuz, biz de seviniyoruz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayır... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, biz seviniyoruz. Şunun için seviniyoruz : 

Devletin parasını alacağız, Hazineye getireceğiz. Siz de burada çıkıyorsunuz, kıyameti koparı-
yorsunuz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)— Hayır, koparmıyoruz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Vaktinde niye almadınız? İşte, işin püf noktası bura

da. Bu tasarı, vergisini vermeyenlere bir ceza tasarısıdır. Para alacağız adamdan, para... 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — "Cezalandırdıklarınızın isimlerini verin" diyoruz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Adamlardan para alacağız; işin içyüzü de bu. 
Gayet açıkça söylüyoruz; "Hazineye 10 trilyon lira getireceğiz" diyoruz. Niye telaşlanı

yorsunuz?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, isim istiyoruz, kim bunlar?.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Kim mi bunlar? Onu açıkça söyleyeyim. Çok açık 

konuşuyorum; biz altmış günlük Hükümetiz, daha devlet arşivlerini yeni karıştırıyoruz. Kim 
olduğunu yedi yıldır siz biliyorsunuz; çünkü, mahkemelere veren sizsiniz, müfettişleri gönde
ren sizsiniz, bunlarla uzlaşmaya oturan sizsiniz, siz daha iyi biliyorsunuz, açıklayın... 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — İşte, açıklayalım şunları... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —• Açıkladınız da, biz hayır mı dedik... Olmaz böyle şey!.. 
Şimdi telaşlanmayın, sizin adamlarınızdan biz bu paraları söke söke alacağız. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bunun içinde siyasiler var mı? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, siyasî miyasî; ben size açıkça ve samimiyet

le söylüyorum; eğer bizm adamlarımız varsa, "arkadaş, sen Doğru Yol'a boşuna güvenme, biz 
devletin hakkını senden alacağız" diyoruz. Diğer adama da, "arkadaş, sen SHP'ye güvenme, 
biz senin paranı alacağız" diyoruz ve hiç bu gruplardan ses yok; ama, her nedense, bu paraları 
alacağız" deyince, ANAP Grubu ayağa kalkıyor. Demek ki, bunlar sizin adamlarınız... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayır, alakası yok. 
MAHMUJ ÖZTÜRK (Devamla) — Niye telaşlanıyorsunuz?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kimler istifade edecek bu kanundan be

yefendi?.. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, yedi yıldır siz bu adamlarla haşır neşir ol
muşsunuz, Hani bir laf vardır, "Körle yatan şaşı kalkar" diye; yedi yıldır bu adamlar sizinle 
birlikteydi, 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Başkan, "şaşı" dedi; hatibi ikaz edin. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Rahatsızlanmayın, sizin adamlarınızdan bu parayı 

alacağız, uyutulan bu paraları alacağız. Bu paralarla hastane yapacağız, yol yapacağız, okul 
yapacağız... Telaşlanmayın... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne güzel, ne güzel... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu adamlar sizin adamlarınız. Bakın, bizde hiç telaş 

var mı? Burada da yok, burada da yok, sizde niye var bu telaş? 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu paralar milletin parasıdır, devletin parasıdır, bu paralarda 
yetim hakkı vardır. Çok açık ve samimiyetimle söylüyorum: Görev ihmali var burada, görev 
ihmali var. Uyuttunuz devleti, uyuttunuz milleti... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bir büyük Türkiye yarattık. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Acaba tekrar iktidar olsaydınız, alacak mıydınız bu 

paraları?,. Diyeceksiniz ki, alacaktık. Ben de size soruyorum : Şimdiye kadar niye almadınız?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Aldık, çok aldık. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bırakın... önce, iğneyi kendinize, çuvaldızı başkası

na batırın. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen toparlayın. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Biz, devlet eliyle nasıl devletin soydurulduğunu, na

sıl bazı insanların zengin edildiğini ve nasıl bunlarla ilgili iddiaların burada reddedildiğini ga
yet iyi biliyoruz. 

"Hiç kimse şüphe etmesin, kuruşunda yetim hakkı olan devlet parasını kimseye yedirme-
yeceğiz; vermeyenlerden zorla alacağız, yiyenlerin de kursağından fitil fitil çıkaracağız" der, 
bu tasarıya olumlu baktığımızı belirtir, Yüce Heyete saygılarımı sunarım.-.(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Matkap; buyurun efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

— 462 — 



T.B.M.M. B : 33 6 . 2 . 1992 O : 1 

SHP GRUBU ADINA NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin kıy
metli üyeleri; hepinizi, şahsım ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına en içten saygıla
rımla selamlarım. 

Huzurunuza, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı 
Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubumun görüşlerini 
arz etmek Üzere gelmiş bulunmaktayım. Kanunla ilgili sağlanacak yararları maddeler halinde 
arz etmeye çalışacağım. 

Vergi dairelerinde birikmiş takipti dosyalarla, yargı safhasındaki ihtilaflı dosya sayıları aza
lacaktır. Bu azalmayla, vergi dairelerinin ve yargı organlarının daha verimli bir şekilde çalış
maları sağlanacaktır. 

Mükelleflerce ödenmemiş vergi borçlarının asıllarının tamamı ile, ceza, zam ve faizlerinin 
bir kısmının ödenmesi suretiyle, borçlarının tasfiye edilmesi sağlanmaktadır. 

Türk vergi sisteminin ruhuna aykırı olarak, 3505 sayılı hasayla giren, vergi, resim ve harç
ların sürelerinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan gecikme zammı ve faizlerinin, her yılbaşı 
itibariyle doğmalarına neden olan alacak aslı addolunarak, bunlara da gecikme zammı uygu
lamasının; diğer bir anlatımla, faize de faiz uygulamasının getirdiği ağır tahribat giderilecektir. 

Çeşitli kamu gelirleri tahsilatı hızlandırılacaktır. 
Tahsili sürümcemede olan, hatta bir ölçüde olanaksız hale gelen ve ihtilaftı halde bulunan 

alacakların, Hazineye bir an önce intikal etmesi sağlanacaktır. 
Yıllık beyanname ile kazançlarını tam ve doğru olarak beyan edememiş mükelleflere, be

yan dışı kalmış kazançlarını, herhangi bir ceza uygulamasına maruz kalmadan beyan etme; 
ayrıca matrah artırımında bulunmaları sonucunda, 1992 yılı konsolide bütçesine kaynak yara
tılması ve denetim elemanlarının azlığı nedeniyle denetim dışı kalmış yaklaşık yüzde 96 ora
nındaki mükellef grubuna ait denetim boşluğu bir Ölçüde doldurulacaktır. 

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka
nun Tasarısıyla, önceki benzer kanunlardan farklı olarak, Katma Değer Vergisi mükellefleriy-
le, Kurumlar Vergisinden müstesna kurum kazançları nedeniyle verilen muhtasar beyanname
lere de, matrah artırımında bulunmaları kaydıyla, bu mükelleflerin de inceleme dışında kal
malarına olanak verilmiştir. .' , 

Geçmiş yönetimin Kurumlar Vergisi mükelleflerine tanıdığı istisnaların gerekçesi, ihracatı 
teşvik etmek ve sanayi yatırımlarını hızlandırmak idi. Bu istisnalardan, geçmiş sekiz yılda önemli 
ölçüde, büyük kurumlar; "holding" diye tabir edilen kurumlar yararlandı. 1980 öncesi, kendi 
kendini zor idare eden bu kurumlar, bu vergi istisnaları nedeniyle, ekonomik olarak dev kuru
luşlar haline geldi. Uygulanan iktisat politikaları nedeniyle, ekonomik seviyesi yükselen bu ku
ruluşlar, sermaye birikimlerini, yatırıma dönüştürmek yerine, ülke sermaye birikimine katkıda 
bulunmak yerine, faize bağladılar; kolay kazanca yöneldiler; devletin, dar ve orta gelirlilerin 
sırtına bindirip, kendilerinden almadığı vergiyi vergisiz devlet tahvilleriyle sermayeye dönüştü
rüp, devlete yüksek faizli olarak borç verdiler. 

tşte, 1980'H yılların kötü tablosu, sonuçları; kronikleşen enflasyon, 5 milyon işsiz insan, 
46 milyar dolar dış borç, 90 trilyon iç borç, sadece 1992 yılında ödenmesi gereken 117 trilyon 
iç ve dış borç, ana para ve faiz ödemesi... Borç stoku öyle bir hale geldi ki, 1991 yılı gayri safi 
millî hâsılasını ipotek altına alacak düzeye geldi. Toplam borcumuz 470 trilyona ulaşmıştır. 

— 463 — 



T.B.M.M. B : 33 6 . 2 . 1992 0 : 1 

1980'li yıllarda uygulanan vergi politikalarıyla büyük yatırım sektörleri olmaları öngörü
len; maalesef, rantiye sektörü olan bu kuruluşlara düşen önemli görev, severek ve isteyerek, 
kanun tasarısının "matrah arürırriı" bölümünü teşkil eden 7 nci maddesi doğrultusunda, matrah 
artırımında bulunarak dar ve orta gelirli grupların yıllardır göstermiş olduğu özveriyi paylaş
malarıdır. 

Bu uygulamanın, 32 trilyon açığı öngörülen 1992 yılı Konsolide Bütçe Tasarısı için önemli 
kaynak yaratacağı tabiîdir. 

Yasa tasarısı ile miktarı 200 bin Türk Lirayı aşmayan trafik para cezalarının affıyla da, 
şoför esnafına avantaj getirilmektedir. Bu uygulama da, orta ve dar gelirli halkımızın ekono
mik sorunlarına çözüm bulmayı vaat eden parti programımıza, aynı zamanda da hükümet prog
ramına uygundur. 

Yasa tasarısıyla, yazışma maliyeti girdisinden daha maliyetli hale girmiş bulunan ve yıllar
dır tahsil edilememesinin yanında, ilgili olduğu kamu teşkilatına ağır bürokratik yükler yükle
yen, miktarı 100 bin lirayı aşmayan diğer para cezalarının ve vadesi geldiği halde ödenmemiş 
bulunan, miktarı 50 bin lirayı aşmayan tüm kamu alacaklarının tasfiyesi sağlanacaktır. Bu uy
gulama, vergi dairelerine de büyük rahatlık getirecektir. 

Yasa tasarısıyla, 3100 sayılı Kanun uyarınca, 31.12.1990 tarihine kadar ödeme kaydedici 
cihaz alma mecburiyeti başladığı halde, ekonomik güçsüzlük nedeniyle bu mecburiyeti yerine 
getiremeyen mükelleflere kolaylık sağlanmaktadır. 

Yasanın, yukarıda saydığım yararları yanında, sayısız başka yararları vardır.' 
Konuyla ilgili arz etmeye çalıştığım hususların bu bölümünde, özellikle biraz önce konu

şulan "isim açıklansın" konusu -parti olarak görüşlerimizi söylüyorum- bizi rahatsız etmez, 
ancak mutlu eder ve isimlerin açıklanması kolaydır; faydalanacaklar belli olur. Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı yetkilileri en güzel şekliyle bu dokümanları verir. Bu isimlerin açıklanması, bizi, Hü
kümetimizi, Partimizi hiçbir şekilde rahatsız etmez, biz bu konuda açığız, şeffafız. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

Hükümetimiz, geçmişte yaşanan enflasyonun doğurduğu olumsuzlukları gidermeyi hal
kımıza taahhüt etmiştir. Bu taahhüdün bir uzantısı da, kamuoyunda günlerdir konuşulan, öden
meyen ceza ve faizlerin affı beklentisidir. Esnaf ve sanatkarımızı, tacirimizi, beyan ettiği vergi
yi bile ödeyemez hale getiren enflasyonun yıkıcı etkisi, kısmen de olsa, bu tasarıyla giderilecektir. 

Bu tasarıya hiçbir şekilde vergi affı olarak bakılmamalıdır. Çünkü, verginin bir kuruşu 
dahi affedilmemektedir. Aksine, tahsili imkânsız hale gelmek üzere olan vergi, tamamen tahsil 
edilmekte; ancak, gecikme faiz ve cezalarının yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilmektedir. 

Bu uygulama, 1988 ve 1990 yıllarında da yapılmıştır. Yasa tasarısının, çeşitli vesilelerle politik 
malzeme yapılmasının hiçbir anlamı yoktur. Eğer politik malzeme yapılmasına devam edilirse, 
sorarlar; "İktidar döneminizde oluşan bu tabloya neden seyirci kaldınız? Bu vergiler, bu faiz
ler, bu cezalar tahsil kabiliyetine sahip ise, neden tahsil etmediniz?" derler. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, hiçbir zaman toplumun bir kesimini diğer kesime karşı ka
yırma düşüncesi içerisinde olmamıştır. Genel anlamda, haksızlıkları da affetmekten yana de
ğildir. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Programında yer alan, uyumlu, üretimi teşvik eden, sa
nayileşmeyi hızlandıran, temel ilkelerinin gereği için, vergi düzeni ve maliye reformuna inan-

— 464 — 



T.B.M.M. B : 33 6 . 2 . 1992 O : 1 

maktadır., Sosyaldemokrat Halkçı Parti için, vergi, yalnızca devlete gelir kaynağı olarak değil; 
ayrıca, hakça gelir dağılımını sağlamanın, toplumsal dayanışmanın, sağlıklı ve sosyal adaletçi 
gelişmeyi sağlamanın, plan disiplinini gerçekleştirmenin, topluma, insanlığa, ekonomiye kat
kıda bulunmaksızın kazanç sağlama yollarını tıkamanın, tutumluluğa ve üretken yatırımlara 
özendirmenin, sağlıklı ve yaygın tüketim alışkanlıkları oluşturmanın, düzenli ve sağlıklı kent
leşmenin araçları olarak da kullanılacaktır. 

Sosyaldemokrat Halkı Parçi, bu ilkelerinin önemli bölümünü Hükümetin uygulamaya baş
ladığı, "Ekonomide dengeleme, üretim ve atılım" programına katmıştır. "Üretim ve atılım" 
programında öngörülen vergi ve malî reformların hayata geçmesini takiben, bir daha, bazı ka
mu alacaklarının tahsilatının hızlandırılmasını amaçlayan ve kamuoyunda bilinçsizce "vergi 
affı" olarak adını bulan tasarıların gerekmeyeceğine inanmaktadır; zaten, daha önce de izah 
ettiğim gibi, her türlü haksız affın karşısındadır. 

İzah etmeye çalıştığım hususlar doğrultusunda, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubumu
zun, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka
nun Tasarısına olumlu oy vereceğini arz eder, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Matkap. 
Gruplar adına başka söz isteen sayın üye var mı efendim? 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Aldüllatif Şener. 
Sayın Şener, size şunu hatırlatmak isterim : Çalışma süremizin bitmesine çok az zaman 

kalmıştır. Bu süre içerisinde konuşmanızı bitirebilecek misiniz? 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Bitiremeyeceğim efendim. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Bitiremeyecek efendim. 
BAŞKAN — Eğer bitiremeyecekseniz, bırakacağım... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bitiremeyecekler efendim. 
BAŞKAN — Bitiremeyecekler mi? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bitiremeyecekler. 
BAŞKAN — Şu halde, Sayın Kahveci'nin bir talebi var; kendileri burada yoklar... Talebi 

muameleye koymuyorum. 
Sözlü sorularla, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerini sırasıyla görüşmek için, 

11 Şubat 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

• - © ' 

VI. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A)' YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kütahya Milletvekili A/ımet Derin'in, termal turizmine yönelik olarak Kütahya iline de öde

nek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazdı cevabı (7/28) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasının teminini saygıyla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya Milletvekili 
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1. Termal turizmine yönelik olarak, Kütahya iline de ödenek ayrılacak mıdır? 
2. Turistik yönden önem arzeden beldelerin imar uygulamalarına ilişkin düzenlemelere 

gidilen 106 belde içerisinde tarihî konakların bulunduğu Safranbolu ilçesi girdiği halde, bu belde 
ile benzeri tüm özellikler, bunun da ötesinde bir çok turizm potansiyeli açısından üstün du
rumda olan Kütahyamız da aynı uygulama kapsamına alınacak mıdır? 

3. Millî gelire katkıda 21 inci sırada bulunan Kütahyamıza turizm sektörü yatırım prog
ramında geçen dönemde hiç bir proje yapılmadığı gibi bu kez de bu yöre ihmal edilecek midir? 

4. 6-11 Temmuz 1986 yılında yapılan 1. Milletlerarası TürkÇini ve Seramik Kongresinin, 
5 yıl aradan sonra Kültür Bakanlığı ile irtibata geçilerek ikincisini düzenlemeyi düşünüyor 
musunuz? 

. T C . ' . . . ' • • . - . • . . 

Turizm Bakanlığı > 
Yatırımlar Genel Müdürlüğü 5.2.1992 

Sayı : Pl. Dai. Bşk/Gn/164-275-501-2741 
Konu : Meclis Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

İlgi ':< Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.1.1992 günlü ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/28-309/1845 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Kütahya tünde Bakanlığımızca yürütülmekte 
olan çalışmalara ilişkin vermiş olduğu soru önergesinde açıklanmasını istediği hususlar aşağı
da belirtilmektedir. -

Termal turizme yönelik olarak bakanlığımızca hazırlanmış Türkiye'nin önemli ve öncelik
li kaplıcaları listesinde, Kütahya tli sınırları içinde bulunan Harlek ve Gediz-Muratdağı Kaplı
caları 1 inci derece, Yoncalı, Gediz Kaplıcaları 2 nci derece, Dereli, Göbel ve Eynal Kaplıcaları 
ise 3 üncü derece önemli ve öncelikli kaplıcalar arasında bulunmaktadır. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile, söz konusu kaplı
calardan; 

— Gediz-Muratdağı ve Gediz Kaplıcaları 9.4.1987 günlü ve 19426 sayılı Resmi Gazete'de, 
— Simav-Eynal ve Ilıca-Harlek Kaplıcaları ise 19.4.1989 günlü ve 20144 sayılı Resmî Ga

zete'de, yayınlanarak Turizm Merkezi ilan edilmiştir. 
Söz konusu kaplıca merkezlerinden Ilıca Harlek Kaplıcası 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı 25,9.1991 tarihinde Bakanlığımızca onanmıştır. Gediz-Muratdağı Kaplıcası imar planı ba
kanlığımızca hazırlanmış olup onaylıdır. Turizm' Merkezi olan diğer kaplıca merkezlerine ait 
onarilı 1/1000 ölçekli uygulama imar planları da mevcuttur. 

Belediyelerin, gerek çevre tanzimi hususunda önerecekleri projeler, gerekse termal mer
kezlerde gerçekleştirmeyi planladıkları altyapı projeleri bakanlığımızca değerlendirilebilecek ve 
Bakanlığımız bütçe imkânları çerçevesinde maddî katkıda bulunulabilecektir. 
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Kütahya ili içinde bulanan mevcut tarihî ve kültürel değerlerin ve sivil mimarî örnekleri
nin koruma ve yenileştireme çalışmaları çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin husus ise ba
kanlığımız görevleri kapsamında bulunmamakta olup, Kültür Bakanlığınca ele alınması ge
rekmektedir. 

1986 tarihinde Kütahya Belediyesince düzenlenmiş olan 1 inci Uluslararası ̂ Türk Çini ve 
Seramik Kongresinin 1992 yılında tekrar yapılması hususunda, belediyesince Kültür Bakanlı
ğına işbirliği yapılması talebi iletilmiştir. İlgili Bakanlık ile yapılan sözlü görüşme sonucunda, 
talebin bakanlıklarınca değerlendirileceği tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülkadir Ateş 
Turizm Bakanı 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ilindeki Adalet Bakanlığı personeline 
449 saydı K.H.K. uyarınca ödenen "Adalet Hizmeti Tazminatı''nm durdurulduğu ve ödenen paraların 
geri alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay 'in yazılı cevabı (7/29) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını iste

mekteyim. 
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ve talep ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Bakanlığınız Personel Genel Müdürlüğünün 13.11.1991 gün ve 02/14-110 sayılı yazıları mu
cibince Nevşehir İlindeki Adalet Bakanlığı personeline 449 sayılı KHK uyarınca "Adalet Hiz
meti Tazminatı" ödenmiş iken, Nevşehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün 5.12.1991 gün 
ve 50100/1456 sayılı yazılan ile bu uygulama durdurulmuş ve ödenen paralar da personelin 
Aralık ayı maaşlarından kesilmiş ve personel mağdur olmuştur. 

1. Bu uygulama Devlet ciddiyetine uygun değildir ve müktesep hakkın ihlalidir. Bu ba
kımdan 449 sayılı KHK de belirtilen Adalet hizmeti tazminatı adı geçen personele ödenecek 
midir? 

2. Şayet ödemenin durdurulması ve ödemenin geri alınması usulsüz ise bu konuda ne 
gibi bir işlem yapılacaktır? 

3. Eğer uygulama doğru ise 449 sayılı KHK'ye göre belirtilen tazminatın verilmesi düşü
nülmekte midir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 6.2.1992 

Bakan : 139 
Türkiyr Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 20.1.1992 tarihli 
A.OlO.GNS.0.10.00.02-7/29-332/1915 sayılı yazınız. 

ligi yazınız ekinde alınan ve Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış tarafından verilen ve 
yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha ha
linde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. . 
M. Seygi Oktay 
Adalet Bakanı 
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Sayın Mehmet Elkatmış Nevşehir .Milletvekili 
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru öner

gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
16.1.1991 tarihli 3698 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya

pılmasına Dair Kanun ile Kanunda sayılan adalet personeline 1.1.1991 tarihinden geçerli ol
mak üzere Adalet Hizmetleri Tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. 

8 Temmuz 1991 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 43 3 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Adalet Hizmetleri tazminatı yürürlükten kaldırılmış ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında olup da bu Kanunun "Zam ve Tazminatlar*' 
başlıklı Ek Maddesinde yazılı tazminatlardan yararlanamayan yardımcı hizmetler sınıfına ait 
kadrolarda bulunanlara % 4'üne, diğer hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunanlara % 5'ine 
kadar tazminat ödenmesi hükmü getirilmiştir. Aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 
maddesiyle de yürürlükten kaldırılan hükümlere göre 15.6.1991 tarihi itibariyle ödenen Adalet 
Hizmetleri tazminatına ait oranların üçte ikisinin, bu konuda yeni bir düzenlemeye yapılınca
ya kadar ödenmesine devam olunaması hükme bağlanmıştır. 

15 Ekim 1991 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 449 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile, yürürlükten kaldırılmış bulunan adalet hizmetleri tazminatı aynı esas
lar dahilinde yeniden yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. 

Uygulamada, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında görüş farklılığı or
taya çıktığından, 449 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi olan 15.10.1991 
tarihinden sonra bu tazminatın hangi miktarlarda ödeneceği konusunda tereddüte düşülmüştür. 

Bakanlığım, 15.10.1991 tarihinden itibaren yürürlüğe giren adalet hizmetleri tazminatının 
3698 sayılı Kanuna dayanılarak belirlenen oranlar dahilinde ödenmesi gerektiği görüşünü ileri 
sürmekle beraber, Maliye ve Gümrük Bakanlığı farklı bir mütalaa ile bü tazminatların 15.10.1991 
tarihinden önce olduğu gibi ödenmesi gerektiği görüşünde bulunmuştur. Başlangıçta, Bakan
lığım taşra teşkilatı, talimatımız üzerine 15.10.1991 tarihinden itibaren adalet hizmetleri tazmi
natının tamamı için tahakku işlemi yaparken, Maliye ve Gümrük Bakanlığının yukarıda temas 
edilen görüşüne göre hareket eden bu Bakanlığın taşra kuruluşlarının uygulamaları karşısında 
uygulamamıza son verilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, 15.10.1991 -1.1.1992 tarihleri arasındaki uygulamalar adalet personelinin aleyhine 
bir durum yaratmamış, bilakis derece ve unvana göre personele adalet hizmetleri tazminatına 
ilaveten % 6 veya % 8 oranında ödenen tazminatla birlikte 50 000 lira ile 100 000 lira arasında 
değişen miktarlarda fazla bir ödemede bulunulduğu müşahade edilmiştir. 

Bakanlar Kurulunun 8 Ocak 1992 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 91/2574 sayılı Kara
rı ile diğer tazminatlarla birlikte adalet hizmetleri tazminatının oranları yeniden belirlenmiş 
bulunduğundan soru önergesine konu teşkil eden sorun tamamıyla ortadan kalkmış bulun
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

_ -—_ . e _—_— 
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Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tanm Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç 
Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifine verilen açık oylann sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Mustafa Küpeli 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoglu 

AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Mahmut Öztürk 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köşe 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
îrfan Köksalan 
Mehmek Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Gökberk Ergenekon 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 

BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 

BOLU 
Nazmı Çiloğlu 
Tevfik Türesin 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Turhan Tayan 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İsmail Coşar 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
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450 
158 
136 

18 
2 
2 

292 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septipğlu 
ERZURUM 
Abdülmelik Fırat 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR , 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Mehmet özkaya 
Hannan Özüberk 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkah 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
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İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan AÎcyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Farâlyalı 
Erdal İnönü 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif Islamoğlu 
KIRIKKALE 
M* Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
KONYA 
Hasan Afşar 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
MANİSA 

Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 

"Yahya Uslu 

MUĞLA 
Erman Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
Ali Eser 
İhsan Saraçlar 

SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
TOKAT 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
Ura! Köklü 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal ' 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
ANKARA 
Hamdi Eriş 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
BURSA 
Mehmet Gedik 

(Reddedenler) 

GİRESUN 

Burhan Kara 

İSTANBUL 

Halil Orhan Ergüder 
Melike Togay Haşefe 
Adnan Kahveci 
Yusuf Namoğlu 
Yusuf Pamuk 
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İsmail Sancak 
Tunca Toskay 
İZMİR 
Ismek Kaya Erdem 
MALATYA 
Gazi Barut 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
TRABZON 
Ail Kemal Başaran 
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BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 

(Çekinscrkr) 

İSTANBUL 
Kadir Ramazan Coşkun 

(Geçersiz Oylar) 

MALATYA 
Mustafa'Yılmaz 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA -
Uğur Aksöz 
M.Hal i tDağh 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
Muhammet Kaymak 
M. Selûhattin Kılıç 
Ali Yalçın öğütcan 
Orhan Şendağ . 

ADIYAMAN . 
Kemal .Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AKSARAY 
Halil Demir 
ismet Gür 
AMASIN 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
t. Melih Gökçek 
Bilûl Güngör 

H. Uluç Gürican 
Solman Kaya 
Sait Kemal Mimaroglu 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat, 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettih Toğuç 
Abdül kerim Zil an 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran tnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmit Hoşver 
Abbas tnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Mümin Gençoğluy 

Kadri Güçlü 
ibrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin Örüç 
ÇANAKKALE 
Feridun Pehlivan 
Süleyman Ayhan 
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Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇANKIRI 
tlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Ana 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (İ. A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulillah Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 

(Başkan) 
ibrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Ayvaz Gökdemir 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 

Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 

Elaattin Elmas 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Ali Oğuz 
İbrahim özdemir 
Sabri öztürk 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
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KASTAMONU 

Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KOCAELİ 

Halil İbarahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Musa Erancı 
Necmettin Erbakan 
Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 

Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Er tekin 
Mustafa Kalemli 
tsmail Karakuyu 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 

MANİSA 

Ekrem Pakdemirli . 

B : 33 6 . 

Faruk Saydam 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
Irfettin Akar 
Muzaffer ilhan 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kırathoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbarahi Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoglu 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 

RİZE 

Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kıhçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
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Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demir alp 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Adem Yıldız 

SİİRT 

Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmer Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
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VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lütfullah' Kayalar 
Mahmut Orhon 

Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
33 ÜNCÜ BİRLEŞİM 6 . 2 . 1992 Perşembe Saat : 15.00 

• . • - 1 . • • • . • ' ', 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkadaşının; 30 Ekim 1989 tarihin
de yayımlanan 89/14657 sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen firmalara 
fazla ve haksız ödemeler yapılmasına neden oldukları, dolayısıyla Devleti zarara 
uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz konusu Kararda im
zaları bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve 
İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) (GÖRÜŞME 
GÜNÜ : 18. 2. 1992 Salı) ' 

S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/9) 

3. — Aksaray Milletvekili ismet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 Üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

4. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayım yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. —.Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşımn, istanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

10. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 1Û2 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/16) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarım kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

•12. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanin 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın-turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

.14. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

15. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

16. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

17. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir İlinin sorunları
nı tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/22) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

X 1. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, Adalet Vakfının 29,11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Sant-
rali'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 

3. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Bolu İli Gerede İlçesindeki yay
lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/16) 

4. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 

5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile me
murların T. C. Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/19) 

6. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun-
Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/22) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanu
nunun ne zaman çıkarılacağına ve yeşil kart uygulamasının ne zaman başlayaca
ğına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) 

10. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin kalkınma
da öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/24) 

11. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi dev
raldığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haberbültenlerindc iktidar ve 
muhalefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 

X 12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'-
ın, vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/26) 

13. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tircbolu-Torul karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

14. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin İs
tanbul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/30) 

15. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

• • [ T ] . — : 
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S Ö Z L Ü S O R U L A R 

16. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kâlcmli'nin, Tavşanlı Kaymakamının 
geçici görevle Nallıhan'a alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

17.—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yaprağı alımla
rında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/33) 

18. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/34) 

19. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Murgul İlçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü soru önergesi (6/35) 

20. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, 25 Aralık 1991 günü PKK mi
litanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/36) 

21. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlar Kuru
lunun bazı üyelerinin beyanatları ile tutum ve davranışlarının borsa ve iş dünya
sında önemli değişikliklere neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/37) 

22. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Türk'lerin İsviçre Bankaların
da bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/38) 

23. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara İl ve İlçe Belediyele
rinde ihale yolsuzlukları ve Belko'da usulsüz ödemeler yapıldığı iddialarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

24. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ıri, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 

25. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

26. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın İline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 

27. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Hükümet Konağı'nın 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 

28. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

29. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

30. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/46) 

31.— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

32. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gelen mültecilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 
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X 33. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, orman tahdit komisyon
larının 1992 yılı çalışma programlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/49) 

. 34. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

35. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'm, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/51) 

36.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İstanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

X 37. — izmir Milletvekili Timur Demir'iri, îzmir Büyükşehir Belediyesince 
işten çıkartılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/53) 

38. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, imar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

39. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 

X 40. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, günlük gazetede yayınlanan 
"Ana. P.'a Büyük Ambargo" başlıklı habere ilişkin Başbakandansözlü soru öner
gesi (6/56) 

41. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

42. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 

43. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

44. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

45. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

46. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

47. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 
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S Ö Z L Ü S O R U L A R 

48. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Bolvadin ilçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

49. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nm, Şırnak ili Dereler Karakoluna 
PKK'nın yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

50. — istanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

51. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

52. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/68) 

53. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

54. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

55. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

56. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, istanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) - • • 

57. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

58. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan "zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/74) 

59. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş İtiraf", başlıklı habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/75) ' 

60. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

61. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) 

62. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinde orman alanın
da Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/78) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

XI, — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekil Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekil Turhan Tayan ile Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 
Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Affına Dair Kanun Teklifi; Denizli Mil
letvekili Adnan Keskin'in Küçük ve Orta Tarım İşletmelerinin (Küçük ve Orta Çiftçilerin) 
T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarına 
Tahakkuk Ettirilen Faizlerin Affına ve ödenmiş Olanların da ladesine İlişkin Kanun Teklifi; 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera
tiflerince Küçük ve Orta Çiftçilere Verilen Ziraî Kredilerin Faizlerinin Silinmesine, Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/136, 2/95, 2/96) (S. Sayısı : 19) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 2. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. Sayısı : 18) 
(Dağıtma tarihi : 3.2.1992) 

3. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı :. 8) (Dağıtma tarihi : 6.1.1992) 

4. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 14.1.1992) 

5. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda E)eğişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 9) (Da
ğıtma tarihi : 15.1.1992) 

6. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkili
ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

7. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

8. — İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/63) (S. Sayısı : 13) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 9. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi :'4.2.1992) 



Dönem: 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 19) 

Doğruyol Partisi Grup BaşkanveMlleri Zonguldak Milletve-
İdli Güneş Müftüoğîu, Adana Milletvekili Bekir Sami Baçe, 
Bursa Milletvekili lurhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup BaşkanveMlleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kah ve Şırnak Milletvekili.Mahmut Âlmak'm, Küçük Çiftçi
lerin T.C Ziraat Bankasına ve Tanm Kredi Kooperatiflerine 
olan Borç Faizlerinin Affına Bair Kanun Teklifi; Benizli Mil
letvekili Adnan Keskin'in Küçük ve Orta Tarım İşletmeleri
nin (Küçük ve. Orta Çiftçilerin) T.C Ziraat Bankasına ve Ta
nm Kredi Kooperatiflerine Olan. Tarımsal Kredi Borçlarına 
Tahakkuk Ettirilen Faizlerin Affına ve Ödenmiş Olanların da 
ladesine İlişkin Kanun Teklifi; Sivas Milletvekili Azimet Köy-
lüoğlu'nun T.C Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifle
rince Küçük ve Orta Çiftçilere Yerilen Ziraî Kredilerin Faiz

lerinin Silinmesine Bair Kanun Teklifi ve Plan ve 
bütçe Komisyonu Raporu (2/136, 2/95, 2/96) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Doğru W Partisi 
Grup Başkanlığı * 23.1.1992 

No. : 1/64 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tanm Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faiz

lerinin Affına Dair Kanun Teklifi ve gerkçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğîu Bekir Sami Daçe 
Zonguldak Adana 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkan Turhan Tayan 

İçel Bursa 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Doğru Yol Partisi 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Mahmut Almak 

Şırnak 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanvekili 



GEREKÇE 

Küçük çiftçinin, uygulanan tarım politikaları sebebiyle içine düştüğü zorluklan kısmen 
de olsa hafifletmek üzere bu Kanun Teklifinin hazırlanması yoluna gidilmiştir. 

Esasen çiftçiye yönelik olarak uygulanan politikaların olumsuz sonuçlarının zaman için
de giderilmesi için bir yandan gerekli tedbirler alınırken, diğer yandan ödeme gücünü kaybet
miş küçük çiftçiye ödemede kolaylık sağlayacak bir imkânın yaratılması bir zorunluluk olarak 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu bir borç affı teklifi mahiyet ve özelliğinde olmadığı gibi, aksine küçük çiftçinin öde
mesi güç olan borcunun tahsiline de imkân sağlamak amacına yönelik bulunmaktadır. 

Diğer yandan çiftçinin ihmal edile gelmiş olması sadece çiftçilikle geçinenleri zor durum
da bırakmakla kalmamış, toplumdaki sosyal ve ekonomik dengeleri ve neticesi itibariyle sos
yal adalet ilkelerini de temelden sarsmış bulunmaktadır. 

Bu sebeple, tekif küçük çiftçiyi kısmen de olsa rahatlatma amacına hizmet edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 10.1.1992 
Sayı : 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Küçük ve Orta Tarım işletmelerinin (Küçük ve orta çiftçilerin) T.C. Ziraat Bankasına ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarına Tahukkuk Ettirilen Faizlerin Af
fına ve ödenmiş Olanların da ladesine İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Adnan Keskin 
Denizli 

GENEL GEREKÇE 

özellikle son yıllarda tarımsal girdi fiyatlarındaki olağanüstü artışa rağmen ürün fiyatla
rının aynı oranda yükselmemesi, bü arada tarımsal kredi faizlerine getirilen başdöndürücü tır
manma, tüm tarım kesimini olumsuz yönde etkilemiş, asıl olarak da bu kesimin en büyük bö
lümünü oluşturan küçük ve orta tarım işletmelerini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. 

Tarım kesiminin sorunlarının hafifletilmesi şüphesiz yukarıda sözü edilen olumsuzlukla
rın tümünün giderilmesiyle mümkündür. Ancak, yasa önerisinin konusu tarımsal kredi faizle
ridir. O nedenle sadece bu konu ele alınmaktadır. Bu amaçla da tarımsal kredi faizlerinin son 
yıllarda nasıl bir gelişme gösterdiği üzerinde durulmak gerekir. 

Tarımsal kredi faizlerinde ilk çarpıcı sıçrayış Şubat 1988 ayında yapılmış ve işletme kredi
leri faizi % 29'a yatırım kredileri faizi ise % 45'e yükseltilmiştir. Aynı yılın Kasım ayında ise 
ikinci bir artış yapılmış ve kredi faizleri % 50'ye kadar artırılmıştır. Temmuz 1989 ayında ise 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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bugün de uygulanmakta olan faiz oranları belirlenmiş ve % 34 olan hayvansal üretim kredileri 
faizi % 43'e, traktör-biçer döver kredileri faizi % 55'e kadar çıkarılmıştır. Ayrıca, bu kredile
rin vadesinde ödenmemesi halinde bü faiz oranlarına bir de % 15 oranında gecikme faizi ekle
neceği hükme bağlanmıştır. Buna göre traktör alımı için tarımsal kredi alan bir çitfçinin bunu 
vadesinde ödeyememesi halinde banka muameleleri vergisiyle kontrol ve ekspertiz masraf kar
şılığı da dikkate alındığında ödeyeceği yıllık faiz oranı °/o 75'e ulaşmaktadır. Bu faiz oranları 
ile tanm yapılamayacağı açıktır. O nedenle çiftçilerin öncelikle bu faiz yükü nedeniyle içine 
düştükleri maddî sıkıntıdan bir ölçüde kurtarılmaları gerekir. Yasa önerisinin amacı budur. 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADNAN KESKİN'İN TEKLİFİ 

Küçük ve Orta Tanm İşletmelerinin (Küçük ve Orta Çiftçilerin) T. C Ziraat Bankasına ve Ta
ma Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarına Tahakkuk Ettirilen Faizlerin 

Affına ve Ödenmiş olanların da İadesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Küçük ve orta tarım işletmelerine T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerince kullanıdırılmış olan 15 milyon liraya kadarki (15 milyon dahil) tüm tarımsal kre
dilere 1.1.1990 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen ve ödenmemiş bulunan fajjzler affedilmiştir. 

MADDE 2. — 1 inci maddede sözü edilen faizler ödenmişse, ödenen kurumlar tarafın
dan ve en geç altı ay içinde kredi lehdarlarına iade olunur. 

MADDE 3. — 1 inci ve 2 nci maddenin uygulanmasında, bir işletmeye birden fazla kredi 
açılmışsa; hesaplamalarda bu kredilerin toplamı dikkate alınır ve hesaplamaya yüksek faizli 
kredi türünden başlanır. 

MADDE 4. — T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin faiz kaybı; Hazinece 
karşılanır. Bu işlem ilgili kurumlarca kesinhesap çıkarılıp Hazineye bildirilmesinden itibaren 
en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 10.1.1992 
Sayı : 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Küçük ve Orta Çiftçilere Verilen Zi
raî Kredilerin Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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GEREKÇE 

Üllce genelinde hüküm süren kuraldık sebebiyle çiftçiler ekonomik sıkıntı içine girmişlerdir. 
Doğal koşulların elverişli gittiği yıllar içinde bile tarım ürünlerine, enflasyonun gerisinde 

takdir edilen düşük fiyat ve banka ve kooperatifçe verilen yüksek faizli krediler, çiftçi ve çiftçi 
köylülerimizin her geçen gün daha da fakirleşmesine neden olmuştur. Bu uygulamanın doğal 
sonucu olarak da, çiftçinin her geçen gün, yok pahasına ve hatta icra marifetyle satmak zo
runda kaldığı tanm araç ve gereçleri, tarla, arsa, arazi, ev vb. mal varlığı sayısında belirgin 
bir artış dikkati çekmektedir. 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı, fakirleşmekte olan çiftçi ve çiftçi köylülerimizin her gün 
artan faiz borçlarından kurtarılabilmesi ve belli bir ölçüde ferahlayabilmesi için bu teklif ha
zırlanmış ve takdim olunmuştur. 

SİVAS MİLLETVEKİLİ AZtMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

TJC Ziraat Barakası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Küçük ve Orta Çiftçilere Verilen Ziraî 
Kredilerin ikizlerinin Silinmesine Dair Kamın Teklifi 

MADDE 1. -— T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince bu Kanunun yayımı 
tarihine kadar küçük ve orta çiftçilere verilen ziraî kredilerin her türlü faiz borcu bir defaya 
mahsus olmak üzere silinmiştir. 

Ancak, daha önce ödenen kredilerin faizleri, Banka ve Kooperatifçe iade edilmez. 
Bu kanun hükümleri nedeniyle, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin uğ

rayacağı faiz kaybı, her yıl hazinece karşılanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri, bu kanunun 1 inci maddesindeki nedenlere dayalı olarak, borçlu çiftçiler 
hakkında giriştikleri icra, takip ve haciz ve satış işlemlerini derhal durdurarak, tarımsal faali
yetlerde kullanılan üretim araç ve gereçlerini borçlu çiftçiye iade eder. 

Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — 
MADDE 4. — 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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Plara ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/136, 2/95, 2/96 3.2.1992 
Karar No. : 10 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana 
Milletvekili Bekir Sami Dâçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alı-
nak tarafından hazırlanarak 23.1.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve 24.1.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Affına Dair Kanun Teklifi" 
ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin tarafından hazırlanarak 10.1.1992 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 15.1.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 
"Küçük ve Orta Tarım İşletmelerinin (Küçük ve Orta Çiftçilerin) T.C. Ziraat Bankasına ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan Tanmsal Kredi Borçlarına Tahakkuk Ettirilen Faizlerin Affı
na ve ödenmiş Olanların da ladesine İlişkin Kanun Teklifi" ile Sivas Milletvekili Azimet Köy-
lüoğlu tarafından hazırlanarak 10.1.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve 15.1.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "T.C. Ziraat Bankası ve Tanm 
Kredi Kooperatiflerince Küçük ve Orta Çiftçilere Verilen Zirai Kredilerin Faizlerinin Silinmesi
ne Dair Kanun Teklifi" birbirleriyle ilgili görülmeleri nedeniyle İçtüzüğün 36 ncı maddesi ge
reğince birleştirilmek ve Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekil-
lerince hazırlanan 2/136 esas sayılı Kanun Teklifi esas alınmak suretiyle Komisyonumuzun 
23.1.1992 tarihinde yaptığı 7 nci birleşiminde Maliye ve Gümrük Bakanı'nın başkanlığında Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğü temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, son yıllarda yüksek enflasyon etkisi ile tarımsal girdi fiyatlarında büyük 
artışlar olmuştur. Ancak, ürün alım fiyatlarının enflasyon oranında yükselmemesi tüm tanm 
kesimini bilhassa bu kesimin en büyük bölümünü oluşturan küçük çiftçileri olumsuz yönde 
etkilemiş, küçük ve orta tarım işletmelerini yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. 

Ayrıca, 1988 yılından beri tarımsal kredi faizlerinde sık sık yapılan artışlar sonucunda çift
çinin ekonomik gücü gün geçtikçe zayıflamış, banka borçlarının ödenmesi gecikmiş; küçük 
çiftçi, gecikme faizi ile birlikte % 75 oranına varan faiz ödemeleri ile karşı karşıya kalmıştır. 
Tarım kesiminin sorunlarının az da olsa hafifletilebilmesi amacıyla, öncelikle borçlu çiftçilere 
tarımsal kredi borçlarını ödeyebilmeleri için kolaylıklar sağlanması, yukarıda arzolunan ge
rekçeler doğrultusunda öncelikle çözülmesi gereken sorun haline gelmiştir. 

Bu amaca yönelik olarak hazırlanan teklif ile küçük çiftçilere T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerince 5 milyon TL.'ye kadar (5 milyon TL. dahil) açılmış kredilerden 
doğan ve 1 Ocak 1992 tarihine kadar idari veya kanunî takip hesaplarına intikal etmiş bulunan 
tarımsal kredi borçlarında ödeme kolaylığı sağlanmaktadır. Diğer bir ifade ile idari veya kanunî 
takipteki hesaplara intikal etmiş olan tanmsal borçların bu hesaplara alındığı tarihteki bakiyesinin 
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yarısının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde, diğer yarısının ise, İ992 
yılı sonuna kadar ödenmesi koşuluyla; borcun idarî takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki 
masraf dahil faiz tutarının yarısının affedileceği, diğer yansının ise 1992 yılı sonuna kadar borçlu 
tarafından ödeneceği, borcun kanuni takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil 
faiz tutarının tamamının affedileceği hükümleri getirilmektedir. 

Teklif İle ayrıca, 
— Bu kanunun uygulanmasından doğacak faiz kayıplarının T.C. Ziraat Bankasına ve Banka 

kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine Hazinece görev zararı olarak ödenmesinin, 
— Getirilen bu kolaylıklara rağmen faiz borcu ve taksitler zamanında ödenmediği idarî 

ve kanunî takibata ilk taksitlerin ödendiği gün itibarıyla tekrar başlanmasının, 
— Muhtelif kararnameler ile borçları taksitlendirilmiş çiftçilerin de, tekrar muaccel hale 

gelmiş borçları için, talepleri halinde bu kanun hükümlerinden yararlandırılmasının, 
— Kanun kapsamına giren küçük çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan idarî veya kanu

nî takibat işlemlerinin hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durmasının, 
amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
— 5 milyon TL. lık tarımsal kredi limitinin çok düşük olduğu, 
— Teklif ile, borcunu ödeyenlerin cezalandırıldığı, kredi borcunu ödemeyenlerin ise, mü-

kafatlandırıldığı, 
— gibi eleştirilerin yanında, 
— Son yıllarda kredi faizlerindeki büyük artışların tarımsal kredi faizlerine de yansıdığı, 

hayvansal kredi faizlerinin % 43'e, traktör - biçerdöver kredileri faizlerinin % 55'e çıkarıldığı, 
bu kredilerin vadesinde ödenmemesi halinde bu faiz oranlarına bir de % 15 oranında gecikme 
faizi eklendiği, banka muameleleri vergisiyle kontrol ve ekspertiz masraf karşılıkları da dikka
te alındığında ödenecek yıllık faiz oranlarının % 75'e ulaştığı, bu durumun küçük ve orta ta
rım işletmelerini yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığı * bütün bu nedenlerle teklifin çok 
yerinde bulunduğu, şeklinde olumlu görüşler de ifade edilmiştir. Yapılan bu eleştiri ve önerile
re Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

— Teklif ile, kaynak yönünden mahdut imkanlara sahip bulunan küçük çiftçiye ödeme 
kolaylığı getirilmek istendiği, 

— Kredi limitlerinin artırılabileceğini ancak Hazine imkanlannın daha fazla yükü taşıya
bilecek durumda olmadığı, 

— ödenen kredilerin iadesi hususunun kanun teklifinin maksadını aştığı, zor durumda 
kaldığı için borcunu ödeyemeyen çiftçiye kolaylık sağlanmasının amaçlandığı, 

— Teklifin 31.12.1991 tarihi itibariyle yaklaşık 800 - 900 milyar TL, civarında bir malî yük 
getirdiği, 

şeklinde açıklamalardan sonra teklifin tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine 
geçilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 



...— Teklifin amaca ilişkin 1 inci maddesinin "...1.1.1992 tarihine kadar, idarî ve kanunî ta
kip hesaplarına..." ibaresindeki "ve" kelimesi kanunun diğer bölümlerinde "veya" şeklinde 
yer aldığından Başkanlık Divanınca alınan redaksiyon yetkisi ile "veya" olarak değiştirilmiş 
ve madde yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

— Teklifin, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

— Kanunun uygulaması sonucunda borcu devam eden çiftçilere ilişkin işlemlerin, borcun 
mevcut maddî ve şahsî teminatlarının sükûtunu icabettirmediğine ve borçlunun müşterek borçlu 
ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermediğine dair bir madde teklife yeni 
7 nci madde olarak ilave edilmiştir. 

— Teklifin 7 nci maddesi yeni ilave edilen madde nedeniyle 8 inci madde, olarak, yürür
lük ve yürütmeye ilişkin 8 inci ve 9 uncu maddeler ise 9 uncu ve 10 uncu maddeler olarak, 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ilyas Aktas 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut Oztürk 
Aksaray 

Wi Andaç Burak 
Adana 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

(İmzada bulunamadı) 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Necmi Hosvet 

Bolu 
Yılmaz Ovalt 

Bursa 
Adnan Keskin 

Denizli 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
(İmzada bulunamadı) 

Algan Hacaloğlu 
istanbul 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Halil Demir 
Aksaray 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 

Nihat Matkap 
Hatay 

Nami Çağan 
İstanbul 

(Muhalifim) 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
(Muhalifim) 
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Veli Aksoy 
İzmir 

Rıfat Serdaroğlu 
tzmir 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Ekrem Pakdcmidi 
Manisa 

(İmzada bulunamadı) 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Işın Çelebi 
İzmir 

(Muhalefet şerhi ekli) 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Mustafa Ünaldt 

Konya 
M. Doğan Olmeztoprak 

Malatya 
(Muhalifim) 

Refaiddin Safım 
Ordu 

Kamer Genç 
Tunceli 

MUHALEFET ŞERHİ 

5 milyon TL. tabanın 15 milyon TL.'ye çıkarılması ve faizlerin affedilmesi gerekirken, bu 
gerçekleşmedi. 

Saygılarımla 

Işın Çelebi 
tzmir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Yasa teklifine, borçlarını zamanında ödeyen çiftçilerle ödemeyenler arasında, ikinciler ya-
rarına,haklı bir nedene dayanmaksızın ayırım yapılması ve bu durumun eşitlik ilkesini zedele
mesi gerekçesiyle karşıyım. 

Natni Çağan 
İstanbul 
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DOĞRU YOL PARTÎSt GRUP BAŞKANVEKÎLLERİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ GÜ
NEŞ MÜFTÜOĞLU, ADANA MİLLETVEKİLİ BEKİR SAMİ DAÇE, BURSA MİLLET
VEKİLİ TURHAN TAYAN İLE SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GRUP BAŞKAN
VEKtLLERl İÇEL MİLLETVEKİLİ AYDIN GÜVEN GÜRKAN VE ŞIRNAK MİLLETVE

KİLİ MAHMUT ALINAK'IN TEKLİFİ 

Küçük Çiftçilerin T.C Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç 
Faizlerinin Affına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; küçük çiftçilere, T.C. Ziraat Bankası tarafından % 
43, % 34, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından % 45, % 36 veya faizi bunlardan daha düşük 
oranlarda tüm tarımsal kredilerin toplamı 5 milyon TL.'ye kadar (5 milyon dahil) açılmış kre
dilerden doğan ve 1.1.1992 tarihine kadar idarî ve kanunî takip hesaplarına intikal etmiş bulu
nan tarımsal kredi borçlarında ödeme kolaylığı sağlamaktır. 

MADDE 2. — idarî veya kanunî takipteki hesaplara intikal etmiş olan tarımsal borçların, 
bu hesaplara alındığı tarihteki bakiyesinin yarısının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden üç ay içinde, diğer yarısının ise 1992 yılı sonuna kadar ödenmesi kaydıyla; 

a) Borcun idarî takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil faiz tutarının ya
rısı affedilir. Diğer yarısı ise, ürün, idrak ve pazarlama zamanları gözönüne alınarak 31.12.1992 
tarihine kadar borçlu tarafından ödenir. 

b) Borcun kanunî takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil faiz tutarının 
tamamı affedilir. 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulamasından doğacak faiz kayıpları T.C. Ziraat Bankası
na ve Banka kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine Hazinece görev zararı olarak ödenir. 

MADDE 4. — 31.12.1992 tarihine kadar borcun ödenmemiş bulunan kısmına, 1 inci mad
dede belirtilen oranlarda faiz tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen faizler de 3 üncü madde 
kapsamında hesaplanacak faiz kayıpları içerisinde mütalaa edilir. 

Faiz borcu ve taksitler zamanında ödenmediği takdirde idarî veya kanunî takibata ilk tak
sitlerin ödendiği gün itibariyle tekrar başlanır. 

MADDE 5. — Kullandıkları tarımsal kredilerin toplamı 5 milyon TL'ye kadar olan (5 milyon 
dahil) çiftçilerden muhtelif kararnamelerle taksitlendirildigi halde tekrar muaccel hale gelmiş 
borçları bulunanlar da talepleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. 

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamına giren küçük çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan 
idarî veya kanunî takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak, 
bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde borçlarını ödeyemeyen çiftçiler hak
kında idarî veya kanunî takibata kalındığı aşamada devam olunur. 

MADDE 7. — Bu Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında T.C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı uygulanır. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞt METİN 

Küçük Çiftçilerin T.C Ziraat Bankasına ve Tanm Kredi Kooperatiflerine Oian Borç 
Faizlerinin Affına Dair Kanun Teklin 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; küçük çiftçilere, T.C. Ziraat Bankası tarafından % 
43, % 34, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından % 45, % 36 veya faizi bunlardan daha düşük 
oranlarda tüm tarımsal kredilerin toplamı 5 milyon TL.'ye kadar (5 milyon dahil) açılmış kre
dilerden doğan ve 1.1.1992 tarihine kadar idarî veya kanunî takip hesaplarına intikal etmiş bu
lunan tarımsal kredi borçlarında ödeme kolaylığı sağlamaktır. 

MADDE 2. — 2/136 Esas Sayılı Kanun teklifinin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 2/136 Esas Sayılı Kanun Teklifinin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 2/136 Esas Sayılı Kanun Teklifinin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 2/136 Esas Sayılı Kanun Teklifinin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 2/136 Esas Sayılı Kanun Teklifinin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 7. — Bu Kanunun uygulaması sonucunda borcu devam eden küçük çiftçilere 

ilişkin işlemler, borcun mevcut maddî ve şahsî teminatlarının sükûtunu icabettirmediği gibi borç
lunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez. 

MADDE 8. — 2/136 Esas Sayılı Kanun Teklifinin 7 nci maddesi 8 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —• 2/136 Esas Sayılı Kanun Teklifinin 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. —2/136 Esas Sayılı Kanun Teklifinin 9 uncu maddesi 10 uncu madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 18) 

Bazı Kamu Alacaldarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Mat
rah Artırımı Hakîanda Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/334) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28.1.1992 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.K.K.G/101-249/01291 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
24.1.1992 tarihinde kararlaştırılan "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve 
Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Hazırlanan bu Kanun Tasarısı ile; 
—Vergi dairelerinde birikmiş takipli dosyalarla yargı safhasındaki ihtilaflı dosya sayıları

nın azaltılması, mükelleflerce ödenememiş vergi borçlarının asıllarının tamamı ile ceza, zam 
ve faizlerinin bir kısmının ödenmesi suretiyle borçlarının tasfiyesinin sağlanması, 

— Vergi, resim ve harçların sürelerinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan gecikme zammı 
ve faizlerinin; her yıl başı itibariyle doğmalarına neden olan alacak aslı addolunarak bunlara 
da gecikme zammı uygulanması işleminin yeni bir müessese olması, mükelleflerimizce henüz 
tam olarak intibak edilememesi sebepleriyle bu Kanun kapsamına giren gecikme zammı ve ge
cikme faizlerinin, anılan asla dönüşme hükümleri dikkate alınmadan hesaplanması, 

— Çeşitli kamu gelirleri tahsilatının hızlandırılmasının sağlanması, tahsili sürüncemede 
kalan ve ihtilaflı halde bulunan alacakların hazineye bir an önce intikalinin sağlanması, 

— Kanunun bir bütünlük içinde ele alınmasını sağlamak üzere inceleme ve takdir safha
sında dosyası bulunan mükelleflerin de madde hükmünden faydalanmalarına imkân sağlanması, 

— ödenecek miktarların taksitler halinde olması ve taksit aralarında geniş süre bırakıla
rak ödemelerde kolaylık getirilmesi, 

amaçlanmaktadır. 
Diğer taraftan, yıllık beyanname ile beyan edilen kazançlarını tam ve doğru beyan edeme

miş bulunan mükelleflere, beyan dışı kalmış kazançlarını, herhangibir ceza uygulamasına ma
ruz kalmaksızın beyan etme ve matrah artırımında bulunma imkanı sağlanmıştır. Gelir ve ku
rumlar vergisi mükelleflerine sağlanan bu imkân yapılan bir düzenleme sonunda katma değer 
vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisinden müstesna kurum kazançları nedeniyle verilen muh
tasar beyannamelerle beyan olunan matrahların vergilerini de kapsamaktadır. 



Miktarı 200 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 000 lirayı aşmayan di
ğer para cezalarının ve vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan, miktarı 50 000 lirayı aşmayan 
tüm kamu alacaklarının tahsilinden vazgeçilmek suretiyle vergi dairelerinde birikmiş çok sayı
daki dosyaların tasfiye edilmesi sağlanmaktadır. 

Aynı şekilde miktarı 100 000 lirayı aşmayan yiyecek bedelleri ile 6200 sayılı Kanunun 32 
inci maddesinde belirtilen alacakların da tahsilinden vazgeçilmektedir. 

Ayrıca ecrimisit alacakları da Kanun kapsamına dahil edilmiştir. 
Diğer taraftan 3100 sayılı Kanun uyarınca 31.12.1990 tarihine kadar ödeme kaydedici ci

haz alma mecburiyeti başladığı halde bu mecburiyeti yerine getiremeyen mükellefler ile 6183 
sayılı Kanunun 58 inci maddesinde yer alan % 10 nispetindeki zam nedeniyle borçlu bulunan 
mükelleflere de belirli imkânlar getirilmektedir. 

Bir diğer düzenleme ile 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre vergi tahsilatına aracı
lık yapan Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası ve postaneler adına uygulanan gecikme zamları 
ile bu kuruluşların sorumluları hakkında tatbik edilen °/o 10 nispetindeki cezaların tahsilinden 
vazgeçilmektedir. 

Bu Kanun kapsamına giren borçları daha önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine 
göre tecil edilmiş olan ve belli miktar ödemede bulunan mükelleflere de bu Kanundan yarar
lanmaları imkânı sağlanmıştır. 

Bir diğer düzenleme ise, Vergi Usul Kanununda yer alan İşyeri Kapatma Cezası, Kaçakçı
lık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Kanunda belirtilen şartlarla uygulanmasından vazge
çilmesine ilişkindir. 

Bu düzenlemeye paralel olarak da vergi borcu nedeniyle karşılıksız çek düzenlemekle bir
likte daha sonra vergi borcunu ödeyen bu durumdaki mükellefler hakkında 3167 sayılı Çekle 
ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca açılan 
davalara bakılmaması yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca, gümrük vergi ve resimleri ile bunlara ait gecikme zamları ve para cezaları da Ka
nun kapsamına alınmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Hükümler 
Kesinleşmiş Kamu Alacakları 
Madde 1. — Bu madde ile yapılan düzenlemede; Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba

riyle ödeme süresi geçtiği halde ödenememiş olan ya da henüz ödeme süresi geçmemiş bulu
nan ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi resim ve harçların tamamının öden
mesi koşuluyla bu alacaklara bağlı vergi cezaları ve ile fer'i alacakların bir bölümünün tahsi
linden vazgeçilmektedir. Asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş bulunan vergi cezaları ile fe
ri alacakların da bir bölümü tahsil edilmek suretiyle önemli bir bölümünün tahsilinden vazge
çilmektedir. 

Böylece, ödeme süresi geçitiği halde borcunu ödeyememiş mükelleflere bu borçlarını 3 eşit 
taksitte ödemek suretiyle tasfiye imkânı sağlanmakta ve aynı zamanda da idarede birikmiş olan 
takipti dosya sayısının azaltılması öngörülmektedir. Her taksit tutarı bu Kanuna göre ödene
cek toplam miktarın 3'e bölünmesi suretiyle bulanacak olan miktardır. 

ödeme müddeti başladığı halde henüz vade tarihi gelmemiş alacaklar da kapsama alın
mıştır. Bu düzenlemenin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma hükümlerinden yararlanan 
ancak Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan ala
cakları da kapsadığı tabiidir. 
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Ayrıca, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çok zor durumda olmaları sebebiyle 
borçları tecil ve taksitlendirilmiş olan mükelleflerden dileyenlerin bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra ödenecek taksit miktarları için bu Kanun hükmülerinden yararlandırılma
ları sağlanmıştır. 

Kesinleşmemiş veya ihtilaflı Kamu Alacakları 
Madde 2. — Bu madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yargı mercileri nez-

dinde ihtilaflı olan ya da dava açma süresi henüz geçmemiş bulunan ve ikmalen, resen ya da 
idarece tarh edilmiş vergi, resim ve harçlar ile bunlara bağlı vergi cezaları ile feri alacaklar için 
yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi ve yeni ihtilaf yaratılmaması şartıyla alacak asıllarının ta
mamı ile vergi cezaları ve feri alacakların bir bölümünün tahsili suretiyle kalan alacakların 
tahsilinden vazgeçilmesi düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme ile ihtilaflı dosya sayısı azaltılması amaçlanmakta ve mükelleflere ödeme 
kolaylığı sağlanmaktadır. İhtilaflı alacaklar kapsamına Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle dava açma süresi geçmemiş alacaklar da dahil edilmiştir. Böylece henüz dava açma süresi 
geçmemiş alacaklar ile birlikte 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma hükümlerinden ya
rarlanmak üzere süresi içerisinde başvuruda bulunmuş ancak Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
itibariyle; uzlaşma günü verilmemiş, uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma vaki olmaması 
nedeniyle henüz dava açma süresi geçmemiş durumda olan alacaklar da ihtilaflı alacak kabul 
edilerek bu safhadaki alacakların madde hükmünden yararlanması sağlanmıştır. 

Ancak, bu madde hükmünden yararlanan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
uzlaşma ve kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim 
hükümlerinden yararlanamayacağı Kanunun 4 üncü maddesinde hükme bağlanmıştır. 

Asıl Addolunan Gecikme Zammı ve Gecikme Faizleri 
Madde 3. — Bu madde ile bu Kanundan yararlanılarak ödenecek gecikme zammı ve ge

cikme faizlerinin hesaplanmasında 6183 sayılı Kanunun 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi 
ile değişik 51 inci maddesi hükmünün uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile yapılan düzenlemenin yeni bir müessese olması 
ve mükellefler tarafından tam anlaşılamamış olması hususları göz önünde bulundurularak öde
necek gecikme zammı ile gecikme faizlerinin hesabını kolaylaştırmak ve mükelleflerin ödene
memiş borç asıllarını ödemeyi teşvik etmek suretiyle tahsilatın hızlandırılması amaçlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler 

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Kamu Alacakları 
Madde 4. — Bu madde ile 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergi

lerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir komis
yonlarında bulunan dosyalar da Kanun kapsamına alınmış böylece inceleme ve takdir safha
sında dosyası bulunan mükelleflere de bir imkân sağlanmıştır. 

Takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergilerin 
tamamı ile kesilecek cezalar ve hesaplanacak gecikme faizinin bir bölümünün tarhiyata ilişkin 
ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi ve bu konuda ihtilaf yaratıl
maması şartıyla cezalar ve gecikme faizinin kalan bölümünün tahsilinden vazgeçilmektedir. 
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Ayrıca, madde hükmünden yararlanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul kanu
nunun 359 uncu maddesine göre kamu davası açılmayacağı da hükme bağlanmaktadır. 

Bu maddede yer alan diğer bir düzenleme ise Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
tamamlandığı halde bu tarihte veya bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden tak
dir komisyonu kararları ile vergi inceleme raporları üzerine yapılacak tarhiyatın da Kanun kap
samına alınması ve incelemeye başlamadan ne anlaşılması gerektiği konusunda ileride çıkabi
lecek ihtilafların önlenmesi amacıyla incelemeye başlamanın tarif edilmesidir. 

Götürü Usulde Vergilendirilen Mükellefler 
Madde 5.'— Bu madde ile inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan kamu alacaklarına 

ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak götürü usulde vergilendirilen mükelleflere ilişkin de dü
zenleme yapılmıştır. 

Yapılan düzenleme ile götürü usulde vergilendirilen mükellefler adına 1.1.1992 tarihinden 
önce idarece tarhedilmesi gereken vergilerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden itibaren 
31 Ağustos 1992 tarihine kadar tarh edilmesi halinde bu mükelleflerin de Kanun hükümlerin
den faydalanmaları sağlanmıştır. 

Pişmanlıkla Beyan 
Madde 6. — Bu madde ile 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergi

lerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 371 inci maddesine göre 15 Mart 1992 tarihine kadar pişmanlıkla beyan edilen mat
rahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin belirli bir ödeme planı çerçevesinde öden
mesi halinde pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezasının önemli bir bölümünün tahsilinden vaz
geçilmek suretiyle bu müesseseden faydalanma teşvik edilmiştir. 

Ayrica, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesi emlâk vergileri hakkında uygu
lanmadığı halde, maddeye eklenen bir fıkra ile emlâk vergileri için de sadece bu Kanun uygula
ması yönünden aynı imkân verilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Matrah Artırımı 

Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı 
Madde 7. — Bu madde ile mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş, ya da 

beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli nispet ve miktarlar dahilinde beyan edilmesi 
sağlanmaktadır. 

Bu şekilde beyan edilecek gelirlere uygulanacak nispet ve asgarî miktarların tespitinde il
gili yıllarda mükelleflere uygulanan hayat standardı esasına göre tespit edilen matrahlar ve mü
kelleflerce beyan edilen kazançların ortalamaları esas alınmıştır. 

Bu şekilde vergiye tabi matrah beyan eden mükelleflerin bu kazançları sebebiyle Vergi Usul 
Kanununda yer alan cezaları ve gecikme faizini ödememeleri sağlanmış ve artırımda bulunu
lan vergiler ve dönemler için vergi incelemesi ve tarhiyatyapılmamak suretiyle gelirlerin doğru 
beyan edilmesi teşvik edilmiştir. . 

Matrah artırımında bulunan ve bu konudaki şartları yerine getiren mükelleflerin, defter 
ve belgeleri incelenmeyecek ve artırıma konu olan vergilerle ilgili olarak kesinlikle tarhiyat ya
pılmayacaktır. Artırımda bulunan mükelleflerin defterleri ve belgeleri kendileri adına tarhi-
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hiyat yapılmak amacıyla incelenmemesine rağmen; üçüncü kişilerle ilgili olarak karşıt incele
meler yapılması, mahkemelerce belli konulara bakılması veya bilirkişilerce ihtiyaç duyulması 
gibi nedenlerle defter ve belgelere müracaat edilebilecektir. Bu nedenle matrah artırımdan ya-
arlanan mükelleflerin defter ve belgelerini Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca saklaya

caktan tabiidir. Ancak, bu halde de matrah artırımında bulunan mükelleflerin kendileri için 
ek bir tarhiyat yapılmayacaktır. 

Bu maddede yapılan diğer bir düzenleme de matrah artırımında bulunan mükelleflerin 
beyan edecekleri ve üzerinden vergi hesaplanacak matrahların asgarî tutarları belirlenmekte
dir. Daha önce zarar beyan edilmiş olması veya beyanname verilmemesi nedeniyle matrah bu
lunmaması halleri ile beyan edilen matrahlara uygulanan nispetler sonucu bulanan matrahlara 
alt sınır getirilmiştir. Artırılan matrahların kurumlar vergisinde % 50, gelir vergisinde % 40 
oramnda vergilendirileceği ve bunun dışında ayrıca herhangi bir vergi ve fon alınmayacağı da 
hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde hükmü ile öngörülen incelenmeme ve 
tarhiyat yapılmama hakkından yararlanabilmeleri için; artırımda bulundukları kurumlar ver
gisi matrahlarının yaraşıra yıllık beyannamelerinde kurum kazancından indirilen ve Gelir Ver
gisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerine göre gelir vergi
si tevkifatına tabi olan kazanç ve iratları üzerinden tevkif edilen vergilerinin de istisna ve indi
rimin ait olduğu yıla ilişkin olarak maddede belirtilen nispetlerde artırılması ve bulunan tuta
rın vergi olarak ödenmesi şartı getirilmiştir. 

Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine gö
re verdiği muhtasar beyannamede 94 üncü maddenin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentleri 
dışında kalan maddelerine göre gelir vergisine tabi kazanç ve iratların bulunması halinde artı
rıma tabi olacak vergi sadece bu bentlere göre tespit edilecek vergi olacaktır. Bu durumda tev-
kifata tabi diğer tutarlar artırılmayacağı için inceleme dışında da bırakılmayacaktır. 

Bu maddede yer alan diğer bir hükümle, Gelir Vergisi Kanununun 04 üncü maddesinin 
(A) fıkrasının 8 ve 15 inci maddesinde yer alan vergi tevkifatına ilişkin beyannamesini verme
miş olan kurumlar vergisi mükelleflerinin madde hükmünden ne şekilde yararlanacakları be
lirlenmektedir. 

Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı 
Madde 8. — Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin geçmiş yıllara ilişkin olarak mat

rah artırımında bulunmaları halinde, konuya bütünlük sağlamak amacıyla katma değer vergi
si de kapsama alınmaktadır. Böylece; bu mükelleflerin katma değer vergisi açısından da geç
miş yıl hesaplan vergi incelemesi kapsamından çıkarılmaktadır. 

Yapılan düzenlemede, gelir veya kurumlar vergisi matrahlan esas alınmaktadır. Ancak ge
lir ve kurumlar vergilerinde matrah kazançtan oluştuğu halde katma değer vergisinin matrahı
nı satış tutan (hasılat) oluşturmaktadır. Bu nedenle uygulanacak oran % 20 olarak belirlen
mektedir. 

Katma değer vergisi sisteminin işleyişini bozmamak açısından, bu madde kapsamında be
yan edilen katma değer vergisinin indirim ve mahsup konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, arünmda bulunulan yılla ilgili olarak sonraki dönemlere devreden indirilebilir katma 
değer vergileri ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan tecil-
terkin, iade ve mahsup işlemleri yönünden incelenme hakkı saklı tutulmuştur. 
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Diğer taraftan, adi, kollektif veya adi komandit şirketler doğrudan katma değer vergisi 
mükellefi oldukları için; katma değer vergisine ilişkin matrah beyanında doğrudan ortaklık 
veya şirketin gelir vergisine esas olan tutarı dikkate alınacaktır. 

Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
Madde 9. — Bu madde ile Kanunun 7 ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan 

gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin ne zaman ve ne şekilde ödeneceği belirlenmektedir. 
Ayrıca bu vergiler mükelleflerin kendi beyanları üzerine hesaplandığından süresinde ödenme
mesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve 
tahsil edilecektir. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre hesaplanarak ödenen vergilerin gider ola
rak kabul edilmeyeceği ve herhangi bir nedenle indirim, mahsup ve iade konusu yapılamayaca
ğı belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, bu Kanuna göre artırılan matrahlar ve vergilerin geçici vergi ve dahili tev-
kifat uygulamalarında dikkate alınmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller 
ve Bununla İlgili Şartlar 

Madde 10. — Bu maddenin birinci fıkrasında, Vergi Usul Kanununun mükerrer 354 üncü 
maddesine göre işyeri kapatma cezası uygulanacak safhaya gelen işyerleri ile bu ceza uygulan
mak üzere Valilik Makamından onay alınan ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte he
nüz kapatma işlemi yapılmamış olan işyerlerinde, kapatma cezasının uygulanmamasını isteyen 
mükelleflerin uymaları gereken şartlar belirlenmiştir. 

Buna göre, belge düzenine uyulmaması nedeniyle işyerleri için işyeri kapatma cezası uy
gulanabilir safhaya gelen mükellefler ile bu ceza uygulanmak üzere Valilik Makamından onay 
alınmış mükelleflerin; bu cezaya karşı ihtilaf yaratmamaları veya yarattıkları ihtilaflardan vaz
geçmeleri ve işyeri kapatılan mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlere göre belirlenip 
kesilen özel usulsüzlük cezalarının °/o 30'unu 15 Mart 1992, 31 Mayıs 1992, 31 Ağustos 1992 
tarihleri sonuna kadar 3 eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir. 

İkinci fıkrada da, Vergi Usul Kanununun 344 ve 358 inci maddelerinde yer alan kaçakçılık 
ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce hakla
rında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmamış olan mükellefler hakkında 
suç duyurusunda bulunulmayacağı, suç duyurusunda bulunulmuş olan olayların Cumhuriyet 
Savcılıklarınca işleme konulmayacağı, açılan soruşturmaların durdurulacağı, ceza mahkeme
lerine intikal edip yargılama safhasında bulunan Kamu davalarının ise ortadan kalkacağı hük
me bağlanmıştır. 

Bu hüküm uyarınca, bu Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkları
na suç duyurusunda bulunulup henüz ceza mahkemelerine intikal ettirilmemiş, soruşturma saf
hasında bulunan ya da savcılıklar tarafından Ceza Mahkemelerine intikal ettirilmiş, ancak ka
rara bağlanmamış kovuşturma safhasında olan davalar ortadan kalkmaktadır. 
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Ancak, bu davaların ortadan kalkabilmesi için; bu cezaları gerektiren fiiller dolayısıyla 
ortaya çıkan ve Vergi Usul Kanunu uyarınca uygulanan özel usulsüzlük, usulsüzlük ve vergi 
cezaları (kaçakçılık, ağır kusur ve kusur) ile bu fiiller dolayısıyla ortaya çıkan vergilerin bu 
Kanundan önce veya bu Kanuna göre tamamının ödenmiş olması şartı aranmaktadır. 

Üçüncü fıkrada ise bu Kanunun yürürlük tarihinden önce belge düzenine uyulmadığına 
ilişkin olarak yapılmış tespitlerin, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşebbüs cezaları ile ilgili uy
gulamalarda dikkate alınmama şartları hüküm altına alınmıştır. 

Belirlenen esaslara göre, yapılmış olan bu tespitlere dayanılarak Vergi Usul Kanununun 
353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümleri uyarınca adlarına kesilen ve kesilecek 
olan özel usulsüzlük cezalarına karşı mükelleflerce ihtilaf yaratılmaması veya yaratılan ihtilâf
lardan vazgeçilmesi ve bu özel usulsüzlük cezalarının % 30'unun 15 Mart 1992, 31 Mayıs 1992, 
31 Ağustos 1992 tarihleri sonuna kadar 3 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. 

ödeme Kaydedici Cihazların Süresi İçinde Alınmaması 
, Madde 11. — 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa 
eden birinci Ve ikinci sınıf tacirlere mecburiyetlerinin başlama tarihine kadar ödeme kaydedici 
cihaz almamaları halinde Vergi Usul Kanununun 360 inci maddesinde yer alan ceza uygulan
maktadır. 

Bu madde ile uygulamanın başlangıcından 31.12.1990 tarihine kadar, ödeme kaydedici ci
haz kullanma mecburiyeti başladığı halde, çeşitli (maddî imkânsızlık, piyasada cihaz bulama
mak, ihmal gibi) nedenlerle mecburiyetlerinin başladığı tarihlere kadar ödeme kaydedici cihaz 
alamayan mükelleflere, en geç bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna ka
dar cihazlarını almaları şartıyla Vergi Usul Kanununun 360 inci maddesinde yazılı cezaî müey
yidenin uygulanmaması öngörülmektedir. 1991 yılında mecburiyeti başlayıp da süresinde ci
haz alamayan mükelleflerin mecburiyetlerinin başlama tarihleri 1992 yılına ertelenmiş oldu
ğundan madde hükmü 31.12.1990 tarihine kadar mecburiyeti başlayan mükellefleri kapsaya-v 

cak şekilde düzenlenmiştir. Maddede ayrıca bu konuda ihtilaf yaratılmaması ve yaratılmış ih
tilaflardan vazgeçilmesi öngörülmektedir. 

Ecrimisil Alacaklarına İlişkin Gecikme Zammında ve Çeşitli Cezalarda indirim 
Madde 12. — Bu maddenin birinci fıkrası ile 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 75 inci 

maddesinde yer alan ecrimisil alacakları da Kanun kapsamına alınmıştır. 
İkinci fıkrada yapılan düzenleme ile Kanunun yürürlük tarihi itibariyle ödenmesi gerekti

ği halde ödenmemiş bulunan ve miktarı 200 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 
100 000 lirayı aşmayan diğer para cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir. 

Tahsil edilmemiş bulunan para cezalarının büyük çoğunluğunu özellikle yabancı uyruklu
lara (TIR sürücülerine) kesilmiş trafik para cezaları, askerlik para cezalan, nüfus para cezaları 
oluşturmakta ve yapılan takiplere rağmen borçluları bulunamamaktadır. Bunun üzerine ala
cakların takibi için ilan yolu ile tebligat yapılmakta, bu durum da takip masraflarını artırmak
ta, bu dosyalar için sarfedilen mesai de sonuçsuz kalmaktadır. Bu hususlar göz önünde bulun
durularak tahsilinden vazgeçilecek trafik para cezaları için farklı miktar öngörülmüştür. 

Üçüncü fıkrada yapılan düzenlemede de aynı gerekçeden hareketle ferileri ile birlikte top
lam miktarı 100 000 lirayı aşmayan yiyecek bedelleri ile 6200 sayılı Devlet Su işleri Umum 
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Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 32 inci maddesi gereğince tahsili gereken 
alacakların da tahsilinden aynı ölçüler içinde vazgeçilmektedir. • 

Maddenin dördüncü fıkrası ile 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre Türkiye Cum
huriyet Ziraat Bankası ve postaneler adına uygulanan gecikme zamları ile bu kuruluşların so
rumluları hakkında tatbik edilen °/o 10 nispetindeki cezaların tahsilinden vazgeçilmektedir. 

Vergi tahsilatına aracılık yapan bu kurumlara uygulanan malî müeyyidelerin; bu kuruluş
ların yetkililerince, özellikle banka şube müdürleri ile postane şube müdürlerinde yeterince an
laşılamaması nedeniyle bu kimselerin şahsî sorumluluklarını da gerektiren sonuçlar doğmuş 
bulunmaktadır. Anılan malî müeyyideler artık daha iyi anlaşılır hale gelmiş bulunmakla bir
likte uygulanan cezaların bu görevlileri zor durumda bırakması dolayısıyla belirtilen şekilde 
düzenleme yapılması gereği doğmuştur. 

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde ödeme emrine itiraz sonunda, ta
mamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, itirazının reddolunan kısmı kadar amme alacağı
nın % 10 zamla tahsil edileceği hükmü yer almaktadır. 

Maddenin beşinci fıkrası ile ödeme emrine konu borçlarını ödediği halde % 10 nispetin
deki zammı ödeyememiş borçluların da bu Kanundan yararlanmasına imkân sağlanmıştır. 

Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çeklere İlişkin Cezalar 
Madde 13. — Bu kanun kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak daha önce ya da bu 

Kanun hükümlerinden yararlanarak borçlarını ödeyen mükelleflerden bu borçları dolayısıyla 
daha önce haklarında 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanlın uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulanlar 
için kamu davası açılmaması, açılmış ise bu davaların ortadan kaldırılması önerilmektedir. 

Böylece, vergi borçlarını çekle ödemek isteyen ancak düzenlenen çeklerin karşılıksız çık
ması sebebiyle haklarında suç duyurusunda bulunulan mükelleflerin de bu Kanundan fayda
lanmaları sağlanmıştır. 

ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergileri 
Madde 14. — Bilindiği gibi, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu mad

desi gereğince, 1991 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksidinin normal ödeme süresi olan 
1991 yılı Temmuz ayı içinde ödenmemesi halinde bu taksitin 30 Haziran 1992 tarihine kadar 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Şubelerinden taşıt pulu satın almak suretiyle ödenmesi 
mecburiyeti bulunmaktadır. 

Bu hükme göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksidine ait pul bedelinin tamamı defaten • 
tahsil edildiğinden, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından tahsil edilen Motorlu Ta
şıtlar Vergisi için maddede belirtilen şekilde ayrı bir düzenleme getirilmiştir. 

Ancak, Kanunun yürürlük tarihi de dikkate alınarak 1992 yılı için ödenecek Motorlu Ta
şıtlar Vergisi kapsam dışı bırakılmıştır. 

Belli Miktarın Altındaki Alacakların Terkini 
Madde 15. — Bu madde ile, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği hal

de ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kap
samına giren miktarı 50 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilmesi önerilmektedir. 
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Böylece yürürlükten kaldırılan vergilere, 1.1.1986 tarihinden itibaren tahakkuk ve tahsili 
Mahallî İdarelere bırakılan Emlak Vergilerine ve yapılan tüm çalışmalara rağmen tahsil edile
meyen küçük miktardaki bu alacaklara ilişkin olan çok sayıda takipli dosya tasfiye edilecek, 
küçük miktardaki bu alacaklar için sarfedilen mesai ve takip masrafları diğer takipli alacakla
ra yöneltilebilecektir. 

Süresinde ödenmeyen Taksitler 
Madde 16. — Bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken taksitlerin eksik ya da süre

sinde hiç ödenmemesi halinde ödenmemiş kısmın her ay için aya ayrı belirli bir oranda fazlası 
ile son taksit ödeme süresi olan 1992 yılı Ağustos'ayı sonuna kadar ödenmesi halinde, ödene
memiş taksit son taksit ise bu taksitin de 30 Eylül 1992 tarihine kadar belirli bir oranda fazlası 
ile ödenmesi halinde Kanundan yararlanmaya devam edilmesi öngörülmektedir. 

Yapılan bu düzenleme ile, gerek mükelleflerce muhtelif nedenlerle gerekse eksik hesapla
ma nedeniyle ödenememiş tutarların Kanunun yürürlük süresi içerisinde, son taksit için de be
lirlenen ek sürede ödeme yapılması imkânı verilmiş ve taksitlerin aksatılmasına karşılık olarak 
bir malî müeyyide belirlenmiştir. Böylece iyi niyetli mükelleflerin Kanun hükümlerinden ya
rarlanma haklarının devam etmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca bu Kanunun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin, bu Kanun hüküm
lerine göre ödemeleri gereken tutarların tamamını belirten süreler içinde ödeyememeleri halin
de; daha sonra ödeme yaparak Kanun hükümlerinden yararlanmaları imkânı bulunmamakla 
birlikte yaptıkları ödemeler nispetinde bu Kanun hükümlerinden yararlanmaları esası benim
senmiştir. 

ödenecek Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Vergi Cezalarının, Alacak Aslını Geçeme
yeceği 

Madde 17. — Bu Kanuna göre ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ce
zalarının toplamının doğmalarına neden olan alacak aslını geçemeyeceği belirtilmiştir. 

Bu Kanun ile vergi asıllarının tamamını ödeyen mükelleflerin vergi cezaları ile feri borçla
rının da bir kısmının tahsili öngörülmekte, tahsil edilecek olan vergi cezaları ve feri alacakla
rın toplamının ise vergi asıllarını geçemeyeceği hükmü getirilerek birikmiş borçların tasfiyesi 
daha da özendirilmektedir. * . 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gümrük Vergi ve Cezaları 

Madde 18. — Bilindiği üzere ithalatta alınan gümrük vergi ve resimlerinin tahakkuk ve 
tahsili sırasında gümrük idaresi ile mükellefler arasında ihtilaflar doğabilmekte; bu nedenle 
amme alacağının tahsili gecikmekte ve zaman içerisinde ihtilaf sayısı büyük boyutlara ulaş
maktadır. Aşağıda açıklanan maddede söz konusu ihtilaflar nedeniyle geciken amme alacağı 
tahsilatının hızlandırılması ve mevcut ihtilafların sayısının azaltılması amaçlanmıştır. 

1. a) Bu bentte 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu kanunun 
yürürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergisi 
ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi ve resimlerden, bu kanunun yürürlük tarihinden önce 
muaccel olduğu halde tamamen veya kısmen ödenmemiş olanların vergi aslının tamamının ve 
bu asla bağlı olarak Gümrük Kanununun 146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesilmiş ve mu-
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accel hale gelmiş para cezası ye gecikme zammının % 30'unun bu kanunun yürürlük tarihin
den itibaren 2 ay içinde ödenmiş olması kaydıyla, geri kalan % 70 oranındaki para cezası ve 
gecikme zammının tahsilinden vazgeçilmesi esası getirilmiştir. Böylece, vergi aslından çok bu
na bağlı para cezaları nedeniyle ihtilaf yaratan mükelleflerin bu İhtilaflarından vazgeçmesi sağ
lanacak; buna karşılık gümrük vergi ve resimleri tahsilatında artış elde edilmiş olacaktır. 

Bu paragrafta kesinleşmiş gümrük vergi ve resimlerine bağlı olarak alınan ceza kararları
na karşı idarî mercilere yapılmış olan itiraz ve yargı organlarında açılan davalardan vazgeçile
rek ihtilafın ortadan kaldırılması halinde de yukarıda öngörülen para cezası ve gecikme zam
mı indiriminden yararlanılacağı hükme bağlanmıştır. Böylece, gümrük vergilerine bağlı para 
cezaları hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1615 sayılı Gümrük Kanunun
da belirtilen itiraz mercilerine itiraz edilmesi veya yargı organlarında dava açılması nedeniyle 
ihtilaflı bulunanlar için ihtilâftan vazgeçilmesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde öde
me yapılması halinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanacaktır. 

Keza, henüz ihtilaf yaratılmamış olmakla birlikte, kesilen cezaya itiraz süresi bulananlar 
ile bu tarihten sonra ceza tebliğ edilecek mükelleflerin ihtilaf yaratmadan söz konusu para ce
zalarını ödeyeceklerini ve itirazları bulunmadığını idareye bildirmeleri halinde bu kanunda ön
görülen para cezası ve gecikme zammı indiriminden yararlanmaları hususu (l/a) bendinin son 
paragrafında düzenlenmiştir. 

b) Bilindiği gibi ithalde alınan gümrük vergi ve resimlerine bağlı olmayıp, gümrüklerde 
manifesto işlemleri, çıkış işlemleri gibi bir takım işlemlerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan 
usulsüzlüklerle ilgili olarak, Gümrük Kanununun 147,148,151, 152, 153,154, 155, 156 ve 157 
nci maddelerinde çeşitli para cezaları öngörülmüştür. Bu bentte, Gümrük Kanununun sözko-
nusu maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu kanunun yürürlük tarihinden önce mu
accel hale geldiği halde ödenmemiş olanlarının bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 ay 
içinde % 30'unun ödenmesi kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçileceği hususu hüküm altına 
alınmış bulunmaktadır; 

2. a) Bu bentte, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu kanunun 
yürürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin Gümrük 
vergilerinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar İdarî İtiraz mercilerinde, Vergi Mah
kemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş bu
lunanların, aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddele
ri uyarınca kesilecek para cezaları ile uygulanacak gecikme zamlarının % 30'unun bu kanu
nun yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde ihtilaftan vazgeçilmek kaydıyla ödenmesi halinde 
°/o 70'inin tahsilinden vazgeçileceği hususu düzenlenmiştir. Bu şekilde, gümrük idareleri nez
dinde veya yargı organlarında bulunan ihtilaflı dosyaların ve dava dosyalarının önemli bir kıs
mının ortadan kaldırılması amaçlanmış olup, bunun yanısıra, vergi tahsilatının artırılması ve 
idarenin etkinliğinin sağlanması da hedeflenmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mükellefine tebliğ edilen ek ta
hakkuk konusu gümrük vergilerinin ihtilaflı hale getirilmemesi kaydıyla bu vergi ve resimler 
ile bunlara bağlı para cezaları ve gecikme zamlarının yukarıdaki paragrafta belirtilen oranlar
da noksan tahsil edilmesi de bu paragrafta düzenlenmiştir. 
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b) Diğer taraftan, (l/b) bendinde sayılan Gümrük Kanununun cezaya ilişkin maddeleri 
uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçme
miş olanlarının ihtilaf yaratılmamak ve % 30'unun bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
1 ay içinde ödenmek kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilmesi esası bu bend ile sağlanmıştır. 

3. a) Bilindiği üzere, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 79 uncu maddesine göre, Güm
rüklerce tahakkuk ettirilen gümrük vergi ve resimleri mükellefe tebliğ edilerek; bu vergi ve re
simlere itirazları bulunup bulunmadığı hususu, mükelleflerin giriş beyannameleri üzerine ver
dikleri itiraz meşruatı ile veya itiraz dilekçesi ile açıklığa kavuşturulmaktadır. Ancak, Gümrük 
Kanununun 86 ncı maddesi gereğince, vergi ödeme mükellefiyeti bu Kanunun yürürlük tari
hinden önce başlamış olmakla birlikte, bu tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde giriş beyanna
meleri üzerindeki denetimler sırasında yapılan tespitler doğrultusunda, mükelleflerden ikma-
len vergi ve resim talep edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan tahakkukların 
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra mükellefe tebliğ edilmesi halinde, mükellefçe ek ta
hakkuka itirazda bulunulmaması ve yeni vergi ihtilafları yaratılmaması amaçlanmış olup, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen ek vergi ve resimlerin tamamının ihtilaf 
yaratılmaksızın ödeme süresi içinde ve bu vergilere bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu 
maddeleri uyarınca kesilecek para cezalarının % 30'uhun da aynı sürede ödenmesi kaydıyla 
% 70'inin tahsilinden vazgeçilmesi hususu bu bend ile düzenlenmiştir. 

b) Keza, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununa aykırı ola
rak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı kanunun 147, 148, 151> 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 nci 
maddeleri uyarınca kesilerek, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen para 
cezalarının % 30'urtun tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi kaydıyla °/o 70'inin tah
silinden vazgeçilmesi esası bu bend ile hüküm altına alınmıştır. 

4. a) Bilindiği üzere, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, bir özel ce
za kanunu olup, bu Kanunda belirtilen bazı kaçakçılık fiilleri veya bu fiillere teşebbüs, para 
cezası ile müeyyide altına alınmıştır. Bu fıkra ile benzer eylemler nedeniyle 1918 sayılı Kanuna 
göre verilen para cezalarının da bu Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği şeklinde 
yorumların ortaya çıkmasını engellemek ve bu Kanunun yasal çerçevesini belirlemek amaçlan
mıştır. 

öte yandan, ihracatı teşvik mevzuatı uyarınca gümrük vergi, resim ve harçlarından muaf 
olarak ithalat yapılmakta ve daha sonra ihracat gerçekleştirilerek taahhüt hesapları kapatıl
maktadır. İhracatı teşvik etmek amacıyla getirilen bu sistem içerisinde, 1989 yılı öncesi temi
nat olarak sadece ödeme taahhütnamesi alınması nedeniyle bazı kötü niyetli mükellefler tara
fından ihracat yapmak amacıyla gümrük vergi, resim ve harçlarından muaf olarak ithal edilen 
eşyaların iç piyasada satılması, sahte teşvik belgeleri tanzim edilmesi veya ilgili mercilere yanlış 
bilgi verilmesi, sahte adres gösterilmesi gibi nedenlerle ihracat taahhüt hesabı kapatılmayan 
firmalara çeşitli cezai müeyyideler uygulanmıştır. İhracatı teşvik sisteminin suiistimal edilmesi 
sonucu ortaya çıkan vergi ve cezaların bu kanundan yararlandırılmadığının belirlenmesi ama
cıyla sözkonusu hüküm getirilmiştir. 

b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119 uncu maddelerine göre yurda geçici olarak 
sokulan eşyanın, Kanunda öngörülen süreler içinde yurt dışına gönderilmesi gerekmektedir. 
Gümrük Kanunun 3/3 üncü maddesine göre, geçici muafiyetten yararlanarak yurda sokulan 
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eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti muafiyet beyannamesinin tescili tarihinde başlamakta; bu 
eşyanın gümrük vergi ve resimleri hesaplanarak teminata bağlanmakta ve Kanunda belirtilen 
süreler içinde yurt dışı edilmek üzere sözkonusu eşyanın yurda girişi sağlanmaktadır. Ancak, 
bu kapsamda yurda sokulan eşyanın bir kısmının, Bakanlıkça verilen ek süreler de dahil ol
mak üzere kanunî süresi içinde yurt dışına çıkarılmadığı görülmektedir. Bu gibi hallerde mü
kellefler hakkında Gümrük Kanununun 149 uncu maddesindeki cezai müeyyideler uygulan
maktadır. 

Bu durumda, sözkonusu eşya için vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarih ile Gümrük 
Kanununun 118 ve 119 uncu maddelerinde öngörülen sürelerin ihlal edildiği tarih arasında 2 
yılı aşkın süreler bulunmakta; Kanunla tanınan sürelerin ihlali eylemi, geçici muafiyet beyan
namesinin tescil tarihinden çok daha ileri tarihlerde ortaya çıkmakta ve bu tarihten sonra Gümrük 
Kanununun 149 uncu maddesine göre ceza tahakkuk ettirilmektedir. Bu bend, 1615 sayılı Güm
rük Kanununun 118 ve 119 uncu maddesi hükümlerinin bu Kanunun yürürlük tarihinden son
ra ihlal edilmesi sebebiyle Gümrük Kanununun 149 uncu maddesi uyarınca kesilecek para ce
zalan hakkında bu Kanun hükümlerinin uygulanamayacağını açıklığa kavuşturarak, bu kanu
nun yayımlanmasından önce geçici muafiyetle yurda giren ve henüz yurtta kalma süresi dol
mamış eşyanın yurtta kalmasının teşvik edilmesini önlemiş bulunmaktadır. 

ALTINCI BÖLÜM . 
Son Hükümler 

tade Edilmeyecek Alacaklar 
. Madde 19.— Bu Kanundan yararlanacak mükelleflerin bu Kanun kapsamına giren borç

ları hakkında ihtilaf yaratmamaları şartı bulunduğundan, bu Kanuna göre yapılacak ödeme
lere ilişkin ileride yeni ihtilaflar meydana gelmemesi amacıyla bu Kanuna göre yapılan ödeme
lerin red ve iade edilmeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce borçlarını ödeyen mükelleflerin bu 
Kanunu gerekçe göstererek yaptıkları ödemelerin kendilerine iade edilmesini talep edememele
ri açısından bu tür mükelleflere de red ve iade yapılmayacağı belirtilmiştir. 

Usul ve Esaslar 
Madde 20. — Kanunun uygulamasına ait usul ve esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 
Geçici Maddeler 
Geçici Madde 1. — Seri olarak çıkarılan Katma Değer Vergisi, Vergi ladesi, Ödeme Kay

dedici cihazların kullanımı gibi vergi yasalarının yürürlüğe girmesi, ayrıca, vergi kayıp ve ka
çağının önlenebilmesi, Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümlerine işlerlik ka
zandırılması açısından yapılan düzenlemeler zaten aşırı şekilde iş yükü altında olan Gelir İda
resinin yükünü bir kaç kat artırmış bulunmaktadır. Yürürlüğe girecek olan tahsilatın hızlandı
rılmasına yönelik bu Kanununun gerektirdiği yoğun çalışma ise görevleri bir kaç kat artan Ge
lirler Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatına ek bir iş yükü daha getirecektir» 

Vergi Daireleri ve Gelirler Genel Müdürlüğü, mükelleflerin yoğun müracaatları nedeniyle 
mesai saatleri içinde günlük işlerle uğraşamamakta, ancak normal mesai saatlerinden sonra 
ve cumartesi günleri biriken iş ve işlemler tamamlanmaya çalışılmaktadır. 
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Söz konusu çalışmaların gece geç saatlere kadar ve tatil günlerinde de devam etmesinin 
öngörülmesi, diğer taraftan vergi denetimlerinin günün her saatinde ve her mahalde aralıksız 
olarak yaygın ve yoğun bir biçimde ve özellikle şehirlerarası yollarda sürdürülmesi gibi neden-
ler Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin normal mesai sa
atleri dışında ve tatil günlerinde fazla çalışma yapmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu çerçevede yapılan düzenlemeler içerisinde; 

Geçici 1 inci maddede Kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Gelir
ler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli personel tarafından normal mesai 
saatleri dışında ve tatil günlerinde yapılmasını zorunlu kılan bu fazla çalışmalar karşılığında 
Genel Bütçeden herhangi bir ücret verilmesi imkânı bulunmadığından, söz konusu çalışmala
ra katılan personele, bu çalışmalarının karşılığı olan ücretlerin Gelir İdaresini Geliştirme Fo
nundan ödenmesi uygulamasının devam ettirilmesi öngörülmektedir. 

Geçici Madde 2. — Geçici 1 inci maddede açıklanan gerekçeler dikkate alınarak bu mad
dede 449 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Maliye ve Gümrük Bakanlığı persone
linin daha etkin ve verimli çalıştırılmalarını sağlamak amacıyla Gelir İdaresini Geliştirme Fo
nundan yapılacak ek ücret ödemeleri ile 1615 sayılı Gümrük Kanununa göre yapılacak ödeme
ler için Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 433 sayılı Kanun Hük
münde Kararname uyannca 2/3'e indirilen ek ücret ödemeleri için dikkate alınan ek ücret oranlan 
15.6.1991 tarihindeki durumuna getirilmektedir. 

Madde 21. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 22. — Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 3.2.1992 

Esas No.: 1/334 
Karar No.: 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak 28.1.1992 tarihinde Bakanlar Kurulunca Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen 
"Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırimı Hakkında Kanun 
Tasarısı" Komisyonumuzun 30.1.1992 tarihinde yaptığı 7 nci birleşimde Hükümeti temsilen Ma
liye ve Gümrük Bakanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile; 
— Mükelleflerce ödenememiş vergi borçlarının tamamı ile ceza, zam ve faizlerinin bir kıs

mının ödenmesi suretiyle, hem borçların tasfiyesinin hem de Vergi Dairelerinde birikmiş takip
ti dosyalarla yargı safhasındaki ihtilaflı dosya sayılarının azaltılmasının, 

— 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 3505 Sayılı Kanun
la değişik 51 inci maddesi hükmü uyarınca, içinde bulunulan yıl sonuna kadar ödenmemiş olan 
gecikme zammı ile gecikme faizinin, müteakip yılın başından itibaren, doğmalarına neden olan 
amme alacağı gibi addolunması ve bu amme alacağının tebliğ edilmeksizin tahakkuk etmesi 
işleminin yeni bir uygulama olduğu ve mükelleflerce henüz tam olarak intibak edilememesi 
nedeniyle bu tasarının kapsamına giren gecikme zammı ve faizlerinin, sözkonusu "asla dönüşme" 
hükümlerinin dikkate alınmadan hesaplanmasının, 

— Uygulamada bütünlüğün sağlanması amacıyla, inceleme ve takdir safhasında dosyası 
bulunan mükelleflerin de tasarı hükümlerinden faydalandırılmalarının, 

— ödemelerde kolaylık sağlanmasını teminen, ödenecek miktarların, taksitlendirilmesi-
nin ve taksit aralarında bu nedenle geniş süreler bırakılmasının, 

— Yıllık beyanname ile beyan edilen kazançlarını tam ve doğru beyan edememiş bulunan 
mükelleflere, beyan dışı kalmış kazançlarını, herhangi bir ceza uygulamasına maruz kalmaksı
zın beyan etme ve matrah artırımında bulunma imkânının sağlanmasının, 

— 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan işyeri kapatma, kaçakçılık ve kaçakçılığa te
şebbüs cezalarının uygulanmayacağı hallerin ve bununla ilgili şartların düzenlenmesinin, 

— 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanma
ları Mecburiyeti Hakkında Kanun uyarınca 31.12.1990 tarihine kadar ödeme kaydedici cihaz 
alma mecburiyeti başladığı halde bu mecburiyeti yerine getiremeyen mükellefler ile ecrimisil 
alacaklarına ilişkin gecikme zammı nedeniyle borçlu bulunan mükelleflere de belirli imkânlar 
sağlanmasının, 

— Vergi borcu nedeniyle karşılıksız çek düzenlemekle birlikte, daha sonra vergi borcunu 
ödeyen, ancak karşılıksız çek nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulan mükellefler 
hakkındaki kamu davalarının her ne safhada olursa olsun kalkmasının, 
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— Miktarı 200 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 000 lirayı aşmayan 
diğer para cezalarının ve vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan miktarı 50 000 lirayı aşma
yan tüm kamu alacaklarının tahsilinden vazgeçilmek suretiyle vergi dairelerinde birikmiş çok 
sayıdaki dosyanın tasfiye edilmesinin, 

— Bu Kanuna göre ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının top
lamının, doğmalarına neden olan alacak aslını geçmemesinin, 

— Gümrük vergi ve resimleri ile bunlara ait gecikme zamları ve para cezalarının da, geci
ken amme alacağı tahsilatının hızlandırılması ve mevcut ihtilafların sayısının azaltılması mak
sadıyla tasarı kapsamına alınmasının, amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; bunun hızlandırma değil, bir vergi affı tasarısı 
olduğu, vergi ahlakını bozucu, vergi ödenmesinde caydırıcı bir etki yaratacağı, vergisini zama
nında ödeyen mükellefin cezalandırılması ödemeyenlerin ise ödüllendirilmesi gibi bir durumun 
ortaya çıktığı, vergi cezalarındaki indirimin'çok yüksek olduğu, bunun da cezaların caydırıcı 
etkisini azaltacağı, gecikme zammı ve gecikme faizini müeyyide olmaktan çıkaracağı, ecrimisil 
affının hiçbir gerekçeyle bağdaşmadığı, daha önce çıkarılan hızlandırma kanunları ile beklen
diği kadar gelir elde edilemediği, bu tasarı kanunlaştığı takdirde tahmin edilen ölçülerde bir 

' fayda sağlanamayabileceği, kaldı ki yapılan tahminlerde de büyük farklılıklar bulunduğu, tah
sil maliyeti vergi aslına yakın olan küçük rakamların affının makul olduğu, ancak bunların 
bir kısmının tahsili mümkün alacaklar olduğu, hayali ihracaat yapanlara hususi af getirildiği, 
vergi kaçırmış bulunan ama henüz incelenmemiş mükelleflere daha yüksek matrah beyan ede
rek yapmış oldukları vergi kaçakçılıklarını affetme imkânı getirildiği, tasarıya bir üst sınır ko
nulması ve bu tip afların bir gelenek haline getirilmemesi gerektiği gibi eleştirilerin yanı sıra; 
tasarının vergi affını değil, vergi cezalarının bir kısmının affını kapsadığı, vergiyi veren ile alan 
arasında iyi ilişkiler kurulmasına temel oluşturacağı, cezalar nedeniyle aslını geçmiş, aslıyla 
ilişkisi adeta kaybolmuş, büyük ölçüde tahsil kabiliyetini kaybetmiş vergi alacaklarının bir mik
tarının tahsiline imkân sağladığı, devletin tahsil edilmesi mümkün olan bir alacağından vazge
çilmesi veya vergi aslından fedakârlık edilmesi gibi bir durumun sözkonusu olmadığı, bu uy
gulamadan yararlanabilmek için vergi aslının tamamının, cezaların da °/o 30'unun ödenmesi 
gerektiği, enflasyonun yıkıcı etkisi karşısında vergisini dahi ödeyemeyecek duruma gelmiş olan 
mükelleflere bir parça kolaylık sağlayacağı, mağduriyetlerini bir Ölçüde de olsa gidereceği, bu 
nedenle bir an önce kanunlaşması gerektiği, tasarıdan yararlanacak olanların % 80'inin gelir 
düzeyi hayat standardı matrahının altında olan kişilerin teşkil ettiği, bazı dosyaların takibi için 
alacaktan çok fazla masraf yapılması gerektiği, bunların tasfiyesi yoluna gidilerek hem dosya
ların sayısal olarak azaltılmasının hem de vergi dairelerinin iş hacminin artırılmasının amaç
landığı dile getirilmiştir. 

Bu eleştiri ve görüşleri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; sistemin kolay, ba
sit, anlaşılır hale getirilmesi ve verimli bir şekilde çalıştırılmasının ana ilke olduğu, dosyalarda 
kalan paraların hazineye aktarılmasını sağlayacağı, tahsili mümkün olmayan cezaların ve bu 
cezalar nedeniyle tahsil edilemeyen vergi asıllarını tahsil etmenin asıl olduğu, ecrimisilin aslı
nın alındığı, cezasına af getirildiği, zaten bu kapsama girenlerin adet itibariyle çok az ve gelir 
düzeyi çok düşük kişileri kapsadığı, tasarı ile 5-10 trilyon arasında bir gelir elde edilebileceği 
hatta bu rakamların bir miktar da üzerine çıkılabileceğinin tahmin edildiği, ancak kesin bir 
rakam vermenin mümkün olmadığı, hayali ihracaatın tasarının kapsamı dışında tutulduğu, mat
rah artırımı yapılmasının daha sonra vergi incelemesi yapılmayacağı anlamına gelmediği, 
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mukabil inceleme yolunun kapanmadığı, enflasyonun doğurduğu tahribatın bir ölçüde gide
rilmeye çalışıldığı, vergi denetimlerinde % 10-15 oranında artış getireceği, af yasalarının kesin
likle gelenek haline gelmeyeceği, mevcut karmaşayı giderecek önlemler paketinin başlangıa ve 
bundan sonraki yapıyı oluşturmanın bir adımı olduğu belirtilmiştir. 

Bu açıklamalardan sonra, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek madde
lerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

— Yoğun iş yükü altında olan vergi dairelerindeki takipli ve ihtilaflı dosyaları daha da 
azaltmak, aynı zamanda mükelleflerin bu tasarı kanunlaştığı takdirde ödeyecekleri borçlarının 
ödenmesinde kolaylık sağlamak amacıyla tasarının Kesinleşmiş Kamu Alacakları Başlıklı 1 in
ci, Kesinleşmemiş veya ihtilaflı Kamu Alacakları Başlıklı 2 nci, Götürü Usulde Vergilendirilen 
Mükellefler Başlıklı S inci, Pişmanlıkla Beyan Başlıklı 6 nci, Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah 
Artırımı Başlıklı 7 nci, Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler Başlıklı 9 uncu, Ecrimisil 
Alacaklarına ilişkin Gecikme Zammında ve Çeşitli Cezalarda İndirim Başlıklı 12 nci, öden
meyen Motorlu Taşıtlar Vergileri Başlıklı 14 üncü ve Süresinde Ödenmeyen Başlıklı 16 nci, mad
delerinde yer alan tarihler ve taksit sayıları değiştirilmiş, 

— Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Başlıklı 7 nci maddesinin 9 uncu fıkra
sında yer alan "... ve ..." ibaresi "...veya..." olarak değiştirilmiş, 11 inci fıkrasındaki "...193 
sayılı..." ve "...5422 Sayılı." ibareleri metinden çıkarılmış, 

— Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çeklere tlişkin Cezalar başlıklı 13 üncü 
maddesi, uygulamada yanlış anlaşılmalara sebebiyet verilmemesi ve maddeye açıklık getiril
mesi amacıyla yeniden düzenlenmiş, 

— Süresinde ödenmeyen Taksitler Başlıklı 16 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan 
"...18 inci maddesi..." ibaresi, yeni eklenen madde nedeniyle "...19 uncu maddesi..." şeklinde, 
"...ilk ikisinin..." ibaresi ise "...ilk üçünün..." şeklinde değiştirilmiş, 

— Bu Kanun Hükümlerinden yararlanma talebinde bulunacak olan çiftçilere farklı bir 
ödeme planı tespit edilmesini düzenleyen, "Çiftçilerin Taksitleri" başlıklı yeni bir metin, tasa
rı metnine 17 nci maddeden sonra gelmek üzere yeni 18 inci madde olarak ilave edilmiş, 

— Gümrük Vergi ve Cezaları Başlıklı 18 inci maddesinin madde numarası ilave edilen ye
ni 18 inci madde nedeniyle 19 olarak değiştirilmiş; 2-a bendinin 2 nci fıkrasında yer alan "harç" 
kelimesi 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen ifadelere uygunluk sağlamak amacıyla me
tinden çıkarılmış, 2-b bendi disipliner gümrük cezalarından ihtilaflı olanların da Kanun kap
samına alınabilmesini teminen yeniden düzenlenmiş, 

— Bu Kanunun Geçici 1 ve 2 nci maddeleri uyarınca yapılacak ödemelerin Gelir Vergisine ' 
tabi tutulmamasını hükme bağlayan yeni bir metin tasarıya Geçici 3 üncü madde olarak ilave 
edilmiş, 

— Yürürlüğe ilişkin 21 inci maddesinin numarası 22 olarak değiştirilmiş ve ilave edilen 
Geçici 3 üncü madde nedeniyle yeniden düzenlenmiş, ve maddeler bu değişikliklerle kabul edil
miştir. 

— 3505 Sayılı Kanun Gereğince Asıl Addolunan Gecikme Zammı ve Gecikme Faizleri baş
lıklı 3 üncü, İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergi, Resim ve Harçlar başlıklı 4 üncü, 
Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı başlıklı 8 inci, İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçak
çılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller ve Bununla İlgili Şartlar başlıklı 10 uncu, 
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ödeme Kaydedici Cihazların Süresi İçinde Alınmaması başlıklı 11 inci, Belli Miktarın Altın
daki Alacakların Terkini başlıklı İS inci ve ödenecek Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Vergi 
Cezalarının Alacak Aslım Geçemeyeceği başlıklı 17 nci maddesi ile Geçici 1 ve Geçici 2 nci 
maddeleri aynen, 

— tade Edilmeyecek Alacaklar başlıklı 19 uncu maddesi 20, Usul ve Esaslar başlıklı 20 
nci maddesi 21 ve yürütmeye ilişkin 22 nci maddesi 23 üncü madde olarak, kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ilyas Akta* 

Samsun 

Sözcü 
Mahmut Öztürk 

Aksaray 

Üye 
Wi Andaç Durak 

Adana 

Üye 
Mehmet Nedim Budak 

Ankara 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Melik Fabuççuoğkı 

Balıkesir 

Üye 
Necmi Hoşvsr 

Bolu 

Üye 
Ydmaz Ovalt 

Bursa 

Üye . 
Aânan Keskin 

Denizli 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
İmzada Bulunamadı 
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Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 

Kâtip 
Haydar Oymak 

Amasya 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 

Üye 
Hüseyin Balyalt 

Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Adil değildir. 

Muhalifîm 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 

Üye 
Nevfd Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Mahmut Uyantk 

Diyarbakır 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 

Üye 
Nami Çağan 

İstanbul 
Muhalefet Şerhim Eklidir 

(S. Sayısı: 18) 



- 1 8 — . 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 

Üye 
Wi Aksoy 

İzmir 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

tzmir 

Üye .; 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ. 

Üye 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
Muhalefet Şerhim Eklidir 

Üye 
Isın Çelebi 

tzmir 
Muhalefet Şerhim Eklidir 

Üye 
Abdullah Gül " ' • 

Kayseri 
Muhalifim 

Üye 
Mustafa Ünaldt 

Konya 
Muhalifim 
(Adil Değil) 

Üye 
M. Doğan Olmeztoprak 

Malatya 
Muhalefet Şerhim Eklidir 

Üye 
Refaiddin Şahin 

Ordu 

Üye 
Kamer Genç 

Turiceli 

MUHALEFET ŞERHİ 

Anayasamızın 73 üncü maddesi "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne 
göre, vergi ödemekle yükümlüdür." demektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 
Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısına aşağıdaki sebeplerden dolayı 
muhalifim. 

1. Malî gücü ve vergi ödeme gücü olduğu halde bazı kişi ve kuruluşlara vergi affı getiril
mektedir. Tasarı hiç bir şekilde mükellefin malî gücüne atıf yapmamaktadır. Yatı, Lüks Araba
sı, Yalıları, Yazlıkları olan ve lüks içinde yaşıyan ve kamuoyunun çok iyi tanıdığı bazı kişiler 
de bu kanun kapsamında vergi yükümlülüklerinden kurtulmaktadırlar. 

2. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde devletin vergi kaçırırken suçüstü yakaladığı mükellef
ler de affedilmekte, ileriki ay ve yıllarda namuslu mükelleflerin de vergilerini ödememeleri ve 
kaçırmaları yönünde bir teamül oluşturmaktadır. 
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3. Tasarının 1 inci maddesinde uygulanan yüzde 30 faiz, vergi kaçakçısını ödüllendir
mekte, vergi olarak ödemesi gereken parayı faize, borsaya, altına ve gayrimenkule yatıranı ödül
lendirmektedir. . . . 

4. Tasarının 12 nci maddesinde ecrimisil cezalarına istisnasız af getirilerek kıyılarda ve 
büyük kentlerde hazine arazilerini işgal edenler ödüllendirilmektedir. Bu uygulama Hazine ara
zilerinin yağmalanmasını hızlandıracaktır. 

5. Tasarının 7 nci maddesinde vergi kaçırmış bulunan ama henüz incelenmemiş mükel
leflere daha yüksek matrah beyan ederek yapmış oldukları vergi kaçakçılıklarını affetme im
kânı getirilmektedir. Bu Madde de Anayasanın 73 üncü maddesine aykırıdır. Vergi kaçırma 
nispeti matrahına göre yüzde 1 000 (bin) olan bir mükellefle, vergi kaçırma nispeti beyan ettiği 
matraha göre yüzde 5 olan aynı kefeye konmaktadır. Çok kaçıran ödüllendirilmektedir. 

6. Tasarının 18 inci maddesinin 1-b bendinde 1615 sayılı Gümrük Kanununun 147 ve 154 
üncü maddesine aykın hareket edenler de af edilmektedir. Buna göre hayalî ihracat yapanlara 
da kısmî af getirilmektedir. 

7. Madde 10'a göre VUK'nun 344 ve 358 inci maddelerine göre, kaçakçılık cezaları af 
edilmektedir. Bu madde ile evrak sahtekârlığı ve kötü niyetli vergi kaçakçılığı teşvik edilmekte
dir. 

8. Bu kanun vergi kaçırmayı teşvik edecek, Anayasamızın hassasiyetle koruduğu devlet 
kavramını zedelemekte ve yıpratmaktadır. 

Adnan Kahveci Iftn Çelebi 
istanbul İzmir 

Münir Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

MUHALEFET ŞERHİ 

Yasa tasarısına, 
— Vergi cezalarının caydırıcı etkisini azaltacağı; 
— Yükümlülerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeye özendireceği; 
— Gecikme zammının ve gecikme faizinin, vergi alacağının zamanında ödenmemesi-

nin karşılığı olan tazminat etkisini ortadan kaldıracağı; 
— Vergi incelemelerinin ciddiyetini azaltacağı; 
— Vergi ahlâkının bozulmasına neden olacağı 

gerekçeleriyle karşıyım. 

Nami Çağan 
İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Bazı Kamu Alacakları m et Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artmışı* 

Hakkında Konun Tasana 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Hükümler 
Kesinleşmiş Kamu Alacakları 
MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldi

ği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların tamamı ile bu alacak asıllarına isabet eden 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun 3 eşit taksitte 15 Mart 
1992, 31 Mayıs 1992, 31 Ağustos 1992 tarihleri sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf ya
ratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi 
cezalarının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş bu
lunan vergi, resim ve harçlara isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
% 30'unun 3 eşit taksitte 15 Mart 1992, 31 Mayıs 1992,31 Ağustos 1992 tarihleri sonuna kadar 
ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 70'inin 
tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş 
olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olan vergi cezalarının % 30'unun 
3 eşit taksitte 15 Mart 1992, 31 Mayıs 1992, 31 Ağustos 1992 tarihleri sonuna kadar ödenmesi 
ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan •$> 70'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edi
lip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, ödenmemiş taksit miktarları için 
mükellefler, dilerlerse bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına 
uygun olarak ödenen taksit miktarlan için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenen 
taksit miktarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece tecil faizi uygu
lanır. Kalan taksit miktarları vadesinde ödenmemiş atacak kabul edilir. Bu alacaklar baklanda 
birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren kamu alacakları ile ilgili olarak, tatbik edilen hacizler, yapı
lan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 

Kesinleşmemiş veya ihtilaflı Kamu Alacakları 
MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mah

kemeleri veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçme
miş olan ve ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan vergi, resim ve harçların tamamı 
ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun; 3 
eşit taksitte 15 Mart 1992, 31 Mayıs 1992, 31 Ağustos 1992 tarihleri sonuna kadar tamamen 
ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zam
mı, gecikme faizi ve vergi cezalarının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Baza Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandı rıhıma ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun 
Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Hükümler 

Kesinleşmiş Kamu Alacakları 
MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldi

ği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçların tamamı ile bu alacak asıllarına isabet eden 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayn ayrı 9b 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, 
Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmama
sı, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezala
rının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş bu
lunan vergi, resim ve harçlara isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
% 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi 
ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 70'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş 
olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olan vergi cezalarının % 30'unun 
4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar ödenmesi ve ihtilaf 
yaratılması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sa
yılı Amme Alackalarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edi
lip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, ödenmemiş taksit miktarları için 
mükellefler, dilerlerse bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına 
uygun olarak ödenen taksit miktarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenen 
taksit miktarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen sure için sadece tecil faizi uygu
lanır. Kalan taksit miktarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir. Bu alacaklar hakkında 
birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren kamu alacakları ile ilgili olarak, tatbik edilen hacizler, yapı
lan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 

Kesinleşmemiş veya Ilıtüaflı Kamu Alacakları 
MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi Mahkemeleri, Bölge idare Mah

kemeleri veya Danıştay nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçme
miş olan ve ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş bulunan vergi resim ve harçların tamamı 
ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 3Ö'unun; 4 
eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar tamamen ödenmesi ve 
ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme 
faizi ve vergi cezalarının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 
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Birinci fıkraya göre ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tespitinde, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki miktar esas alınır. An
cak, en son safhada bozma ya da terkin kararı bulunması halinde, ödenecek miktar ilk tarhi-
yata göre tespit edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma 
hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış alacaklar 1 inci madde hükmünden, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda 
bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlana
mamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar bu madde hükmünden yararlanır. 

Gecikme faizleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahakkuk etmemiş vergi, 
resim ve harç asıllarına İlişkin tarhiyat ta, Kanunun yürürlük tarihi itibariyle hesaplanır. 

3505 Saydı Kanun Gereğince Astl Addolunan Gecikme Zammı ve Gecikme Faizleri 
MADDE 3. — Bu Kanundan yararlanılarak ödenecek gecikme zammı ve gecikme faizle

rinin tespitinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci mad
desinin 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. 
Gecikme zammı ve gecikme faizleri, 1.1.1990, 1.1.1991 ve 1.1.1992 tarihleri itibariyle asıl addo
lunma işlemi yapılmaksızın hesaplanır. 

Bu Kanundan yararlanılarak ödenen alacaklara Kanunun yürürlük tarihinden sonraki ay
lar için gecikme zammı uygulanmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 3505 sayılı Kanun 24 üncü maddesiyle değişik 51 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası gereğince 10.12.1988 tarihinden sonra vadesi gelen kamu alacaklarına uygulanan gecik
me zammı ile 10.12.1988 tarihinden sonra tahsil edilebilir hale gelen gecikme faizlerinden asıl 
addolunarak ödenen miktarlar, bu Kanuna göre ödenecek miktarlardan mahsup edilir. An
cak, ödenen miktarların bu Kanuna göre ödenecek miktarlardan fazla olması halinde aradaki 
fark mükelleflere iade edilmez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler 

inceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergi, Resim ve Harçlar 
MADDE 4. — 1,1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu ta

rihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce başlanıldığı halde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi 
incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilir. 

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergilerin tamamı ile kesilecek ceza
ların ve hesaplanacak gecikme faizinin % lO'unun, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 
15 gün içinde ödenmesi halinde, gecikme faizi ve vergi cezalarının °/o 90'ının tahsilinden vazgeçilir. 

Mükelleflerin bu madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için ikinci fıkrada belirtilen 
süre ve şekilde ödeme yapmaları ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. Bu madde hükmünden yarar
lanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine göre kamu 
davası açılmaz ve açılmış bulunan davalar sürdürülmez, 
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Birinci fıkraya göre ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tespitinde, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki miktar esas alınır. An
cak, en son safhada bozma ya da terkin karan bulunması halinde, ödenecek miktar ilk tarhi-
yata göre tespit edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma 
hükümlerinden yararlanıralak uzlaşma sağlanmış alacaklar 1 inci madde hükmünden, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda 
bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlana
mamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar bu madde hükmünden yararlanır. 

Gecikme faizleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahakkuk etmemiş vergi, 
resim ve harç asıllarına ilişkin tarhiyatta, Kanunun yürürlük tarihi itibariyle hesaplanır. 

3505 Sayüı Kanun Gereğince Asıl Addolunan Gecikme Zammı ve Gecikme Faizleri 
MADDE 3. — Bu Kanundan yararlanılarak ödenecek gecikme zammı ve gecikme faizle

rinin tespitinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci mad
desinin 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. 
Gecikme zammı ve gecikme faizleri, 1.1.1990, 1.1.1991 ve 1.1.1992 tarihleri itibariyle asıl addo
lunma işlemi yapılmaksızın hesaplanır. 

Bu Kanundan yararlanılarak ödenen alacaklara Kanunun yürürlük tarihinden sonraki ay
lar için gecikme zammı uygulanmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik 51 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası gereğince 10.12.1988 tarihinden sonra vadesi gelen kamu alacaklarına uygulanan gecik
me zammı ile 10.12.1988 tarihinden sonra tahsil edilebilir hale gelen gecikme fazilerinden asıl 
addolunarak ödenen miktarlar, bu Kanuna göre ödenecek miktarlardan mahsup edilir. An
cak, ödenen miktarların bu Kanuna göre ödenecek miktarlardan fazla olması halinde aradaki 
fark mükelleflere iade edilmez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler 

inceleme ve Tarfıiyat Safhasında Bulunan Vergi, Resim ve Harçlar 
MADDE 4. — 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerden bu 

tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce başlanıldığı halde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tamamlanamamış olan 
vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilir. 

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergilerin tamamı ile kesilecek ceza
ların ve hesaplanacak gecikme faizinin °/o 10'unun, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 
15 gün içinde ödenmesi halinde, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 90'ının tahsilinden vazgeçilir. 

Mükelleflerin bu madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için ikinci fıkrada belirtilen 
süre ve şekilde ödeme yapmaları ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. Bu madde hükmünden yarar
lanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine göre kamu 
davası açılmaz ve açılmış bulunan davalar sürdürülmez. 
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Birinci fıkrada belirtilen dönemlere ilişkin olarak bu'Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce tamamlandığı halde bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal 
eden Takdir Komisyonu Kararları ve Vergi İnceleme Raporlan ile bu tarihten önce düzenlenen 
ceza tutanakları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat üzerine ikinci 
fıkrada öngörülen şekilde belirlenen tutarın, ihtilaf yaratılmaması ve tarhiyata ilişkin ihbarna
menin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden 
yararlanılır. 

Bu Kanunun 2 nci maddesi ile bu madde hükmünden yararlananlar, 213 sayılı Vergi Usul. 
Kanunun, uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar. 

Bu madde hükmüne göre incelemeye başlama; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce mükellef nezdinde işe başlama tutanağının alınması, mükellefe davet veya defter ve belgele
rin istenmesi yazısının tebliğ edilmiş olması, matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya 
da defter ve belgelerin incelenmek üzere denetim elemanına teslim edilmesi hallerini kapsar. 

Götürü Usulde Urgilendirilen Mükellefler 
MADDE 5. — Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin, 1.1.1992 tarihinden önce tar-

hedilmesi gereken vergilerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden itibaren 31 Ağustos 1992 
tarihine kadar tarhettirmeleri halinde, haklarında bu Kanunun 2 nci maddesi hükümleri uy
gulanır. V 

Pismanltkla Beyan 
MADDE 6. — 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu ta

rihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak 15 Mart 1992 tarihine kadar, 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve 
tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçların tamamı ile hesalanacak pişmanlık zammının ve ke
silen usulsüzlük cezasının ayn ayn % 10'unun ilk taksidi en geç bu tarihte, kalanı ise Mayıs-
Âğustbs 1992 aylarında olmak üzere 3 eşit taksitte ödenmesi halinde pişmanlık zammı ve usul
süzlük cezasından kalan % 90'ının tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Fıkra hükmü Emlak Vergileri hakkında da uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah Artırımı 

Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Ârttrtmı 
MADDE 7. — Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyanname

lerinde yergiye esas alınan matrahlarını, aşağıda yazılı yıllara ilişkin asgari nispetlerden az ol
mamak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 Mart 1992 tarihine kadar ar
tırdıkları takdirde; artırımda bulundukları yıllar için mükelleflerin kendileri hakkında yıllık 
gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başkaca bir tarhiyat 
yapılmaz. 

YILLAR ARTIRIM NİSPETLERİ 

1987 Takvim Yıh İçin % 40 
1988 Takvim Yüı İçin % 35 
1989 Takvim Yılı İçin % 30 
1990 Takvim Yılı İçin % 20 
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Birinci fıkrada belirtilen dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce tamamlandığı halde bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal 
eden Takdir Komisyonu Kararları ve Vergi İnceleme Raporları ile bu tarihten önce düzenlenen 
ceza tutanakları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat üzerine ikinci 
fıkrada öngörülen şekilde belirlenen tutarın, ihtilaf yaratılmaması ve tarhiyata ilişkin ihbarna
menin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden 
yararlanılır. 

Bu Kanunun 2 nci maddesi ile bu madde hükmünden yararlananlar, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun, uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve 
özel usulsüzlük cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar. 

Bu madde hükmüne göre incelemeye başlama; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce mükellef nezdinde işe başlama tutanağının alınması, mükellefe davet veya defter ve belgele
rin istenmesi yazısının tebliğ edilmiş olması, matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya 
da defter ve belgelerin incelenmek üzere denetim elemanına teslim edilmesi hallerini kapsar.' 

. Götürü Usukle Vergilendirilen Mükellefler 
MADDE 5. — Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin, 1.1.1992 tarihinden önce tar-

hedümesi gereken vergilerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden itibaren 31 Ekim 1992 
tarihine kadar tarhettirmeleri halinde, haklarında bu Kanunun 2 nci maddesi hükümleri uy
gulanır. 

Pişmanlıkla Beyan 
MADDE 6. — 1.1.1992 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu ta

rihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak 30 Nisan 1992 tarihine kadar, 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh 
ve tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçların tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammının 
ve kesilen usulsüzlük cezasının ayrı ayrı °/o 10'unun ilk taksidi en geç bu tarihte, kalanı ise Ha
ziran, Ağustos, Ekim 1992 aylarında olmak üzere 4 eşit taksitte ödenmesi halinde pişmanlık 
zammı ve usulsüzlük cezasından kalan % 90'ının tahsilinden vazgeçilir. 

Bu fıkra hükmü Emlak Vergileri hakkında da uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Matrah Artırımı 

Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı 
MADDE 7. — Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyanname

lerinde vergiye esas alınan matrahlarını, aşağıda yazılı yıllara ilişkin asgari nispetlerden az ol
mamak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 Nisan 1992 tarihine kadar 
artırdıkları takdirde; artırımda bulundukları yıllar için mükelleflerin kendileri hakkında yıllık 
gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ile bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başkaca bir tarhiyat 
yapılmaz. 

YILLAR ARTIRIM NİSPETLERİ 

1987 Takvim Yılı İçin % 40 
1988 Takvim Yılı İçin % 35 
1989 Takvim Yılı İçin % 30 
1990 Takvim Yılı İçin % 20 
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Gelir vergisi mükelleflerinin; artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş ol
dukları Gelir vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş, ya da hiç beyanname verilmemiş 
olması halinde, vergilendirmeye esas.alınacak matrah; 1987 takvim yılı için 1 500 000 liradan, 
1988 takvim yılı için 2 500 000 liradan, 1989 takvim yılı için 4 000 000 liradan, 1990 takvim 
yılı için 6 000 000 liradan, az olamaz. . 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin; artırımda bulundukları yıla ilişkin olarak daha önce vermiş 
oldukları beyannamelerinde zara^ beyan etmiş olmaları veya beyanname vermemiş olmaları 
halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar 
1987 takvim yılı için 5 000 000 liradan, 1988 takvim yılı için 8 000 000 liradan, 1989 takvim 
yılı için 13 000 000 liradan, 1990 takvim yılı için 20 000 000 liradan az olamaz. 

Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar, kurumlar vergisi mükelleflerinde % 50, ge
lir vergisi mükelleflerinde % 40 oranında vergilendirilir ve bu matrahlar üzerinden ayrıca her
hangi bir vergi ya da Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu, Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu alınmaz. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin verdikleri yıllık beyannamede, kurum kazancından indi
rilen ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentleri
ne göre gelir vergisi tevkifatına tabî tutulmuş olan kazanç ve iratlarının da bulunması halinde; 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları 
için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin istisna ve indirimin ait olduğu yıla 
ilişkin olarak, birinci fıkrada belirtilen nispetlerde artırılarak ödenmesi şarttır. 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde 
yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratların muhtasar beyanname ile beyan edilmemiş ol
ması halinde, bu yıllarla ilişkin olarak birinci fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata 

- muhatap olmamaları için; kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazanç ve iratlara ait tevkifat 
matrahlarını, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 15 Mart 1992 tarihi arasında beyan etme
leri ve beyan edilen bu matrahlar için 1987 yılı ile ilgili olarak % 14, 1988 yılı ile ilgili olarak 
% 13.5,1989 yılı ile ilgili olarak % 13 ve 1990 yılı ile ilgili olarak "Vb 12 nisbetinde vergilendiril
meleri şarttır. 

Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yeralan hükümlerinden yararlanarak artırım
da veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için, ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumalar vergisi matrahlarını da 
üçüncü fıkrada belirtilen miktarlardan az olmamak üzere birinci fıkrada belirtilen nispetlerde 
arttırmaları şarttır. 

Bu maddenin altıncı fıkrası hükmünden yararlanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde hükmünden yararlanarak beyan et
tikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler mah
sup ve iade edilmez. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin; matrah artırımında bulunmaları halinde, ön
ceki yıllara ilişkin zararları, gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmeyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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Gelir vergisi mükelleflerinin; artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş ol
dukları Gelir vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş, ya da hiç beyanname verilmemiş 
olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah; 1987 takvim yılı için 1 500 000 liradan, 
1988 takvim yılı için 2 500 000 liradan, 1989 takvim yılı için 4 000 000 liradan, 1990 takvim 
yılı için 6 000 000 liradan, az olamaz. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin; artırımda bulundukları yıla ilişkin olarak daha önce vermiş 
oldukları beyannamelerinde zarar beyan etmiş olmaları veya beyanname vermemiş olmaları 
halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrahlar 
1987 takvim yılı için 5 000 000 liradan, 1988 takvim yılı için 8 000 000 liradan, 1989 takvim 
yılı için 13 000 000 liradan, 1990 takvim yılı için 20 000 000 liradan az olamaz. 

Bu madde hükmüne göre artırılan matrahlar, kurumlar vergisi mükelleflerinde % 50, ge
lir vergisi mükelleflerinde % 40 oranında vergilendirilir ve bu matrahlar üzerinden ayrıca her
hangi bir vergi ya da Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
-Teşvik Fonu, Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu alınmaz. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin verdikleri yıllık beyannamede, kurum kazancından indi
rilen ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentleri
ne göre gelir vergisi tevkifatına tabî tutulmuş olan kazanç ve iratlarının da bulunması halinde; 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları 
için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin istisna ve indirimin ait olduğu yıla 
ilişkin olarak, birinci fıkrada belirtilen nispetlerde artırılarak ödenmesi şarttır. 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde 
yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratların muhtasar beyanname ile beyan edilmemiş ol
ması halinde, bu yıllara ilişkin olarak birinci fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için; kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazanç ve iratlara ait tevkifat 
matrahlarını, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 30 Nisan 1992 tarihi arasında beyan etme
leri ve beyan edilen bu matrahlar için 1987 yılı ile ilgili olarak % 14, 1988 yılı ile ilgili olarak 
% 13.5, 1989 yılı ile ilgili olarak °7o 13 ve 1990 yılı ile ilgili olarak °/o 12 nispetinde vergilendiril
meleri şarttır.. 

Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yeralan hükümlerinden yararlanarak artırım
da veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyata 
muhatap olmamaları için, ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da 
üçüncü fıkrada belirtilen miktarlardan az olmamak üzere birinci fıkrada belirtilen nispetlerde 
arttırmaları şarttır. 

Bu maddenin altıncı fıkrası hükmünden yararlanan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde hükmünden yararlanarak beyan et
tikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler mah
sup ve iade edilmez. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin; matrah artırımında bulunmaları halinde, ön
ceki yıllara ilişkin zararları, gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmeyecektir. 
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193 sayılı Gelir ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan istisna ve indirimler 
nedeniyle gelecek yıllarda matrahdan indirim konusu yapılabilecek tutarlar, bu madde hük
müne göre artırılan matrahlardan indirilemez. 

Katma Değer Vergisinde Matrah Artınım 
MADDE 8. — Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, 7 nci maddede belirtilen usul 

ve esaslar çerçevesinde artırdıkları tutarların % 20'sini katma değer vergisi olarak ödemeyi ka
bul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde, sözkonusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıl
larla ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz. Şu kadar ki; artırımda 
bulunulan yıllarla ilgili olarak kendileri hakkında sonraki dönemlere devreden indirilebilir katma 
değer vergileri ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan tecil-
terkin, iade veya mahsup işlemleriyle sınırlı olmak üzere, inceleme hakkı saklıdır. 

Bu madde hükmüne göre ödenen katma değer vergisi, gelir ve kurumlar vergisi matrahla
rının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmaz, ödenmesi gereken katma de
ğer vergilerinden indirilmez veya herhangi bir şekilde mahsup ve iade edilmez. 

Katma değer vergisi uygulaması bakımından; bu maddede belirtilen nispet, adi kollektif 
ve adi komandit şirket ortaklarının her biri için hesaplanan gelir vergisi matrahları toplamına 
uygulanır. 

Matrah Artırımına ilişkin Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin 15 Mart 1992, 31 Mayıs 1992 ve 31 Ağustos 1992 tarihleri 
sonuna kadar 3 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenme
mesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci mad
desine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez, inceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 
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Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan istisna ve indirimler nedeniyıe gelecek yıllar
da matrahdan indirim konusu yapılabilecek tutarlar, bu madde hükmüne göre artırılan mat
rahlardan indirilemez. 

Katma Değer Ergisinde Matrah Artırımı 
MADDE 8. — Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, 7 nci maddede belirtilen usul 

ve esaslar çerçevesinde artırdıkları tutarların % 20'sini katma değer vergisi olarak ödemeyi ka
bul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde, sözkonusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıl
larla ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz. Şu kadar ki; artırımda 
bulunulan yıllarla ilgili olarak kendileri hakkında sonraki dönemlere devreden indirilebilir katma 
değer vergileri ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan tecil-
terkin, iade veya mahsup işlemleriyle sınırlı olmak üzere, inceleme hakkı saklıdır. 

Bu madde hükmüne göre ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrah
larının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmaz, ödenmesi gereken katma 
değer vergilerinden indirilmez veya herhangi bir şekilde mahsup ve iade edilmez. 

Katma değer vergisi uygulaması bakımından; bu maddede belirtilen nispet, adi kolektif 
ve adi komandit şirket ortaklarının her biri için hesaplanan gelir vergisi matrahları toplamına 
uygulanır. 

Matrah Artırımına ilişkin Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna ka-
' dar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halin
de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 
gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. 

idarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

işyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller ve Bu
nunla ilgili Şartlar 

MADDE 10. — 213 sayılı Yergi Usul Kanununun; 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca işyeri kapatma cezası uygulanacak safhaya gelen 

işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi 
ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezalarının bu Kanunun 
1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapatma cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 nci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını işleyen 
ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 
bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç duyurusunda bulunulup 
soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan Kamu davaları ortadan kalkar. Bu 
hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarına ilişkin fiiller ne
deniyle ortaya çıkan vergi ziyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet eden vergi aslının ta
mamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, gecikme faizi 
ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hükümlerinden faydalanıla
rak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre bu Kanunun yürürlük tari
hinden önce yapılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının; ihtilaf 
yaratılmaması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun hükümlerinden yararlanıla
rak ödenmesi halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşeb
büs cezalarının uygulanmasında dikkate alınmaz, 

Ödeme Kaydedici Cihazların Süresi içinde Alınmaması 
MADDE 11. — 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihaz

ları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre 31.12.1990 tarihine kadar mecburiyeti 
başladığı halde ödeme kaydedici cihazları süresinde almayan mükellefler hakkında; en geç bu 
Kanunun yürürlüğe girdiğıi tarihi takip eden ayın sonuna kadar.bu cihazları almaları, ihtilaf 
yaratmamaları, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçmeleri şartıyla haklarında Cumhuriyet Savcılık
larına suç duyurusunda bulunulmaz, soruşturma, kovuşturma ile yargalama safhasında bulu
nan Kamu davaları ortadan kalkar. 

Ecrimisü Alacaklarına ilişkin Gecikme Zammında ve Çeşitli Cezalarda indirim 
MADDE 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının % 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihti
laflardan vazgeçilmesi ve 15 Mart 1992, 31 Mayıs 1992, 31 Ağustos 1992 tarihleri sonuna kadar 
3 eşit taksitte ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan °/o 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren ve miktarı 
200 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 000 lirayı aşmayan diğer para cezala
rının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vazgeçilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

işyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller ve Bu
nunla ilgili Şartlar 

MADDE 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca işyeri kapatma cezası uygulanacak safhaya gelen 

işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi 
ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezalarının bu Kanunun 
1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapatma cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 nci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını işleyen 
ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 
bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç duyurusunda bulunulup 
soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan Kamu davaları ortadan kalkar. Bu 
hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarına ilişkin fiiller ne
deniyle ortaya çıkan vergi ziyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet eden vergi aslının ta
mamı ile bu vergiye bağlı vergi cezalan, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, gecikme faizi 
ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hükümlerinden faydalanıla
rak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre bu Kanunun yürürlük tari
hinden önce yapılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özet usulsüzlük cezalarının, ihtilat 
yaratılmaması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun hükümlerinden yararlanıla
rak ödenmesi halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşeb
büs cezalarının uygulanmasında dikkate alınmaz. 

Ödeme Kaydedici Cihazların Süresi içinde Alınmaması • 
MADDE 11. — 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz

ları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre 31.12.1990 tarihine kadar mecburiyeti 
başladığı halde ödeme kaydedici cihazları süresinde almayan mükellefler hakkında; en geç bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar bu cihazları almaları, ihtilaf 
yaratmamaları, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçmeleri şartıyla haklarında Cumhuriyet Savcılık
larına suç duyurusunda bulunulmaz, soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulu
nan Kamu davaları ortadan kalkar. 

Ecrimisil Alacaklarına ilişkin Gecikme Zammında Ve Çeşitli Cezalarda indirim 
MADDE 12. — 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının °/o 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihti
laflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit tak
sitte ödenmesi halinde gecikme zarcılarında kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren ve miktarı 
200 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 000 lirayı aşmayan diğer para cezala
rının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vazgeçilir. 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih İtibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Geza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ve Mahkûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek be
delleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 100 000 lirayı aşmayan
ların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alackalarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
% 10 nispetindeki cezaların tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nediniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken °/o 10 nispetin
deki zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu zam
mın % 30'unun 3 eşit taksitte 15 Mart 1992, 31 Mayıs 1992, 31 Ağustos 1992 tarihleri sonuna 
kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan 
% 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Vergi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çeklere ilişkin Cezalar 
MADDE 13. — Bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak 

Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyu
rusunda bulunulmuş olan mükelleflerin, suç duyurusuna konu olan borçlarını, daha önce ya 
da bu Kanun hükümlerine göre ödemiş olmaları halinde haklarındaki soruşturma, kovuştur
ma ile yargılama safhasında bulunan Kamu davaları her ne safhada olursa olsun kalkar, 3167 
sayılı Kanunun 16 ncı madesinde yer alan % 10 tazminat, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
itibariyle Ödenmemiş ise bunun % 30'unun bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen süre 
ve şekilde ödenmesi şartıyla kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Ödenmeyen Motorlu Taşıllar Vergileri 
MADDE 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 1991 yılı Motorlu Taşıtlar 

Vergisi ikinci taksitini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödemeyen mükelleflerin bu taksidin 
tamamı ile gecikme zamlarının % 30'unu 15 Mart 1992 tarihine kadar ödemeleri halinde ge
cikme zamlarının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Belli Miktarın Altındaki Alacakların Terkini 
MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden

memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına 
giren miktarı 50 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

50 000 liralık sınırın tespitinde her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayrı 
dikkate alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ve Mahkumlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek be
delleri ile 6200 sayılı Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 100 000 lirayı aşmayan
ların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
% 10 nispetindeki cezaların tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken % 10 nispetin
deki zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu zam
mın % 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar öden
mesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan °/o 70'inin 
tahsilinden vazgeçilir. 

İkrgi Borcu Nedeniyle Düzenlenen Karşılıksız Çeklere ilişkin Cezalar 
Madde 13. — Bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak ka

nunun yürürlük tarihinden önce haklarından 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyu
rusunda bulunulmuş olan mükelleflerin, suç duyurusuna konu olan borçlarını, daha önce ya 
da bu Kanun hükümlerine göre ödemiş olmaları ve ayrıca 3167 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinde yer alan % 10 tazminatın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş ol
ması halinde ise bunun % 30'unun bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen süre ve şekilde 
ödenmesi şartıyla haklarındaki soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan ka
mu davaları ortadan kalkar. Bu takdirde tazminatın % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Ödenmeyen Motorlu Taşıtlar VergtLeri 

MADDE 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 1991 yılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi ikinci taksitini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödemeyen mükelleflerin bu taksitin 
tamamı ile gecikme zamlarının % 30'unu 30 Nisan 1992 tarihine kadar ödemeleri halinde ge
cikme zamlarının kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 
Belli Miktarın Altındaki Alacakların Terkini 
MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle vadesi geldiği halde öden

memiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına 
giren miktarı 50 000 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

50 000 liralık sınırın tespitinde her bir alacağın türü, dönemi, asılları ve ferileri ayrı ayrı 
dikkate alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 



— 3 4 -
(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Süresinde Ödenmeyen Taksitler 
MADDE 16. — Bu Kanunun 18 inci Maddesi hükmü hariç olmak üzere, bu Kanuna göre 

ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halin
de, ödenmemiş olan tutarların 31 Ağustos 1992 tarihi sonura kadar; hiç ödenmeyen ya da ek
sik ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise bu tutarın 30 Eylül 1992 tarihi sonura ka
dar ödenmeyen kısmı ile birlikte her ay için ayrı ayrı °/o 10 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu Ka
nundan yararlanılır. 

Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 
olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ara
sındaki oran esas alınır. 

Ödenecek Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Vergi Cezalarının Alacak Aslını Geçemeyeceği 
MADDE 17. — Bu Kanuna göre ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi 

4 

cezalarının toplamı doğmalarına neden olan alacak aslını geçemez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gümrük Vergi ve Cezaları 

MADDE 18. — 1 a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanu
nun yürürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin güm
rük vergilerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel hale geldiği halde tamamen 
veya kısmen ödenmemiş olanların aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 
146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesilmiş ve muaccel hale gelmiş para cezası ve gecikme 
zammının °/o 30'unun bu Kanunun Yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenmiş olması 
kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Yukarıda sözü edilen gümrük vergilerine bağlı para cezaları hakkında, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idari itiraz mercilerine 
itiraz edilmesi veya Yargı Organlarında dava açılması nedeniyle, ihtilaflı bulunanlar için ihti
laftan vazgeçilmesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödeme yapılması halinde yukarı
daki fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu fıkraya göre ödenecek para cezalarının tespitinde, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 18) 



- 3 5 — 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Süresinde Ödenmeyen Taksitler 
MADDE 16. — Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükmü hariç olmak üzere, bu Kanuna gö

re ödenmesi gereken taksitlerden ilk üçünün hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması ha
linde, ödenmemiş olan tutarların 31 Ekim 1992 tarihi sonuna kadar; hiç ödenmeyen ya da ek
sik ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise bu tutarın 30 Kasım 1992 tarihi sonuna 
kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her ay için ayrı ayrı % 10 fazlası ile ödenmesi şartıyla bu 
Kanundan yararlanılır. 

» 
Bu Kanun kapsamına giren alacakların yukarıda belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 

olması halinde mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Bu 
takdirde, yapılan ödemelerdeki borç aslı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 
hesabında toplam borç tutarındaki asıl ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalan ara
sındaki oran esas alınır. 

Ödenecek Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Vergi Cezalarının Alacak Aslını Geçemeyeceği 

MADDE 17. — Bu Kanuna göre'ödenecek olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi 
cezalarının toplamı doğmalarına neden olan alacak aslını geçemez. 

Çiftçilerin Taksitleri 
MADDE 18. — Yıllık gelir vergilerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 117 nci maddesi

nin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarında ödeyen çiftçiler, bu Kanun hükümlerine göre ödeyecekleri tutarları (Bu Kanunun 19 
uncu maddesi hükmü hariç) Ekim, Kasım ve Aralık 1992 aylarında olmak üzere 3 eşit taksitte 
öderler. 

Bu şekilde ödeme yapan mükellefler hakkında bu kanunun 16 ncı maddesinin birinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

Taksitlerden ilk ikisinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde ödenmemiş 
tutarların 31 Aralık 1992 tarihi sonuna kadar her ay için ayrı ayrı °/o 10 fazlası ile birlikte öden
mesi şartıyla bu Kanundan yararlanılır. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 
Gümrük Vergi ve Cezalan 

MADDE 19. — 1. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Ka
nunun yürürlük tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük 
vergilerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce muaccel hale geldiği halde tamamen veya 
kısmen ödenmemiş olanların aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 
149 uncu maddeleri uyarınca kesilmiş ve muaccel hale gelmiş para cezası ve gecikme zammının 
°/o 30'unun bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenmiş olması kaydıyla % 
70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Yukarıda sözü edilen gümrük vergilerine bağlı para cezaları hakkında, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî itiraz mercilerine 
itiraz edilmesi veya Yargı Organlarında dava açılması nedeniyle, ihtilaflı bulunanlar için ihti
laftan vazgeçilmesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödeme yapılması halinde yukarı
daki fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu fıkraya göre ödenecek para cezalarının tespitinde, 
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bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş 
miktar esas alınır. En son safhada bozma kararı ya da terkin kararı bulunması halinde, ödene
cek miktar ilk aşamada istenen miktardır. 

Yukarıda belirtilen esaslara göre ödenen gümrük vergilerine bağlı para cezalarından bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanlar ile bu tarihten sonra tebliğ 
edilecekler için ihtilaf yaratılmaması ve tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içinde <% 30'unun öden
mesi şartıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykırı 
olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 
nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlük tarihinden önce mu
accel hale geldiği halde ödenmemiş olanların bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 ay 
içinde % 30'unun ödenmesi kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

2 a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerin
den bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idari 
itiraz mercileri veya tdari Yargı Organları nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş bulunanların, aslı
nın tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesi
lecek para cezaları ile uygulanacak gecikme zamlarının % 30'unun bu Kanunun yürürlük tari
hinden itibaren 2 ay içinde ihtilaftan vazgeçilmek kaydıyla ödenmesi halinde % 70'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre ödenecek vergi, resim, harç asıllarının tespitinde bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş olan miktar esas 
alınır. Ancak son safhada bozma kararı ya da terkin kararı bulunması halinde, ödenecek mik
tar ilk aşamada istenen miktardır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mükellefine tebliğ edilen ek tahakkuk konusu 
gümrük vergilerinin ihtilaflı hale getirilmemesi kaydıyla, bu vergi ve resimler ile bu asla bağlı 
cezalar hakkında da yukarıdaki fıkrada yer alan hükümler uygulanır. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihe kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykırı 
olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 
nci maddeleri uyarınca verilen para cezalarından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz 
süresi geçmemiş olanların ihtilaf yaratılmamak ve °/o 30'u bu Kanunun yürürlük târihinden 
itibaren 1 ay içinde ödenmek kaydıyla °/a 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

3 a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vegilerinden, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilenlerin tamamının ihtilaf yaratılmaksı-
zın ödeme süresi içinde ve bu vergilere bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri 
uyarınca kesilecek para cezalarının °/o 30'unun da aynı sürede ödenmesi kaydıyla % 70'inin 
tahsilinden vazgeçilir. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununa aykırı olarak iş
lenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 nci madde
leri uyarınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen para cezalarının °/o 
30'unun tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 
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bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş 
miktar esas alınır. En son safhada bozma kararı ya da terkin kararı bulunması halinde, ödene
cek miktar ilk aşamada istenen miktardır. 

Yukarıda belirtilen esaslara göre ödenen gümrük vergilerine bağlı para cezalarından bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanlar ile bu tarihten sonra tebliğ 
edilecekler için ihtilaf yaratılmaması ve tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içinde % 30'unun öden
mesi şartıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine ay
ları olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 
157 nci maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 
muaccel hale geldiği halde ödenmemiş olanların bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 
ay içinde % 30'unun ödenmesi kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

2. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerin
den bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 1615 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen idarî 
itiraz mercileri veya tdarî Yargı Organları nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş bulunanların, aslı
nın tamamının ve bu asla bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu maddeleri uyarınca kesi
lecek para cezaları ile uygulanacak gecikme zamlarının % 30'unun bu Kanun yürürlük tari
hinden itibaren 2 ay içinde ihtilaftan vazgeçilmek kaydıyla ödenmesi halinde % 70'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre ödenecek vergi ve resim asıllarının tespitinde bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş olan miktar esas 
alınır. Ancak en son safhada bozma kararı ya da terkin kararı bulunması halinde, ödenecek 
miktar ilk aşamada istenen miktardır. 

liu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mükellefine tebliğ edilen ek tahakkuk konusu 
gümrük vergilerinin ihtilaflı hale getirilmemesi kaydıyla, bu vergi ve resimler ile bu asla bağlı 
cezalar hakkında da yukarıdaki fıkrada yer alan hükümler uygulanır. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykı
rı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153, 155, 156 ve 157 nci 
maddeleri uyarınca kesilen para cezalarından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı bu
lunanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi geçmemiş olanların ihtilaftan 
vazgeçilmek veya ihtilaf yaratılmamak ve Vo 30'u bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
1 ay içinde ödenmek kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. Bu hükme göre ödenecek para 
cezasının tespitinde ihtilafın bulunduğu en son safhada belirlenmiş miktar esas alınır. 

3. a) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar vergi ödeme mükellefiyeti başlamış bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergilerin
den, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilenlerin tamamının ihtilaf yaratıl-
maksızın ödeme süresi içinde ve bu vergilere bağlı olarak aynı Kanunun 146 ve 149 uncu mad
deleri uyarınca kesilecek para cezalarının % 30'unun da aynı sürede ödenmesi kaydıyla % 70'inin 
tahsilinden vazgeçilir. 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 1615 sayılı.Gümrük Kanununa aykırı olarak iş
lenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 147, 148, 151, 152, 153 154, 155, 156 ve 157 nci maddele
ri uyarınca bu Kânunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen para cezalarının % 30'unun 
tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi kaydıyla % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 
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4 Bu Kanun hükümleri; 
a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve Teşvik Mevzuatı hükümlerine 

aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan vergi, resim, para cezaları ve gecikme zamları; 
b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119 uncu maddeleri hükümlerinin bu Kanunun 

yürürlük tarihinden sonra ihlal edilmesi sebebiyle Gümrük Kanununun 149 uncu maddesi uya
rınca kesilecek para cezalan; 

Hakkında uygulanmaz. » 
ALTINCI BÖLÜM 

, Son Hükümler. 
iade Edilmeyecek Alacaklar 
MADDE 19. — Bu Kanun kapsamında yapılan ödemeler her ne suretle olursa olsun red, 

iade ve mahsup edilmez. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ödemeler ile 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tahsil edilen tecil faizleri
nin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılamaz. 

Usul ve Esaslar 
MADDE 20. — Bu Kanunun uygulamasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakan

lığınca belirlenir. 

Geçici Maddeler 
GEÇtCt MADDE 1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü merkez 

ve taşra teşkilatında çalıştırılan personele (Gelir idaresini Geliştirme Fonu Yönetmeliği gere
ğince fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde doğrudan görevlendirilen personel dahil) karşı
lığı 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3418 sayılı Kanunun 32'nci maddesi ile eklenen ek 13'üncü 
maddeye göre kurulan Gelir İdaresini Geliştirme Fonu'ndan ödenmek üzere, 5 yıl süre ile Ge
lirler Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 80, İstanbul İlinde 70, Büyükşehir Belediyesi bu
lunan diğer İllerde 60, nüfusu 100 OOO'in üstünde olan İl ve İlçelerde 50, bunun altında olan 
İl ve İlçelerde de 40 saate kadar aylık fazla çalışma yaptırılabilir. 

Fazla çalışmaların normal mesai günlerinde ve daire içinde yaptırılması halinde fazla ça
lışma saati karşılığı olarak; (10) gösterge rakamının Devlet memurları aylık katsayısı ile çarpı
mı soncu bulunacak ücret ödenir. Bu ücret; tatil günlerinde daire içinde yapılan çalışmalara 
katılan personele 2 kat, normal mesai günlerinde ancak mesai saatleri haricinde yapılan daire 
dışı çalışmalara katılan personele 3 kat, tatil günlerinde daire dışında yapılan çalışmalara katı
lan personele ise, 4 kat olarak ödenir. 
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4. Bu Kanun hükümleri; 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve Teşvik Mevzuatı hükümlerine 
7 . , - . • 

aykırı hareket edilmesi sebebiyle ortaya çıkan vergi, resim, para cezalan ve gecikme zamları; 
b) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 ve 119 uncu maddeleri hükümlerinin bu Kanu

nun yürürlük tarihinden sonra ihlal edilmesi sebebiyle Gümrük Kanununun 149 uncu maddesi 
uyarınca kesilecek para cezaları; 

Hakkında uygulanmaz. 

ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

iade Edilmeyecek Alacaklar , 

MADDE 20. — Bu Kanun kapsamında yapılan ödemeler her ne suretle olursa olsun red, 
iade ve mahsup edilmez. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ödemeler ile 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tahsil edilen tecil faizleri
nin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılamaz. 

Usul ve Esaslar 

MADDE 21. — Bu Kanunun uygulamasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca belirlenir. 

Geçici Maddeler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü merkez 

ve taşra teşkilatında çalıştırılan personele (Gelir İdaresini Geliştirme'Fonu Yönetmeliği gere
ğince fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde doğrudan görevlendirilen personel dahil), kar
şılığı 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3418 sayılı Kanunun 32 'nci maddesi ile eklenen ek 13 
üncü maddeye göre kurulan Gelir İdaresini Geliştirme Fonu'ndan ödenmek üzere, 5 yıl süre 
ile Gelirler Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 80, İstanbul İlinde 70, Büyükşehir Belediye
si bulunan diğer illerde 60, nüfusu 100 OOO'in üstünde olan il ve ilçelerde 50, bunun altında 
olan il ve ilçelerde de 40 saate kadar aylık fazla çalışma yaptırılabilir. 

Fazla çalışmaların normal mesai günlerinde ve daire içinde yaptırılması halinde fazla ça
lışma saati karşılığı olarak; (10) gösterge rakamının Devlet memurları aylık katsayısı ile çarpı
mı sonucu bulunacak ücret ödenir. Bu ücret; tatil günlerinde daire içinde yapılan çalışmalara 
katılan personele 2 kat, normal mesai günlerinde ancak mesai saatleri haricinde yapılan daire 
dışı çalışmalara katılan personele 3 kat, tatil günlerinde daire dışında yapılan çalışmalara katı
lan personele ise, 4 kat olarak ödenir. 
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Normal mesai gün ve saatleri dahilinde yukarıda tilere ve nüfus büyüklüklerine göre be
lirlenen saatlerle sınırlı olmak kaydıyla ayrıca yapılacak yaygın ve yoğun vergi denetimi çalış
malarına (vergi dairesi dışında) katılan personele, bu çalışmaları karşılığında saat başına veri
lecek ücret, bir saatlik fazla çalışma için belirlenen ücretin yarısıdır. 

Şehirlerarası yollarda yapılacak vergi denetimlerine, ti Defterdarları tarafından; adedi, ça
lışma mahal ve saatleri belirlenmek suretiyle, yardımcı olmak üzere görevlendirilen güvenlik 
görevlilerine de bu esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir. 

GEÇtCt MADDE 2. — 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci madde
sinin (a) bendi hükmüne göre madde kapsamındaki personele yapılan ödemelere; 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya ve 449 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca Gelir tdaresini Geliştirme Fonu'ndan yapılacak ek ödemele
rin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13'üncü maddesinin 4 numaralı bendine göre tespitine 
kadar 15.6.1991 tarihinde yürürlükte olan kanunî dayanakları gereğince ve bunlara göre belir
lenmiş esas ve usuller uyarınca, bu tarihteki oranların tamamı üzerinden devam olunur. 
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Normal mesai gün ve saatleri dahilinde yukarıda illere ve nüfus büyüklüklerine göre be
lirlenen saatlerle sınırlı olmak kaydıyla ayrıca yapılacak yaygın ve yoğun vergi denetimi çalış
malarına (vergi dairesi dışında) katılan personele, bu çalışmaları karşılığında saat başına veri
lecek ücret, bir saatlik fazla çalışma için belirlenen ücretin yarısıdır. 

Şehirlerarası yollarda yapılacak vergi denetimlerine, İl Defterdarları tarafından; adedi, ça
lışma mahal ve saatleri belirlenmek suretiyle, yardımcı olmak üzere görevlendirilen güvenlik 
görevlilerine de bu esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir. 

GEÇtCt MADDE 2. — 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci madde
sinin (a) bendi hükmüne göre madde kapsamındaki personele yapılan ödemelere, 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya ve 449 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan yapılacak ek ödemele
rin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı bendine göre tespitine 
kadar 15.6.1991 tarihinde yürürlükte olan kanunî dayanakları gereğince ve bunlara göre belir
lenmiş esas ve usuller uyarınca, bu tarihteki oranların tamamı üzerinden devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri uyarınca yapıla
cak ödemeler, Gelir; Vergisine tabi tutulmaz. 
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Yürürlük 

MADDE 21. — Bu Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddesi hükümleri 1.2.1992 tarihinde, diğer 
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

. Yürütme 

MADDE 2 2 . — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demire! 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
İ. Tiz 

Devlet Bakanı 
G. İleri 

Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. BataUı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakam 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Ahum 

Tarım ve Köyışleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
IX. R Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı Y. 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 

Devlet Bakanı 
M. A. Yûmaz 

Devlet Bakam 
Ş. Ercan 

Devlet Bakanı 
M. S. Oktay 

1 İçişleri Bakanı 
/ . Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı . 
S. Oral 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaractbaşt 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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yürürlük 
MADDE 22. — Bu Kanunun Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddeleri hükümleri 

1.2.1992 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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