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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
I I . - GELEN KAĞITLAR 
III. - YOKLAMALAR 
I V . - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 19 arkadaşının, Kıbrıs'taki son 
gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/44) 

V.-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — (642) ve (648) sıra sayılı Kanun tasarılarının gündemdeki yeri ve 

görüşülme zamanı ile Genel Kurulun 20 Nisan 1994 Çarşamba ve 21 Nisan 
1994 Perşembe günleri 20.00-24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürme
sine ve 20 Nisan 1994 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların 
görüşülmemesine ilişkin DYP Grubu önerisi 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde 
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Sayfa 
Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta 
Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 214:215 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 2 1 5 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 215 

4. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasansı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 
139) 215 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 215 

6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nih Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/488, 2/9, 2/536) 
(S. Sayısı.: 283) 2 1 5 

7. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 215 

8. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 216 

9. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 216 

10. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 
ve 58'e 1 inci Ek) 216 

.11. — Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 216 

12. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (İ/14, 1/155) (S. Sayısı : 
112) 2 1 6 
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Sayfa 

13. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/İ37,1/181,1/52,1/62) (S. Sayısı: 116) 216:217 

14. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 
180) 217 

15. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193) 217 

16. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
vePlan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,1/505)) (S. Sayısı: 322) 217 

17. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpinarlar ve 53 Arkadaşının, 
Haksız ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski 
Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 217 

18. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 217 

19. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 218 

20. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi-Kurulması Hakkında 504 Sayılı . 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 
395) 218 

21. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 218 

22. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, 
Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile 
İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara 
Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili 
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski 
Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet 
Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, 
Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski 
Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 218 
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Sayfa 
23. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici ~~ 

Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 218 

24. — Ceza infaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 
524 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 218 

25. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 218:219 

26. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 219 

27. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları 
raporları (1/47,1/57,1/320) (S. Sayısı: 632) 219 

28. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) (S. 
Sayısı: 642) 219:245 

29. — Ekonomik Denge İçin yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunla
rında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis- 245:276, 
yonu Raporu (1/681) (S. Sayısı: 648) 278-295 

VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 296 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 296 
1. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, A.Ş.O.T.'la ilgili olarak ver

diği iddia edilen bir beyanına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refa-
iddin Şahin'in yazılı cevabı (7/4080)' 296:297 

2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığın bütçe dışı kaynak
larından Bilecik'e ayrılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Er-
dem'in yazılı cevabı (7/4241) 297 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığın bütçe dışı kaynak
larından Bilecik'e ayrılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan 
Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4246) 297:298 

4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sayıştay tasdiki yapıl
madan başlanan ve avans verilen işler olup olmadığına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/4266) 299:300 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Antalya Milletvekili Faik Altun, 10 yaşını geçmiş kamu taşıtlarının; özellikle tarım ve orman
cılık alanlarındaki araştırmalarda kullanılanların, belli takvime bağlanmaksızın hizmet dışı bırakıl
malarının sakıncalarına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Beykoz Ayakkabı ve Deri Fabrikasının kapatıla
cağı kararına ve; 

Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, T.C. Ziraat Bankasının çiftçilere uygulamakta oldu
ğu kredi sistemi ve kimyevî gübre fiyatlarına yapılan son zamlara, 

İlişkin gündem dışı konuşmalarına Devlet Bakanı Necmettin Gevheri cevap verdi. 

Romanya'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Eğitim 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın; 

Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı
na, Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Türkiye ile Almanya arasındaki sorunları müzakere etmek ve bu konuda yasal düzenlemeleri 
yapabilmek amacıyla TBMM ile Almanya Federal Meclis arasında karşılıklılık esası çerçevesinde 
kurulması öngörülen Türk-Alman Parlamentolararası Ortak Çalışma Grubunun, Türk kanadının 
Kütahya Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mustafa Kalemli'nin Başkanlığında, Bayburt Mil
letvekili Ülkü Güney, Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu, Elazığ Milletvekili Ahmet 
Küçükel, Hatay Milletvekili Ali Uyar, İçel Milletvekili M. İstemihan Talay, İstanbul Milletvekili 
Ercan Karakaş, İzmir Milletvekili Yıldırım Avcı ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'den oluş
masına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve alın
ması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
(10/169), öngörüşmeleri tamamlandı. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, İzmir Milletvekili Cemal Tercan'ın, konuşmasında, ismi
ni de zikrederek, yanlış anlamaya yol açtığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulun
madığı anlaşıldığından, 20 Nisan 1994 Çarşamba günü saat 15,00'te toplanmak üzere, 18.02'de 
birleşime son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Cengiz Üretmen 
İzmir Manisa 

Kâtip Üye ' Kâtip Üye 

© 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
20.4.1994 CUMA 

Tasanlar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/682) (Millî Eğitim ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.1994) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslara
rası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/683) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlanna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.4.1994) 

3. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı (1/684) (Adalet ve İçişleri komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.1994) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/685) (Dışişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.1994) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/686) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 14.4.1994) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/687) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.4.1994) 

7. — Kamu Görevlileri Sendikaları, Toplu Sözleşme ve Grev Kanunu Tasarısı (1/688) (Ada
let ve Sağlık Ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.4.1994) 

Teklifler 
T. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu'nun; 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyo

nu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici İki Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1070) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 7.4.1994) 

2. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 29 Arkadaşının; 17.3.1981 Tarih ve 2924 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/1071) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.1994) 

3. — Amasya Milletvekili Cantekin Gürbüz ve 24 Arkadaşının; 22.5.1930 Tarih ve 1632 Sa
yılı Askerî Ceza Kanununun 56 ncı Maddesinin (A) ve (B) Bendinin, 57 nci Maddesinin (2) Nu
maralı Bendinin, 58 inci ve 148 inci Maddesi ile 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanununun 11 inci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/1072) (Millî Savunma ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.1994) 

4. — Eskişehir Milletvekili M. Fevzi Yalçın ve İbrahim Yaşar Dedelek'in; 2809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/1073) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.1994) 
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5. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın; 15.7.1950 Tarih ve 5680 Sayılı Basın Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1074) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.1994) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 19 Arkadaşının; 5434 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/1075) (Plan ve Bütçe komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.1994) 

7. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; 2945 Sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliği Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/1076) (Anayasa ve Millî Savunma komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 8.4.1994) 

8. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın; 7.6.1994 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/1077) (Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.1994) 

9. — Manisa Milletvekili Cengiz Üretmen'in; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1078) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.1994) 

10. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve 
Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1079) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.1994) 

Raporlar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Boya 
Malzemesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları) (1/581) (S. Sayısı : 645) 
(Dağıtma tarihi: 20.4.1994) (GÜNDEME) 

2. — 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 3 üncü ve 10 un
cu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu 
ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanu
nun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı 
Maluller ile Şehit, Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Veril
mesi Hakkında Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/556) (S. 
Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 20.4.1994) (GÜNDEME) 

3. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) (S. Sayısı : 647) (Da
ğıtma tarihi: 20.4.1994) (GÜNDEME) 

Genci Görüşme Önergesi 

• 1. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 19 Arkadaşının, Kıbrıs'taki son gelişmeler konu
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.1994) 

O 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER: İlhan Kaya (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

© — -
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşimini açıyorum. 

III. -YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın üyelerin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
Buyurun. . 
(Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA

SI ÖNERGELERİ 
I. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 19 Arkadaşının Kıbrıs 'takı son gelişmeler konu

sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/44) (1) 
BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde bir genel görüşme önerisi vardır; ancak, 

önerge 500 kelimeyi aştığı için özetini okutuyorum efendim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özet Önerge 
Sayın Başbakanın ABD'ye yapmış olduğu son ziyaret esnasında, ABD Başkanı ile yaptığı 

görüşmeler esnasında, Kıbrıs konusunda kendisine baskı yapıldığı ifade edilmektedir. Sayın Baş
bakanın tutumu, Hükümetin dış baskılara açık olduğu gibi son derece sakıncalı bir intiba yarat
mıştır. 

Ayrıca, yine Sayın Başbakan, bu görüşmeler esnasında, Kıbrıs gibi önemli bir konuda Sayın 
Dışişleri Bakanını da tamamen devre dışı bırakmıştır. 

KKTC son zamanlarda adım adım bir kaos ortamına itilmektedir. Aynı zamanda BM'de ce
reyan eden müzakereler KKTC delegasyonu ve Türkiye üzerinde tamamıyla bir baskı oluşturma
ya yönelmiş bulunmaktadır. 

"Fikirler Dizisi" 1 Şubat 1992 tarihinde bağlayacağı ve resmî bir niteliği olmayan bir belge 
olarak taraflara tevdî edilmiştir. Paket, bütün unsurlan üzerinde anlaşma sağlanıncaya kadar hiçbir 
konuda anlaşma olmuş sayılmayacağı esasına dayanmaktadır. 

Kıbrıs Türk tarafının açık tutumuna karşılık, Rum tarafı konuyu geçiştirmiştir. Bu meyanda 
Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin istediği çözümün 1974 öncesine; hatta zaman zaman 1960 önce
sine dönüş arayışı içinde oldukları ve çözümden Türk ve Rum toplumlarının iç içe yaşadığı bir 
üniter devleti anladıkları ortaya çıkmıştır. 

Bu arada BM yetkilileri Güvenliği Artırıcı Önlemler çerçevesinde Maraş üzerinde durmuş
lardır ve bölgenin BM kontrolüne devredilmesini teklif etmişlerdir. Buna mukabil Türk tarafı ba
şından itibaren hava ve deniz ambargosunun kaldırılmasını önermiştir. Sayın Denktaş, bu çerçeve
de Lefkoşe Uluslararası Havaalanının Türk toplumu üzerindeki ambargonun kaldırılmasına yar
dımcı olacak şekilde BM yönetiminde, iki toplumun yararı için yeniden hizmete açılması yolun
daki bir teklifi de görüşmeyi kabul etmiştir. 

(1) (8/44) Genel Görüşme Önergesinin aslı tutanağa eklidir. 
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17 Şubat 1993 tarihinde Kıbrıs'ta Güven Artırıcı Önlemler üzerinde başlayan müzakereler 
paketin Rum tarafı lehine artılar getirdiği, Türk tarafının ambargonun kaldırılması yönündeki tale
bine tatminkâr bir karşılık oluşturmadığı ve Kıbrıs konusunun bir bütün olarak ele alınmadığı için 
bir tıkanma noktasına gelmiş bulunmaktadır. 

Güven Altıncı Önlemler Paketinde, Rum tarafını tatmin etmek üzere paketin iç dengesini ve 
parametrelerini değiştirecek şekilde yeni unsurlar gündeme getirilmekte, egemenlikle ilgili kabul 
edilemez bir durum yaratılmakta ve Maraş'ın karşılıksız teslim edilmesi istenmektedir. Aym za
manda Türk tarafının siyasî bakımdan BM'ye devretmek istemediği düzenlemeler yapılmakta ve 
Türk tarafının istifadelerine sınırlamalar getirilmektedir. 

Kıbrıs Türk tarafı bu unsurlara haklı olarak itiraz etmeye devam etmektedir. Bununla bera
ber, BM yetkililerinin müzakerelerde karşılaşılan tıkanıklığın sorumluluğunu Türk tarafına yükle
me eğilimi içinde oldukları anlaşılmaktadır. Nitekim, BM Genel Sekreterinin son olarak yayınla
dığı 4 Nisan 1994 tarihli raporda Güven Artırıcı Önlemler Paketinde konuların özü ve bu egzersi
zin amacı itibariyle özlü sapmalara yol açtığı görülmektedir. 

Kıbrıs Türk tarafı şimdi de, Maraş kadar büyük bir alanın, Maraş'a mücevir bölgenin ve Ma-
raş'a giden yolun kendi kontrolünden çıkması talebiyle karşı karşıya kalmıştır. Diğer taraftan, 
Lefkoşe Uluslararası Havaalanının da, daha çok Rum havayolları ve Rumlara hizmet için açılaca
ğı anlaşılmaktadır. Buna mukabil, Kıbrıs Türkleri için dünya ile serbest ulaşım ve kendi pasaport
ları ile seyahat imkânlarının sağlanmadığı görülmektedir. Kıbrıs Türk tarafı bir toprak parçası ve
rirken karşılığında sadece, müşahhas olmayan, kâğıt üzerinde bazı sözler ve vaadler vardır. 

Bu süre içinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi aşırı bir şekilde silahlanmaya başlamış, Yuna
nistan'dan önemli ölçüde askerî ve teknik yardım almıştır. Bu gelişmeler, uluslararası platformlar
da yeterince dile getirilememiştir. 

Yine son günlerde, KKTC'nde bazı ekonomik sıkıntılar yaşanmaktadır. KKTC'de millî gelir 
hızla düşmekte, ekonomik faaliyetler durma noktasına gittikçe yaklaşmaktadır. Ayrıca, basında 
KKTC'nin, TL'yi tedavülden kaldınp başka bir para birimi kabul etmeyi düşündüğü yolunda da 
haberler çıkmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen, Sayın Başbakanın ABD ziyareti sırasında yapmış olduğu Kıbrıs ko
nusundaki girişimlerden ve yapılan görüşmelerden Parlamento bilgilendirilememiştir. KKTC âde
ta bir yalnızlık içine itilmiştir. 

Bu nedenle, Kıbns'taki gelişmeleri TBMM'nde görüşmek, son durumu tespit etmek ve bu 
konuda Hükümetin izlediği ve izleyeceği politikalann değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci ve içtüzüğün 99, 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir genel görüşme açılmasını müsaade
lerinize arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner Mahmut Oltan Sungurlu Halil Orhan Hasan Korkmazcan 
İstanbul Gümüşhane İstanbul Denizli 

Hasan Çakır Faruk Saydam Edip Saf der Gaydalı Mahmut Orhon 
Antalya Manisa Bitlis Yozgat 

Ali Kemal Başaran M. Vehbi Dinçerler Mustafa Ateş Amiklioğlu Işın Çelebi 
Trabzon Ankara Çorum İzmir 

Mehmet Keçeciler Emin Kul Münir Doğan Ölmeztoprak Güneş Taner 
Konya İstanbul Malatya İstanbul 

Metin Emiroğlu Selçuk Maruflu Nevşat Özer Eyüp Aşık 
Malatya İstanbul Muğla Trabzon 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Genel Görüşme önergesi gündemde yerini, alacak ve genel görüşme açılıp açılmamasına dair 

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 
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V.-ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — (642) ve (648) sıra sayılı Kanun tasarılarının gündemdeki yeri ve görüşülme zamanı ile 

Genel Kurulun 20 Nisan 1994 Çarşamba ve 21 Nisan 1994 Perşembe günleri 20.00 - 24.00 saat
leri arasında da çalışmalarını sürdürmesine ve 20 Nisan 1994 Çarşamba günkü birleşimde sözlü 
soruların görüşülmemesine ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grup Başkanlığının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre ve
rilmiş grup önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 20 Nisan 1994 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları 

arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Turhan Tayan 

Bursa 
Doğru Yol Partisi , 
Grup Başkanvekili 

Öneriler: 
1. — 19.4.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 642 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer

kez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, gündemin, "Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 20 rici sırasına; 648 sıra sayılı 
Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bâzı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının 21 inci sırasına, 48 saat geçmeden alınması önerilmiştir. 

2. — Genel Kurulun 20 Nisan 1994 Çarşamba ve 21 Nisan 1994 Perşembe günleri 20.00 -
24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve 20 Nisan 1994 Çarşamba günkü birleşiminde 
sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, önerileri sırasıyla okutup oylarınıza sunacağım : 
"1 . — 19.4.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 642 sıra sayılı Türkiye Merkez Bankası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının gündemin "Kanun,Tasarısı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 20 nci sırasına; 648 sıra sayılı Ekonomik 
Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 20 nci sırasına, 48 saat geçmeden alınması önerilmiştir." 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"2. — Genel Kurulun 20 Nisan 1994 Çarşamba ve 21 Nisan 1994 Perşembe günleri 20.00-

24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve 20 Nisan 1994 Çarşamba günkü birleşiminde 
sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir." 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 

Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Önce yarım kalan işlerden başlayacağız. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklen-
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mesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76,1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11343) (S. Sayısı: 71) 
BAŞKAN — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşme

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

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 

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

ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak

kında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili İsmail Köse 'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(11488, 219, 21536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. — // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) 
(S. Sayısı: 391) 

BAŞKAN — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz 

Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
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8. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN — Hâkim ve. Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
9. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 

ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 210) 

BAŞKAN — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının müzakerelerine başlıyoruz. 

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

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

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
11. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması

na Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (11160)\(S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
12. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde, Ka

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

BAŞKAN — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. • ' • ' . . , . 
Ertelenmiştir. 
13. •— Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı 116) 
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BAŞKAN — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin görüşmelerine başlıyoruz. 

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

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 
BAŞKAN — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşme

lerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
15. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

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

BAŞKAN — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükr 
münde Kararnamenin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
16. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Ka
nununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11166,1/505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin müza
keresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
17. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfi işlemle

riyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Madde
si Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komis
yonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının Haksız ve keyfî 
işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili 
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
18. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyo
nu Raporu (11577) (S. sayısı: 375) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin müzakeresine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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19. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 

BAŞKAN — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
20. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 
BAŞKAN — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin müzakeresine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
21. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 
BAŞKAN — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hak

kında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin müzakeresine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
22. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Ge

len Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı 
Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 
İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın 
Çelebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Kö-
yişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 arkadaşının, Anayasanın 100 üncü 
maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
23. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
24. — Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 
BAŞKAN — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin müzakeresine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. sayısı: 609) 
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BAŞKAN — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişildik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
26. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmün

de Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/579) (S. Sayısı.-624) 

BAŞKAN — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
27. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı Kanun Hük

münde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İliş
kin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve 
Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57,1/320) (S. Sayısı: 632) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
28. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılnîasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (6/678) (S. Sayısı: 642) (1) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, alınan karar gereğince, Türkiye Cumhuriyet Mer

kez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada 
Hükümet? Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurunuz. 
Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
üzerinde görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. 

Tasarıya baktığımızda, tasarının temelinde Merkez Bankasının kısa vadeli avans kullanımını, 
1995, 1996'dan sonra olmak üzere, hangi oranlarda nereye indirileceğini bir kanunla düzenleyen 
bir tasarıyla karşı karşıya bulunmaktayız. Burada sorulması ve düşünülmesi ve sorulması gereken, 
acaba böyle bir tasarıya ihtiyaç var mıydı? "Niye?.." diyeceksiniz. Çünkü, Anavatan Partisi hükü
metlerinin görev aldığı 1989 yılındaki rakamlara baktığınızda, kısa vadeli avansı, tam adı üzerin
de, "kısa vadeli avans" tanımı içerisine sokarak, Hazine ve Merkez Bankası arasında bir mektup 
taahhüdü yaparak, kısa vadeli avanslardan biriken borçları geri ödemek suretiyle Merkez Bankası 
bilançosunu küçülterek Merkez Bankasını disiplin altına almak ve Merkez Bankasının, bir para 
programı uygulamasını sağlayabilecek olan düzenlemeye gidebilmekte, serbest piyasa koşullan ve 
şartlarına haiz bir biçimde yapma imkânını elde etmiştik. 

(1)642 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Geçen zaman içerisinde görüyoruz ki, 49 uncu ve 50 nci hükümetler, böyle bir disiplini kendi 
kendine uygulama ihtiyacını hissetmemiş, kısa vadeli avansı, kanunun verdiği limitte kullanmayı 
tercih etmiştir. Nitekim bu alışkanlık o kadar kötü bir hale gelmiştir ki, 1994 bütçesinin kanunî li
mitine ilk dört ay içerisinde ulaşılmış ve maalesef bugün Hükümet, Merkez Bankası avansını daha 
fazla kullanamamakta, nakit ihtiyacını piyasalardan karşılamakta güçlük çekmekte, çeşitli yollarla 
Ziraat Bankasını kanunsuz şekilde kullanmakta ısrar etmekte... Neden kanunsuz şekilde kullandı
ğını arz edeyim. Ziraat Bankasından Hazinenin hesabından yapılan memur ödemelerinde zaman 
zaman ve uzun süreler Ziraat Bankasını deplasmana sokarak, bir nevi over-night kullanarak, me
mur maaşlarını Ziraat Bankasından borçlanarak ödemek zorunda kalan bir Hükümetin icraatıyla 
karşı karşıyayız. 

Bu tasarı, acaba ne gibi bir yenilik getirilecek, ne gibi bir farklılık getirecek, ona bakmak la
zım. 1994 senesi için hiçbir şey mevzubahis değildir. 1995 ve 1996 yılları için 12'ye, 10'na ve 
6'ya, müteakip yıllarda yüzde 3'e indirmek, elindeki kanunî imkânı bundan sonraki hükümetlerin 
elinden alarak, disiplin yerine zorluk getirerek, acaba, bundan sonraki hükümetlerin bu işi yapma
sını zorluk içerisine sokup sokmayacağını sormak gerekir. 

Nitekim, işin esasına baktığımız zaman 1994 yılı bütçesinin 192 trilyon liralık açık vereceği 
şeklinde hesaplandığı, ilk dört ay içerisinde temel varsayımların hepsinin bozulduğu, ortalama 
17.200 lira olan dolar kurunun tutmayacağını, hepiniz, herhalde tahmin etmektesiniz. Piyasalardan 
yeteri kadar para bulmak mümkün değildir. Bankalardan gerek döviz, gerekse Türk Lirası mevdu
atı hızla kaçmakta, dolayısıyla bir taraftan faiz yükselmekte, devletin borçlanma maliyeti artmak
ta, diğer taraftan hangi fiyata olursa olsun, devlet, o fiyata bile para bulmakta zorlanmaktadır. 

Tasarı kâğıt üzerinde güzeldir. Aslında, Hükümetin, kendi kendine, disiplin içerisinde yapa
bileceği bir konuyu kanun haline getirerek, ileriye matuf bazı durumları kitlemek, yeni hükümet
lerin, ileride maaş veremez hale düşmelerini sağlayabilecek olan bir sistemi getirmek ne kadar 
doğrudur (!).. Bence bu, tartışılması gereken konulardan biridir. 

Şahsî kanaatim, bizim siyasetçilerin disiplin içerisinde kullanmak ihtiyacını hissetmesinden 
ziyade, maalesef Türkiye'nin döviz rezervlerinin son üç ay içerisinde süratle erimesinden dolayı 
Dünya Bankasından, daha da önemlisi Uluslararası Para Fonundan bir milyar dolar civarında -çok 
az da olsa- dövizi alabilmenin şartlarından bir tanesi işte karşınıza bu tasarı gelmektedir. Çünkü, 
maalesef, Uluslararası Para Fonu, ne bu Hükümetin, ne de bundan sonraki hükümetlerin kendi di
siplini içerisinde, kendi ekonomisini doğru yönetebileceği kanaatine varmadıkları için -bunu ka
nun şeklinde görmedikleri takdirde- yapacakları yeşil ışığın düğmesine basabilmek için böyle bir 
şartı talep etmişler ve maalesef, hiç ihtiyacımız olmadığı halde, bu kanun Merkez Bankası özerkli
ğine bir yardımı olmayacağını, disiplin olarak bir fayda getirmeyeceğini bilmenize rağmen, alela
cele, üzerinde tartışmadan, aslında Merkez Bankası özerkliğinin bu olmadığını bilmemize rağmen, 
tasarı buraya getirildi. 

Aslında Merkez Bankasının özerkliğini sağlayacak olan madde bu değildir. Mesele kısa va
deli avans miktarını kısıtlamak değildir, Merkez Bankasının KİT'lere açmış olduğu kredilerdir. 
Burada, bu kredilerdeki kısıtlamanın ancak yüzde 50 oranında olacağı söylenmektedir; ama, ileri-
ki tarihlerde, maalesef, bunların yapılmasının mümkün olmayacağını görmek de bir hayal olmaya
caktır. 

Tasarının en önemli maddelerinden bir tanesi 4 üncü maddedir. 4 üncü maddeye baktığınız 
zaman şunu görüyorsunuz : Hazineye sağlanacak olan avansın faiz oranını, Başbakan ve Merkez 
Bankası Başkanı kendi aralarında tespit edeceklerdir. Düşünebiliyor musunuz, serbest piyasa eko
nomilerinde paranın serbest piyasadaki fiyatının yüzde 150'ler civarında olduğu bir dönemde, 
devletin vatandaşa yüzde 125 net faizle borçlandığı bir dönemde, Merkez Bankası reeskont faizini 
kullanmak yerine -ki bu yüzde 55 civarındadır- Başbakanla Merkez Bankası Başkanı, oturacaklar, 
bir araya gelecekler ve bir faiz^tespit edecekler. O zaman, bunun, bu sistem içerisinde müdahaleci 
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bir madde olduğunu söylemek de bir varsayım olmayacaktır. O zaman "bu ne perhiz, bu ne lahana 
turşusu" demek doğru olmaz mı? 

Yani, "Merkez Bankası özerkliği" "sistemi disiplin" adı altında bir Merkez Bankası Kanunu 
çıkaracaksınız ki, kanaatime göre buna ihtiyaç yoktur. Bu disiplini siyasetçiler, hükümetler kendi 
kendilerine verebilme imkânını haizdirler ve bunu yapmalıdırlar; ama, bunu yapamayacaklarını 
düşünerek, kendilerinden sonra gelecek olan hükümetleri bağlamak amacıyla bir kanun çıkarıyor
lar. Madem bunu çıkarıyorsunuz, o zaman 4 üncü maddedeki oranı da piyasa faiz oranı veya en 
azından Merkez Bankası reeskont faiz oranı olarak belirleyin. Merkez Bankası Başkanıyla Başba
kanın kendi aralarında oturup, faiz belirlemesi ne demektir? Bu şu demektir : Eğer faizler yüksek 
olursa, "bizim, bunu bedavaya getirecek şekilde, yüzde 50 oranında -faizin cinsine göre- bir mik
tarı faizden tasarruf ederek, bu şekilde kullanma imkânımız olacak" demektir. Kanaatimizce bu 
yanlıştır. Bunun yanlış olduğunu Yüce Meclise arz etmek istiyorum. "Biz, yanlış da olsa geçire
lim, yanlış da olsa yapalım; çünkü, bu istikrar tedbirleri; yanlış da olsa, bunu bize IMF de söylese, 
biz bunu bu şekilde geçirelim" demek yanlıştır. Yoksa, Uluslararası Para Fonu sizden bunu ister; 
ama, bu şartlarda isteme hakkına sahip değildir. Kaldı ki, yazılış tarzına baktığınız zaman, bu şe
kilde istemediği de ortadadır. 

Bundan şunu arz etmek istiyorum; Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası, bütün dünya 
ülkelerinin üye olduğu ve kullandığı bir sistemdir; katiyen korkulacak bir öcü değildir; hiçbir ül
kenin hükümetlerine baskı yapabilme kapasitesine sahip bir kuruluş da değildir. Dikkat ederseniz, 
zaten bu kuruluşlar size gelmezler, hükümetler zorda kaldıkları zaman onlara giderler. Dünya 
Bankasına niye gidersiniz; daha ehven şartlarda, daha uzun vadeli kredi alabilmek için gidersiniz. 
Dünya Bankasına gelişmiş ülkeler gitmiyor, daha ziyade gelişmekte olan ve az gelişmiş olan ülke
ler gidiyor. Uluslararası Para Fonuna kim gidiyor, Uluslararası Para Fonundaki özel çekiş hakları
nı kim kullanıyor; ekonomisi tıkanmış, önü tıkanmış, artık kendilerine uluslararası para piyasala
rından para verilmeyeceği, kısa ve orta vadeli paraların ve kaynakların ödenmeyeceği, korkusu 
olan ülkeler gidiyor; hatta, bugüne kadar verilmiş olan kredilerin gedi ödenmemesi korkusu ve 
kuşkusu altında olanların yaptığı baskı sonucu gidiliyor. 

Sayın Başbakan, maalesef, Amerika'ya.-hepinizin bildiği gibi- para almak niyetiyle gitmedi
ğini söylemesine rağmen, Amerikan Hükümetiyle görüşmelerinde, zaten sistem içerisinde Ameri
kan Hükümetinin kendisine verecek parası olmadığını bilmesine rağmen, -bunu ümit ediyorum-
Amerikan Hükümetinin Uluslararası Para Fonu nezdindeki ağırlığını kullanarak çıkarılan bu pakete 
destek mahiyetinde, 1 milyar dolarlık parayı, standby kredisini sağlayabilmek amacıyla gitmiştir. 
Ne acıdır ki, aradan geçen on küsur seneden sonra, Türkiye, Uluslararası Para Fonuna gitmiş, git
mek zorunda kalmış ve bundan bir ay evvel, Merkez Bankasının elindeki rezervlerini fütursuzca 
harcayarak, doları piyasalarda tutma gayretiyle, 5 milyar doları ortalama 25 bin liradan satmış; 
şimdi bu parayı 30 bin liranın üzerinde geri almaya çalışmak zorunda kaldığı bir dönemde, "dikkat 
ediniz, elinizdeki bu parayı piyasadan Türk Lirasını çekmeden kullanırsanız rezervleri bitirirsiniz" 
şeklindeki uyarımıza kulak asmayan Merkez Bankası, "2,3 milyar dolarlık rezervimiz vardır, kork-
mayınız, biz bunun üstesinden geliriz" deme cesaretini ve -bence- gafletini gösterdikten bir ay son
ra, Türkiye Cumhuriyetinin 50 nci Başbakanı Amerika'ya gitmek zorunda kalmış ve bir Başbakan 
olarak -en acısı budur muhterem arkadaşlarım- Uluslararası Para Fonu Başkanıyla görüşüp, bu pa
rayı talep etmiştir. Bu, bizim için bir üzüntü vesilesidir; işi bilen, işle uğraşan, Türkiye'yi bir yer
den bir yere tırnaklarıyla kazıyarak getiren insanlar için bir üzüntü vesilesidir. Bunda iftihar edile
cek bir durum yoktur. Türkiye, Avrupa'dan Çin Şeddine kadar hâkim olan herkesin gururla baktığı, 
iftihar ettiği, kuvvetli bir ekonomik yapıya sahip olan ve Anavatan İktidarının size bıraktığı Türki
ye, bugün, maalesef yapılması gereken müdahaleler yerine, yanlış müdahaleler neticesinde, süratle 
enkaz haline gelmeye başlamıştır ve enkaz haline gelirken de sadece burada yaşayan 60 milyon ki
şinin geleceği değil, ulusal gururumuz da bir başbakan tarafından bu şekilde zedelenmiştir. Bunun 
böyle bir ortamda yapılmasını, maalesef, bir talihsizlik olarak nitelendiriyoruz. 
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Bu lafları burada söylerken, söylediğim her lafta, her kelime ve her virgüle çok derin üzüntü
lere düştüğümü ve keşke bugünleri görmemiş olsaydım tercihini hissettiğimi söylemek istiyorum. 
Bu yanlışları yapmamanın bu Genel Kurulun elinde olduğunu, Türk ekonomisinin, alevler içeri
sinde yandığı şu günlerde, siyasî çıkar ve koltuk meselelerini geri planda bırakmak suretiyle, Tür
kiye'nin hak etmediği ekonomik bir depresyona girmesine sebebiyet verilmeyerek, -çünkü, açıkça 
ifade edeyim, ekonomi, gözüktüğünden çok daha kuvvetli bir durumdadır, bütün bu kötümser tab
loyu hak etmemiştir.- alınabilecek basit önlemlerle, altı veya dokuz ay gibi bir sürede bundan kur
tulabilecek uir durumda olmasına rağmen, siyasetçilerimizin maalesef ehil olmayan kişileri dinle
yerek, yanlış tedbirlerle yanlış yola ortak olmasını üzüntüyle karşılıyor; temenniden ileri gitmeye
ceğini bilerek, bu kanun tasarısının milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tamer. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Çevat Ayhan; buyurun efendim. Sayın Ayhan, süreniz 20 

dakikadır efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 

görüşülmekte olan 642 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında, Refah Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı, Türkiye'de enflasyonun yükseldiği döviz sıkıntısının başla
dığı ve genel olarak iktisadî hayatın büyük sıkıntıya maruz kaldığı günümüzde, önümüzdeki do
nemde hükümetlerin Merkez Bankası kaynaklarını keyfî kullanarak memleket iktisadî hayatını 
birtakım kötü uygulamalarla sıkıntı içine sokmaması için getirilmiştir; ancak, geç kalmış bir ka
nun tasarısıdır. Aslında, bu Hükümet ve bu Hükümeti teşkil eden Doğru Yol Partisi ve Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti kadroları, uzun bir muhalefet dönemi, 1983'te Türkiye tekrar çok partili siste
me, ara rejimden demokratik rejime geçtikten sonra, 1983'ten 1991'e kadar, sekiz yıl bir hazırlık 
dönemi geçirmişlerdir. Bu kadar uzun bir hazırlık dönemi geçiren siyasî partilerin, kadroların, ik
tidara geldikleri zaman hemen açabilecekleri paketlerinin olması ve tenkit ettikleri iktisadî hayat
taki kargaşayı düzene çevirecek, istikrara çevirecek, büyümeye ve gelişmeye çevirecek politikala
rı ortaya koymaları gerekirdi; ama, maalesef, ikibuçuk yıllık bu Hükümetin uygulamaları bugün 
Türkiye'yi çok daha zor şartlara getirmiş ve nitekim bu zor şartların neticesi olarak, Sayın Başba
kan, geçtiğimiz günlerde Amerika'ya giderek, tekrar IMF'nin ve Dünya Bankasının masasına 
oturmuş bulunmaktadır. Bunu, bu Hükümet için, şu veya bu parti için söylemiyorum : Bu, genelde 
bütün memleketimizi, bütün insanımızı üzüntüye sevk eden bir husustur. 

Değerli arkadaşlar, hükümetlerin görevi, şartları iyileştirip, kendilerinden sonrakilere daha iyi 
şartlarda bir ülke devretmektir. Türkiye'de hiçbir siyasî iktidar, beş yıllık iktidar döneminde Türki
ye'yi yoktan vara, geri kalmışlıktan kalkınmışlığa götüremez, mümkün değildir; hiçbir iktidardan 
böyle bir mucize beklenmemektedir; ama, iktidara gelen siyasî partilerin de kendilerinden önceki 
uygulamaları dikkate alarak, bunun tedbirlerini geliştirerek, iktidarları döneminde iktisadî hayatı, 
sosyal hayatı ve bütünüyle toplumu daha iyi şartlara doğru götürmek için bir iyileştirme sağlaması 
ve kendilerinden sonraki iktidara da bu iyileştirmeyle devretmesi arzu edilen ve beklenen bir hu
sustur. Ancak, maalesef, biz, Türkiye'de, her gelen iktidarın geçmişteki iktidardan enkaz devraldı
ğını ifade ettiğini görmekteyiz. Nitekim, bugünkü Hükümet ve bundan önceki yine aynı iki partinin 
kurmuş olduğu Hükümet de, iktidara geldiği zaman, enflasyonla, bütçe açığıyla, işsizlikle ve diğer 
iktisadî meselelerle ilgili tenkitler kendilerine bu kürsüden yöneltildiğinde, o zamanki başbakanlar, 
bakanlar, bugünkü Hükümetin içinde de bulunan birçok değerli bakan arkadaşlarımız, -ki, nitekim 
bugünkü Başbakan da o dönemde iktisadî meselelerden birinci planda sorumlu olan bir hükümet 
görevlisiydi- bu kürsüden her verdikleri cevapta, "ne yapalım, bu çocuğu biz kucağımızda bulduk, 
bu enflasyonu kucağımızda bulduk, bu işsizliği kucağımızda bulduk, bu istikrarsızlığı, bu yüksek 
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faiz politikalarını kucağımızda bulduk" dediler; ama, ikibuçuk yıldan sonra bugün gelinen noktaya 
baktığımız zaman, maalesef, kucaklarındaki bu çocuğu daha da taşınmaz hale getirip, bugün, mil
letin önüne koymuş bulunmaktadırlar. Bu çocuğu ellerinde geliştirememiş, bu sıkıntıları gidereme
miş memleketi daha büyük sıkıntılara duçar etmiş bulunmaktadırlar. 

Muhterem kardeşlerim, bütün bunlar, Türkiye'deki siyasî iktidarların, hükümetlerin, mesele
yi ciddî tutmadıklarını ve ciddî götürmediklerini göstermektedir. Bugün, memleketimizde, gerek 
Merkez Bankasında gerek iş hayatında, dünya iktisadî meselelerini yakından bilen, fevkalade ye
tenekli, değerli uzmanlar vardır; ama, her ne hikmetse, bu uzmanların görüşlerine değer verilmez, 
ikazlarına değer verilmez, bunlar dikkate alınmaz ve bir süre sonra da araba çamura saplanınca 
"eyvah, gitmiyor, durduk; gelin bakalım elbirliğiyle aracı itelim, bu bataktan çıkaralım" diye, dö
ner ve milletten yardım isterler. Şimdi, bugünkü Hükümetin de pozisyonu budur. 

Muhterem arkadaşlar, bu Hükümetin bunu söyleyebilmesi için, bu siyasî iktidarın ikibuçuk 
yıldan beri kendilerine tevdi edilmiş olan memleketi yönetme iktidarını dirayetle, liyakatle kulla
nıp, birtakım sıkıntıları giderip, yeni birtakım gelişmeler için de milletten destek istemeleri gere
kirdi. Sonuçta, bu, gayet tabiî görülür, kabul görür ve bu destek verilirdi; ancak, ikibuçuk yıldan 
beri iktidarda bulunan bugünkü İktidar ortaklarının bugüne kadar ortaya koydukları uygulama ve 
bu uygulamanın neticesi millete güven vermemektedir. 

Şimdi, Sayın Başbakanın ve ekibinin önümüze getirmiş olduğu bu yeni tedbirler paketini bu
rada müzakere ederken, benim altını çizerek ifade etmek istediğim husus şudur: Bu Hükümete gü
ven yoktur. Bu Mecliste 226'yı bulup bu Hükümet düşürülememiş olsa da, maalesef, efkârıumu
miyede, amme vicdanında, bu Hükümetin bu badirenin altından kalkabileceği hakkında güven 
yoktur. Ben, bu getirilen tedbirler paketinin tartışmasını sonraya bırakıyorum ve şunu ifade ediyo
rum : Tedbirler yüzde yüz isabetli olsalar dahi, yürütücülerine güven olmayan tedbirler paketinin 
başarıya ulaşması mümkün değildir. Evet, DYP-SHP Mecliste çoğunluktadır, kendi içlerinden 
başka hükümetler de çıkarabilirler; ama, bu emaneti teslim edebilecekleri, bu sıkıntıyı giderebile
cek yeni bir hükümeti-getirip ortaya koymak durumundadırlar. Aksi takdirde, göreceksiniz, şaş
kınlık içinde ne yapacağını bilmeyen bugünkü Hükümet ve Hükümet Başkanı, önümüzdeki aylar
da yeni tedbirler paketiyle önümüze gelecek, "yaptık olmadı, ne olur bize gene destek verin" diye
cek. 

Hatırlarsınız, Kasım ayında, aralık ayında, gece 24.00'lere kadar, bütçe müzakereleri arasın
da burada, fevkalade gayretli bir şekilde, Hükümetin tazyikiyle, vergi kanunu müzakere edildi ve 
çıktı. Bu vergi kanununun, Türkiye'nin birçok meselesini çözeceği, Türkiye'de halkın parasını 
halka teslim edeceği ifade edildi; ama, maalesef, gördük ki, bu vergi paketi burada müzakere edil
di, konuştuk, tartıştık; çıktıktan hemen sonra, haftalar geçmeden derhal, vergi kanununda Hükü
mete verilmiş olan kararname çıkarma yetkisiyle birtakım vergiler kaldırıldı. Nedir bu vergiler; 
hatırlarsanız bu vergi paketinde birtakım faiz gelirlerine, devlet tahvili ve hazine bonosu gibi bir
takım gelirlere yüzde 5 tevkifat getirilmişti; ama, ne olduysa oldu, birkaç hafta sonra bu stopajlar, 
tevkifatlar kararnameyle derhal kaldırıldı ve hatta 1 Ocaktan itibaren.kaldırıldı, geriye dönerek iş
letildi ve trilyonlarca liralık stopaj, tekrar, bankalara, holdinglere faiz geliri olarak iade edildi. Ya
ni, bu Hükümetin bu uygulamalardaki kararsızlığı, belirsizliği, neticede bu vergi paketinin de ve 
şimdi konuştuğumuz Merkez Bankasıyla ilgili uygulamaların da başarıya ulaşması hususunda bize 
endişe vermektedir. Dileriz ki, İktidar grupları, yol yakınken, kendi içlerinde, bilen, kararlı ve ic-
ratı yürütebilecek dirayetli bir hükümeti çıkarıp ortaya getirsinler. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi yaptığımız müzakereyle, Merkez Bankasının 1970'te çıkarılmış 
olan 1211 sayılı Kanunun 1 inci, 50 nci ve 51 inci maddelerinde değişiklik yapılmakta ve Kanuna 
bir geçici madde eklenmektedir. 

Bildiğiniz gibi, merkez bankaları, bir ülkede para basar, para, kredi politikalarını düzenler, fi
yat istikrarını sağlar, döviz kurlarını belirler, kambiyo hizmetleri verir, çeklerde takas işlemlerini 
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yapar ve bankaların denetlenmesi hizmetlerini yerine getirir. Tabiî, Merkez Bankaları, bu görevle
riyle millî iktisadî hayatta, bir memleketin iktisadî meselelerinde fevkalade nâzım rol oynayan 
müesseselerdir. Nitekim, 1964'te kurulan İngiliz Merkez Bankasından sonra, birçok memleket, 
kendi iktisadî meselelerini istikrarlı bir şekilde yürütebilmek ve düzenleyebilmek için merkez 
bankalarını teşkil etmiştir. Maalesef, Osmanlı Devleti, son dönemlerinde, iktisaden hercümerç içi
ne düştüğü için para ve iktisadî meselelerini bir türlü düzene sokamamış, hatta ve hatta kendi mer
kez bankası hizmetlerini de İngiliz ve Fransız sermayesiyle kurulan Osmanlı Bankasına tevdi et
miş bulunmaktaydı. Ancak, Cumhuriyet kurulduktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti, kendi merkez 
bankası hizmetlerini yürütebilmek için bir merkez bankası teşkiline, kuruluşuna karar vermiştir. 
Bu amaçla, 1926 yılında, merkez bankası kurulmasıyla ilgili hazırlıklara başlanılmıştır. 

Başlangıçta, İş Bankası, merkez bankası hizmetlerini yürütmek için düşünülmüş ise de, Os
manlı Bankasının buna karşı çıkması ve sistemin oturmamasrve 1929'daki dünya iktisadî buhranı 
neticesinde de 1930'da önce Türk Parasını Koruma Kanunu çıkarılmış ve arkasından da merkez 
bankasıyla ilgili kuruluş hazırlıklarına başlanmıştır. Mart 1930'da Bankalar Konsorsiyumu kurul
muş, İş Bankası, yabancı bankalar ve Maliye Bakanlığının teşkil ettiği bu konsorsiyumun merkez 
bankası hizmetlerini ifa etmesi düşünülmüştü; ancak, bilahara, 11 Haziran 1930'da, 1715 sayılı 
Kanunla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurulmuş bulunmaktadır ve ardından da, Ocak 
1932'de, Merkez Bankası faaliyete geçmiştir. 

Merkez Bankasının para basma görevi süresi zaman zaman uzatılmış, en son 1955'te bu süre 
1999'a kadar uzatılmış bulunmaktadır. Şimdi, bu kanun tasarısıyla, para basma yetkisi süresiz ha
le getirilmektedir, Tabiî, Merkez Bankasının kırk yıllık döneminde, kanununda 22 defa değişiklik 
yapılmış, Bankanın, Hazine ve KİT'lere daha çok avans ve kredi vermesi temin edilmiştir; ama, 
bugün, maalesef, gelinen bu çıkmaz noktada da, Hükümet, önümüzdeki dönemde iktidara gelecek 
olan siyasî partilerin, iktidarların, hükümetin, Merkez Bankası kaynaklarını bugünkü Hükümetin 
kullandığı gibi hoyratça kullanmaması için, israf etmemesi için, dağıtıp saçmaması için bir disip
lin getirme teşebbüsündedir ve takdir edilir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, burada getirilen değişiklikler, Merkez Bankasının Hazineye ve 
kamu kuruluşlarına vermiş olduğu avansların denetim altına alınmasını amaçlamaktadır. Merkez 
Bankası, halen, 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre, Hazineden, Bütçe gelirlerinin yüzde 
15'i nispetinde avans çekebilmektedir. İşte, getirilen bu kanun tasarısıyla, bu avansların önce yüz
de 12'ye, ardından yüzde 10'a, ardından yüzde 6'ya ve 1998 yılında da yüzde 3'e düşürülmesi he
def alınmış bulunmaktadır. Yine aynı Kanunun 51 inci maddesinde yapılmak istenen bir değişik
likle de, kamu müesseselerinin, yani KİT'lerin ve diğer kuruluşların Merkez Bankasından çekebi
lecekleri avans Ve kredilere de, yukarıda arz ettiğim, Hazine için getirilen tahdidin yüzde 50'si 
nispetinde cevap verilmektedir. 

Merkez Bankasıyla ilgili olarak yapılan bu kanun değişikliğinde şu noktayı dikkatinize arz 
etmek istiyorum: Bakın, Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin (g) bendinde, döviz kur
larının, hükümetçe belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkez Bankası tarafından tespit edilmesi 
hükmü vardır. Gerçi, bu mevcut Kanundadır; ama yeni kanun tasarısında da, yani Merkez Bankası 
Kanununda değişiklik yapan bu tasarıda da bu hususta herhangi bir hüküm getirilmemiştir. Aslın
da, bu hususta da bir hüküm getirilmesi gerekirdi. Aksi takdirde, bugün Türkiye'de gördüğümüz 
gibi, suni döviz kurlarıyla, gerçek olmayan döviz kurları uygulanarak -ki, takriben beş yıldan beri 
Türkiye'de bu uygulanmaktadır maalesef -ithalat teşvik edilmekte, ihracat ve yerli üretim caydırıl
makta; dolayısıyla, memlekette işsizliğe, memlekette fukaralığa, memlekette yatırımların caydırıl
masına sebep olunmaktadır. Yani, döviz kurlarının, siyasî iktidarların tesiriyle, suni olarak belir
lenmesi yerine, döviz kurlarının gerçek kurlar olarak belirlenmesi ve Merkez Bankasının da bu 
yetkiyle teçhiz edilmesi gerekmektedir... 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, bir dakikanız var; lütfen toparlayınız. 
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CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, saate bakıyorum. 
Bu yapılmadığı takdirde, nitekim, önümüzdeki dönemde, geçmiş dönemde olduğu gibi, yine 

bu tip uygulamaların memleket ekonomisine sıkıntı vereceğini ve memleketin iktisadî büyümesini 
engelleyeceğini burada ifade etmek isterim. Yani, Merkez Bankasıyla ilgili olarak getirilmiş olan 
bu değişiklik tasarısının, daha enine boyuna düşünülüp, tartışılıp, çeşitli kesimlerde tartışmaya 
açılıp olgunlaştırıldıktan sonra burada müzakereye getirilmesi gerekirdi; maalesef bu da yapılma
mıştır; çok acele getirilmiştir ve bu acele arasında da eksik olarak getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu sebeple, imkân çerçevesinde burada tamamlanması için gereği
nin yapılmasını hatırlatır, hepinize saygılarımı arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, sayın divan kâtibi yerinde yok; Meclisi nasıl ça

lıştırıyorsunuz?! 
BAŞKAN — Sayın divan kâtibi arkadaş buradaydı, iki dakikalığına aşağıya inmiş; burada 

efendim... 
DYP Grubu adına, Sayın Tunç Bilget; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA TUNÇ BİLGET (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

.çok kısa konuşacağım. 
Bu tasarıyı tensiplerinize ve takdirlerinize saygı ile arz ediyorum. Bunun nedeni şu : Bazı 

yasa teklifleri vardır; bunların, şu veya bu hükümetin ekonomi politikasıyla, doğrularıyla veya 
yanlışlarıyla ilgisi yoktur. Bunlar, ekonomik rejimle ilgilidir, devlet müesseseleriyle ilgilidir. Bu 
yasa tasarısı da o mahiyettedir. Değerli milletvekilleri, ekonomi yönetimi, ideoloji ve dogma kal
dırmayan, nadir, ülke yönetim alanlarından biridir. Hele dünyanın bu döneminde, bu fevkalade 
pragmatik olunması gereken bir alandır. 

Arkadaşlar, bunun dünyada bir istisnası vardır; o da merkez bankacılığıdır. Merkez bankacı
lığı, dogması olmasına izin verilen, ideolojisi olmasına izin verilen tek alandır. Biraz aşırı bir teş
bih olacak ama, aslında doğru bir teşbih olduğu için söylüyorum, her ülkenin merkez bankası, o 
ülkenin IMF'sidir, yani dogması vardır. Eğer, dogması yoksa, o ülkede merkez bankası yoktur. 

1960'lı yılların başında bürokrasiye girdiğimde, bana büyüklerim iki şey söylemişti: Birinci
si; "Merkez Bankası Hazinenin kasasıdır" demişlerdi ve o şekilde dört tane krizin içine girdik!.. 
Merkez bankaları hazinenin kasası değildir arkadaşlar. Peki bunun istisnası yok mudur; savaş hal
lerinde öyledir. İkinci olarak da -ki, onu Planlamacılar söylerdi- "Merkez Bankası kalkınmanın fi
nansmanım sağlar" demişlerdi. Hayır efendim, kalkınmanın finansmanını vergiler sağlar, dıştan 
borçlanma sağlar; ama, para basma sağlamaz. Nitekim sağlayamamıştır da. 

Şimdi, Merkez Bankasını bir dogmaya kavuşturmaya çalışıyoruz. Hükümeti tebrik ediyorum. 
İnşallah bu konuda başka adımlar da atılır. Bir Merkez Bankasının bir dogmaya sahip olması ka
nun, değişiklikleriyle sağlanmıyor. Onun için, önce Merkez Bankası kadrolarını çok iyi seçmek, 
yönetimlerini çok iyi seçmek ve ülkeye, merkez bankacılığının ne olduğunu anlatmaya çalışmak 
gerekiyor. Hatta bu da pek yetmiyor; çünkü burada hep kamu sektörüyle ilgili olarak düşünülüyor. 
Gerçi özel sektörle ilgili olarak bir şey de getirilmiş; ama, yavaş yavaş, bu dogma Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına nasıl sağlanır -bunu başka ülkeler son yirmi yılda yaptılar- bunun üze
rinde düşünmemiz gerekiyor. Yani, biz önce bir örgüt kuracağız. Biz henüz merkez bankası örgü
tünü kurmadık. Dünyada en zor şey örgüt kurmaktır. 

Bu güzel bir adım. Üç tane madde değiştiriyoruz, bir geçici madde ilave ediyoruz ve Hükü
met -bunu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti diyor, şu veya bu hükümet değil- "Ben, Merkez Ban
kasını, gittikçe azalan oranlarda kasa olarak kullanmak istiyorum" diyor. Öyleyse, para basmama
nın yolunu bulmamız lazım. 
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Bence, bir hükümetin, hele böyle bir güç bir durumda, bunu getirmiş olması güzel bir şey. 
Yani, ülke ekonomik bakımdan güç bir durumdayken. 

Bunun, aşama aşama gerçekleştirilebilecek bir iş olduğu, Hükümetin çok güzel bir adım attı
ğını belirtiyor ve inşallah ileride bu adımların devam edeceğini ümit ediyonım. 

Bu kısa vadeli avansların yıl içinde kapatılması meselesini artık buraya getirerek... Aslında 
biliyorsunuz, kısa vadeli avanslar öyle kalmaz, bunların yıl içinde ödenmesi lazım; onu da ileride 
buraya koyarak ve Merkez Bankasının kadrolarında çalışanların, artık Merkez Bankacı olarak ye
tişmesini sağlayıcı önlemler olarak gidersek çok iyi olur. 

Önerim, bunu, herkesin bir ekonomik rejim, bir devlet yasası olarak düşünüp, ilerideki adım
ların da atılacağı umuduyla desteklemesidir. Bu tasarıya Doğru Yol Partisi tabiî olumlu oy vere
cektir. 

Saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Bilget. 
SHP Grubu adına, Mehmet Alp; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli mil

letvekilleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşünü belirtmek üzere söz almış bu
lunuyorum. • 

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 1 inci maddesi 50 nci maddesi 
ve 51 inci maddesinin birinci fıkrasına ekleme yapılması ve 4 üncü maddeyle de, kanuna bir geçi
ci madde ilavesi öngörülmektedir bu tasarıyla. Tasarıda, bankanın, özel hukuk tüzelkişiliğinin 
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır; ayrıca, Hazineye, kısa vadeli avans hesabı açılması oran ve fa
izlerinin, gereksinimler doğrultusunda, yeniden düzenlenen şekli de yer almaktadır. 

51 inci maddeye yapılan eklemeyle, kamu müesseselerine verilebilecek yıllık avans ve iskon-
to toplamı limitlendirilmektedir. 

4 üncü maddeyle getirilen geçici maddede de, Başbakanlık ve bankaca belirlenecek esaslara 
göre, 1994 yılı öncesi ve 1994-1998 döneminde, avans hesabındaki tasfiye ile ilgili hüküm getiril
mektedir. 

Bu düzenlemelerin, -gecikmeli de olsa- bankanın ekonomideki görevlerini sağlıklı ve planlı 
yürütülmesinde ve iktisadî politikaların oluşturulmasında yararlı olacağı inancı içerisindeyiz. 

Tasarıyı desteklediğimizi belirtiyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alp. 
Şahsı adına, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun efendim. 
Sayın Hacaloğlu, süreniz 10 dakikadır. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım görüşülmekte olan 

642 sıra sayılı yasa tasarısı üzerinde, şahsım adına görüşlerimi bildirmek üzere söz almış bulunu
yorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. 

5 Nisan kararlarıyla ve o kararlar sonrası ülkemizin, 14 yıl aradan sonra tekrar IMF'yle kur
muş olduğu ilişkinin bir ürünü olan, o ilişkiden kaynaklanan, özünde doğru olan bir yasa tasarısını 
şu anda tartışmaktayız. IMF'yle girilmiş olan zorunlu ilişki, ülkenin ekonomik dengelerinde, özel
likle son aylarında oluşan gerilemenin ve çöküntünün sonucu olarak oluşmuştur. Esasında, makro 
dengelerdeki sorunlar, sadece son ayların oluşumu değildir; uzun zamandır, Türkiye, özellikle pa
ra piyasalarında ve yüksek döviz rezervlerine rağmen döviz piyasalarında istikrarsızlığı yaşamakta 
idi. Şimdi bu gelinen noktada, Hükümetimizin, Yüce Meclise sunmuş olduğu bu tasarıyla, bir an
lamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını özerkleştirmeyi ve Hazineye kısa vadeli borç limit
lerini sınırlandırmayı hedef almaktadır. 
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Hazineye yönelik kısa vadeli borçlandırma siyaseti, geçmiş yıllarda ve günümüze değin sık 
sık başvurulan bir araç olmuştur. Farklı dönemlerde, bu borçlanma farklı nedenlerden kaynaklan
mıştır. Sayın Tunç Bilget'in değindiği gibi, 1970'li, yıllarda Merkez Bankası kaynaklarına, genel
likle kamu kesiminin sabit sermaye yatırımlarını finanse etmek ve bu kurum ve kuruluşların dış 
kaynaklı yatırımlarına yönelik iç finansman gereksinimlerini karşılamak için gidilmiştir. Tabiatıy
la, cari bütçe açıkları için de gidilmiştir. Ancak, 1980'li yıllar ve günümüzde, özellikle son aylar
da, Merkez Bankası kaynakları, reel sektörleri desteklemek anlamında değil, bütçenin bir araya 
gelmeyen iki yakasını, cari giderleri ve transfer harcamalarını kısa vadeli borçlanmayla karşıla
mak, finanse etmek anlayışıyla kullanılmıştır. - . 

Türkiye bütçesinin, Türkiye Hazinesinin de bir istikrara, bir düzene ihtiyacı vardır; bunu gör-
meklikten gelmek mümkün değildir. Hangi partiye mensup olursak olalım, bir kararlılık dönemine 
ihtiyaç vardır. Türkiye, Avrupa Birliği sürecinde böyle bir kararlılığa kendisini zaten angaje et
miştir. Bu anlamda, halen yüzde 15 düzeyinde olan limiti gelecek yıl yüzde 12'ye, sonra yüzde 
10'a, takip eden yılda yüzde 6'ya, sonraki yıllarda da yüzde 3'e indiren bir anlayışla kademeli bir 
geçiş öngörülmektedir. Burada dikkatimi çeken husus, 1996'daki limitlerin, bu iniş trendine bakıl
dığında normalde yüzde 12'den yüzde 9'a, 1997 yılında da yüzde 7'ye düşmesi gerekirken, nor
mal seçim yılı olan 1996 yılında rakamın yüzde 10 olarak tespit edildiğini görmekteyiz. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Yani yüzde l'lik bir fark var? 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Evet değerli arkadaşım. 
Burada görünen odur ki, Hükümetimiz bu yasa tasarısını hazırlarken, seçim yılı olan 1996 

için yüzde l'lik bir seçim harcaması avansı, payı düşünmüş kendisine. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Hükümete o kadar da iltimas yapalım canım... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Bunun da, popülizmden daha kararlı bir düzene geçi

şin diyeti olarak görmek gerekir anlayışla sunulduğunu zannediyorum. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarımın değindikleri gibi, bu yasa tasarısının, bu boyutuyla 

olumlu olmakla beraber, kendi başına Merkez Bankası özerkliğini sağlayacağını söylemek çok id
dialı olur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerçekten özerkleştirilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, bu sene hazırlamış ve sunmuş bulunduğumuz programımızda da bu ilke yer almaktadır. 
Biz, şimdi Hükümetimizden rica ediyoruz, lütfen, Merkez Bankasının Yönetim Kurulu, bu anla
yışla yeniden düzenlensin, Merkez Bankasının Yönetim Kurulunun oluşumunda her türlü siyasî 
müdahalelerden uzak kalınsın. Zaten, bildiğimiz kadarıyla, Merkez Bankasının Yönetim Kurulu, 
bir iki istisnası dışında yaş haddini çoktan aşmış çok değerli arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. 
Merkez Bankası Yönetim Kurulunu işler bir mekanizmaya dönüştürelim lütfen ve bu kararla, 
ekonomi içinde sorumluluğu artacak olan Merkez Bankasını, kendi içinde daha etkin bir kuruma 
dönüştürelim. 

Ben, bu duygularla sözlerime son verirken, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Şahsı adına, Sayın Mümtaz Sosyal; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; on dakikadan da kısa 

konuşacağım; çünkü ben de, daha önce konuşan arkadaşlarım gibi, Merkez Bankasının gerçekten 
özerkleştirilmesi gereğine inananlardanım. Ama, bu özerkleştirmenin, Merkez Bankasının, yine de 
kendine özgü olan niteliğini ortadan kaldırmaması gerektiğine inanıyorum. Yapılan düzenlemede 
özerkleştirmeye yararlı olacağı düşünülerek, 1 inci maddeye -eskiden yürürlükte olan 1 inci mad
denin ikinci fıkrasına- bir açıklık getirilmek istenmiş. Aslında bu açıklığın özerklik amacına pek 

— 227 — 



T.B.M.M. B:92 20 .4 .1994 0 : 1 

fazla hizmet etmediğini ve tam tersine, özerk, fakat güçlü bir Merkez Bankası yaratma amacına 
ters düştüğünü düşünüyorum. 

Eski hüküm şöyleydi: "Banka, bu kanunda sarahat bulunmayan hallerde, özel hukuk hüküm
lerine tâbidir." Yani bankanın, başka bankalar gibi rahat çalışabilmesi bakımından, özel hukuk hü
kümlerine tabi olacağı belirtilmekle birlikte, kanunda başka türlü sarahat bulunabileceği, yani bazı 
bakımlardan bankanın bir kamu hukuk tüzelkişiliği gibi davranabileceği öngörülmüştür. Şimdi biz 
kendi elimizle bankanın tüzelkişiliğini, kamu hukuk tüzelkişiliği sayılabilecek hallerden tamamen 
uzaklaştırarak, tamamen özel hukuk tüzelkişisi haline getirdiğimizi kanun metnine koyuyoruz. 
Gerekçede "Bu konuda tereddütler oldu ve tüzelkişiliğinin nasıl bir tüzelkişilik olduğu açıkça belli 
değildi. Kamu tüzelkişisi mi, yoksa özel hukuk tüzelkişisi mi, biz ona açıklık getiriyoruz" deni
yor; arria aynı zamanda, kanunda, yine eski deyim muhafaza ediliyor; yani, sarahat bulunmayan 
hallerde özel hukuk hükümlerine tâbidir. Demek ki, bazı hallerde hâlâ kamu hukuku hükümlerine 
tabi olabilmesini öngörüyoruz. Onun için, bu eklemenin, "özel hukuk tüzelkişisidir", demenin 
amaca hizmet etmediği düşüncesindeyim. 

Düşünün ki, bir banka, adında "Türkiye Cumhuriyeti" sözü var; rasgele bir banka değil; Türk 
Ticaret Bankası ya da Türkiye İş Bankası falan değil; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. De
mek ki, bir kamusal niteliği var. Ama, bu kamusal niteliğini, özel hukukun genişliği içinde kullan
sın istiyoruz. Evet, anonim şirkettir; ama, kamu hukukuna tabi olması pekala mümkündür. Huku
kumuzda bunun örnekleri var. Hukukumuzda, özerkleştirmek, mutlaka kamu tüzelkişiliğinden 
uzaklaştırmak demek değildir. Üniversiteler kamu tüzelkişiliğine sahiptirler; ama, özerktirler. Do
layısıyla, Merkez Bankasının, gerektiğinde kamu tüzelkişisi olarak kullanabilmesi gereken birta
kım yetkileri hâlâ vardır, zaten kanun da bunu söylüyor. O zaman "özel hukuk tüzelkişisidir" de
mekle, kendi elimizi kolumuzu bağlamış oluyoruz. 

Onun için, gerek Komisyondan, gerek Hükümetten ricam; özerkleştirme için pek de zorunlu 
olmayan bu hükmü buraya eklememeleridir. Kanunun şimdi yürürlükte olan hükmü zaten özerk 
davranışlara imkân vermektedir. Gereksiz bir biçimde özel hukuk tüzelkişiliğine bağlamanız, za
manında ve çok kritik zamanlarda, kamu tüzelkişisi olarak kullanabileceği -gerek gördüğü zaman 
kullanabileceği- yetkilerden bankayı yoksun bırakmaktadır. Bu öyle bir banka ki, eskiden 1999 yı
lına kadar banknot ihraç etme yetkisi varken, şimdi bu değişiklikle, bu yetkiyi ebediyen veriyoruz, 
yani Türkiye Cumhuriyetinin banknot ihraç edecek olan tek kuruluşudur; onu, rasgele öbür banka
lar gibi, bir özel hukuk tüzelkişisi durumuna getiremeyiz; ama, özel hukuk tüzelkişisi imiş gibi, 
özel hukukun bütün imkânlarından yararlanmasını sağlamış bulunuyoruz zaten. O bakımdan, Ko
misyondan ve Hükümetten ricam, bu nokta üzerinde tekrar düşünmeleridir. 

Maddelere gelindiğinde, o konuda hazırladığımız eski hükme dönüşü sağlayan bir önergemiz 
de var. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde

lere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14.1.1970 tarihli ve 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Madde 1. — Türkiye'de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip ve bu Kanunda yazılı 
görev ve yetkileri haiz olmak üzere "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" unvanı altında anonim 
şirket olarak bir banka kurulmuştur. 

Banka özel hukuk tüzelkişisi olup, Kanunda sarahat bulunmayan hallerde özel hukuk hüküm
lerine tabidir. 

Bu Kanunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Banka" olarak ifade edilmiştir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 
Sayın Maruflu, süreniz 10 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum. 

Bu tasarının 1 inci maddesiyle getirilmek istenen husus, bankanın, özel hukuk tüzelkişisi ol
duğu ve bu konuda sarahat bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi olacağıdır. 

Değerli milletvekilleri, bir nevi özerkleştirme olan Merkez Bankasımn bu durumuyla ilgili 
olarak, bize göre, birinci planda, zilıniyet, önemli rol oynamaktadır. Bugün, TRT de özerk bir ku
ruluştur; fakat, görüyoruz ki, TRT, bugün, Hükümetin borazanı haline gelmiştir. Merkez Bankası, 
her zaman olduğu gibi, geçmişte de Türkiye'de çok önemli fonksiyonlar ifa etmiştir. 1961 Anaya
sasıyla getirilen, hakikaten çok yerinde olan değişikliklerden bir tanesi, iktisadî hayatın düzenlen
mesi için, Yüksek Planlama Kurulunun oluşturulmuş olmasıdır. Yüksek Planlama Kurulu, gerek 
Devlet Planlama Teşkilatının, gerekse Hükümetin başı olan Başbakanın başkanlığında, masanın 
bir tarafında ekonomiyle ilgili bakanlar, öbür tarafında da teknisyenlerin oturduğu bir kuruluştur. 
Yüksek Planlama Kurulunda, belki dışanda bazı politik mülahazalarla verilen tavizlerin dışında, 
memleketin gerçek ihtiyaçları neyse, alınması gerekli tedbirler neyse onlar konuşulur. Biz hatırlı
yoruz, Yüksek Planlama Kurulunda, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve ilgili uzmanlarının 
dışında, Maliye Bakanlığı Müsteşan, Merkez Bankası Başkanı ve o zaman, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşan yoktu; ama, daha sonra onun da ilavesiyle, gerçekten, memleketin yüksek menfaatlan 
neyi gerektiriyorsa onlar yapılırdı. 

Bu çerçevede, biraz evvel Doğru Yol partisi Grubu adına konuşan Tunç Bilget arkadaşlanmı-
zın söylediği gibi, Merkez Bankası Başkanı, tabiri caizse, "Doğrucu Davut" olmak mecburiyetin
dedir. Çünkü, memleketin Hazinesi, memleketin çok önemli fınans politikası kendisine,emanet 
edilmiştir. 

Şimdi, bu yaklaşımlara uyuluyor mu uyulmuyor mu diye bakıyoruz; buna uyulmadığını gö
rüyoruz. Bunlardan birincisi, Sayın Başbakan, ne Türkiye'nin gerçeklerinden haberdardır ne Tür
kiye'deki idarî sistemin ne de ekonomik sistemin işleyişinden haberdardır. Zaten, böyle olmasay
dı, kendisiyle ters düşen daha önce iki Merkez Bankası Başkanının ayrılmasını gerçekleştirmezdi. 

Bakın, bugün, Merkez Bankasının başında üçüncü arkadaşımız bulunmaktadır. Bu Hüküme
tin işbaşına geldiği andan itibaren, yani sekiz dokuz aylık dönemde, bu, üçüncü Merkez Bankası 
Başkanı olan arkadaşımızdır. Ben, bu arkadaşımızın, sırf Başbakanın isteklerini, Hükümetin istek
lerini kolayca kabul eder karakterde olduğu için geldiği düşüncesine katılmıyorum ve tam tersine, 
bu arkadaşımızın, gerektiği zaman sesini yükseltmesini ve gerekli ikazları Hükümete yapmasını 
diliyorum. 

Merkez Bankası Yasa Tasarısı, bizim bugün ve daha sonraki günlerde görüşeceğimiz "Eko
nomik Denge ve İstikrar Paketi" denilen tedbirlerle ilgili kanunların birinci halkasıdır. Aslında, di
ğer yasa tasanlanna göre en objektif bir şekilde hazırlanmış bir taşandır. Ama, sözlerimin başında 
ifade ettiğim gibi, her şeyden önce, zihniyeti değiştirmek önem kazanmaktadır. 
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Bakın, bugün, Merkez Bankasının Hazineye açtığı kısa vadeli avanslarda 122 trilyonluk bir 
limite girilmiştir ki, bu miktar, bütün öngörülenlerin, tahminlerin üstündedir ve zannediyorum ki, 
cumhuriyet tarihinde Merkez Bankası limitlerini bu kadar aşan bir başka hükümet görülmemiştir. 
Merkez Bankası, çok önemli fonksiyonlar ifa etmesi gereken bir bankadır. 

Bakın, Almanya'daki Bundesbank, İngiltere'deki Bank of England, bugün bu ülkelerde ve 
buna benzer diğer ülkelerde istikrar tedbirleri, ekonominin yönlendirilmesinde birtakım enstrü
manları kullanarak hakikaten büyük önemde görevler ifa etmektedir. 

Ben, Merkez Bankasının, belki daha evvel söylenen düşüncelerin dışında "benim dediğim 
dedik" şekilde ve Hükümetin maliye politikasıyla, ekonomi politikasıyla ters düşen bir uygulama
da olmasını da kabul etmiyorum. Hükümetin ekonomi politikasını, maliye politikasını koordine 
eden, yönlendiren Başbakan olduğuna göre, Başbakanın da, her zaman, teorik olarak memleketin 
menfaatına kararlar alacağı düşüncesiyle, Merkez Bankasının, bu ekonomi politikası içinde kendi
ne düşen görevi yapması gerektiğine inanıyorum. 

Bu nedenle, bu linçi maddenin, genel hatlarıyla iyi dizayn edildiğini ifade ediyorum. Ayrıca, 
daha önce Merkez Bankasımn banknot basma yetkisini 1999 yılında sona erdiren madde ortadan 
kaldırılarak konuya bir esneklik getirilmesinin yerinde olacağını ifade etmek istiyorum ve Merkez 
Bankasının, hakikaten, bu değiştirilen kanun çerçevesinde, daha etkili ve tekrar, başında söyledi
ğim gibi, arkadaşımızın, sözünü esirgemeden, memleketin menfaatlarını düşünerek, gerçekleri, 
doğruları, belki Hükümeti ikaz mahiyetinde de olsa, yerine getirmesini dileyerek sözlerime son 
veriyorum ve teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
RP Grubu adına, buyurun Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ALI OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Merkez 

Bankası Kanununda değişiklik yapmak üzere 642 sıra sayılı bir tasan huzurumuza getirildi. Bu ta
sarıyla Hükümetimiz Merkez Bankası Kanununun bazı maddelerinde değişiklik istiyor. Bankanın 
önce statüsünü değiştiriyor, sonra da 1, 50 ve 51 inci maddelerde değişiklik yapıyor, sonra da ge
çici madde olarak 50 nci maddede gene bir değişiklik getiriyor. 

Değerli arkadaşlar, Merkez Bankasının, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" unvanı al
tında anonim şirket haline getirilmiş olması espri olarak neyi değiştiriyor? Böyle bir değişiklik, 
ileride Merkez Bankasına hangi hizmetleri daha rahat yapma imkânını sağlayacak veya Banka 
memleketimize, bu statüsü içerisinde, bu konumu içerisinde hangi hizmetleri daha rahat yapacak? 

Tabiî ki, kânun tasarısının tümü üzerindeki gerekçede bazı görüşler.ileri sürülüyor ve madde 
gerekçeleri hakkında da bazı iddialar ileri sürülüyor; ancak, şu ana kadar gerek tümü üzerinde ge
rekse 1 inci madde üzerinde söz alan arkadaşlarımızın verdikleri bilgide, bunun önemli bir deği
şiklik olmadığı hususu özetle ifade edildi. Hususiyle Değerli Hocamız Profesöz Mümtaz Soysal 
"Bu değişiklik bir netice vermeyecektir. Eski haliyle de bu hizmetler devam edebilir" dedi. Bunu 
getirip, bu değişikliği yapmakla ne elde edeceğiz; bunu anlamak mümkün değil; ama, şunu hemen 
ifade etmek istiyorum ki, Hükümet, Merkez Bankasını daha rahat kullanabilmek için bu değişik
likleri öngördü ve kendisine tavsiyelerde, temennilerde bulunan ve özellikle bu değişikliği yap
mak hususunda talimat verenler de bunda zaruret gördüler ve o şekilde bu değişiklikler huzurunu
za geldi. 

Ben hemen ifade etmek istiyorum ki, yapılan bu değişikliklerle, Merkez Bankası, banknot 
basmaya (para basmaya) mezun olan bu Bankamız, bu hizmetlerini daha rahatlık içerisinde yapa
cak da, memleketin ekonomisi, özellikle para politikası bir rahatlığa, bir düzlüğe mi çıkacak? Ben 
bunu hiç zannetmiyorum değerli arkadaşlarım. 

Adı ne olursa olsun, eğer getireceği hizmetler, memleketin ekonomisine, genel gidişe, umumî 
ekonomik politikamıza, para politikamıza bir katkıda bulunmayacaksa, şu, tümü üzerindeki gay-
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retlerimiz de, maddeleri üzerindeki gayretlerimiz de boşunadır ve Yüce Meclisin şu arada bunu 
uzun uzun, ariz amik tahlil ve tetkik etmesinde de bir fayda olduğuna inanmıyorum. Çünkü, bu
nun üzerinde, Yüce Meclisin bir ittifak meydana getirip de, "şunları yaptığımız zaman, memleke
tin para politikası bir rahatlığa kavuşacaktır" dediğine şahit olmadık. Bazı arkadaşlarımız, iyi ni
yetleriyle, işte "bunun iyi bir tedbir, isabetli bir tedbir olduğuna inanıyoruz; getirdiği niyetleri iti
bariyle fayda temin edeceğine inanıyoruz; şeklinde görüş belirtiyorlar. Peki, bu alınan tedbirler 
memleketin iç ve dış borcunda bir rahatlık mı getirecek? Ben hiç zannetmiyorum. Dış borcu fe
rahlatma, iç borca rahatlık getirme, memleketin ekonomisinde alınacak temel politikalar ve tedbir
lerle olur. 

Siz -daha evvelki hükümetler olarak- dış borcu 40 milyar dolar seviyesine, iç borcu da -gelen 
hükümetler olarak- 500 trilyon seviyesine getirecekseniz; her zaman, her gün de bunu çoğaltacak
sınız; batık kredileri her gün artıracaksınız; faizler bir gecede neredeyse yüzde 400 veya yüzde 
1 000 hudutlarında seyredecek; hırsızlıklar, hayalî ihracat ve israflar bütün gücüyle devam ede
cek; üretim artmayacak; tasarruflar sadece genelgelerde kalacak ve çektiğiniz avanslar itibariyle 
122 trilyonluk hududu aşmış olacaksınız; sonra da "yüzde 10'lar hududundaki oranı, onu takip 
eden senelerde yavaş yavaş azalarak, yüzde 10'lardan yüzde 6'lara ve sonra da yüzde 3'lere düşü
receğiz" diye vaat edeceksiniz, bunu da getirip tasarıya yazacaksınız ve bununla da memleketin 
ekonomisine bir fayda temin ettiğinizi söyleyeceksiniz(l) Kimseye bunu inandıramazsınız; çünkü, 
şu ana kadar getirdiğiniz dört paket nasıl iflas ettiyse, bugün getirdiğiniz Merkez Bankası Kanu
nundaki değişiklikler de, biraz sonra görüşeceğimiz vergi paketi de, daha sonra getireceğiniz yetki 
kanunuyla elde edeceğiniz paraları da yine köşe yazarlarına vereceksiniz, gene israf ederek harca-
yaksınız, gene sizi öven gazete ve televizyonlara ulufe olarak dağıtacaksınız; memlekette yine, fa
kir fukaraya kemer sıkma tavsiyesiyle sıkıntı devam edecek. Zenginler her gün daha zengin ola
cak; fukara, elindeki ekmeğin yarısını da size vergi diye verecek; ama, bununla da bir yere vara
mayacaksınız... 

Ben bunları ifade etmek üzere huzurlarınıza çıktım. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum efendim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Şahsı adına; Sayın Keçeciler; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 

olan kanun tasarısının 1 nci maddesi üzerinde, teknik özellikler itibariyle değil; ama, hukukî ve si
yasî bazı mülahazalarımı arz ve ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bu kanun tasarısıyla getirilmek istenen şey, Merkez Bankasına biraz özerklik kazandırmak, 
Merkez Bankasını, siyasî iktidarların ve özellikle hükümetlerin tasarrufunun dışına çıkarmaktır. 

Umumiyetle, özerk idareler, Türkiye'de, geçiş dönemlerinde, demokrasiyle yönetilmediğimiz 
dönemlerde kurulmuşlardır. Özerk idare, bünyesinde, milletin reyiyle seçilen siyasetçiye itimat
sızlığı, güvensizliği taşır, yani, milletin reyiyle seçilen insanlar bu memleketi iyi idare edemezler, 
böyle para basma yetkisine sahip olan Merkez Bankası, katiyen milletin seçtiği insanların deneti
mine, yönetimine bırakılamaz; çünkü, bunlar bu yetkiyi eninde sonunda suiistimal ederler ve neti
cede memleketin ekonomisini sıkıntıya sokarlar, para basma yetkisini aşırı şekilde kullananlar ve 
Türkiye'yi kötüye götürürler anlamını taşır. O halde ne yapmak lazım?.. Öyle bir yönetim modeli 
geliştirelim ki, bu modelde, millî idarenin giremeyeceği, müdahale edemeyeceği, millî iradenin 
söz sahibi olamayacağı idareler, yönetimler meydana getirelim ve bu yönetimler vasıtasıyla mem
leketi doğru düzgün yönetelim... Aslında bu belge, Hükümetin ekonomik politikasının iflas ettiği
nin belgesidir, Hükümetin Merkez Bankasını yürütmekte, yönetmekte acz içerisinde.olduğunun 
belgesidir; başka bir belge değildir arkadaşlar. 
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Şimdi, durup dururken, demokrasi içerisinde ve bu Mecliste, millet reyiyle gelen insanların 
huzurunda diyorsunuz ki, "biz Hükümet olarak, vallahi billahi bir daha yapmayacağız; tövbe, işte 
bak bunu da kanunla söz veriyoruz; Merkez Bankasından öyle avans da çekmeyeceğiz, Bankaya 
fazla para da bastırmayacağız; memleketin ekonomisini karıştırmayacağız..." Bunu kendi kendini
ze yapsaydınız, yani, elinizde yetki varken, irade kendi elinizdeyken, doğru dürüst iş yapsaydınız, 
açık bütçe yapmasaydınız, yanlış işlemler uygulamasaydınız daha iyi olmaz mıydı?! Yani bu tasa
rı, bir ölçüde Hükümete güvensizlik tasarısıdır. Yani, Hükümet diyor ki : Benim kendi kendime 
güvenim yok. Ben bu Merkez Bankasını idare edemem. Bürokratlar; Merkez Bankasını benden 
çok daha iyi idare eder. Burayı kamu tüzelkişisi olmaktan da çıkardım, özel tüzelkişi yaptım -1 in
ci maddede öyle diyorsunuz- özel hukuk hükümlerine tabi olsun; aman, Merkez Bankası hükü
metlere katiyen bağlı olmasın, hükümetler bunun içerisine hiç giremesin, hiç yanına yaklaşanla
sın... 

Değerli arkadaşlarım, ekonomi bir bütündür, devlet bir bütündür. Sayın Soysal'm da biraz 
evvel ifade ettiği gibi, "Türkiye Cumhuriyeti" adını taşıyan ve paramızı basma yetkisini verdiği
miz bankayı, siz, kamu tüzelkişisi olmaktan çıkarıp, özel hukuk hükümlerine tabi bir tüzelkişi ha
line getiriyorsunuz... Sebebi?.. Hükümeti idare edemediğinizden, doğru düzgün ekonomik politika 
uygulayamadığınızdan ve gelen baskılara dirayetli tepki koyamadığınızdan, acz içerisinde olduğu-
nuzdandır. Bu tasarı, Hükümetin, ekonomi yönetiminde iflas ettiğini Meclis huzurunda tescil et
mesinden ibarettir. 

Bu itibarla, bu kanun tasarısına şahsen aleyhte rey vereceğim. 
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
Süreniz 5 dakika efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 642 

sıra sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesi hakkında söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısının 1 inci maddesinde yapılan değişiklik, maddenin 
ikinci fıkrasındaki "Banka..." kelimesinden sonra "... özel hukuk tüzelkişisi olup..." ibaresinin ge
tirilmesinden ibarettir. Aslında, fıkra metninde bu ibare zaten var; "Kanunda sarahat bulunmayan 
hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir" denmektedir... 

1970 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen kanunun madde gerekçelerine bak
tığınızda da zaten bu kastedilmiştir; yani, "Merkez Bankası özel hukuk hükümlerine tabidir" den
mektedir; ama, maalesef, Türkiye'de siyasî iktidarlar Merkez Bankasını rahat bırakmadıkları için, 
Merkez Bankasının çalışma düzenine sürekli müdahale ettikleri için, mesele bugün bu noktaya 
gelmiş bulunmaktadır. 

Mecellede, "beraet-i zimmet asıldır" diye bir söz vardır, yani iyi niyet asıldır. Kimseyi kötü 
niyetle itham etmeye hakkımız da yoktur; ancak, Hükümetin, alelacele bunu getirmiş olmasının ne 
manası var diye düşünüyorum. 

Bu düzenleme iyidir, tamam... Sayın Keçeciler, "siyasîlere güvenmiyor muyuz" dedi; maale
sef, millet siyasîlere güvenmiyor. Niye?.. Bu memleketi on senede bir IMF'nin kucağına oturtan 
siyasîler, on senede bir iktisadî ve siyasî krizi çıkaran siyasîler(î) Bunun da sebebi nedir? Bunun 
sebebi -ben defaatla arz ettim- bu Meclisin Türkiye'nin gür«demine hâkim olmamasıdır. Bu tasarı
dan sonra bir vergi tasarısı görüşeceğiz- tabiî orada da bunları tekrar söyleyeceğim- o vergi tasarı
sında milletvekillerine kadar birtakım vergi yükleri getirilmiş; tamam, getirilsin, bir şey demiyo
rum; ancak, bunlar neyi halledecek? Yani, şimdi, şu Merkez Bankasının haline bakın, döviz politi
kasına bakın, rezervlerine bakın... 31.11.1993'te -yani geçtiğimiz kasım ayının sonunda- Merkez 
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Bankasının 7 milyar 198 milyon milyon dolar döviz rezervi var. Bu rakam 31.12.1993'te -aralık 
sonunda- 6 milyar 277 milyon dolar, 28 Ocak 1994'te 5 milyar 392 milyon dolar, 25 Şubat 
1994'te 4 milyar 418 milyon dolar, 1 Nisan 1994'te 3 milyar 272 milyon dolar ve 8 Nisan 1994'te 
-en son rakam bu- 3 milyar 39 milyon dolar olmuş. Yani, aşağı yukarı 4 milyar dolar döviz süratle 
erimiş. Nasıl erimiş?.. Dolar 15 bin liradan, 16 bin liradan, 18 bin liradan satılmış, satılmış; şimdi 
ise, kullanılabilir döviz rezervi bakımından aşağı yukarı 1 milyar doların üzerinde bir eksi bakiye 
noktasına gelmişiz. Bunu kim yönetiyor?.. Tabiî, Merkez Bankasını -Sayın Bilget'in de ifade etti
ği gibi- Hükümetin kasası gibi kumanda etmek isteyen siyasî iktidarlar yönetiyor ve bu noktaya 
getiriyor. Yani, bu kanun tasarısının manası, "ben çok kötü yönettim, acz içindeyim, Merkez Ban
kasını 2,5 seneden beri berbat ettim, ikide bir başkan değiştirdim, başkan dayanmadı, döviz da
yanmadı, para dayanmadı; 1994'ün bütün avanslarını -120 trilyonu- 1994'ün 4 ayında tükettim; 
ben bu işi batırdım; beni lütfen vesayet altına alın" demektir, "ben bu işte acizim" demektir. 

Eğer başarılı olup da bunu getirseydiniz çok memnun olurduk; yani, Merkez Bankası kay
naklarını döviz olarak, TL olarak, avans olarak, kredi olarak iyi kullansaydınız çok memnun olur
duk. 2,5 yıl önce, iktidara geldiğiniz zaman getirseydiniz yine memnun olurduk. Niye?.. O zaman, 
daha önce iktidarda bulunan siyasî partinin icraatında sizin de bizim de tenkit ettiğimiz çok şey 
vardı. O zaman yapmadınız... Şimdi, âdeta kendi aczinizi ifade için bu tasarıyı getirdiniz. Bu tasa
rı ne ifade edecek? sizin davranışınızı değiştirecek mi, üslubunuzu değiştirecek mi?.. Değiştirece
ği hakkında pek güvenimiz yok. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Son cümlenizi söyler misiniz... 
CEVAT AYHAN — (Devamla) — Dileyelim ki değişsin; ama, Hükümet değişmeden bu iş

lerin değişmesi mümkün görülmüyor. 
Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddeyle ilgili bir önerge var; okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa

rısının 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneririz.. 
Nami Çağan Mümtüz Soysal Nihat Matkap 

İstanbul Ankara Hatay 
Ercan Karakaş Ziya Halis 

İstanbul Sivas 
Madde 1. — Banka, bu kanunda sarahat bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi

dir. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Ekseriyetimiz 

yok; katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tir. 
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Maddeyi, bu değişiklik çerçevesinde oylarınıza sunuyorum : Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Şimdi, 2 nci maddeye geçmeden önce, ek madde ilavesine ilişkin bir önerge var; okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ı Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısına aşağıdaki 2 nci maddenin eklenmesini ve müteakip madde numaralanmn 
buna göre değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Ercan Karakaş Nihat Matkap 
Bursa İstanbul "' Hatay 

Nevzat Ercan Fahri Gündüz İhsan Saraçlar 
Sakarya Uşak Samsun 

Madde 2. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunun 40 inci maddesinin 
II nci paragrafının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Banka, banka sisteminde, Türk Lirası ve dövizle ilgili belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve 
fon çekilişlerinin hızlanması halinde, bu bankalara ve Bankalar Kanununun 64 üncü maddesine 
giren bankalara, bu kanunun 36 ncı maddesinin (b) fıkrası kapsamında, bir yıl vade ve azamî öz 
kaynaklarının üç katıyla sınırlı olmak üzere, tek imza karşılığında da kredi verebilir. Banka sağla
nan bu kaynağa ve kullanımına ilişkin usul ve esasları belirler. 

Bu hüküm gereğince kendisine kredi verilen bankalarla ilgili olarak, Bankalar Kanununun 68 
inci maddesinin 4 ,5 ve 6 ncı bendi hükümleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için de uygu
lanır." 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu önergeyle değiştirilmek istenilen yasa maddesi, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Komisyona havale edilen tasarıda yok. Bu nedenle, bu, 
yeni bir kanun teklifi mahiyetindedir. Yalnız, bugüne kadar yapılan uygulamalarda olduğu gibi, 
eğer komisyonun çoğunluğu önergeye katılırsa, bunu ek bir madde olarak kabul edeceğiz ve üze
rinde tartışma açacağız. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyo
rum... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUJSIGUjtLUXGita^ Başkanlığınca bu 

konu müzakere edildi; sîz^oktunuz, bir başka arkadaşınız kürsüye çıkmıştı. Eğer verilen önergey
le yeni bir kanun teklif ediliyorsa, maddeyle ilgili önergenin verilebileceği yolunda bir karar çıktı. 
Eğer verilen önerge mevcut bir kanunda değişiklik yapan bir önerge ise ek maddeyle ilgili önerge
nin görüşülemeyeceği yolunda görüş bildirildi. 

BAŞKAN — Ne zaman müzakere edildi efendim? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sanıyorum geçen hafta; yanınızdakLat 

kadaşlar hatırlarlar; Başkanlık Divanınca karara bağlandı. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, arkadaşlarıma danışayım... 
Sayın Sungurlu, tabiî ben o müzakerede yoktum. Arkadaşlara sordum. Sözünü ettiğiniz o 

oturumda, kanunlarda olmayan bir madde getirilmiş. Bugüne kadar yapılan uygulamalar biraz ön
ce benim izah ettiğim şeklindedir. İzin verirseniz aynı uygulamalara devam edelim... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bu bizim iznimize tabi 
olan bir olay değil; ancak, Başkanlık Divanı, geçen hafta, aynen şimdi sizin söylediğinizin tam 
tersine... 
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BAŞKAN — Efendim, uygulamalarımız hep bu yönde. İsterseniz size bunları okuyayım : 
15.10.1986 tarihli 14 üncü Birleşimde, 20.5.1987 tarihli 108 inci Birleşimde, 31.3.1988 tarih

li 44 üncü Birleşimde, 25.5.1988 tarihli 70 inci Birleşimde, 26.5.1988 tarihli 71 inci Birleşimde, 
20.10.1988 tarihli 15 inci Birleşimde, 9.5.1990 tarihli 111 nci Birleşimde, 26.9.1990 tarihli 12 nci 
Birleşimde, 3.12.1992 tarihli 35 inci Birleşimde, 9.12.1992 tarihli 37 nci Birleşimde aynı yönde 
uygulamalar yapılmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konu gelenek haline gelmiş
tir. 

Teşekkür ederim efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, biz görüşümüzde ısrar 

ediyoruz; takdir Başkanlık Divanının... 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ben de usul hakkında bir maruzatta bulunmak istiyorum Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir usulsüzlüğümüz söz konusu değil; bakın, size kaç tane örnek 

okudum. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Arz edeyim Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, usulün nesi hakkında konuşacaksınız? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Heyeti Umumiye eğer tasvip buyurursa, -zaten, "emsalleri vardır" 

diyorsunuz, çoğunluğunuza güvenip oylayacaksınız, geçireceksiniz- bir yanlışlık yapılıyor, ben 
ona işaret etmek istiyorum. Yanlışlık da şu... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakikanızı rica ediyorum... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Komisyonların ne kıymeti kalır o zaman, her istediğiniz zaman ka

nuna bir madde ilave ederseniz... 
BAŞKAN —' Sayın Oğuz, zaten, komisyon çoğunluğuyla katılmazsa işleme koymayacağım. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkanım, komisyondaki arkadaşlarımızın, "şurada ayaküstü 

bir müzakere açalım da bunu halledelim" demesi komisyonu dışlaması demektir. Komisyonda bu 
konular ariz amik konuşulur... Eğer Komisyon Başkanımız lüzum görürse der ki: "Ben tasarıyı çe
kiyorum, Komisyonda yeni bir madde ilave edeceğiz, bu konuyu orada görüşeceğiz..." Ona hiç 
kimse bir şey demez... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bakın, lütfen... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Geçen gün Radyo ve Televizyon Kanununun görüşmelerinde de 

aynı şey yapıldı. Bir af getirilmek istendi. İlave maddeler konulmak istendi ve böyle, apar topar, 
sanki sel önünden kütük kapar gibi bir şeyler yapmak istendi. Olmaz Sayın Başkan, yanlış olu
yor... 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, bakın... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Aptessiz namaz kılmaya benzer bu, "ben kıldım oldu" demektir bu. 

Olmaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tamam efendim, ben dediğinizi anladım... 

Saym-OğuzT-siz dUştfficenîzî" "söylediniz, ben de size bugüne kadar yapılan uygulamaları an
lattım. 

Şimdi Komisyona soruyorum : Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Yanlış efendim; komisyon dışlanıyor, müzakere imkânları ortadan 

kaldırılıyor, yanlış yapılıyor. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Efendim, Sayın 
Başkanlığın da müşahede ettiği gibi, yeterli sayımız var, biz kendi aramızda müzakere ettik ve bu 
önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz... 
Peki, bunu, yeni bir madde olarak müzakereye açıyorum efendim. 
Üzerinde söz isteyen var mı? 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Usul tartışması açmak istemiyorum; fakat... 
BAŞKAN — Hayır, usul tartışması değil efendim; madde üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Maddenin ne olduğunu dahi bilmiyorum... 
BAŞKAN — Bir daha okutturalım efendim... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Yeter mi?! Olur mu öyle şey Sayın Başkan?! 
BAŞKAN — Okutalım da Sayın Bakandan açıklama isteyelim efendim... (Gürültüler) 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bütün Heyeti Umumiye maddenin ne getirip ne götürdüğünü bilmi

yor; olur mu öyle şey?!. Siz bari yapmayın... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Önergeyi dağıtın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, okuyun : 
"Madde 2. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 inci maddesi

nin II nci paragrafının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Banka, banka sisteminde, Türk Lirası ve dövizle ilgili belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve 

fon çekilişlerinin hızlanması halinde, bu bankalara ve Bankalar Kanununun 64 üncü maddesine 
giren bankalara, bu Kanunun 36 ncı maddesinin (b) fıkrası kapsamında, bir yıl vade ve azamî öz-
kaynaklarının üç katı ile sınırlı olmak üzere, tek imza karşılığında da kredi verebilir. Banka sağla
nan bu kaynağa ve kullanımına ilişkin usul ve esasları belirler. 

Bu hüküm gereğince kendisine kredi verilen bankalarla ilgili olarak, Bankalar Kanununun 68 
inci maddesinin 4,5 ve 6 ncı bendi hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için de uygu
lanır." 

BAŞKAN - Sayın Bakan... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)'— Sayın Başkan, bu maddenin gerekçesi nerede acaba? 
BAŞKAN — Efendim, gerekçe yok da; Sayın Bakan şimdi açıklama yapacak. 
Sayın Bakan... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Gerekçesiz önerge olur mu?! 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan açıklama yapsın, daha sonra gruplara söz vereceğim... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Gerekçesini de yazsınlar. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, bu madde 

üzerinde bir kısa açıklamada bulunmak istiyorum... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Yahu, takip bile edemedik!.. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen müdahale etmeyin de Sayın Bakan açıklama yapsın; rica 

ediyorum. • 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Bugün, Merkez Bankası 

Kanununda, iki imzayla, üç imzayla bu şekilde Kredi açma yetkisi Banka Meclisine verilmiştir. 
Şimdi, bu nevi, iki imza veya üç imzayla açılan kredilerde, senet üzerinde iki veya üç imza görül
mektedir. Bunlar normal durumların bir kredilendirme olayıdır. 
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Şimdi, öyle bir durum olabilir ki, bir bankadan ani bir fon çekilişi olmaktadır, bir panik ya
şanmıştır ve bu paniğe devam edildiği takdirde, banka sisteminde -domino taşı gibi- bir çözülme 
de olabilir. 

Bu konuda, Merkez Bankası, banka sisteminin sağlığından ve gidişinden mesul bir otorite
dir. Çok süratli karar alması gereken haller de olabilir. Burada, "yapar" şeklinde bir hüküm getiril
miyor. 

Türkiye'de, Türk hukukunda, bugün ekonomimizde çeşitli kanunlar var; fakat, hemen hemen 
her kanunumuzda fevkalade hallere ilişkin bu düzenlemeleri maalesef düşünmemişizdir; çünkü, 
biliyorsunuz, ekonomi, 1980 yılına kadar, genel olarak, devletin koyduğu kurallar içinde yürümüş; 
ama, bugün, serbest ekonomi sistemine geçtikten sonra, sadece Merkez Bankası Kanununda değil, 
Bankalar Kanununda, özel ticarî hayatı ve özel hukuku düzenleyen diğer bütün kanunlarımızda 
böyle fevkalade durumlara ilişkin, özel ve süratle işleyen müesseselerin olmasının zaruretini bu 
vesileyle burada belirtiyorum. 

Burada getirilen husus şudur : Şimdi, Merkez Bankası İdare Meclisi, iki imza, üç imza karşı
lığı -bu imza, senet üzerindeki imzadır; yani, bu krediyi kullanmak isteyen müessesenin imzasıdır-
bugün için böyle bir yetkiye sahiptir. Hatta, kanun diyor ki, "üç imzada güvenilirlik dahi aran
maz." Ama, bir imza konusu düşünülmemiş. 

Şimdi, burada, Merkez Bankası İdare Meclisini böyle fevkalade hallerde sınırlıyoruz, bir; ani 
fon çekilişleriyle sınırlıyoruz, iki; bir de kanun vazıı bankanın öz sermayesiyle de bunu sınırlıyor 
ve diyor ki, "sen bu yetkini ilanihaye kullanamazsın." Diyelim ki, bugün bankalardaki mevduat 20 
trilyon liradır. Bu mevduat kadar değil; bugün, Türk banka sistemindeki öz varlıkları, 20.trilyon 
lira mevduat olan bir bankada 500 milyar veya 750-800 milyar liradır... Kanun burada da sınırla
ma getiriyor ve diyor ki, "ancak, özvarlıklarının 3 katıyla sınırlı olacaktır." 

Bu sınırlamalarla ilgili olarak "yapar" da demiyor, "yapabilir" diyor, bir; ikincisi, böyle bir 
krediyi kullanırken, buna ilişkin usul ve esaslar konusunda da, tamamen bağımsız bir otorite olan 
Merkez Bankasını, bu usul ve esasları tespitle de yetkili kılıyor. Yani, demek oluyor ki, kredinin 
kullanımında, kredinin esaslarının belirlenmesinde, bir kere, Merkez Bankası Meclisi tam yetkili
dir; kredi açabilir veya açmayabilir. 

Böyle bir kredinin kullanımı, normal dönemlere ilişkin bir kullanım değildir; çok fevkalade 
bir olay varsa; İd, bunlar olabilir, bugün olmazsa yarın olabilir. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Tek imza kime ait? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devam) - Krediyi alacak bankaya ait 

, HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — İkinci imzayı bulamamış mı banka?! 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - İki imzayla da geliyor. 
Şimdi, bir nokta daha ileriye gidiyoruz burada : Bugün, Bankalar Kanununda, mevduat sa- • 

hiplerine ilişkin bir sigorta vardır. Bir mevduat sahibi bankamn tasfiye edilmesi halinde zarara uğ
radığı takdirde, Bankalar Kanununda yer alan sigorta fonundan kendisine 150 milyona kadar bir 
ödeme yapılıyor. Aslında bu fon, banka sisteminin bir fonudur "bu fondan kullanılan paralar, ban
kanın tasfiyesi halinde, iflas masasında sıraya girmeden öncelikle ödenir diyor. Yani, demek olu
yor ki, bu şekilde, bir fondan kullanılan paralan, Bankalar Kanunu birinci sırada bir teminat altına 
almıştır. 

Şimdi, bu kredinin açılması durumunda, ileride herhangi bir sıkıntı doğarsa, bu sorun doğar
sa, bu kanun, fondaki öncelikleri, fevkalade hallere inhisar eden bu kredi için de tanıyor; yani, çok 
sınırlı bir kredilendirmedir, çok fevkalade hallere inhisar eden bir kredilendirmedir. Eğer bu kredi 
herhangi bir riske düşerse, iki imzayla verdiğiniz, üç imzayla verdiğiniz kredilere tanınmayan bir 
hakkı da burada getiriyoruz. Burada da, hiçbir şekilde tasfiye masasına girmeksizin, sigorta fonu
nun haklan, Merkez Bankasının bu kredileri için tanınıyor. 
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Burada, bu şekilde, fevkalade hallere inhisar eden çok sınırlı bir imkân Banka Meclisine veri
liyor. Kredinin şartlarını ve esaslarını Banka Meclisi belirleyecek; vermeyebilir veya verebilir. 

Mesela bugün -açıklıyorum- Banka Sigorta Mevduat fonundan Merkez Bankası teminat 
almıştır; hiçbir kaydı yok, "100 milyar liraya kadar kredi verebilir" diyor. Bugün bu mekanizma 
işliyor; ama, Merkez Bankası bu krediyi verirken, layüsel vermiyor. Nasıl veriyor; gayrimenkul 
teminatı istiyor, daha ileri teminatlar istiyor, bu gibi garantileri alarak bu kredileri kullandırıyor. 
Tek imzayla 100 milyar lira kredi verme imkâm var; ama, bunu nereden veriyor : Bunu, banka 
sisteminin mevduat sahiplerini korumak için oluşturduğu fondan veriyor; yani, böyle bir mekaniz
ma var ve bunun teminatı da nedir: Bu fonun, ileride bankanın tasfiyesi halinde, öncelikle bu ban
ka varlıklarının ilk sırada yer alması... Aynı imkânlar bu krediler içinde tanınarak... Yani şu deni
yor : Bugün Merkez Bankasının bu fon için kullandığı imkânı, yani banka sisteminin yarattığı bir 
fon üzerinde kullandığı imkânı, kendi kaynaklarından da kullanma yetkisi Banka Meclisine verili
yor. Olay bundan ibarettir. 

Fevkalade hallere inhisar eden bir hususu da huzurlarınıza getirmek istiyorum : Bizim Ban
kalar Kanununda her şey normal düzene göre kurulmuş. Niçin böyle kurulmuş : Çünkü, banka sis
temi devletin kontrolü altında, (A)'dan (Z)'ye kadar kontrolü altında. Şimdi bu kontrolü bırakmı
şız; ama, bu kontrolü bırakmanın getirdiği fevkalade hallere ilişkin birtakım risk müesseselerini de 
kurmamışız. 

Bu vesileyle ifade ediyorum ki, Hükümetimizin, önümüzdeki günlerde, banka sistemi üzerin
de, bütün malî sektör üzerinde, fevkalade hâllere inhisar eden .ve çok süratli kullanılması gereken 
birtakım risk müesseselerini de bu Bankalar Kanununa monte etme zarureti vardır. 

Şimdi, böyle bir müessese, bu Merkez Bankası Kanunu görüşülürken Banka Meclisince geti
rilmiştir ve Önerge olarak bugün verilmiştir. 

Şunu da açıkça ifade ediyorum : Bugün, Merkez Bankası Kanunu, diğer kanunlar gibi Hükü
met tarafından hazırlanan bir kanun değildir. Getirilen bu kanun tasarısı, Merkez Bankasının Ban
ka Meclisinden geçerek buraya gelmiştir ve biz de Hükümet olarak bunu buraya getirdik ve bura
da, Merkez Bankasının özerkliğine ve onun para politikaları üzerindeki kişiliğine en ufak bir halel 
gelmeyecek tarzda görüşmelere devam ediyoruz. 

Hükümet, 1 inci maddeyle ilgili önergeyi kabul etti; daha önce, bu değişikliği, Merkez Ban
kasından, olduğu gibi Meclise getirmişti; ama, burada tartışıldı, "öyle olsun" dendi ve Yüce Mec
lisin dediği oldu. Bu da burada gene tartışılmalıdır. Bu, fevkalade hallere inhisar eden, doğrudan 
doğruya Banka Meclisine verilen bir yetkidir; kullanılır veya kullanılmaz, şöyle kullanılır veya 
böyle kullanılır... Bunun teminatı nedir; teminatını, Banka Meclisi arayacaktır. İkinci teminatı ne
dir : Merkez Bankasının bu kaynağının da hassasiyetle koruma altına alınma esprisi ihmal edilme
miştir. 

Ben madde metnini kısaca sizlere arz ettim. 
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yalnız, Sayın Bakan, burada, "azamî, özkaynakların üç katı kadar" deniyor; yani, "teminat" 

diye bir şey yok burada. Yani, özkaynağın üç katı kadar verdiğiniz zaman, o... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, Banka, sağ

lanan bu kaynağa ve kullanımına ilişkin usul ve esasları belirler. 
BAŞKAN-Peki . 
Efendim, grupları ve şahısları adına söz isteyen?.. -
Grupları adına Sayın Pakdemirli, Sayın Oğuz; şahısları adına, Sayın Çelebi, Sayın Şener, Sa

yın Ayhan. 
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Buyurun Sayın Pakdemirli. 
ANAP GRUBU ADİNA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arka

daşlarımız; bu ilave madde hayli düşündürücü. 
Öncelikle, Türk ekonomisi, her birimizin zannettiğinden daha da kötü bir noktada olduğu iz

lenimini veriyor herkese. 
İkincisi de, bankacılık sektöründe devletin kontrolü yavaş yavaş azalırken, suistimal etme 

imkânlarını da (olanaklarını da) alabildiğine açıyoruz. 
Hatırlarsınız, geçmiş yıllarda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, daha önce de Maliye Ba

kanlığının hazinesi, bankaları kontrol etmesine rağmen, 5 banka, genel müdürleri tarafından içi 
boşaltılarak devlete verilmiştir, devletleştirilmiştir; paralar alınıp gidilmiştir, götürülmüştür. 

Şimdi, öyle bir imkân yaratıyoruz ki, bankada bir panik var; bu doğru; bankada panik başla
dıysa, bütün yönetim kurulu, genel müdür, hepsi zaten bankanın başındadırlar; adamlar eğer hüs-
nüniyetlilerse, iyi niyetlilerse terliyorlardır; eğer hakikî manada bir sıkıntıyı gidereceklerse, zaten 
tümü oradadır. Her şeylerini vermeye hazırdırlar. 

Burada, korkarım ki, buraya iyi niyetle getireceğimiz bir madde de birçok kişiyi sergüzeşt 
yapar, bankayı da çarptırıp götürtebiliriz. Tek imzayla gelir; Merkez Bankası da o anda bir paniği 
hakikaten iyi niyetle önlemek ister. Ben, Merkez Bankasında bir kötü niyet olacağını peşinen ka
bul eden bir insan değilim; ama, bir panik yaşanıyordur, kuyruklar başlamıştır, dövize tahaccüm 
vardır veya mevduat çekimi vardır. Orada iki imza bulunamıyorsa, üç imza bulunamıyorsa, zaten 
banka terk edilmiş demektir. 

Eskiden banka bünyelerinde bulundum; eskiden böyle bir şey olacak diye herkes gece yarısı 
yatağından kaldırılıp getirilirdi, "aman ha, böyle bir tehlike var, yarın sabah ne yapacağız!" diye 
herkes bankaya üşüşürdü. Demek ki bankaya bir üşüşme olduğu zaman zaten kaçmış olacaklardır; 
yani, yöneticiler gemiyi terk etmiş olacaklardır. Orada, uyanık birisi, tek imzayla, gelecek ve o pa
rayı da alıp gidecektir. Bu maddenin getirilişinde bir kötü niyet aramıyorum; bu maddeyi fevkala
de iyi niyetle de getirebiliriz, ama fevkalade suistimale de açıktır. 

Eskiden Hazinenin kontrolü daha ağır iken, Maliyenin kontrolleri varken bunlar olabilmiştir. 
Şimdi, bu kontrolü azalttığınızda, başımıza büyük felaketler alırız. 

Onun için, bu maddenin buraya iyi niyetle getirilmiş olmasına inanmama rağmen, buradan 
geçirilmemesi ve geri çekilmesi yönünde Grubumun görüşünü ifade ediyor ve hepinize saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
RP Grubu adına, Sayın Ali Oğuz... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, burada bir 

konuya değinmek istiyorum. Çift imza konusu tartışmaya sebep olacak; buna bir cümleyle açıklık 
getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; buradaki çift imza, bankacının çift imzası değil... 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Meclisin mi? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Hayır efendim, Meclisin 

de değil. 
Şunu arz edeyim : Şimdi, üç imza dediğimiz şey, bir ticarî senettir; altında bir ciranta var, on

dan sonra bir ciranta daha var ve ondan sonra bankaya geliyor ve banka da bunu Merkez Bankas*-
na veriyor, bu senet üzerinde bir reeskont kredisi oluyor... 
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EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Yani, müteselsil kefalet var. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Evet. 
Şimdi, iki imza ise, doğrudan doğruya, bir ticarî müessesenin senedi bankaya geliyor, banka 

da bunu Merkez Bankasına getiriyor. Şimdi, diyelim ki, banka bu nevi senetlerini kullanmıştır; 
ama, aktifinde de gayrimenkuUeri vardır... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Kendi senedi oluyor. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Evet, bankanın. Tek imzalı 

senet odur. 
Burada şunu diyoruz : Bu şekildeki senetlerini kullanmıştır, reeskont kredilerini almıştır; 

ama, aktifinde bir döviz pozisyonu vardır, aktifinde gayrimenkuUeri vardır, aktifinde alacakları 
vardır -ki, biliyorsunuz, bunlar kredilerdir- iki, üç, dört veya beş imzalı alacak senetlerinin imkân
larını kullanmıştır; ama, aktiflerindeki bu senet dışındaki diğer değerlerini de teminat göstererek, 
doğrudan doğruya kendisi, Merkez Bankasına vereceği bir senetle, bu kredi imkânından... 

EKREM PAKDEMİRLİ — (Manisa) — Bankanın kendi senedi demek istiyorsunuz; buna 
açıklık getirin. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Evet, odur; işte budur; 
ama, burada şu vardır: Burada Merkez Bankası ne yapacaktır; diğer senetlerde de teminat aramak
tadır ve burada da elbetteki teminat arayacaktır. Burada da muhatap olan bir müessesedir, iki im
zalı senetle, hem banka ve hem de... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Bir de ilk veren... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Evet, bir de verendir. Ya

ni, şimdi bir banka ile o senedi veren çok küçük bir işletmenin gücünü karşılaştırılanız, esas olan, 
bankanın imzasıdır; onu da takdirlerinize sunmak istiyorum. 

Burada öyle bir dönemden geçersiniz ki, bu nevi reeskont senetlerini kullanmışsınız; ama, 
buna rağmen, bir müdahaleyi Merkez Bankası gerekli görürse, bankanın kendi vereceği senette de 
-ki, diğer senetlerde de teminat arıyor, aramıyor değil- esasları banka belirleyecek. Yani, burada 
da, bankanın doğrudan doğruya Merkez Bankasına vereceği bir senet mukabili... Yani Tek imza 
odur. 

Zaten bugün memlekette fevkalade bir hal olduğunu iddia etmiyorum; ancak, böyle bir yetki
lendirmenin Merkez Bankasına verilmesiyle, "fevkalade hallerde -başına geldiği zaman- onun 
elinde böyle bir enstrüman vardır" güvencesi bugünkü malî piyasalara bu yasayla verilmek isteni
yor; bunu da arz ediyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
Süreniz 10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gerek 

önerge sahibi arkadaşlarımız gerek Sayın Bakan ve Komisyon, alelacele bir hususu önümüze ge
tirdiler. Bu konuyu, geçen hafta, özel televizyonlarla ilgili kanun münasebetiyle de burada ayaküs
tü tartışmıştık. Benim üzerinde durmak istediğim konu şudur : Birinci derecede, bir usul yanlışlığı 
yapıyoruz gibi geliyor bana; belki arkadaşlarımın çoğu da aynı hissiyatı taşıyor. 

Bir kanunu müzakere ederken, onun bir maddesini veya geçici bir maddesini düzeltmek hu
susunda bir önerge gelebilir. Buna, Komisyon veya Hüküm'et müspet bakarsa bu, arkadaşlarımızın 
da çoğunluğunun oylarıyla değiştirilebilir; ama, biz, geçen haftadan beri bir şey yapmak istiyoruz. 
Ben, "bunu daha evvel de yaptık" diye bir usulü buraya getirip de bunun yolunu açmakta fevkala
de mahzur olduğu kanaatindeyim. 

— 240 — 



T.B.M.M. B : 9 2 20.4.1994 0:1 

Hani bir hikâye vardır -belki bu kürsünün mehabetine uygun değil ama- kediye, "fare, şöyle 
bir bıyığının altından geçiversin" demişler, kedi "olmaz" demiş; çok ısrar etmişler, bunun üzerine 
kedi "yahu, ısrar etmeyin, yol olur" demiş. Yani, yol açıyorsunuz değerli Başkan... Bu yolu açar
sanız, bundan sonra iki tane madde getiririz, on tane maddeyi de burada ayaküstü onun altına ilave 
ederiz ve "oldubitti" deriz. Biz işi oldubittiye getirmek istemiyoruz. Eğer doğru dürüst bir kanun 
çıkaracaksak, değerli Bakanımın veya değerli müessesemizin -Merkez Bankasının- bir ihtiyacına 
cevap verecek bir kanun değişikliği yapıyorsak, her şeyden evvel, bunu doğru dürüst yapmamız 
lazım; bunun mahzurlarını bertaraf eden ve faydalarını da içinde cem eden bir hüküm şeklinde,ge
tirmemiz lazım; yani, eskilerin "efradını cami, ağyarını mâni" diye tarif ettikleri maddeler şeklin
de getirmemiz lazım. Burada usule aykırı olarak, hemen bir şeyler geçirelim, halledelim diyoruz; 
zaten arkadaşlarımız o takrirlerinin üzerinde de üç tane tashih yapmışlar; bir yukarı çıkmış, bir 
aşağı inmiş, bir değişiklik yapılmış... Yahu, buna ne lüzum var? Eğer bu kanun çok acele çıkarıl
mak isteniyorsa, Sayın Komisyon "biz buna yeni maddeler ilave edeceğiz, getirdiğimiz maddeler 
işimizi görmüyor, istediğimiz faydayı temin etmiyor" diyecek, kanunu Komisyona geri çekecek 
ve orada bu değişiklik maddeleri üzerindeki görüşler de rahat rahat belirlendikten sonra değişiklik 
buraya gelecek. • 

Sayın Bakan "fevkalade hâllere münhasır, çok sınırlı bir hal olmak üzere bir tedbir getiriyo
ruz" der. Burada, Sayın Hoca çıktı -ki, bu onun konusu; ben hukukçuyum, avukatım, o ise iktisat
çı- o bile, bunu, banka meclisiyle, bankayla ilgili bir konu zannetti. Sayın Bakan bunun üzerine 
açıklama yaptı ve "yok efendim, bu banka meclisiyle, bankayla ilgili bir konu değil; buraya gelen 
özel bankanın getirdiği senet üzerindeki imzalardır" diye tarif etti. Bir başkası da çıkacak, acayip 
bir şey tarif edecek; bir film tarifi gibi acayip bir şey çıktı ortaya!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu, bir kredi verilmesini hükme bağlıyor; ama kime : Bir özel bankaya. Gelin, şunu doğru 
dürüst yapalım kardeşim. Bu yaptığımız şey yarın dört tarafından patlayacak, belki gene de sizin 
işinize yaramayacak. Ne diyor burada : "Banka sisteminde Türk Lirası ve dövizle ilgili belirsizlik 
ve güvensizlik olması, fon çekilişlerinin hızlanması halinde, bu bankalara ve Bankalar Kanununun 
64 üncü maddesine giren bankalara -ki, cümleye bakın, cümleye!.. Cümle de çok enteresan- ve bu 
kanunun 36 ncı maddesinin (b) fıkrası kapsamında (karşılığında) kredi verilebilir." Kime kredi ve
riyor; bir başka bankaya. Yine, "Banka sağlanan bu kaynağa ve kullanımına ilişkin usul ve esasla
rı da belirler" diyor. Yani, o da burada yok, onu da ayrıca belirleyecekmiş!.. Neyle belirleyeceği 
de belli değil; kanunla mı belirler, yönetmelikle mi belirler; o da belli değil; bir meçhul daha çıktı 
karşımıza!.. Arkadaşlar, bunu yapmayalım; yani, bu kadar aceleye ne gerek var? İnsana derler ki 
"aklınız neredeydi; bunu daha evvel düşünseydiniz!.." 

Yani, bu kabil tedbirlerin sıhhatli olacağına ben inanmıyorum; hem usul hatası yapıyoruz 
hem de getirdiğimiz hususun bir fayda temin edeceğine inanmıyorum. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sayın Oğuz, aslında ben de bu şekilde madde ilavelerine karşıyım; ama, ne yapalım, geçmiş

te yerleşmiş bir gelenek var. İsterseniz, bu konuda bir usul tartışması açalım ve bunu kapatalım. 
(RP sıralarından "İyi olur" sesleri) Ama, bu uygulamaya başladık; bundan sonra... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, geç kaldın. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Bence, tersine bir usul kararı almak lazım. 
BAŞKAN — Evet... Bence, hakikaten böyle usulsüz birtakım olayların olmaması lazım. 
Buyurun Sayın Çelebi. 
Sayın Çelebi, süreniz 5 dakikadır. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. 
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Aslında, Merkez Bankasının özerkleştirilmesiyle ilgili bu kanun tasarısı üzerinde konuşmayı 
düşünmüyordum; fakat, 2 nci madde ilavesiyle ilgili bu değişiklik teklifi gelince konuşma ihtiya
cını duydum. Çünkü, Bankanın özerkliğiyle ilgili olarak hazırlanan bu tasan iki hafta önce Plan ve 
Bütçe Komisyonuna geldiğinde böyle bir madde değişikliği yoktu; iki haftada Türkiye'de ne de
ğişti de böyle bir maddeye ihtiyaç duyuldu? Bu çok önemli; burada bize, Sayın Bakan, bu iki haf
tadaki değişikliği anlatmak ve bu maddeyi niçin getirdiğini açıklamak zorunda. 

Sayın Bakana sevgim var, saygım var; kendisini çok dikkatle dinledim ve bu metni de oku
dum. Sayın Bakanın ilk açıklaması, Banka Meclisinin tek imzayla bu senedi vermesi şeklindeydi; 
ama, metin farklıydı. Yani, burada, bu metin şunu söylüyor: Şirketler bile, bir bankadan kredi alır
ken, iki imza olmazsa, kefaleti ve kontr-garantisi olmazsa, 100 lirayı alamazlar. Yapılan bu deği
şikliğe göre, sıkışıklık halinde, şirket, tek imzayla, yani yetkili (A) genel müdürünün veya (B) yö
netim kurulu başkanının tek imzasıyla, Merkez Bankasından, hiçbir kontr-garanti göstermeden pa
ra ajacak. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Olur mu öyle şey?! 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Evet, burada öyle yazıyor efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Hayır efendim... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — "Tek imza karşılığında kredi verilebilir..." 
Şimdi, şirketler bile iki imzayla işlem yaparlarken; böyle bir sıkışıklık anında tek imzayla se

net kabul edilip karşılığında reeskont kredisi açılması ve bunun özellikle bir sıkışıklık anında zor 
durumda olan kuruluşa ve fevkalade halde yapılması, bence, Türkiye'de işlerin çok sıkışmaya 
başladığını gösteriyor ve bu, bankaların kamulaştırılmasına yol açabilir. 

Benim önerim şu : Bu maddeyi Komisyona iade edelim veya yeniden burada görüşelim. 
Çünkü, bu madde, bence, öyle hafife alınacak bir madde değil, ciddî bir madde. Benim ricam, tek
nik arkadaşlarımız burada Bakana bilgi versinler ve bunun altında yatan asıl anlamı tartışalım. 

Benim inancım şu ki : Bugün bazı bankalar; demek ki yarın başka bankalar sırada ve bunu 
önlemeye dönük bir madde getiriliyor; o bankaları, kur farkından doğan veya açık piyasa işlemle
rinden doğan zararlarından bir sıkışıklık anında, Merkez Bankası kaynaklarından kredi vererek 
kurtarmak amacıyla yapılacak bir işlem getiriliyor. Bunların hangi bankalar olduğunu, Merkez 
Bankasına bunun maliyetinin ne olduğunu, yükünün ne olduğunu buraya getirip tartışalım; eğer 
bunu tartışmayacaksak, bu değişiklik, Türkiye'de son derece ciddî sıkıntılar yaratabilir. Ben, TYT 
Bank'ın, bugün, dört tane kamu bankasıyla olan kredi ilişkilerinin bile kamuoyunda ciddî tartış
malara yol açtığını görüyorum. 

Yarın Meclisin şaibe altında kalmaması için ve Parlamentonun saygınlığını korumamız açı
sından, Genel Kurul görüşmelerine 10 dakika, 20 dakika ara verilerek bu maddenin ciddî olarak 
konuşulmasında yarar görüyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Şahsı adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim. 
Sayın Şener, süreniz 5 dakikadır. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 5 Nisan günü açıkla

nan ekonomik önlemler paketinin bir parçası olarak, bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili bir tasarı üzerinde görüşüyoruz. 

Bu tasarı, bildiğimiz gibi, 4 maddeden oluşuyor 1 inci madde geçti; arkasından, 2 nci madde 
niteliğinde, Komisyonda görüşülmemiş olan -değişiklik önergesi şeklinde- yeni bir madde ilavesi 
gündemimize girdi. 
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Aslında, geniş bir ekonomik önlemler paketinin bir parçası olan bu kanun tasarısının böylesi
ne çok aceleye mi getirildiği sorusunu hemen gündeme getiriyor bu konu. Çünkü, bu tasarı ilgili 
komisyonlarda görüşüldü ve böylesine bir madde, bu tasanda yokken, hemen son anda Genel Ku
rula getirilmek suretiyle geçirilmeye çalışılıyor. Aradan geçen süre zarfında ne gibi değişiklik or
taya çıktığını da kimsenin fark edebilmesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan, Sayın Bakan konuşurken, bu kanun tasarısının, Merkez Bankası tarafından 
hazırlanmış bir tasarı olduğunu da belirttiler. O halde, bu tasarının ilk şekli Merkez Bankasından 
kaynaklandığına göre, Genel Kurula intikal edinceye kadar, böylesine bir ihtiyaç niçin hissedilme
miştir, duyulmamıştır? Bu, bir soru olarak her zaman takılacağımız bir noktadır. 

Yine, bu maddeye baktığımız zaman, birtakım kanun maddelerine atıfta bulunduğu görül
mektedir. Genel Kurul görüşmeleri sırasında birtakım kanun maddelerine atıfta bulunan hükümle
rin neler olduğu, ne anlama geldiği, vaktiyle hangi gerekçelerle tasarıya yerleştirildiğini de, şu kı
sa zaman içerisinde tespit edebilmemiz, değerlendirebilmemiz ve anlayabilmemiz mümkün değil
dir. Bu ilave edilen maddeyle ilgili Genel Kurulun bilgisi, sadece, biraz önce Sayın Bakanın yap
mış olduğu açıklamadan ibarettir; ancak, ben, bu maddeyi, niçin Sayın Bakanın anlattığı gibi anla
maya mahkûm bırakılıyorum? Bunu izah edebilmek mümkün değildir. Herkesin kendi düşünce 
biçimi, anlayış biçimi ve kanunları yorumlama biçimi vardır ve herkese, bu konuda ihtiyaç duydu
ğu gerekli sürenin tanınması lazımdır. Eğer bu maddeler üzerinde düşünme fırsatı verilmiş olsay
dı, muhtemeldir ki, Komisyon üyeleri de, burada bulunan diğer milletvekilleri de, bu maddeyi da
ha değişik bir şekilde yorumlayacaklardı; ancak, şu anda Genel Kurul, bu maddeyi, tamamıyla Sa
yın Bakanın anlattığı tarzda anlamaya mahkûm bırakılmıştır. Bu anlayış içerisinde, bu maddenin 
burada oylanmasını sakıncalı bulduğumu da ifade etmek istiyorum. 

Üstelik, bildiğimiz gibi, bu gerçekten önemli bir maddedir; çünkü, Türk parası ve dövizle il
gili belirsizlik ve güvensizliğin oluşması halinde ortaya çıkabilecek bir değişik düzenlemeyi ifade 
ediyor ki, imza sayısının azaltılmasıyla verilecek bir kredinin, böylesine bir belirsizlik ve güven
sizlik ortamında daha büyük bir güvensizliği ortaya çıkarabileceği ve büyük sakıncalar oluştura
cağı ortadadır; çünkü, kamuoyunda yolsuzların, batık kredilerin ve banka skandallannın böylesine 
sıkça konuşulduğu ve tartışıldığı bir belirsizlik ve güvensizlik ortamındaki bir icraatla ilgili böyle
sine bir düzenlemenin alelacele Genel Kurula getirilmesi, herkesin kafasında şüphe bırakacaktır. 

Muhtemeldir ki ve bu maddenin Komisyonda görüşülmesi ve Genel Kurula intikalinden önce 
tasarıya yerleştirilmesi bazı merkezler tarafından sakıncalı görülmüş olsa gerek ki, burada alelace
le gündeme sokulmuştur ve anlaşılmadan geçirilmeye çalışılmaktadır. (RP sıralarından alkışlar) 
Bunun sakıncalarını burada belirtmek lazım. 

Diğer taraftan, biliyorsunuz, bu "belirsizlik ve güvensizlik ortamının oluşması""denildiği za
man, hemen hatırıma, daha önceleri doların fiyatının 16 bin liradan 22 bin liraya fırladığı zaman 
Merkez Bankasının döviz satışlarıyla ilgili olarak, stabilizasyon amacıyla hangi bankalara döviz 
satıldığı konusundaki listesi geliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun, bir dakika daha süre veriyorum. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Listeye baktık ki, daha düşük fiyattan teklif veren 

bankalara, daha çok miktarda döviz satılmış; daha yüksek teklif veren bankalara da daha az mik
tarda döviz satılmış... Bunun anlamını değerlendirebilmek mümkün değildir. Aynı günde, böylesi
ne bir icraatla, böylesine bir satış nasıl yapılmıştır, hangi amaçla yapılmıştır; bunun altyapısında, 
gerisinde, arka planında ne vardır ne yoktur herkesin kafasında şüphe kalmıştır. 

Dolayısıyla, bu maddenin burada oylanmasının sakıncalı olduğu kanaatindeyim. Her ne ka
dar, Komisyon, bu madde üzerinde olumlu görüşünü belirtmişse de, Komisyon üyelerinin dahi 
kendi arasında tartışmadığı, mahiyetini dahi anladığından emin olmadığım bir noktayla karşı kar-
şıyayız. 
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Genel Kurula arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın Hükümet, herhangi bir isteğiniz var mı efendim? 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Önergeyi geri çekiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, önerge sahipleri önergelerini geri çekiyorlar. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Ara verelim 15 dakika Sayın Başkan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Bir 15 dakika ara verelim 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Birleşime 15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 17.30 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.45 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 
. KÂTİP ÜYELER: İlhan Kaya (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

© — ' 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo

rum. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ

ĞER İŞLER (Devam) 
28. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı: 642) (Devam)) 
BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılma

sına Dair Kanun Tasansına eklenmek istenen 2 nci maddenin müzakeresi sırasında bir uyuşmazlık 
nedeniyle 15 dakika ara vermiştik. 

Ben meseleyi tekrar anlatayım : Önerge sahipleri imzasını geri çekebilir; Komisyon geri çe
kerse, yeniden müzakere edip tekrar getirmek zorunda. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Başkan, 
tasarıyı çekeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Tasarıyı mı çekiyorsunuz?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Olduğu gibi, 

önergeyle birlikte tasarıyı geri çekeceğiz, görüşeceğiz efendim. 
BAŞKAN — Tasarıyı geri çekiyorsanız, mesele yok. 
Yani şimdi, ek maddeyi ve kalan maddelerin hepsini geri çekiyorsunuz?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Önergeyle bir

likte tasarıyı geri çekiyoruz. Tekrar görüşeceğiz. 
BAŞKAN — Kalan maddeleri ve o maddeyi geri çekiyorsunuz... 
İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, tasarı Komisyona geri verilmiştir. 
29. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya

pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı : 648) 
(D 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Ekonomik Denge İçin Yeni Ver
giler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlannda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun Müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ekrem Pakdemirli. 

(1) 648 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Buyurun efendim; süreniz 20 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu üzerinde söz almış bulu
nuyorum; sözlerime başlarken, hepinize saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyı bütünüyle incelediğimizde, çok büyük eksiklikler olduğunu 
görüyoruz. 

Öncelikle, bu vergi kanunu, bu Hükümetin getirdiği üçüncü vergi kanunu. Yani, üç yıl dol
madan üç tane vergi kanunu getiriliyor; oldukça düşündürücüdür. Öyle kanun metni ve şekli var 
ki, kanun metni, hazırlıksız, acele ve hedefsiz geliyor. Yani, vergi kanununun belli bir dönem için
de bir hedefi vardır; ekonomiyi belli bir noktaya götürecektir; belli kesimler vergilendiriliyordur, 
devlet gelirlerini artırıyordur. 

Şimdi, bu önümüzdeki kanun .tasarısı, bir yıla mahsus; bu, her şeyden önce vergi tekniğine 
ve düzenine aykırı bir noktadır. Yani, bu "Bir defaya mahsus vergi alıyorum" demektir. 

Bu, daha önce yapılmadı mı? Yapıldı. Varlık Vergisi olarak getirildi, bir defaya mahsus in
sanlarımız vergilendirildi; ama, o günün şartlarıyla bugünün şartlan çok farklıdır. 

Bence bu yönüyle; yani, gelen vergilerin bir defaya mahsus olması, belli bir hedefinin olma
ması, hazırlıksız ve acele kaleme alınmış olması dolayısıyla bu kanun tasarısının böyle geçirilme
mesi lazımdır. Elbetteki devletin gelirlerinin artırılması gerekebilir; ama, o zaman, vergi dışı olan 
sektörlere yönelinir; artı, belirli bir süre için üst gelir grupları vergilendirilebilir. Şimdi, burada 
böyle bir hedef yok. "Bir defaya mahsus olmak üzere vergi alacağım; şunlardan alacağım..." di
yor. Tarifler ve terimler fevkalade muğlak. 

Mesela, "ikinci konut" diyor. Şimdi, bilfarz diyelim ki, benim 5 milyarlık bir konutum var, 
bir de 100 milyonluk bir konutum var. hangisinden vergi alacaksınız?.. 100 milyonluktan alacak
sınız. Ben diyeceğim ki, "İkisi de benim değil mi? Ben bunda oturuyorum." Çünkü, kanun tasarı
sının metninde açıklık yok. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - 150 metrekare olandan alınacak. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — İkisi de 150 metrekare olabilir Boğaz'a nazır bir tane 

villam olursa, 150 metrekare olmaz, ama değeri 5 milyar olur, 
Şimdi, mesela "Net aktif vergisi" diyor, net aktiflerden vergi alacağız. Net aktiflerin tarifi, 

vergi alana bırakırsan şudur; "Efendim, bilançoda aktifleri görürüm, altındaki nazım hesaplar -ve
ya Fransızca transituar hesaplar- dediğimiz bu hesapları çıkarırım, gerisi net aktiftir" der. Bu işi 
ekonomiyle iştigal eden bir mühendise bırakırsanız, ona göre net aktif, sermayesidir, ihtiyatlarıdır, 
bir de, "belki karşılıkları da koyabiliriz" diyecek. Burada tariflerde de açıklık yok. 

Şimdi, bu kanun tasarısı, böyle acele, hedefsiz ve acele hazırlandığı için, ekonomide fevkala
de yanlış etkileşimi olacaktır. Hükümet olarak bununla neyi hedefliyorsunuz? "Efendim, bu sene
yi kurtarayım". Gelecek seneyi düşünmüyor. Neden?.. Çünkü, bu, bir yıla mahsus. Peki, bütçeyi 
Hükümet olarak'bu sene kendiniz hazırladınız, geçen bütçeyi de kendiniz hazırladınız, evvelkisini 
de kendiniz hazırladınız; üç bütçede hata yapıyorsunuz; "Bu bütçedeki bir hatayı varlık vergisiyle 
düzelteceğim" diyorsunuz... Peki, gelecek senenin garantisi nerede?.. Fevkalade yanlış olur. Bura
da esas hedef vergilendirmede. Tekrar ediyorum; vergilendirilmemiş olan sektör, yani ekonominin 
kayda alınması hamlesi olmalıydı; artı, üst gelir grupları tespit edilip onlar vergilendirilmeliydi. 
Yoksa, "Efendim, ücretliden de vergi alacağız. Bir defaya mahsus vergi alacağım. Emlak vergile
rini de bir defaya mahsus alıyorum demek doğru olmaz, bunların hepsi yanlıştır. 
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Bu düzenleme öyle bir durum gösteriyor ki, mükerrer vergilendirmeler var. Bir bankayı dü
şünün, bir şirket bankadan borç almış; şirket bilançosunda bu parayı pasifine geçmiş. Yani, şirket 
aldığı bu borçla bir şeyler almış; diyelim makine almış, veya stokları artmış. Yani, bu pasifin kar
şısında aktif de büyümüş. Bankanın da bu para, pasifinde ve aktifinde görülüyor. Şimdi, gidecek
siniz bankadan alacaksınız bunu, döneceksiniz bir de bu şirketten alacaksınız... Halbuki ortada ak
tifle ilgili bir şey yok. Yani, adamcağızın borcu var, kendi borcunu ödeyemiyor, bankaya gitmiş. 
Hem bankayı vergilendireceksiniz, hem alan şirketi vergilendireceksiniz.... Burada tarifler fevkala
de fülu. Bunları, biraz daha zaman ayırarak ve hedefini değiştirerek; yani orta vadeli, denilebilir 
ki, "beş yıl için ilave şu vergileri alıyorum; artı, ekonomiyi kayda alacak şu tedbirleri getiriyorum; 
götürülüğü sınırlandırıyorum; beş yıl için vergi affı olmayacak." Böylece bunu bazıları bilsinler. 
Tekrar ediyorum; bazıları "Bakın vergi affı yok, bu da beş yıl için bir sıkıntılı dönemdir..." diye 
düşünsünler. Zaten, şimdi stand-by yapacaksınız ve üç yıllığına yapacaksınız. Yani, stand-by ko
şulları olarak size, "Bir senede bu vergileri aldınız, afferin" demeyecekler ki... Stand-by'ı yapan, 
imzalayan hükümete neler dikte ettirecekler?.. Diyecekler ki, "Ücretlerde şu artışlardan fazla vere
mezsiniz. Tarım ürünleri desteklemesinde şu sübvansiyonları veremezsiniz." Size, mesela 50 tane 
madde yazacaklar, hepsine de boynunuz bükük, gidip boynunuzu uzatıp vereceksiniz. IMF, 
"Aman ne güzel, bir defaya mahsus vergilendirmiş bunlar; çok da iyi şeyler yapmışlar, ben bunun 
karşılığında yeşil ışık yakayım, bir milyar dolar para vereyim, başka bankalar da bunu örnek alsın, 
onlar da versin" demez ve fevkalade sıkıntıya girersiniz. 

Bana göre, bu tasarı tümüyle yanlıştır. Bunu çekin, IMF ile anlaşmanızı yapın, ondan sonra 
bunu orta vade için getirin; beş yıl için, en azından üç yıl için getirin; en azından, vergi tabanını 
genişletecek bir şey getirin. Burada, affedersiniz, yakalanmış kazın yolunmasından başka bir şey 
yok. Bunları burada düzeltebiliriz; net aktiflere bir anlam getiririz, ikinci konuta getiririz, falan... 
Ama, sonuçta, bunların hepsini düzenlesek bile, düzeltsek bile, hedefsiz bir şey bu. Bir yıllığına 
mahsus, bir defaya mahsus vergi... Bir defaya mahsusta, zaten bunun düzelmesi mümkün değil. 
Düzelseydi; ben size sorarım, derim ki, "Üç yıldır bütçe yapıyorsunuz, niye bütçenizi denk bağla
madınız, niye bütçe açıklarınız bu kadar oldu?" Diyecekler ki, "Efendim, eskiden geliyor." Hadi, 
bu mavalı, bu hikâyeyi dinledik o zaman adama, "Peki, 1995 ne olacak?" demezler mi? Yani, "Üç 
yılda denk bütçe veya bütçe tedbirleriyle ayağını yorganına göre uzatamayan adam, 1995'te uzata
cağını nereden garanti ediyor?" derler. Onun için, acele olarak hazırlanmış ve getirilmiş bu hedef
siz kanun tasarısı metnini geri çekelim, değiştirelim, o sırada da, zaten IMF ile yapacağınız anlaş-' 
manın ana hatları belli olur, buraya geldiği zaman doğru dürüst bir şey olur. Dersiniz ki, "Biz za
ten hükümeti idare edemedik, hukukî anlamda da bu mahcur demektir; yani, biz yapamıyoruz, gö
türdük teslim ettik, IMF şu şartları bize söyledi, biz de bunları uygulayacağız" Sebebi: "Bizim ar
kamızda DYP'de yüzde 21,5, SHP'de de yüzde 13; toplam 34,5 halk desteğimiz var. Biz IMF'ye 
teslim olduk, onun için de bu şartları getirip koyacağız" dersiniz. Bu noktaya nereden geldik : Bu 
noktaya, seçime hazırlanırken büyük bir seçim ekonomisi yaşayarak geldik. Önce, 6,5 milyar do
lan Merkez Bankasından plansız, programsız ve hedefsiz yok ettik. Bunu yapmamamız lazımdı. 

İkincisi, ekonomide kadro değişikliklerini çok sık yaptınız. Kendiniz insanları getirdiniz, ta
yin ettiniz, Uç ay sonra da attınız. Şimdi, hazırlanan metinleri -geçerse- bir başkası uygulayacak. 
"Efendim, bu, bürokraside olur" derseniz, bu olur işte. Hazırlayan ve uygulayacak olan farklı fark
lı insanlar olursa, hazırlamanın özünde yatan gaye kaybolmuş olur. Bir başkası gelir "Ben bunu 
böyle buldum böyle uyguladım" der ve anladığı biçimde uygular. 

Sayın Başbakan, bu konuda isterse -zannetmiyorum da- allâme-i cihan olsa bile zaman ayıra
maz, ekonominin dümeninde böyle günlük işleri yürütemez. 
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Ekonomiden sorumlu bir bakan değil, koordirie eden bir bakan var. Gene yanlış. "Sorumlu
sun" dersin, o bakan beceremezse bakanı değiştirirsin, "Bak işte o bakanı değiştirdim" dersin. Bu 
vergi düzenlemeleriyle -her şeyini kabul etsek- 70 trilyon toplam gelir sağlanacak. Açık ise bunun 
4 misli mi desem, 5 misli mi desem; artık açık artırmaya tabi. Bütçedeki rakamı alsanız 192 tril
yon. Bugüne kadar hiçbir bütçenin rakamı da gerçekleşmediğine göre, açık çok daha fazla. Yani, 
Anadoluda bir deyim vardır, amiyane tabirle, attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor. Bunları 
yapmamız lazım. 

Şimdi, bana göre, yeni bir kanun taslağı olmalı, bir de insanımızdan özveri isterken siz örnek 
olmalısınız; yani, öncelikle Hükümet örnek olmalı. Sayın Başbakan Amerika'ya giderken küçük 
uçağını kullanmadı, bu tasarruf olmadı, daha fazla masraf oldu. Bana kalırsa Sayın Başbakanın 
şöyle yapması lazım : "Ey aziz milletim, biz 8 aylık Hükümetiz; ama bu arada öyle bir şey oldu ki 
araba gitti çamura dayandı. Şimdi ben istiyorum ki, siz yardım edin, bu arabayı çamurdan çıkara
lım. Bakın ben özveriye başladım" der, uçaklarını satar; üç tane uçağı satsa 2,4 trilyon lira eder. 

Bir ay evvel bu kanun taslaklarını hazırlarken bakanlara makam arabası olarak tanesi 300 bin 
mark olan 25 tane Mercedes alıyoruz. ., . 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Gerçek mi bu? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Gerçek. 
Herkes bilir, her bakanın iki tane arabası varken, tanesi 300 bin mark olan bir araba daha alı

nıyor. Bir tane de Başbakana alındı ve toplam 8 milyon mark harcadılar. Ben, önce o özveriyi gös
termeliyim, demeliyim ki, "efendim, ben arabamı verdim, uçağımı verdim, villamı da verdim, siz 
de bir şey verin." O zaman millet verir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - O uçakları kim aldı? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Kusura bakmayın, bana kalsa, yalnız Başbakanın de

ğil, bakanların da evlerini vermesi lazım; çünkü, "bu işte sadece Başbakan suçludur" demek yanlış 
olur, bana göre, Bakanlar Kurulu suçludur. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) Uçakları kim aldı? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla)— Biz, uçağı satacağımızı söyledik. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) - Alan kim? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Son uçağı ben almadım, bizim Hükümet de almadı, 

siz aldınız üçüncü uçağı. 
Bizim zamanımızda uçak aldıysak işler tıkırında gidiyordu, dövizlerimiz vardı, gelirlerimiz 

vardı; her şeyimiz vardı. 14 bin lira olan dolar, bizim dönemimizde 30-42 bin liraya mı çıktı? 
Arabayı çamura dayadınız, bu arabayı çamurdan çıkarmak için kendiniz yardım etmiyorsunuz, 
"ey millet, toplanın, arabayı çamurdan siz çıkarın" diyorsunuz. Önce kendiniz özveride bulunun. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Doları kaç liradan aldınız?.. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bu soruyu bana sorarsanız, bu sorunun altında kalır

sınız. Doları 4 965 liradan bıraktık, 70'e bölerseniz ne eder? 70 defa arttı. 70'i 10 seneye böldüğü
nüzde, senede 7 kat artmış. Siz bir senede üç ayda doları ne kadar artırdınız? Otuz defa artırdınız, 
otuz; farkında değilsiniz. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen hatibe müdahale etmeyelim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Kaldı ki, bu hes'ap-kitap meselesini çok az arkadaşları

mız bizden iyi bilir. İçinizde hesap yapan vardır; ama onlar da, parti disiplini uğruna konuşamazlar. 
Yoksa, hesabı sizler de biliyorsunuz, bilmemek mümkün değil; ben de bilirim, onu söylüyorum. 

Arkadaşlar, eğer bu tasarıyı böyle yasalaştıracaksanız, birçok noktalarda biraz daha düzenle
meler yapmamız lazım. Mesela, arabadaki kasko değeri yerine, vergileme usulünde alışılmış te-
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rimleri kullanalım; yeni yeni terimler getirmeyelim. Artı, yeni getirdiğimiz terimleri tasarıda tarif 
edelim. Aksi halde, bunu maliyecilere bırakırsanız-hasbelkader benim de bir miktar maliyeciliğim 
var maliyeci bunu maksimize eder, yani, alacağı vergiyi maksimum yapar. Neden?.. Maliyeci, ge
lirleri yükseltmekle mükellef. Maliyeci, kanunu karşı tarafa uygularken, en fazla bedeli nasıl alı
rım, en fazla vergiyi nasıl toplarım diye düşünür; onun görevi o. Onun için bu yeni terimleri tasa
rıda tarif etmezsek, maliyeci, en güzel ve en yüksek vergiler nasıl toplanır; onu düşünür ve o şe
kilde tahsil eder. 

Ayrıca, bu kanun tasarısında tahsilatı hızlandırmayla ilgili bir hüküm getirmiyoruz. Bu da 
yanlış. Eğer, tasarı bütünüyle bir anlam taşıyacaksa -yani" hedefi yok" dedik, "acele hazırlanmış" 
dedik, hazırlıksız dedik- ama bu tasarıyı yasalaştırmaya Koalisyon Hükümeti karar vermişse, Ko
alisyon Hükümetinin ekseriyeti var, yasalaşır. Onun için, hiç olmazsa bazı düzenlemeler yapalım 
ve bunun içerisine tahsilatı hızlandırma maddelerini koyalım. Bunları yeniden düzenlemek şahsen 
görevim değil, teklif de edebiliriz; ama, yasayı iktidar çıkaracağına göre -inşallah muktedirdir- on
lara seslenmiş oluyorum. 

Özetlersem; bu, maalesef, kötü yönetimin neticesinde getirilen bir yıllık, bir atımlık barut. 
Bunu iyi kullanmazsanız, önümüzdeki yılları da mahvedersiniz. Yani gelecek sene tekrar, bu büt-
ÇÇ yine denk getirilemedi bir daha Yarlık Vergisi nevinden vergi getirelim derseniz bu, fevkalade 
yanlış olur. Bu hükümet zaten o zamana kadar yaşamaz, gider de, öteki hükümetleri bağlarsınız. 
Öteki hükümetleri bağlamanız da olmaz. Sizin göreviniz, ileriyi bağlamak değil, gününü kurtar
mak. Günü kurtarmak için bu düzenlemeyi getiriyorsunuz. Bu, gün kurtarmayı iyi kullanmanız la
zım. 

Şu andaki şekliyle günü iyi kullanma diye bir şey yok. Bu, Batı ülkelerinde hiç emsali olma
yan bir düzenleme. Birisi diyebilir ki, "Almanya'da Net Aktif Vergisi" var." O, bir defaya mahsus 
vergi değil, Kurumlar Vergisinin dışında bir başka vergi ve süreklilik arz ediyor. Batı ekonomile
rinde bir defaya mahsus aldım diye böyle bir şey yok. Batı ekonomilerinde olmayan bir şey. 

Bu tasarıda musir iseniz, ısrar ediyorsanız, terimlerin tarifini yapmakta fayda var; ama, be
nim tavsiyem, kanun tasarısının geri çekilmesi, yeni ve orta vadeli bir süre içinde geçerli olacak 
bir tasarı hazırlanması. Bu tasarıda ekonominin kayda alınması için gerekli şartları yerine getirme 
ve üst gelir gruplarını vergilendirme yönünde bir hazırlık yapalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKREM PAKDEMİRLÎ (Devamla) — Merkez Bankasıyla ilgili tasarıyı geri çektik, doğru

dur, acelesi yoktu. Zaten, gelecek seneden itibaren bir anlam taşıyor. Burada da acele etmeye ge
rek yok, onbeş gün - üç hafta kalsın; hiç olmazsa, önümüzdeki süreyi, Uç-beş yılı tanzim edebile
cek, vergi tabanını genişleten, üst gelir grubuna da ilave vergi getiren bir şekle dökelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 
Süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
5 Nisan günü açıklanan ekonomik önlemler uygulama planının bir parçası olarak, bugün ver

giyle ilgili bir kanun tasarısı üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor. 648 sıra sayılı Ekonomik 
Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasıyla İlgili Ka
nun Tasarısıyla, yine yeni birtakım vergiler gelmektedir. "Ekonomik denge vergisi" adı altında 
yeni bir vergi geliyor, net aktif vergisi geliyor, ek gayrimenkul vergisi.geliyor, ek motorlu taşıtlar 
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vergisi geliyor, Damga Vergisi Kanununda, Harçlar Kanununda Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanununda ve Katma Değer Vergisi Kanununda da değişiklik getiriliyor. Bu düzenlemeyle, mü
kellefler üzerindeki vergi yükleri ağırlaştmlmaktadır. Yapılan değişikliklerin ve getirilen bu vergi
lerin çoğu da kalıcı nitelikte değil, 1994 yılını kurtarabilmek için bir defaya mahsus olmak üzere 
alman vergilerdir. 

Yani, bu bir vergi reformu değil. Dört ay önce Mecliste görüşmüş olduğumuz "vergi reform 
paketi" diye takdim edilen değişikliklerde olduğu gibi, bunu da "vergi reform paketi" diye takdim 
etmemiş olmaları, en azından olumlu bir gelişmedir diye düşünüyoruz. Evet, bu, bir defaya mah
sus olmak üzere getirilen, ek külfetleri düzenleyen bir kanun tasarısıdır. Doğrudan doğruya 1994 
yılını kurtarmaya yöneliktir. Çünkü, ekonominin tamamını düzeltmeye, ekonomik istikran sağla
maya yönelik bir amacı taşıyor olsaydı; böylesine geçici, bir defaya mahsus vergiler yükleyen bir 
tasarıyla Genel Kurula, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelinmezdi. Hükümet, neden böylesine 
bir defaya mahsus külfetle Meclise gelmiştir? Bunun gerekçesi, 5 Nisan tarihli uygulamalarla ilgi
li paket takdim edilirken açıklanmıştır. Denilmiştir ki "Kamu ekonomisi zor durumdadır, kamu 
açıkları artmıştır, devletin gelir-gider dengesi bozulmuştur, gelir-gider dengesini kurmak ve eko
nomiyi istikrarlı hale, denge noktasına getirmek lazımdır." 

Bununla birlikte, iç ve dış borçlann faiz ödemelerinin, kamu kesimi üzerinde büyük bir yük 
oluşturduğu da ifade edilmiş, dış açıkların artık dayanılmaz boyutlara ulaştığı, kamu kesimi borç
lanma gereğinin arttığı ifade edilmiş, bir an önce tedbirler alınmazsa neticede daha büyük sıkıntı-
lann, daha büyük ekonomik krizlerin Türkiye'nin gündemine gireceği, "hiperenflasyon" denilen 
yüksek oranlı enflasyonlara ulaşılacağı, işsizliğin daha da artacağı ve diğer taraftan da ekonominin 
durgunluğa ulaşacağı ifade edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine girişini 
ifade eden bu olumsuzlukları ortaya çıkaran kimdir? Bu olumsuzlukları ortaya çıkaran, doğrudan 
doğruya şu anki mevcut Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partidir. İki yılı aşkın, üç yı
la yaklaşan bir dönem içerisinde icrayı hükümet eden bu koalisyonun, nihayet Türkiye'yi getirdiği 
nokta, geçici tedbirlerle kamu maliyesini ayakta tutabilme telaşıdır, endişesidir. Eğer bütçe açıkla
rından şikâyet ediliyorsa, kamu açıklarının artık dayanılmaz düzeylere ulaştığı ifade ediliyorsa, 
bunun da sorumlusu bu Hükümettir Nitekim Hükümetin devralmış olduğu bütçe açığı rakamı, 
1991 yılı için 33 trilyon liradır; fakat DYP-SHP Hükümetinin her yılı, bir önceki yıldan daha bü
yük bütçe açıklarını, daha büyük kamu açıklarını Türkiye'nin gündemine sokmuştur. 1992 yılında 
47 trilyon lira olarak ortaya çıkan bütçe açıkları 1993 yılında 122 trilyon lira olarak kapanmış, da
ha dört ay önce bu kuruldan geçen 1994 yılı bütçesinde de açıklar 192 trilyon lira olarak hedeflen
miş; fakat, bu hedefin tutturulamayacağı da şimdiden anlaşılmıştır ve kesinleşmiştir. 

Şimdi, bütçe açıklarını bu denli azdıran, artıran, maliye politikaları itibariyle, uygulamış ol
duğu para politikaları itibariyle, ekonomideki bütün dengeleri altüst eden bu İktidarın, böylesine 
bir geçici tedbirle Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesinin anlamı, kendisini ayakta tutma ça
basının ötesinde, ekonominin geneliyle ilgili Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir kaygıyı şu an yaşa
madığını göstermektedir. (RP sıralarından alkışlar) 

Eğer, maksat, Türkiye'nin geleceği ise ve eğer maksat, ekonomideki bozulan dengeleri dü
zeltmek ise, 1994 yılı için gelir sağlayıcı; ama, 1994 yılından sonra dengelerin nasıl kurulacağıyla 
ilgili bir fikri ihtiva etmeyen böylesi geçici tedbirleri ihtiva eden bir tasarıyla buraya gelinmezdi. 

Bu iktidar, aynı şekilde kamu açıkları dışında dış ve iç borçlardan şikâyet ediyor ve "bütçe 
gelirlerinin oran itibariyle büyük bir kısmı devletin borç ve faiz ödemelerine gidiyor" diyor. An
cak elimizdeki rakamlar da bu durumun sorumlusunun, suçlusunun veya en azından mesulünün 
mevcut İktidar olduğunu ortaya koymaktadır. Devralmış oldukları 48 milyar dolarlık dış borcu 70-
80 milyar dolar düzeyine çıkaran mevcut İktidardır. Aynı şekilde, Hükümeti devraldıklarında 
Türkiye'nin iç borçları 88 trilyon lira idi, Şubat ayı itibariyle iç borç miktarı 400 trilyonu aşmış 
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durumdadır. Devralmış oldukları dış borçları ise 4,5-5 kat artırmış olan bir İktidar, bir taraftan faiz 
ödemelerinden şikâyet ediyorsa yükselen, azgınlaşan dış ve iç borç ödemelerinden şikâyet ediyor
sa ve arkasından da geçici tedbirleri ihtiva eden bir tasarıyla Meclis gündemine geliyorsa, kendi 
içinde, kendi söyleminde tutarsızlıkları taşıdığını da bilmelidir ve kabul etmelidir. 

Aynı şekilde dış ticaret açıklarından şikâyet eden bu paketi Meclis gündemine getirme zorun
luluğunu ifade eden İktidarın, 1993 yılı itibariyle de dış ticaret açığını 15 milyar dolara çıkardığı 
hepimizin bildiği bir gerçektir. Dış borçlar, cumhuriyet tarihimizin en yüksek noktasına gelmiş, iç 
borçlar cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına gelmiş; iç ve dış borç ödemeleri, faiz ödemeleri, 
cumhuriyet tarihinin en üst noktasına gelmiş; dış ticaret açığı konusunda rekor kırılmış ve devalü
asyon oranı itibariyle de mevcut Hükümet bir rekor kırmış ve sonra da gelip, ekonomideki denge
leri düzeltmekten bahseden bir paketle, programla buraya çıkmaktadır. 

Bunlar, baştan sona kadar kendi çelişkilerinin ifadesidir. Bakın, 5 Nisan 1994 günü Sayın 
Başbakanın "Ekonomik Önlemler Uygulama Planı" diye takdim ettiği pakette, ilk cümleler arasın
da,, bir yandan kamu gelirlerini artırıcı tedbirler yürürlüğe konulurken, diğer yandan, "kamu harca
malarının kısıtlanması yönündeki tedbirler taviz verilmeden uygulanacaktır" deniliyor; ama önce
likle kamu gelirlerini artırıcı tedbirlerin bir ifadesi olarak, bir vergi paketiyle gündeme giriliyor, 
fakat kamu harcamalarının hangi yollarla azaltılacağı konusunda net bir sinyal henüz ortaya çık
mış değil. Üstelik Sayın Başbakan Amerika Birleşik Devletlerine gidiyor, orada IMF yetkilileriyle 
görüşüyor ve dış kredi bulmak için büyük bir çaba, büyük bir gayret içerisinde olduğunu alenen 
ifade ediyor. Halbuki, bu paketin arkasından gelen cümlelerde, "açıkları kapatmak için borç alıp 
daha sonra alman borcun faizini ödemek için tekrar borçlanma kısır döngüsüne son verilecektir" 
deniliyor. 

Aynı paragraf içerisinde, bir yandan kamu gelirlerinin artırılacağı, diğer taraftan da borç alıp, 
borç ve faiz ödeme kısır döngüsüne son verileceğini ifade eden Sayın Başbakan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bir vergi paketi sunarken, birkaç gün önce Amerika'da döviz bulabilmek için, 
kredi bulabilmek için dolaşıyor. 

Tek bir paragraftaki ifadeler içerisinde bile ne denli büyük bir çelişkinin, tenakuzun bulundu
ğu açıkça görülmektedir ve sezilmektedir. 

O halde diyoruz ki; geçici tedbirlerden vazgeçin. Kamuoyunu oyalamaktan, vakit harcamak
tan vazgeçin. Gerçekten bugün Türkiye'de bütün ekonomik dengeler, bu İktidarın sayesinde bo
zulmuştur. Fiyat istikrarı kalmamıştır, enflasyon oranları yükselmektedir. DYP, 20 Ekim seçimleri 
öncesinde kamuoyuna, gazetelerde verdiği ilanlarla 500 gün sonra enflasyonu yüzde 30'lara, daha 
sonra yüzde 10'lara indireceğini ifade etmişti, Hükümet programlarına da enflasyonu indirmeyle 
ilgili ifadeleri yerleştirmeyi ihmal etmemişti; fakat, devralmış olduğu enflasyon oranlarını bile bu
gün artırmaktadır. 1994 yılı enflasyon oranının yüzde 100'ü aşacağı şimdiden bilinmektedir. Daha 
önce çıkarılan pakette bile gecikme zammı oranını yüzde 100'ün üzerine çıkaran bu İktidarın, da
ha başlangıçta enflasyon oranını ilan etmiş olduğunu da görmekteyiz. 

Yani, neyi anlatmak istiyorum; fiyat istikran bozulmuş, dış ticaret istikran, dengesi bozul
muş, iş piyasasındaki istikrar bozulmuş, işsizlik her geçen gün artıyor ve bu İktidar arada bir Mec
lise ekonomiyi ilgilendiren birtakım paketleri takdim ederken, bu paketler sayesinde ülke ekono
misinin düzlüğe çıkacağı, bütün dengelerin tekrar kurulacağı ve Türkiye'nin 2 000'li yıllara güçlü 
bir şekilde gireceğini ifade ediyor. Fazla uzaklara gitmeye gerek yok, 1994 yılı bütçesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşüldü, hep beraber izledik ve bu bütçe henüz yürürlüktedir. Bu pa
ketle ortaya konulan tedbirlerin dört ay önceki bütçe Meclise geldiğinde niye düşünülmediğini bu 
İktidara soruyoruz. Birtakım tedbirlerden bahsediyorlar, bu tedbirleri, dört ay önce niçin düşün
mediler? Birtakım kamu gelirlerini artırıcı önlemlerle buraya geliyorlar, bu tedbirleri dört ay önce 
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niçin düşünmediler ve aradan dört ay geçtikten sonra bugün, kendi bütçelerini inkâr edercesine* 
daha önce getirdikleri vergi reform paketini inkâr edercesine; fakat aynı üslupları tekrar ederek, 
nasıl, hangi yüzle, hangi cesaretle bu Meclise geliyorlar, bu tasarıları getiriyorlar. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Bu pakette fark var, gazetelere ilan vermediler(î) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Bu pakette gazeteye ilan yok, bunu kabul ediyoruz; 

ama, bundan jinceki paket, vergi reform paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışılırken, ga
zetelere vermiş oldukları ilanları hepimiz hatırlıyoruz. Milyarlarca lirayı birtakım basm-yayın ku
ruluşlarına vermek suretiyle, altında ikincil amaçlar taşımak suretiyle Türkiye'nin bir ekonomik 
terör ortamına sürüklendiğini, devletin gelirlerinin, giderlerini karşılayamaz hale geldiğini bu İkti
dar ilan etmiştir ve eğer dört ay önce Meclise getirdikleri vergi reform paketi, Mecliste kabul edil
mezse, bu ekonomik terörle baş edebilmenin mümkün olmadığını da ilan etmişlerdir ve aynen 4 
Nisan kararları Türkiye'de deklâre edilirken hangi vaatlerde bulunmuşlarsa, aynı vaatleri, daha 
önce aralık ayında gündeme giren Vergi Reform Yasasında da deklâre etmişlerdir. Bakın, Sayın 
Başbakan, daha önce bu Meclisten geçen vergi yasalarıyla ilgili -ki, kendilerinin "Vergi Reform 
Yasa Tasarısı" dedikleri tasarılar Meclisten geçerken -İstanbul'da yapmış olduğu basın toplantı
sında, bu tasarının ne kadar önemli olduğunu kamuoyuna duyurmuşlardır ve demişlerdir ki, "Eğer 
bu Vergi Reform Yasa Tasarısı Meclisten geçmezse, kabul edilmezse, bu reformu yapamazsak 
enflasyon oranı 1994 yılında yüzde 78 olacaktır." 

Bu Vergi Reform Yasası Meclisten geçtiği halde, bugün enflasyon oranı yüzde 100'ün üzeri
ne çıkmaktadır, verilen hedef tutmamıştır. 1995 yılında enflasyonun yüzde 95 olacağını, 1996 yı
lında yüzde 137 olacağını ve 2001 yılında da enflasyon oranının yüzde 500 olacağını söylemişler
dir. "Eğer bu Vergi Reform Yasa Tasarısı Meclisten geçerse enflasyon oranı düşecektir, bize gü
venin, destek verin" demişlerdir; fakat aradan dört ay geçtikten sonra, dört ay önce söylenenlerin 
hepsi unutulmuş, terk edilmiştir. Gene, yeni bir paketle buraya geliniyor, "Eğer bu paket uygulan
mazsa, enflasyon oranı azgınlaşacaktır, dış ticaret açıklan artacaktır, işsizlik korkunç boyutlara 
ulaşacaktır" deniliyor. Böylesine bir İktidara kamuoyu güven duyabilir mi, iş çevreleri güven du
yabilir mi, ekonomik birimler güven duyabilir mi, işsizler iş edinebileceklerine kanaat getirebilir
ler mi, enflasyonu izleyen, takip eden, enflasyonun sıkıntısı altında yaşayan vatandaşlar bu İktida
ra güven duyup enflasyon oranının azalabileceğini düşünebilirler mi? 

Gene, aynı şekilde, eğer bir vergi reformu yapılmazsa büyümenin duracağını, ekonominin 
daralacağını ifade etmişlerdir, şemalar halinde çizmişlerdir; fakat, gene dört ay sonra bugün tartış
tığımız paketin bir parçası olan tasarıda da aynı şeyler ifade edilmektedir. 

Gene aynı şekilde, kişi başına millî gelirin düşeceği, kamu açıklarının artacağı, işsizliğin da
ha da fazlalaşacağı gibi, pek çok konu, "vergi reform yasa tasarısı" diye takdim ettikleri tasarı gö
rüşülürken de, Hükümet çevreleri tarafından, sayın bakanlar tarafından, Başbakan tarafından sü
rekli tekrar edilmiştir, ifade edilmiştir; fakat, aradan fazla bir süre geçmediği halde bir bütçe yılı 
dahi geçirmediği halde, yine bir başka vergi yasa tasarısıyla buraya geliniyor ve deniliyor ki : 
"Eğer bu vergi yasa tasarısı buradan geçmezse, ekonominin dengelerini tutturmak mümkün değil
dir, istikrarsızlık ortaya çıkacaktır, bütçe açıkları artacaktır ve neticede de önce kamu ekonomisin
deki sarsıntı büyüyecek, bu sarsıntı genel ekonomik dengeleri de bozacaktır, her şey kötüye gide
cektir." Fakat, artık bu tekrar edilen ifadelerden herkes anlamıştır ki, 60 milyon da anlamıştır ki, 
bu paket Meclisten geçmediği takdirde değil, bu iktidar devam ettiği sürece bütün ekonomik den
gelerin bozulması daha da devam edecektir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, günü kurtarmak için buraya gelen-bütürrtasanlarda... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şener, size 1 dakikalık süre daha veriyorum, lütfen bitirin; çünkü madde

ler üzerinde bol bol konuşacaksınız. 
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Buyurun efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Verdiğiniz 1 dakikalık süre için teşekkür ediyorum 

Sayın Başkan. 
... o kadar büyük çelişkiler var ki, daha 5 Nisan günü takdim edilen pakette, bu plan uygulan

dığı takdirde, bütün kamu gelirlerindeki yıllık artışın 65 trilyon lira olacağı ifade ediliyor. Bu tab
lodan özel gelir ve fonları çıkardığınız takdirde, 50 trilyon liralık bir gelir artışı ifade edilmişken, 
aradan iki üç hafta bile geçmediği halde, şimdi tartıştığımız ekonomik denge için yeni vergiler ih-
dasıyla ilgili tasarıyla alakalı olarak yapılan açıklamalarda, 70 trilyon liralık... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen bağlar mısınız... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — ... bir ek gelirden bahsediliyor. Şunu ifade etmek isti

yorum : Pek çok örnek vermek mümkün, tek tek burada sıralamak mümkün, İktidarın çelişkileriy-
le ilgili örnekleri sürekli artırmak mümkün; ama, bir hafta önce söylediği sözlerinin bile bir hafta 
sonra geçerliliğini yitiren, bir hafta öncekiyle sonraki sözleri arasında uyum ve insicam bulunma
yan bir iktidarın, kamuoyuna, Meclise güven sağlayacağını düşünebilmek mümkün değildir. 

Tasarıyla ilgili diğer görüş ve düşüncelerimizi maddeleri üzerindeki konuşmalarımız sırasın
da ifade edeceğimiz için, sözlerimi burada tamamlıyor ve sayın üyelere saygılarımı sunuyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
SHP Grubu adına, Sayın Nihat Matkap; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika, Sayın Matkap. 
SHP GRUBU ADINA NÎHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 

Ekonomik Denge için Yeni Vergiler İhdası İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun Tasarısına ilişkin Grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulun
maktayım. Sözlerime başlamadan önce, Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Tenkit mi edeceksin, müdafaa mı?.. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Yalmz, sunuşuma geçmeden önce bir hususu arz etmek is

tiyorum : Şu an biz İktidar ortağıyız. Ben şahsen muhalefet sözcüsü olsam hem eleştiririm hem de 
beğenmediğim uygulamalann seçeneğini beraberinde anlatınm; fakat, dikkat ettim, Sayın Şener 
20 dakikayı aşkın bir süre zevkle eleştirdi; ancak bir alternatif de sunmadı. Bence bu büyük bir ek-.__'. 
siklik. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Çözüm arıyor... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Bu tasannın amacı, ülkemizde 1980'li yılların ikinci yarı

sından itibaren sürekli bir artış eğilimine giren ve günümüzde ekonomiyi tıkanma noktasına geti
ren kamu finansman açıklannın aşağılara çekilmesidir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Yine 1980'e doğru gittin. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Sayın Şener hiç gitmedi, ben biraz gideyim... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Kamu finansman açıklarının azaltılması, enflasyonun düşü

rülmesi, dış ticaret açıklarının kapatılması, kamunun ekonomi içindeki yerinin yeniden tanımlan
ması ve sonuç olarak, ekonominin yeniden istikrara kavuşturulması amacıyla alınması gereken 
tedbirlerin en önemlilerinden biri de vergi gelirlerini artırmaktır. 

Önümüzdeki tasarıyla ihdas edilmek istenen vergiler ve yapılması hedeflenen değişiklikler, 
ekonomideki olağanüstü koşullar nedeniyle bir defaya mahsus tasarlanmıştır. 
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Tedbirlerin zorunluluğuna inanmakla beraber, bu tedbirleri soluk aldırma tedbirleri olarak 
değerlendiriyoruz. Aslında yapılması gereken, vergi gelirlerimizin, tüm kamu harcamalarımızı 
karşılayacak bir düzeye getirilmesidir. Ancak, yine de 1994 yılı için elimizdeki olanaklarla vergi
leri artırabilecek, önemli bulduğumuz, yararına inandığımız, kolaylıkla karar verebilecek iki husus 
daha vardır. Birinci husus, yüzde 50 ve yüzde 70 olarak uygulanmakta olan peşin vergi oranlan-
nın yüzde 100'e çekilmesidir. İkinci husus ise şudur : -bu hususu çok önemsediğimizi arz etmek 
isterim- Menkul sermaye iratlarında, halen sıfır olan stopaj oranlannı yüzde 20'ye yükseltmek, di
ğer stopaj uygulamalarında da, ölçülü olarak belirli yükselmeleri gerçekleştirmektir. 

Vergi toplamada adil olan sistem, çok kazanandan çok az kazanandan az vergi almaktır. Ko
şulların gerektirmesi halinde, toplum kesimlerinden ekonomik özveri istendiğinde, bu özveriye, 
kesimler, güçleri oranında katılmalıdırlar. Emekçi kesim, fiyat artışlan sonucunda, ister istemez 
özveriye katılmıştır. Ülkemizin ekonomik koşulları bu özveriyi zorunlu kılmıştır. îşte, şimdi Par
lamento olarak yapmamız gereken; toplum kesimlerinden istediğimiz özveriyi tüm kesimlere, 
hakkaniyetli ve dengeli dağıtmaktır. Tartışılması gereken konu budur. Hiç kimse isteyerek vergi 
vermez, isteyerek özveride bulunmaz ve alışık olduğu sistemin dışında bir özveri istenmesi karşı
sında herkes tepkisini koyar. 

En çok tartışılan Net.Aktif Vergisiyle ilgili olarak görüşlerimiz şunlardır : Vergi tekniği açı
sından, Net Aktif Vergisi tartışmaya açıktır. Ancak, bu düzenlemenin adı vergi değil, özveridir; 
böyle değerlendiriyoruz... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Haraçtır!.. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Bu bakımdan, tasanda tanımı yapılan Net Aktif Vergisi, 

mükelleflerin özveriye katılma oranını belirtiyor. Önemli olan, bu kesimin bu özveriye katılımını 
sağlamaktır. Kaldı ki, Koç, Sabancı ve diğer yüksek gelir grupları sözcüleri, bu özveriye katıla
caklarını, yapılan toplantılarda, sorumlulara beyan etmişler ve hatta kamuoyuna deklare etmişler
dir; her zaman belli bir özveriye hazır olduklarını da kamuoyuna çoğu zaman açıklamaktadırlar. 
Önemli olan, bunun hayata geçmesidir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Vergi alınır, verilmez! 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Motorlu taşıtlarla ilgili düzenlemede ise, yolcu ve yük taşı

macılığında kullanılan araçlardan ek bir vergi alınmaması çok doğru olmuştur. Diğer yandan, tica
rî işletmeye dahil olsun olmasın, bu kapsam dışında kalan araçlardan vergi alınması hiçbir tepki 
getirmemektedir ve getirmemelidir. Zira, bu vergi kapsamına girecek araçlar genelde binek oto
mobiller ve lüks otomobiller olacaktır. Kaldı ki, kasko değeri 500 milyon lirayı geçen araçlardan 
yüzde 4'lük, 1 milyar lirayı geçen araçlardan yüzde 8'lik, bir defalık vergi alınması kamuoyunca 
da olumlu karşılanmıştır. 

Yine, Ek Gayrimenkul Vergisi de olumlu bir düzenlemedir. Ancak, tapu kayıtlarının bil
gisayara geçirilmesi hususu kendini burada bir kez daha göstermiştir. Eğer tapu kayıtları merkezî 
bir bilgisayara alınmış olsaydı, bu konuda resen de tarhiyata gidilebilinirdi. Zira, bu uygulamada, 
vergi dairelerini veyahut bu konuyla ilgili belediye birimlerini önemli sıkıntılar beklemektedir. 

Tasarının 7 nci maddesindeki beyanname verilmesiyle ilgili husus üzerinde Plan ve Bütçe 
Komisyonunda yapılan değişiklikle, net aktif toplamı 10 ile 50 milyar lira arasında ve gayri safî 
hâsılat tutarı 30 ile 150 milyar lira arası olan mükellefler için, doğruluk raporunun serbest 
muhasebeci malî müşavirlere aşan miktarları için ise bu raporun yeminli malî müşavirlere düzen-
letilmesi hususu takdire değerdir ve bu husus vergi gelirlerini de artıracaktır. Bu husus, aynı 
zamanda, Hükümetimizin, demokrasinin temel kurumu olan meslek örgütlerine de verdiği önemi 
göstermektedir. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Yeminli malî müşavirler daha çok para alacak. 
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NİHAT MATKAP (Devamla) — Hayır, zaten bu, yüksek gelir gruplarından alınıyor ve 10 
milyar liranın altındakilerden de istenmiyor. Vergi toplanması açısından da bu örgütün gelişmesi 
çok önemlidir; bunu defalarca da vurguladık. Bu nedenle, komisyona ve Hükümete teşekkür edi
yoruz. 

Tasarının tümüne Grup olarak katıldığımızı ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Matkap. 
Şahsı adına Sayın Gürol Soylu; buyurun efendim. Sayın Soylu, süreniz 10 dakikadır efen

dim. 
GÜROL SOYLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bir gerçeği bilmemizde yarar var : Şimdi, demokratik rejimlerde, az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin siyasî istikrar sağlamadan ekonomik istikrar sağlaması 
mümkün değildir. Bu gerçeği bilmemizde yarar var. 

Şimdi, halktan tasarruf etmesini istiyoruz ve bu tasarrufa dayalı vergi istiyoruz. Parlamen
tonun durumuna bakıyoruz, kimse yok... Sayın bakanlar yok, Sayın Başbakan yok, siyasî istikrarı 
sağlayacak sayın parti liderleri de yok... Gönül arzu ederdi ki, bu vergi yasası çıkarılırken, herkes 
dağarcığındaki bilgileri döksün; elbette, bilhassa parti liderlerinin dökmesi lazım... 

, HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Muhalefet var İktidar yok. 
GÜROL SOYLU (Devamla) — Hepsi için söylüyorum. 
Dolayısıyla, daha uygun ve halkın inanacağı bir vergi yasası çıkmış olsun. 
Ek vergilerin alınabilmesi için, bir kere, halkın inanması lazım, bu vergilerin nasıl alınacağını 

bilmesi lazım, toplanan vergilerin nereye gideceğini tahmin etmesi lazım. Türk Milleti, hakikaten 
özverili bir millettir. Geçmişi bir araştıralım; İkinci Cihan Harbinde, bu millet, Varlık Vergisiyle, 
varını yoğunu getirip verdi. Niye verdi; inandığı için verdi. 1974 yılında, Kıbrıs Barış Harekâtın
da, Hükümet hiçbir şey talep etmedi; ama, 4 tane koyunu olan 1 'ini götürüp teslim etti kay
makamlıklara. Demek ki, inandırmak gerekir insanları, halkı. 

Ben şahsen inanmıyorum. Niye inanmıyorum; şöyle söyleyeyim size : Kamu bankalarının 
bugüne kadarki batık paralarını toplasanız, bu 70 trilyon liradan fazla eder; gelin bunu toplayalım. 
Hatta, şu Hükümet döneminde -samimiyetimle söylüyorum- kamu bankalarının, gerek medyaya 
gerek bazı iş çevrelerine verdiği batık kredileri toplayın gene bu ülke kalkınır. Ülkenin şu garip
liğine bakınız : Bir Başbakan, Hükümet yetkilisi çıkıyor "bankalarda hiçbir tehlike yoktur" diyor, 
vatandaş da gidip parasını çekmiyor; bazı kişiler gidip el altından çekiyor ve ertesi gün banka 
batıyor!.. Dün, borsada, Marbank'ın hisseleri tavan oluyor, Hükümetin beyanı karşısında his
selerini satan satıyor, bugün de "Marbank battı" diyorlar!.. Şimdi, böyle bir ülkede vatandaştan 
özveri bekleyebilir misiniz değerli arkadaşlarım?! 

Türkiye haritasını açalım; bakıyoruz, coğrafî yapısı çok düzgün, yeraltı zenginlikleri mükem
mel; iş yatırımı mükemmel, işgücü mükemmel, çalışan nesil genç, taze ve bilgili. Peki, bu ülke 
niye bu duruma düşmüş; gayet açık; demek ki, bizi bugüne kadar idare edenler iyi idare etmemiş. 
Dolayısıyla, bu özveriyi önce onların göstermesi lazım; varislerinin göstermesi lazım. Bu duruma 
ben getirmedim ki... 100 trilyon liralık iç borcu iki yıl içerisinde 400 trilyona çıkardınız. Size kim 
söyledi, gecede yüzde 1 000 faiz verin diye?! Ben bu ekonomistlere "elinize kâğıt kalem alın, yüz
de 1 000 faizi yazın" desem yazamazlar. Yüzde 1 000 faiz olur mu; kimin günahı bu? Ondan son
ra da, gelin, vatandaştan vergi isteyin!.. Ben, bu paraların nereye gideceğini bilemiyorum. 70 tril
yon lirayla ne olur; çalışanların iki aylık maaşını ödersiniz. Bu durumdan benim endişem var. 

Gayrimenkul Vergisine bakınız : -Hükümetin teklifinde bu yok, yine Plan ve Bütçe Komis
yonu üyelerini kutluyorum, bu hususu getirmişler- "150 metrekareyi geçmeyen yapının bir 
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tanesinde vergi alınmayacak." Yahu, bunu böyle yapmayın, buna insanlar inanmaz, benim inan
madığım gibi. Birkaç evim olmasına rağmen söylüyorum bunu. En azından, atıl halde duran şu 
yazlık hadisesine gerçek bir vergi getirelim veyahut da "150 metrekare" şeklinde yazmayın da, 
birden fazla evi olanlar, asgari tutarı olan için ek vergi ödemesinler hiç değilse, bu şekilde yazın; 
insanlara biraz daha güven vermiş olursunuz. 

SHP sözcüsü değerli arkadaşım, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisini savundu; ben de savun
muyorum. Niye; "yolcu ve yük taşımacılığında kullanılandan almayalım" deniyor. Peki, bu ver
giyi almayalım, pek bir şey de tutmuyor zaten; araç başına 3-4 milyon lira vergi alacaksınız. Bun
lar, yolcu taşıma ücretlerine zaten zam yaptılar; bu vergiyi düşünerek mi yaptılar; hayır. Örneğin, 
Varan Turizm, Ulusoy Turizm, Bosfor Turizm... Bunlar kâr etmiyor mu, ediyor; yollan yıprat
mıyor mu, yıpratıyor. Bunlardan neden vergi alınmasın?! 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Net Aktif Vergisi alacaklar onlardan Gürol Bey. 
GÜROL SOYLU (Devamla) — Hayır, şirket olarak alacaklar. Eğer, gerçekçiliği varsa, 

memurun bir tek arabasına getiriyorsanız... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Memurun bir 

arabasına yok; kasko değeri 500 milyon liranın üzerinde olanlardan alınacak. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efendim. 
GÜROL SOYLU (Devamla) — Doların bugünkü kuruyla, 500 milyon liranın altında araba 

kalmadı efendim. 
"Ticaret erbabının araçlarından almayalım" diyorsunuz. Zaten ticaret erbabı, müessesesinin 

adına aldığı arabayı eşinin, çocuğunun hizmetine verir. Bundan da vergi almıyorsunuz; bu da bir 
şey tutmayacaktır belki; ama gerçekçiliği yoktur kanımca. 

Sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum : Bu 70 trilyon lirayla ve böyle, inandırıcılığı ol
mayan vergi tasarılarıyla hiçbir şey olmaz; halkın güvenini iyice kaybedersiniz. Ben, bir muhale
fet partisi milletvekili olarak partimi de aşarak seve seve danışmanlık yapmaya hazırım; 
Hükümete buradan sesleniyorum : 450 trilyon lira olan bu iç borcu, hiçbir dar gelirliden vergi adı 
altında tasarruf talep etmeden, ülkenin özkaynağını ve yağmalanan servetini kullanarak, üç yıllık 
periyotta geri toplamanız mümkündür. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soylu. 
Sayın Milletvekilleri, alınan karar gereğince, saat 20.00'de toplanmak üzere birleşime ara 

veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.50 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER: İlhan Kaya (İzmir), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

. -© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin 3 üncü Oturumunu açıyo
rum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

29. - Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı : 648) 
(Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi 
Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runun tümü üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Söz sırası, Sayın Cevat Ayhan'da; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 648 
sıra sayılı, Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile İlgili Kanun Tasansı üzerinde şahsım 
adına söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı ne getiriyor; bu kanun tasansı bir yığın vergi getiri
yor, nedir bu vergiler: Malî denge vergisi, matrah üzerinden alınan yüzde 10; net aktif vergisi ve
ya net aktifler ya da gayri safi hâsılat üzerinden alınan vergi -belli nispetlerde değişik olarak- ek 
Gayrimenkul Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, KDV, akaryakıt ve bir
çok vergiler. 

Bu tablo neden ortaya çıktı; bu Hükümet gelir gelmez 1992'de bir vergi kanunu getirdi ama, 
vergi affeden bir kanundu bu. Bu kürsüde basında ve muhtelif çevrelerde o zaman bu çok tartışıl
dı. Trilyonlarca liralık vergi affedildi, cezalarını affetti. Cezasını affetmek vergiyi affetmektir. Bu
gün, vergisini ödemeyen, kasten Ödemeyenler var; bunlar çok yaygın bir şekilde, vergiyi ucuz kre
di olarak kullanıyorlar ve ödemiyorlar. Siz Cezaları ne kadar artırırsanız artınn ödemiyorlar; zira, 
enflasyon ve faizler, sizin cezalannızın çok üzerinde gidiyor. Ayrıca, takip keyfiyeti de yok. Mali
ye Bakanlığımız ve teşkilatı acz içinde, bunlann üzerine gidemiyor. Burada daha önceleri sayın 
bakanlar da, bir merhum bakan da aynı şeyi ifade etmişlerdi önceki hükümetler zamanında, de
mişlerdi ki, "Biz vergi mükelleflerinin yüzde 2'sini - 3'ünü kontrol edebiliyoruz, yüzde 97 -
98'inin sütüne kalmış" nerede o süt, nerede o vergi?.. 

Neden bu ek paket önümüze geldi ve neden bu kadar acele geldi; bakın burada Plan ve Bütçe 
Komisyonunun Raporunun başında tarih var. Bu tasarı ayın 13'ünde Meclise gelmiş, aynı gün he-
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men Plan ve Bütçe Komisyonuna intikal etmiş ve ayın 14'ünde de hemen çıkmış ve Genel Kurula 
sevk edilmiş. Tabiî, araya normal hafta sonu tatili girdiği için, bu tasarıyı bugün görüşüyoruz. 

Bir vergi paketi bu kadar alelacele getirilir mi? Siz 2,5 senedir Hükümetsiniz; Türkiye'yi 2,5 
sene nasıl yönettiniz? Yani, bu bütçe açıklan, bu sıkıntılar, Türkiye'nin başına bir günde mi, bir 
haftada mı geldi; bir ayda mı, hatta 1 yılda mı geldi? Siz Hükümeti devraldığınız zaman, hatırlıyo
rum, bütçe açığı 32 trilyon liraydı. "Siz" derken, değerli milletvekili arkadaşlarımı kastetmiyorum. 
Şüphesiz, kastettiğim, Hükümeti teşkil eden muhterem bakanlar ve Başbakandır. "1992 yılı bütçe
sini 32 trilyon lirayla kaparız" dediniz; biz, "kapayamazsınız" dedik, maalesef haklı çıktık. 1992 
yılı sonunda açığınız 50 trilyon liraya çıktı. ANAP'tan bütçe açığını 32 trilyon lirayla devraldınız; 
50 trilyon liraya çıkardınız. "1993 yılı bütçesinde 50 trilyon lira açık olacak" dediniz; 1993 yılı 
bütçesini 130 trilyon lira açıkla kapattınız. Maşallah, Anavatandan devraldığınız her şeye zam ya
pıyorsunuz, üzerine bir şeyler ilave ediyorsunuz. Enflasyona da ilave ediyorsunuz. Nisan ayı enf
lasyonu yüzde 70-80'leri geçecek, çok daha yüksek mertebelere çıkacak diye endişe ediyoruz. 

Neden bu problemler; bu problemler kötü yönetimdendir. Arkadaşlarımızın hepsi iyiniyetli-
dir, inanıyorum, bakan olanlar da, Sayın Başbakan da dahil; ama, iyiniyet, idare için yetmiyor. 
İdarede başarılı olmak, doğru bilgileri toplamak, o bilgileri doğru analiz etmek, doğru kararlar 
vermek ve doğruları da dirayetle ifa etmeye, yönetmeye bağlı. 

Bütçe açıkları 32 trilyon liradan 130 trilyon liraya çıkarken -1993 yılında 80 trilyon liralık ek 
bütçe getirdiniz bu Meclise ve onu da geçirdiniz- bütün bunlar olurken aklınız neredeydi diye sor
maz mı vatandaşlar size? Niye bu vergi kanun tasansını aylarca önce getirip de Mecliste, komis
yonlarda konuşmadınız demez mi? Bir vergi paketi bir günde nasıl tartışılır arkadaşlar? Yani, ku
sura bakmayın, şimdi Komisyon üyesi arkadaşlara sorsak, bu tasarının şu maddesinde ne getirili
yor, ne götürülüyor desek, "bilmiyorum" diyeceklerdir. Yani, uzmanlann getirdiği, Sayın Bakanın 
"uygundur" dediği şekilde basıp imzayı geçiyorsunuz. Şimdi ben şahıslar üzerinde durmuyorum, 
bunu tartışmayalım; ama, genel yapı bu. Bir günde bir komisyondan böyle bir hayatî tasarı tartışıl
madan geçmez. Neden bu duruma geliyoruz; Hükümetlerin yetersizliğinden, dirayetsizliğinden ve 
maalesef kabiliyetsizliğinden. 

Bundan 4 ay önce buraya 1994 yılı bütçesini getirdiniz, tartıştık. Getirdiğiniz bütçe 819 tril
yon liraydı. Bütçede 473 trilyon lira vergi geliri, 192 trilyon lira da açık var. Siz o zaman bunu da 
görüyordunuz. Bu meselenin üzerine aylar, yıllar önce eğilmeniz gerekirdi; eğilmediniz. Bu du
rum neden böyle oldu; tabiî, Türkiye'de gelirler gidere yetmiyor. Gelir az, gider çok. Niye az; ta
biî, israflar çok. Nedir israflar; birer kelimeyle sayayım : 2 senedir bu Meclisteyiz. Bu sene her ta
rafta halılar değişti, her tarafa renkli halılar döşendi; ne lüzum var bunlara... Bizim oturduğumuz 
bürolarda halılar değişti; ne lüzum var bunlara... Bu Meclisten birçok heyetler yurt dışına gidiyor, 
turistik geziler yapıyor; ne lüzum var bunlara... Seyahatler bir maksada matuf ve belli bir neticeyi 
istihsal için yapılır; sadece onunla sınırlı olarak yapılır. Bu Meclis, turistik geziler tertip yeri değil 
ki, doğudan batıya bütün dünyayı geziyoruz. Maalesef üzülerek söyleyeyim, 1992'de kalktınız, 
100-150 kişilik bir Parlamento heyetiyle, "Amerika'ya, Türk Gününe gideceğiz" dediniz; Anava
tan döneminden kalma bir âdet. Çok şükür, bunu 1993'te tekrar etmediniz. "Yapmayın" dedik, 
New York caddelerinde şov yapmak için 10-15 trilyon lira harcadınız; bunlar ne işe yarar... 

Gazetelerde okuyoruz, Atatürk Barajını açmak için Fransa'dan su balesi yapacak artistler ge
tiriyorsunuz, merasimler yapıyorsunuz, 22 trilyon harcıyorsunuz. Bunlar 1992'nin Temmuz ra
kamları; ne lüzum var bunlara... Meclis dahil, Hükümet dahil, kamu kuruluşları da dahil, ne lü
zum var bu araba saltanatlarına... Uçaklar, helikopterler, daha niceleri, ne lüzum var... Yüzbinlerle 
ifade edilen lojmanlar, başta milletvekillerinin lojmanları, yazlıklar, kamplar... 
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1992'de uluslararası bir toplantı için bir kamu kuruluşunun kampına gittim, 900 kişi çalışan 
bir kurumun Marmaris'te, Akdeniz sahillerinde 500 yataklı yazlık tesisleri var. Neymiş efendim, 
eğitim ve sosyal tesisler! Eğitimle ne alakası var, kim kendini aldatıyor... 

Bu milletin bütçesini böyle yağmalıyoruz. İşte 10 senede dibe battık. Şimdi bir Kurtuluş Sa
vaşı sloganıyla bunu aşmaya çalışıyoruz. Biz kendimizi değiştiremezsek bunları aşmamız müm
kün değil. Önce idarenin değişmesi lazım. Bunların çaresi tasarruftur; bunların çaresi iktisattır, 
tutumluluktur. 

Basın toplantıları; bakın, burada önümde bir basın toplantısı kupürü var. Şüphesiz sizin de 
dikkatinizi çekmiştir. Bir kamu kuruluşunun başındaki zat, İstanbul'da beş yıldızlı bir büyük otel
de, Şubat 1994'te bir basın toplantısı yapıyor. Basın toplantısıyla ilgili masrafı 393 milyon lira. İş
te gazete kupürü; yalansa, yalanlasın Hükümet. Bu milletin ödediği vergiler buralara gidiyor. Ara
lık ayındaki vergi paketinde çamaşırcısından odun kırıcısına, birçok dar gelirli esnafa getirdiğimiz 
vergiler buralara gidiyor. Değerli arkadaşlarım, bunlar burnumuzdan fitil fitil gelir. Bunları burada 
söyleme durumundayız. 

Bakın, işte burada bir Resmî Gazete kupürü var; teşvik kredisi dağıtıyoruz, bugünkü şartlarda 
yüzde 10 faizle, 5 milyara kadar. Nerelere veriyoruz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Cümlenizi tamamlamak için 1 dakika süre veriyorum. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Özel bale kursu açanlara veriyoruz, heykel yapanlara veriyoruz; daha bir sürü abur cubur yer

lere veriyoruz. Yani, milletin çiftçisinin, esnafının, sanayicisinin bu sıkıntıları karşısında önceliği
miz bunlar mıdır? Resmî Gazetenin tarihini merak edenler, söyleyeyim, 2 Nisan 1993. Teşvikli 
verilen birtakım krediler zımnındaki rakamları söylüyorum. 

Değerli arkadaşlar, başka söyleyeceklerimiz de var. Herhalde bir kısımını da maddeler üze
rindeki konuşmalarım sırasında arz edeceğim. 

Şimdi mutlaka toparlanmaya mecburuz. Çare tasarruftur; çare üretimdir; israf değildir; çare 
yönetimdir. Bu vesileyle, rahmetli olan bir değerli arkadaşımızın sözünü hatırlıyorum; "hepiniz 
çalışınız" dediğim zaman, "Beyefendi, bin işçi; bir başçı; baş iyi olursa, millet güzel çalışır, güzel 
hizmet verir" demişti. Bunu ifade ediyorum. Yani, önce Sayın Hükümet Başkanının ve Hükümet 
erkânının kendi kendisini toparlaması lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, cümlenizi bitirir misiniz. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddele

re geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 
I. BÖLÜM 

Ekonomik Denge Vergisi 
Verginin Mükellefi 
MADDE 1. - Aşağıda sayılan mükellefler ekonomik denge vergisine tabidirler: 
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a) Kazanç ve iratlarını yıllık, münferit ve özel beyanname ile beyan eden gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefleri, 

b) Ticarî ve meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükellefleri, 

c) Gelir Vergisi Kanununun 3946 Sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesinin (A) 
fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde yazılı matrahları muhtasar beyanname ile beyan eden ge
lir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 

d) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu üyesi 
sıfatıyla ücret geliri elde edenler, 

e) Bu Kanunun yayımlandığı tarihte ücret geliri elde eden ve 1993 yılında elde ettikleri ücret
lerinin vergi matrahı toplamı 600 000 000 lirayı aşan ücretliler (yönetim ve denetim kurulları baş
kanı ve üyeleri ile tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve 
menfaatler dahil), 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. 

ANAP Grubu adına, buyurun Sayın Maruflu. 

Sayın Maruflu, süreniz 10 dakikadır. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Değerli arkadaşlar, sözlerimin başında, Anavatan Partisi 
Grubu.adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Hükümet, ekonomik denge için yeni vergiler ihdas eden bir yeni yasa önerisiyle karşımıza 
çıkmış durumda. Bu yasa tasarısına baktığımız zaman, olağanüstü bir vergi anlayışı içinde hazır
landığını görüyoruz. Bu tasarının 1 inci maddesi ekonomik denge vergisiyle ilgili hususları öngör
mektedir, 

Şu andaki ekonomik duruma şöyle kısaca bir göz attığımız zaman, ekonominin hakikaten çok 
feci durumda olduğunu görebiliyoruz. 

Aslında, devlet adamlığında veya devlet hanımlığında söze itimat etmek esası şarttır. Bir dev
let adamının verdiği sözler yarın değişirse, başka bir mahiyet alırsa, onun inandırıcılığı kalmaz. 
Bugün, bakıyoruz, yıllık enflasyonla ilgili oranlarda, son 1991 yılının Ocak ayından başlayarak 
ilan edilen en son tarihe kadar olan rakamların en büyüğü; yüzde 74'lere gelmiş. Bu yapılan zam
lardan sonra 4 Mayısta açıklanacak olan enflasyon rakamlarını da bunun üzerine koyduğumuz za
man, enflasyon rakamları yüzde 80'li rakamlara ulaşmış olacaktır. Bu, tabiî devam edecek ve yüz
de 100'ü aşacak olan rakamlara ulaşacaktır. Peki, Sayın Başbakan "Yıl sonunda ben enflasyonu 
yüzde 30'a, 500 günün sonunda da yüzde 10'a indireceğim" dememiş miydi? Nerede kaldı bu va
at... 

Aklıma hemen şu da geliyor : Biliyorsunuz, İstanbul'daki Boğaz köprülerinden geçiş 5 bin li
raya indirilecekti, 50 bin lira oldu. Yani, bu vaatleri bu şekle getirmek inandırıcı olmak mı demek
tir?.. 

Değerli arkadaşlar, tabiatıyla, bu "ekonomik ihtilal" denilen ve gazetelerde ilan edilen vergi 
yasa tasarısı veya zamlar hakikaten vatandaşı ezer bir mahiyet almıştır. Bu ekonomik istikrar ted
birlerinin üç hedefi vardır. Bunlardan bir tanesi, yapılan zamlar nedeniyle hisselerini alan vatan
daşlar. Yüksek dozda zamlar yapılmıştır; akaryakıttan şekere, tekel maddelerine ve tabiî, akarya
kıt ve şekere yaptıktan sonra bütün gıda maddelerine, zaruri tüketim maddelerine tevali eden zam
lar nedeniyle sade vatandaş bunlardan nasibini almıştır... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Ekmek de... 
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SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Tabiî, ekmek de var. 

Ekonomik istikrar paketinin birinci mesuliyeti bu şekilde vatandaşlarımızın üzerine binmiştir. 

İkinci olarak, vergi vermesi gereken kesimlere yönelik vergilerin alınması meselesi gelmekte
dir. Tabiatıyla, önümüze gelen yasa tasarısında bu öngörülmektedir. Bir defaya mahsus olarak 
alınması söylenmektedir. Ben şimdi merak ediyorum ve 1994 yılı bütçesini Plan ve Bütçe Komis
yonundan geçirdik, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirdik ve son şeklini verdik; bu bütçe, 
bugün için geçerli midir diye Sayın Maliye Bakanından sormak istiyorum; çünkü, bu bütçede ve 
yıllık programda öngörülen hedeflerin hiçbirisi kalmamıştır. 

1994 yılında vergi gelirlerinin 473 trilyon, vergi dışı normal gelirlerin 57 trilyon, özel gelir ve 
fonların 93 trilyon ve toplam gelirlerin 627 trilyon lira olacağı öngörülmüş ve bütçe bu şekilde 
bağlanmıştır. 

Buna karşın, gider kalemleri de; personel giderleri 265 trilyon, cari giderler 67 trilyon, trans
ferler 394 trilyon ve toplam 819 trilyon liraya baliğ olmaktadır. Bu şekilde de bütçe açığının 192 
trilyon lira olması öngörülmüştür. 

Şimdi bakıyoruz, tabiatıyla yapılan projeksiyonlarda, bu yasa tasarısıyla çıkacağı farz edilen 
gelir kalemleri de dahil edilmek suretiyle 692 trilyonluk bir gelir kalemine ulaşılmaktadır. Yani, 
627 trilyon olan rakam, bazı mahsup hesaplarıyla birlikte 692 trilyona gelmektedir. 

Buna karşılık, gelir kalemlerinde de, çok cüzi de olsa tasarruf olduğu dikkate alınırsa, Hükü
met, 192 trilyon lira olan bütçe açığını 96 trilyona indireceğini zannetmektedir. Ancak, öğrendiği
mize göre, yapılan bu hesaplamada, özellikle dış faiz hesaplamalarında, dolar parkesinin 24 bin li
ra olarak alındığını görmekteyiz ki, dolar şu anda 30 bin lira civarındadır. Yani, şimdiden, bu ya
pılan hesapların saptığını görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, esasında Türkiye'de vergi alanında büyük çarpıklıklar vardır. Mesela, Avx 

rupa'da vasıtalı vergilerin oram yüzde 35 iken, Türkiye'de vasıtalı vergiler oranı yüzde 55'tir. Bi
lindiği gibi, vasıtalı vergiler, dar gelirli vatandaşı ezen ve ona herhangi bir korunma sağlamayan 
vergilerdir. Buna karşılık, Avrupa'da vasıtasız, yani direkt olan vergiler yüzde 65 iken, Türki
ye'de bu rakam yüzde 45'tir. Burada, vergi yasalannda ve vergi hukukundaki adaletsizliğin çok 
açık bir şekilde ortaya çıktığını görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, biz, hatırlayacağınız gibi, bu yılın başlarında yeni bir vergi yasasını kabul 
ettik. Sayın Başbakan buraya geldi, Grubunun başında oturdu ve bu vergi yasalarını çıkardı, hatta 
buna, kendisi, gazetelere verdiği ilanlarda "vergi reformu" diyordu. Sonradan bakıyoruz ki, çeşitli 
çevrelerden gelen itirazlar, eleştiriler ve birtakım tesirler nedeniyle bu vergi yasalarındaki birçok 
madde delindi; kala kala Kurumlar Vergisindeki istisnalar kaldı. Bunun dışında bütün diğer ka
lemlerin, rant gelirlerinin delindiğini görüyoruz. 

Şimdi, ben merak ediyorum -bu vergi yasası tabiî bir çaresizliğin ifadesi; bir çare olmadığı için, günü kur
tarmak için buraya getirildi- acaba Hükümet, bu vergi yasa tasansının bütün maddeleri üzerinde ne ölçüde ısrar
lı olabilecek. Yoksa, yine, bazı çevrelerin tesiriyle bu vergi yasasında bazı değişiklikler olabilecek midir? Tabiî, 
bunu, görüşmelerimiz ilerledikçe hep beraber göreceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 1 inci maddede : a) Kazanç ve iratlarını yıllık, münferit ve özel beyanna
me ile beyan eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, 

b) Ticarî ve meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükellefleri denile
rek tekrar burada dikkate alınmaktadır. Tabiatıyla, daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonunda yapı
lan değişiklikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri, yıllık vergi matrahı 
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toplamı 600 milyon lirayı aşan ücretliler -ki bu doğrudur- yönetim kurulu üyeleri ve başkanları 
yüksek dereceli memurlar da bu kapsam içerisine alınmaktadır. Bunun kapsamının bu şekilde ol
masını bir noktada -tabiî, verginin adaleti açısından- uygun karşılıyoruz. 

Vergi kaçıramayanları, tabiatıyla bu şekilde yakalıyoruz. Ama, Türkiye'de vergi kaçıran ve 
"kayıt dışı ekonomi" denilen çok büyük bir kesim var. Değerli arkadaşım Cevat Ayhan Bey, aslın
da bu vergi tasarısının inandırıcı olabilmesi için tasarruf reformu yapılmasıyla ilgili bazı görüşler 
ortaya koydu. Onlara katılmamak mümkün değil. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, lütfen son cümlenizi söyler misiniz? 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Tabiî, tasarrufla ilgili tedbirlerin hepsinin üzerinde 
önemle durmak lazım. Mesela aklıma şu geliyor : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 23 Ni
san akşamı büyük bir resepsiyon veriyor. Mademki hep beraber bir kurtuluş savaşı veriyoruz, bu, 
Meclisten başlamak suretiyle Sayın Meclis Başkanının, bu resepsiyonu iptal etmesi, vatandaşa 
örnek olması açısından yerinde olur diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, diğer maddeler üzerinde görüşlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Başka
nın ikazını dikkate alarak bu madde üzerindeki görüşlerimizi bu şekilde bitiriyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim 
Sayın Ayhan, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 
görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdas ile Bazı Vergi Ka
nunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Refah Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu madde, ekonomik denge vergisinin kimlerden alınacağını tarif etmek
tedir. Bunlar; gerçek usulde vergi mükellefi olan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, götürü 
usulde vergi ödeyen mükellefler, vergileri stopaj, tevkifat yoluyla kesilen birtakım mükellefler. 
Buna, milletvekilleri de ilave edilmiş, yıllık geliri 600 milyon lira olan ücretliler de ilave edilmiş
tir. Yani, yılda 600 milyon lira demek, ayda 50 milyon lira geliri olan demektir. 

Değerli arkadaşlar, milletvekili maaşları ile ilgili olarak basında yapılan neşriyat üzerine mil
letvekilleri maaşları da buraya konulmuş bulunmaktadır. Mademki, umumî bir felakete karşı, afe
te karşı milleti koruma vergi paketidir, milletvekilleri de vergi versin; bu pakette herkes yerini al
sın. Alsın ama, bugün ayda 50 milyonun altında geliri olanlar da var; ayda 40 milyon, 30 milyon, 
20 milyon... Biz bu vergileri kimden alıyoruz? Götürü usulle vergi ödeyen esnafa vergi getirmişiz. 
Yani, yıllık geliri hâsılatı 1 milyon -şimdi artırıldı herhalde; 2 milyon mertebesinde; ne ise- olan
lara da bunu getirmişiz; çamaşırcısına getirmişiz, odun kırıcısına getirmişiz, küçük esnafa getirmi
şiz, bunların hepsini götürü vergi mükellefi yapmışız; öbür taraftan, yüksek maaş alan zümreye 
getirmemişiz. Bununla ilgili önergelerimiz var, o safhada da tekrar görüşlerimi arz ederim; bunu 
değiştirmek lazım. 

Millet, dişlerini gıcırdatarak şunu söyleyecek : "Bu vergileri öncelikle bakanlara,.eski bakan
lara, eski iktidar milletvekillerine getirmek lazım." Zira, biz bunları burada ikibuçuk senedir hep 
söylüyoruz; ama, maalesef, bir parti taassubu altında kalınarak, bu meseleler burada değerlendiril
mediği için, Hükümetler murakabe edilmediği için ve iktidar partilerine mensup milletvekili arka
daşlarımız Genel Kurulda âdeta partilerinin tahakkümü altında kalıp rahatça görüşlerini ve oyları-

— 262 — 



T.B.M.M. B:92 20 .4 .1994 0 : 3 

nı ortaya koyamadıkları için, Türkiye bu felaketli noktaya gelmiş bulunmaktadır. Tabiî, burada 
değerli yüksek bürokratlarımıza da bu vergiyi koymak lazım. Onun için, bu 600 milyonu, 300 mil
yona, 240 milyona düşürmek lazım ki, belli miktarda aylık geliri olan herkes bu yükün altına gir
sin ve bir daha kimse Türkiye'yi bu sıkıntılı noktalara götürmesin. 

Biraz evvelki konuşmamda da arz ettiğim gibi, Türkiye bu duruma bir ayda, bir yılda gelme
di; senelerdir, adım adım geldi. Nasıl geldi? Vergi uygulamalarıyla geldi. Vergileri takip eden 
yok, tahsil eden yok; siyasî tesirler çok. Emlak Vergileri gerçek değeri üzerinden alınmıyor. Gelir 
vergisi mükellefleri gelirlerini gizliyorlar veya hiç göstermiyorlar. Bunların tafsilatına girmek iste
miyorum, gerekirse maddelerde konuşuruz. 

Vergi afları getiriyoruz... Bakın, 1980'den beri altı defa af getirdik. Yani, iki yılda bir vergi 
affı getirmişiz, vergi ahlakını da bozmuşuz. Tabiî, Maliye teşkilatımız bulduğunu, yakaladığını 
kaz gibi yoluyor, yakalanamayan da -Türkiye vergi cenneti- keyfedip gidiyor. 

Bu noktaya nasıl geldik?.. İç borçlarla geldik, kötü yönetimlerle geldik, dış borçlarla geldik. 
KİT'leri getirdik -60-70 trilyon- milletin sırtına yük ettik. Nasıl yük ettik? On senede, kötü KİT 
yönetimleriyle, KİT'leri geri teknolojiye mahkûm ederek ve aşın istihdamla bu noktaya geldik, 
kasten çökerttik. 

Aslında, bütün bunların sorumlularını Yüce Divanın önüne kadar götürecek çok köklü bir 
araştırma ve değerlendirmenin yapılması lazım; ama, ben bu Mecliste onu yapacak havayı da gör
müyorum. Görmediğimiz ve yapılmadığı için de, yarın yine -bu vergileri de getirsek- birileri ala
cak, çarçur edecek, çok daha kötü bir tabloyla önümüze gelecek. 

Beyler, kendimize gelmemiz lazım; Osmanlı Devleti de böyle yıkıldı. Üç kıtaya hâkim olan o 
devleti aliyye, son yüz yüz elli senesinde beyleri, paşaları, idareci 1 eriyle beraber, bu israf, bu so
rumsuzluk, bu kötü yönetim içinde, önce Düyunu Umumiyeye gitti... Şimdiki IMF de, Düyunu 
Umumiyeden pek farklı bir şey değil. Bakın, Sayın Başbakan gidip hemen IMF'ye, Dünya Banka
sına hesap veriyor ve burada "benim yapmak istediklerimi takdir ettiler" diyor ve onu iftiharla ifa
de ediyor. Ben, şahsen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bundan hicap duyarım. Biz kendi 
kendimizi idareden aciz miyiz ki, gidip Clinton'un dizinin dibine oturacağız, IMF Başkanı Cam-
dessus'un dizinin dibine oturacağız, Dünya Bankası Başkanının dizinin dibine oturacağız; onların 
tavsiyesine göre çiftçimize, onların tavsiyesine göre işçimize, onların tavsiyesine göre memuru
muza muamelede bulunacağız; iktisadî kararlarımızı onların tavsiyesine göre alacağız! 

İşte bütün bunlar, kötü yönetimlerdir. Dış borçlar Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Nasıl getir
di?.. İthalatla getirdi. Nasıl getirdi? Türkiye'yi Batının her çeşit tüketim malları için pazar haline 
getirerek getirdi. Bugün mağazalarımızda, muzundan tutunuz da -affedersiniz- köpek mamasına 
kadar her şey satılıyor. Hatta köpeklere özel şapka, özel ceket de satılıyor; yani, köpeklerin üzerle
rine geçirilecek özel birtakım şeyler de satılıyor. Bütün bunlar, bu milletin alınteriyle, dövizleriyle 
geliyor ve bunlar sıcak dövizlerle geliyor, yüzde 20'nin üzerinde faiz ödenen dövizlerle geliyor. 
İşte Türkiye'nin manzaraları bunlar. 

Yatırım da yok; ama faiz çok. Zira, bu faiz ortamında kim yatırım yapar?!. Vergiler yatırımı 
caydırıyor... Hazine bonosuna, devlet tahviline, diğer birtakım faiz müesseselerine parayı yatırın, 
yüzde 125, yüzde 130 faiz alın... Bunların bir kuruş vergisi de yok. İşte, aralık ayında çıkardığımız 
Vergi Kanununda bunlara yüzde 5 vergi getirilmişti; ne olduysa, Hükümet birtakım yerlerden ve 
merkezlerden herhalde fevkalade zılgıt yedi ki, hemen birkaç hafta sonra bu vergiyi kaldırdı, "faiz 
gelirlerinde vergi sıfırdır" dedi; ama, sizin 10 milyarınız olsa, yatırım yapsanız, sene sonunda 1 
milyar kazansanız, bugünkü parayla yüzde 40 Kurumlar Vergisi ödeyeceksiniz. 1993 yılında bu 
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oran yüzde 46 idi. Eğer bu parayı faize yatırırsanız, elinizdeki 10 milyar, sene sonunda 22 milyar 
500 milyon lira olacak ve bir kuruş vergi de ödemeyeceksiniz. Böyle bir ülkede kim yatırım ya
par?., insanın böyle bir ülkede yatırım yapması için ya deli ya da sanayi aşığı olması lazım, işte, 
bugünkü işadamlarımız, sanayicilerimiz, mesleğine aşık olan insanlardır ve bu kadar ağır şartlar 
altında bunu götürmektedirler. Biz de şimdi bunların -esnafından sanayicisine varıncaya kadar-
sırtına biraz daha vergi koyalım diyoruz. Niye?.. Bu beceriksiz ve kötü yönetimler sebebiyle. 

Değerli arkadaşlar, bu vergilerin ödeneceği hususunda da fevkalade endişelerimiz var. Kor
karım, Hükümet bunları tahsil edemeyecektir ve sonunda önümüze çok daha yüklü, çok daha zor 
şartlarda bir programla gelecektir. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 

Şahsı adına, Sayın Gaffar Yakın; buyurun efendim. 

Sayın Yakın, süreniz 5 dakika efendim. 
G A F F A R Y A K I N (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Hükümetimiz 

-aralık ayından sonra- ikinci bir vergi paketiyle karşımıza geliyor. Hiçbir iktidar, normalde pek 
vergi kanunu çıkarmak istemez; çünkü, vergi kanunu çıkarınca insanların canını biraz fazla yakar
sınız. 

Aralık 1993'te çıkarılan vergi kanunlarının müzakeresi sırasında da -Plan ve Bütçe Komisyo
nunda olsun, Genel Kurulda olsun- bazı maddelerini özellikle tenkit ettim; görüşmelerde bulunan 
bazı milletvekilleri de eleştiriler getirdi; fakat, o zaman, ısrarla "bunlar çok doğru, çok güzel ha
zırlanmış tasarılardır" şeklinde görüş ileriye sürdüler. O zaman yapılan değişikliklerde, vergi iade
sinden ve vergisini ödemeyenlerin, cezalı olarak, katmalı tarzda faizlendirilmesinden vazgeçili
yordu; repoya faiz konuluyordu; banka gelirlerine faiz konuluyordu; borsaya da herhangi bir faiz 
konulmuyordu. 

O zaman Plan ve Bütçe Komisyonunda bu durumlar tenkit edildi; fakat, Hükümet, "bunlar 
doğru" dedi. Ama, her nasılsa, uygulamaya geçildiğinde, Hükümetin tek hedef gösterdiği borsada 
çılgınca bir yükseliş başladı ve borsada kâr eden insanlar hemen dövize kaydılar ve böylece dö
vizde bir patlama oldu. Hükümet kontrolü kaybetmişti ve sonunda, repoya koyduğu vergiden vaz
geçti; daha sonra, vergisini ödemeyenlerin faizlerini artırmak için yeni bir kararname çıkardı ve 
yanlışlarından dönme noktasına geldi. Aralık ayında çıkan kanun gibi, bu tasanda da birtakım 
yanlışlıklar vardır ve bu yanlışlıklar da en fazla -daha sonra açıklayacağım- net aktif vergisinde 
görülmektedir. 

Buradan şu sonuca varmak istiyorum : Hazırlanan ve milletten vergi almak için getirilen tasa
rı ve teklifler çok ciddî, çok özel incelemelerle gelmemektedir ve uygulamalar da bunun böyle ol
duğunu göstermiştir. Bugün, Hükümet 70 trilyon liralık bir vergi talebiyle geliyor; ama, yapılan 
icraatlardaki beceriksizlikler yüzünden, dolardaki veya faizdeki bir gecelik oynamalardan dolayı, 
bankalara veya diğer spekülatörlere trilyonlarca lira kazandırılıyor. Bu uygulamalarla, toplanacak 
olan vergilerden hiçbir fayda gelmeyecektir; bu insanlarımızdan boşu boşuna vergi alınmış olaj 
çaktır. 

Diğer bir husus da şu : Ekonomi zaten kilitlenmiş durumdadır; 1993 yılı vergilerini vereme
yecek durumda olan işadamlarımızın, bir de böyle katlamalı vergilerle iyice çanlarına ot tıkanmış 
olacaktır. Ayrıca, bu nedenle, 1994 yılında vergi alacak insan bulamayacak duruma geleceğiz. 
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Onun için, benim önerim, Hükümetin getirmiş olduğu bu vergi tasarısındaki eksikliklerin ve ak
saklıkların, daha önce çıkarılmış olan vergi kanunundaki duruma düşülmeden, burada düzeltilmesi 
ve doğru dürüst bir vergi kanununun çıkarılmasıdır. Gönlüm isterdi ki, "bugün, uzun senelerden 

' beri devam eden aksaklıkların artık sonuna gelindiğinden böyle bir vergi kanununa gereksinim 
duyulmuştur" denilsin. Türkiye, 1987, 1988'lerden itibaren çok fazladan harcadığı, çok fazla 
borçlandığı, buna karşılık vergi toplayamadığı için bugün artık kara gözükmüş ve Türk ekonomisi 
bir darboğazın içerisine girmiştir. Ekonominin bu darboğazdan çıkabilmesinin, ancak iyi yönetici
ler ve işinin ehli insanlarla olacağı kanaatindeyim. 

Benim, getirilen bu tedbirlerden daha çok, bu işin icraatına ve yönetimine karşı şüphelerim 
vardır. Nitekim, son üç aydaki uygulamalar da bu şüphelerimi doğru çıkarmaktadır. 

İşte, son üç ayda görülenler : Faizleri bir gecede yüzde 300'lere, yüzde 900'lere çıkaracaksı
nız, daha sonra yüzde 90'lara çekeceksiniz; dövizdeki ve repodaki dalgalanmalardan bazı kişiler 
milyarlar, trilyonlar kazanacaklar; bazı banka iflasları gündeme gelecek ve bu banka iflaslarında, 
kamu bankalarının 60 milyon dolan güme gidecek.... Bu tarz yönetimlerle maalesef bir noktaya 
varabilme şansımız yoktur. 

Daha sonraki maddeler üzerinde birtakım değişiklik önergeleri verip, düşüncelerimi sunaca
ğım. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Sayın Esat Bütün, buyurun efendim. 
Sayın Bütün, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette, devletin 

en büyük vasıflarından bir tanesi de vergi almasıdır. Devletin görevleri sayılırken halk ile devleti 
olmayanlar ayırt edilirken, denilir ki, "kendisini vergilendirmiş millet, devlettir." Yani, millet, 
devlete tabi olmuştur. Bugün, ülkemizde, maalesef, bir kısım insanlar kendilerini vergilendirip, 
kazançlannı kutsal hale getirirlerken, bir kısım insanlar ise tamamen kayıt dışı ekonomiye daha 
doğrusu yasalann dışına çıkarak, âdeta, kendilerini kurtarmaktadırlar. 

Tarihimizde bir Deli Dumrul hikâyesi vardır; Deli Dumrııl, bir köprünün başına geçmiş, ge
çenden 1 akçe, geçmeyenden 5 akçe alıyormuş. Şimdi bizim yaptığımız da ona benziyor; vergisini 
veren vatandaşa yüklüyoruz; bir daha yükleydim, bir daha yükleydim... En sonunda û da geçme
yecek ve neticede devlet, ortada vergi alacak kimseyi bulamayacak. 

Onun için, özellikle biz ne yaptık?!. Parlamentoya gelir gelmez, sayıları bini bulan vergi yüz
süzlerinin 26 trilyon lirayı bulan vergi borçlarını affettik. Bu yüzsüzleri affederken, kazancını ver
gilendiren ve vergi dairelerinin üzerine yazıldığı gibi, "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" diyen 
bu insanlara yeniden vergi yükledik ve yüklüyoruz. Şimdi, biz, haklıdan yana mıyız, haksızdan 
yana mıyız?.. Onun için, bu vergi kanunları üç ayda bir getirilirken, bu konulann dikkate alınması 
lazımdır. 

Bugün, gerçekten Türkiye ekonomisinin yansı vergi dışına kaymıştır. Artık yatırım yapmanın 
bir anlamı kalmamıştır; çünkü, devlet onu bulduğu anda, her taraftan sıkıştırıyor, âdeta ümüğünü 
sıkıyor ve bir şeyler almaya çalışıyor; ama, kayıt dışı ekonomiye kayan veyahut da ekonomi dışı 
birtakım kazançlar sağlayan insanlar ise tamamen vergiden muaf kalarak, canlarının istediğini ya
pıyorlar; hem de ekonomiyle istedikleri gibi oynuyorlar. 
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İşin diğer bir tarafı ise, devletin bir savurganlığın, bir vurgunun içinde oluşudur. Her zaman 
söylüyoruz, bugün, dünyanın en zengin ülkelerinde bile, ne böyle bir lojman saltanatı ne makam 
arabası saltanatı ne de makam saltanatı var. Bir müsteşarımız eğer kendisine 1 milyar 350 milyon 
liralık makam odası yapabiliyorsa, çıkıp da vatandaştan vergi almanın bir anlamı yoktur. Gene, 
Parlamento veya Bakanlar Kurulu, bu yasağı getireceğini bilerek, önceden, sanki vatandaşın gözü
ne baka baka, Meclise 15 araba, Bakanlar Kuruluna 25 araba alarak, "biz gemimizi kurtardık, va
tandaş ne olursa olsun" zihniyetiyle giderse, yarın vergi vermek isteyen veya vergi veren ve devle
tine güvenen insanların da vergi vermeyeceklerini bilmesi lazımdır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Arabaya bayılırız biz (!) 
ESAT BÜTÜN (Devamla) - Arabaya bayılan kendi kesesinden bayılsın, devletin kesesinden 

arabaya bayılmanın bir anlam yok! 
Bugün, görüyoruz işte, Meclis Ankara'nın bir tarafında iken, bürokratımız Ankara'nın öbür 

tarafında oturuyor; tabiî şoför dar gelirli olduğu için gecenkondu bölgesinde oturuyor. Sabah git 
al, akşam git bırak... Bir depo benzin bugün 1 milyon lira... Ayda 30 milyon lira eder. Biz bu para
nın 10 milyon lirasını o bürokrata verelim, 20 milyon lira devlet kâra geçsin; o bürokrat da kendi 
arabasına binsin gelsin. 

Bugün, bu şekilde, yüzlerce, binlerce araba var. Yalnız Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğünde 
600 arabanın olduğu söyleniyor ve bunlar sabah akşam, gece gündüz çalışıyor. Bu şekilde, devlet 
olarak bir taraftan savurgan bir şekilde harcayacaksın, öbür taraftan da sıkıştığında vatandaşın sırtı
na bineceksin, hakkıyla kazananların sırtına bineceksin; ama, bu işlerden kurtulmanın yolunu bulan 
insanlara gelince, onlar ortada yok (!) Bugün, gerek borsadan, gerek döviz büfelerinden büyük rant
lar sağlanıyor, milyarlarca dolar dönüyor; ama hiçbiri vergi vermiyor, hepsi vergiden muaf. 

Onun dışında, gene, belediyelerimizde, başka yerlerde büyük bir savurganlık var. Devletin al
dığı vergiler bir avuç insana gidiyor ve devlet ancak gene, kendisini bile kurtaramayan, gücünün 
yettiği insanlardan vergi alabiliyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Cümlenizi tamamlamanız için 1 dakikalık süre veriyorum; buyurun efendim. 
ESAT BÜTÜN (Devamla) - Onun için, özellikle maliyecilerimizden ve İktidardan, bundan 

sonra getirecekleri vergilerde, bu konulara dikkat etmelerini diliyorum, bu lojman saltanatının, 
araba saltanatının, makam arabası ve makam saltanatının bir an önce son bulmasını diliyorum ve 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

^Maddeyle ilgili... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Ayhan, önergeler var efendim... 
Önergeleri geliş sırasına göre okutup, aykırılık sırasına göre işleme koyacağım efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin (e) bendinin aşağıda 

düzenlenen şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 
Engin Güner Gürhan Çelebican Emin Kul 

İstanbul İstanbul İstanbul 
Orhan Ergüder Gürol Soylu İlhan Kaya 

İstanbul İstanbul İzmir 
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Madde 1. - e) Olağanüstü Hal Bölgesindeki mükellefler haricinde, bu Kanunun yayımlandı
ğı tarihte ücret geliri elde eden ve 1993 yılında elde ettikleri Gelir Vergisine tabi ücretlerinin net 
toplamı (213 929 000) lirayı aşan ücretliler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648 sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şe

kilde tadilini arz ve teklif ederiz. 
Emin Kul Gürhan Çelebican Engin Güner 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Orhan Ergüder Gürol Soylu İlhan Kaya 
İstanbul İstanbul İzmir 

Madde 1. - e) Olağanüstü Hal Bölgesindeki mükellefler haricinde bu kanunun yayımlandığı 
tarihte ücret geliri elde eden ve 1993 yılında elde ettikleri Gelir Vergisine tabi ücretlerinin Gelir 
Vergisi matrahı toplamı (343 845 000) lirayı aşan ücretliler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasına Dair Kanun 

Tasarısının 1 inci maddesinin (b) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ederiz. 
Gerekçe : Götürü Vergi mükellefi küçük esnaf çıkarılmaktadır. 

Cevat Ayhan Mehmet Elkatmış Mustafa Ünal di 
Sakarya Nevşehir Konya 

Salih Kapusuz Şaban Bayrak Zeki Ünal 
Kayseri " Kayseri Karaman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdas Eden Kanun 

Tasarısının 1 inci maddesinin (d) bendinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini ve (e) bendinin iptalini 
arz ederiz. 

"d) Her ne fırsat ve nam altında olursa olsun ücret geliri elde eden ve 1993 takvim yılında el
de ettikleri ücret, ikramiye, prim ve tazminatlar toplamının vergi matrahı toplamı 300 000 000 
(Üçyüzmilyon) lirayı aşan ücretliler (yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri ile tasfiye 
memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayn ve menfaatler dahil)" 

Cevat Ayhan Mehmet Elkatmış Zeki Ünal 
Sakarya Nevşehir Karaman 

Musa Demirci Hüseyin Erdal Ahmet Arıkan 
Sivas Yozgat Sivas 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Ekonomik Denge Vergisi Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin (e) fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Saffet Topaktaş Ahmet Özdemir Esat Bütün 
Kahramanmaraş Tokat Kahramanmaraş 

Recep Kırış Erdal Kesebir 
Kahramanmaraş Edirne 
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e) Bu kanunun yayımlandığı tarihte ücret geliri elde eden ve 1993 yılında elde ettikleri ücret
lerinin vergi matrahı toplamı 300 000 000 lirayı aşan ücretliler (yönetim ve denetim kurulları baş
kanı ve üyeleri ile tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayn ve 
menfaatler dahil) 

BAŞKAN - Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre. tekrar okutup, işleme koyacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasına Dair Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesinin (b) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

. • - • ' . ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan. 
Sayın Ayhan, süreniz 5 dakika. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem arkadaşlar, bu önergemle, bu maddenin (b) bendi

nin metinden çıkarılmasını teklif ettim. Sebebi şu: (b) bendinde, "Ticarî ve meslekî kazançları gö
türü usulde tespit edilen Gelir Vergisi mükellefleri" denmektedir. Bunlar, küçük esnaftır ve zaten 
geçinmekten acizdirler. Biz, bunların üzerine, getirip, bir de malî denge vergisini yüklemeyelim. 
Zaten, 1993 Aralık ayında görüşülüp kabul edilen Vergi Kanunuyla, bunların götürüde kalmasını 
sağlayan kazanç limitlerini yükseltmeyerek, yüzde 39 mertebesinde yükselterek -enflasyon 
yüzde 70 mertebesinde olduğu halde- Hükümet bunların mühim bir kısmını gerçek usûlde vergi 
mükellefi haline getirmiştir. Şimdi, takriben sayıları bir milyonu bulan bu küçük esnaf, zaten ge
çinmekten acizdir, dükkânlarını kapatmaktadırlar. Seçim bölgelerinizdeki defterdarlıklara sorarsa
nız, vergilerini ödeyemedikleri için birçok esnaf dükkânını kapatmaktadır. 

Müteakip maddelerde ise -göreceksiniz- büyük gelir gruplarına düşük vergi konulmuştur. O, 
yüzde 5 olan vergiyi yüzde 10'a çıkararak -ki, tamamı yüzde 10'dur diğer maddelerde. 2 nci mad
deden bahsediyorum... O madde üzerinde de tekrar görüşlerimi arz edeceğim- küçük esnafı, bu 
malî denge vergisinin dışında bırakmak gerekmektedir kanaatindeyim. Birçok milletvekili arkada
şımızın da, yarın seçim çevresinde, bu dar gelirli insanların, çok zor şartlarda çalışıp geçinen in
sanların karşısına çıktığı zaman, mahcup olmaması için, gelin bunu burada değiştirelim. 

Size şunu ifade edeyim : Bugün, bırakın götürü usulde vergi mükellefi olan esnafı, gerçek 
usulde işletme defteri tutan ikinci sınıf esnafın birçoğu, kamu kuruluşlarında odacılık bulsa, işçilik 
bulsa, ciddî fabrikalarda işçilik bulsa, derhal dükkânını kapayıp gitmeye hazırdır; çünkü bunlar 
fevkalade zor şartlarda çalışmaktadırlar. 

Bakın bundan onbeş gün önce, bir vesileyle, seçim çevremdeki, evlerimizde kullandığımız 
süpürgeleri imal eden esnafın bulunduğu yerleri ziyaret ettim. Sizlere aynen gördüğümü söylüyo
rum -ki, fotoğrafını çekip, getirip sizlere göstermek isterdim- 10 metrekare bir bodrumu, dört es
naf bölüşmüşler; üç metre yüksekliğindeki bu bodrumu ortadan bir döşeme ile bölmüşler, üst katta 
iki kişi, alt katta iki kişi olarak çalışıyorlar ve köylülerden aldıkları süpürge saplarını, demetlerini 
işleyip, evimizde mutfağımızı süpürmekte kullandığımız süpürgeleri imal etmekteler; dördü de 
ayrı vergi mükellefi bulunmaktadır. Bu insanlar, günlük geçimlerini teminden acizdirler, fevkala-
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de zor şartlardadırlar. Ben, seçim çevremde binlerce esnafı tek tek ziyaret eden insan olarak söylü
yorum, hakikaten o tamirhanelerde, o küçücük dükkânlarda çok zor şartlarda çalışan o esnafın sır
tına bu yükü yüklemek, adaletten de, insaf ölçülerinden de uzaktır. 

Gelin, bu önergemi destekleyin ve bunu değiştirelim. Asıl, vergi ödemeyenleri maliye teşki
latımız takip etsin ve vergiyi de ödeme gücü olanlardan, serveti olanlardan alsın, tahsil etsin. Bu 
insafsız bendi, bu maddeden çıkarıp atalım. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Sayın Başkan, karar yetersayısı yoktur. Daha önce karar 

yetersayısı istenmişti... 
BAŞKAN - İstenmedi efendim; karar yetersayısını oylamaya geçildiği sırada isteyecektiniz. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, daha önce karar yetersayısının aranmasını iste

miştim... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, her şeyin bir sırası var; oylamaya geçmeden önce isteyecektiniz. 

Daha önergeyi müzakereye açmamışız, arkadaş "karar yetersayısı" diyor... Olmaz ki! Yani, her 
şeyin bir usulü vardır. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin (e) bendinin aşağıda 
düzenlenen şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul 
İstanbul 

ve arkadaşları 
Madde 1. - e) Olağanüstü hal bölgesindeki mükellefler haricinde, bu Kanunun yayımlandı

ğı tarihte ücret geliri elde eden ve 1993 yılında elde ettikleri Gelir Vergisine tabi ücretlerinin net 
toplamı (213 929 000) lirayı aşan ücretliler. 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, bu baremleri ka

bul edersek, bütün işçileri, bütün memurları vergiye sokmuş oluruz; o nedenle katılmıyoruz. 
BAŞKAN-Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi izah etmek üzere, buyurun Sayın Kul. 
EMİN KUL (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan, sizleri 

saygıyla selamlıyorum. , 
Biraz önce bir arkadaşım, Deli Dumrul benzetmesi yaparak, geçenden 1 akçe, geçmeyenden 

5 akçe alındığını ifade etti. Şimdi önümüzdeki olay, buna benzer bir olay, Deli Dumrul, yine, bel
ki kendi mantalitesi açısından haklı hareket etmiş; geçenden 1 akçe almış; ama, başka birini ayırt 
ederek, geçiyor diye, ondan 2 akçe almamış; her geçenden 1 akçe almış, her geçmeyenden de 5 
akçe almış. Halbuki, önümüzdeki tasanda durum böyle değil. 

Bir de, şu unsur açısından eleştirmek gerekiyor: Önümüzdeki tasanda, vergiye esas matrah 
üzerinden yüzde 10 vergi tarhiyatı yapılıyor. Halbuki, ele geçmeyen bir matrahtan vergi kesintisi 
hakkaniyet taşımıyor. 
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Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman şunu söyledi
ler: (e) fıkrasındaki 600 milyon lira, Olağanüstü Hal Bölgesindeki çalışanlar dikkate alınarak, on
lardan herhangi bir vergi kesintisi yapılmasının sözkonusu olmaması için konmuş; çünkü, devlet, 
tefrik edip buraya gönderdiği insanları desteklemek lüzumunu hissediyor, belirli ücretler, tazmi
natlar veriyor. 

Halbuki, ücret gelirleri vergiye tabi olacaksa, ücret gelirlerinin -kim alırsa alsın- belli bir mik
tarı vergiye tabi olmalı, hiçbir ayırım yapılmamalıdır. Ancak, burada elbette ki bir istisna yapıla
bilir ve (e) fıkrasının başına "olağanüstü hal bölgesindeki mükellefler hariç" denebilir; ama, onun 
dışındaki mükellefler eşit tutulabilir. "Hariç" denmeden, mükellefler arasında fark yaratıp, mesela 
milletvekilleri için 336 milyon lira yıllık gelir tahmin ediliyor, bunlar yüzde 10 vergiye tabi tutu
luyor; oysaki, herhangi bir banka genel müdürü, herhangi bir yüksek düzeyde ücret alan kişi için 
600 milyon liralık bir tavan öngörülüyor. Dolayısıyla, burada bir hakkaniyet yok. Kaldı ki, millet
vekillerinin ücretlerinin yüksekliği sözkonusu edilerek açılan bir nevi, kampanyalar karşısında, 
sanki milletvekillerinin bu konuda bir ürkeklik içinde olduğu ve Hükümetin de bu ürkekliğin üze
rine giderek böyle bir düzenleme yaptığı intibaı kamuoyuna yerleştiriliyor. Bu, çok haksız bir inti
hadır ve çok haksız bir davranış olarak karşılanması lazım gelir. 

Ayrıca, şunu tespit ediyoruz ki; önergemizde yer alan hükümleri bir araya getirdiğimiz za
man, milletvekillerinin 1993 takvim yılında toplam net gelirleri 213 milyon 929 bin liradır. Dola
yısıyla, değerli Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın söylediği gibi, bütün işçiler, memurlar bu raka
mın içine girmez; çünkü bu, net rakamdır. Dolayısıyla, bunu brüte iblağ ettiğimiz zaman ancak bu 
343 milyon 845 bin liraya geliyor. 343 milyon 845 bin lira alan ne memur var ne işçi var; ama, en 
azından, demin söylediğim ilkeyi de dikkate alırsak, yani 343 milyon 845 bin lirayı matrah olarak 
alırsak, buradan milletvekilinin eline geçen sadece 213 milyon 929 bin liradır. Siz, matrahtan yüz
de 10 kesmeye çalışıyorsunuz. Yani, milletvekili eline geçen paranın yüzde 10'unu versin; ama, 
eline geçmeyen paranın yüzde 10'unu niçin almaya gayret ediyorsunuz? Bu yanlıştır kanaatiyle ve 
600 milyon liralık bir ayrıcalığı da başka Gelir Vergisi mükellefleri için yapmamak, hiç olmazsa 
Gelir Vergisi mükellefleri arasında ayırım yapmaksızın belli bir tavandan yüzde 10 vergi kesinti
sini hakkaniyetle sağlamak bakımından, biz, milletvekillerini esas alarak, yıllık 213 milyon 929 
bin lira net ücret gelirine sahip olan herkesten yüzde 10 oranında vergi kesilmesini, sunduğumuz 
değişiklik önergesinde öngörmüştük... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kul, cümlenizi tamamlamanız için size 1 dakika süre daha veriyorum. 
Sizin iki önergeniz var; ama bu izah ettiğiniz önergenizde "net" gelir demiyorsunuz?.. 
EMİN KUL (Devamla) - Efendim, müsaade ederseniz öteki önergemi de arz edeyim; ama, o 

önergemi arz etmem için bana yine 5 dakika süre verirseniz ikisini bir arada açıklarım ve böylece 
vakit kaybı da olmaz. 

BAŞKAN - Yok, olmaz... Öteki önergeyi işleme koyduğumuz zaman, size ayrıca söz veri
rim. 

EMİN KUL (Devamla) - İkinci önergem ise, brüt.geliri esas alarak rakam tespiti önergesi
dir. Eğer, bu "net" anlayışımızı reddederseniz, yani yine bir haksızlığa kapı açarsanız, brüt üzerin
den vergi alınma yolunu seçer, ele geçmeyen paradan vergi tahsil etmeye kalkar, bu yolu seçerse
niz yanlış olur diye biz net gelir üzerinden hesap yaparak önerimizi getirdik ve hiçbir ayırım yap
madan, Gelir Vergisi mükellefi olan herkes -s.adece Olağanüstü Hal Bölgesinde çalışan mükellef
ler hariç- yıllık gelirleri 213 milyon 929 bin lira olanlar ve bunu aşanlar bu vergiyi ödeyecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

— 270 — 



T.B.M.M. B:92 20 .4 .1994 0 : 3 

BAŞKAN— Lütfen sözünüzü bitirir misiniz... 

EMİN KUL (Devamla) — Önergemizin mahiyeti budur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 

Önergeyi oylarınıza... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Karar yetersayısı arayın. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtim arkadaşlar... (ANAP sıralarından gürültüler) ' 

HASAN ÇAKIR (Antalya) - Olur mu canım... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bakın; her şeyin bir usulü var... Oylamaya geçtikten sonra karar ye
ter sayısının aranması istenmez. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Arayacaksın!... 
BAŞKAN — Peki, arayayım; ama, lütfen bundan sonra oylamaya geçmeden Önce isteyin. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Oylamaya geçmeden evvel, bütün oylamalarda karar 

yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Toptan olmaz. 
BAŞKAN — O zaman, kalkın ayağa ve karar yetersayısının aranmasını isteyin... İstek öyle 

olur. Toptan, bütün oylamalarda karar yetersayısının aranmasını nasıl istersiniz... Yani, size yakış
tıramadım, eskiden bakanlık da yaptınız!.. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter
sayısı yoktur, 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.10 

m 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

O ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin 4 üncü Oturumunu açıyo
rum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

29. - Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı : 648) 
(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
Sayın milletvekilleri, 648 sıra sayılı vergi yasa tasarısının İ inci maddesi üzerinde verilen bir 

önergenin oylaması sırasında karar yetersayısı aranması istenmişti; yapılan oylama sonucunda, ne 
ret ve ne de kabul olarak verilen oylarda karar yetersayısını bulamadığımızdan, 10 dakika ara ver
miştim. 

Şimdi, yeniden, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Öteki önergeyi işleme koyacağım. 
Sayın Cevat Ayhan ile Sayın Esat Bütün'ün. verdiği önergeler, aynı mealdedir; yani 600 mil

yon lira olan matrahın 300 milyon liraya indirilmesini istiyorlar; onun için, önergelerden birini 
okutup, ikisini birlikte işleme koyacağım : 

Önergeyi okutuyorum: 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Ekonomik Denge. İçin Yeni Vergiler İhdas Eden Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesinin (d) bendinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini ve (e) bendinin iptalini 
arz ederim. 

"d) Her ne sıfat ve nam altında olursa olsun, ücret geliri elde eden ve 1993 takvim yılında el
de ettikleri ücret, ikramiye, prim ve tazminatlar toplamının vergi matrahı toplamı 300 000 000 
(Üçyüz milyon) lirayı aşan ücretliler (yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri ile tasfiye 
memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayn ve menfaatler dahil)" 

Cevat Ayhan 

Sakarya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN- Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
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/ BAŞKAN-Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önerge sahibi olarak, Sayın Cevat Ayhan ve önergede imza sahibi olarak Sayın Ahmet Özde-
mir söz istiyorlar. 

Efendim, önergeleri birleştirdiğimiz için yalnız bir kişi konuşacak... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, iki önerge var, ikimiz de konuşmak istiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, önergeleri birleştirdik, itiraz etmediniz. Onun için bir kişi konuşur... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Olur mu efendim... İki tane önerge var, iki kişinin de konuşma 

hakkı var. 
BAŞKAN- Sayın Ayhan, lütfen... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - İkimiz de konuşacağız. 

BAŞKAN - Efendim önergeleri birleştirdik; birleştirdiğimiz için, bir kişi konuşur. Rica edi
yorum... Bu her zaman yaptığımız şey... Hanginiz konuşacaksanız ona söz verelim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - İkimiz de konuşacağız efendim. 

BAŞKAN - Hayır efendim, önergeler birleşti, lütfen bize zorluk çıkarmayın. 

Önergede imza sahibi olarak Sayın Ahmet Özdemir, buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, usulsüzlük yapıyorsunuz. Kanunî müzakereden 

kaçmakla bir şey kazanamazsınız. Önergeler farklıdır birbirinden... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Özdemir. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu vergi kanun tasarı

sıyla, esnaf ve çalışanlar arasında bir dengesizlik yaratılacağı; esnaf ve sanatkârlarımızın, vergi 
ödeyen, dünyada Maliyeden ve ahirette de Allah'tan korkan kesimin daha fazla ezileceği kana
atindeyiz. 

Götürü usulde vergi veren mükellefler, işletme defteri tutan mükellefler ve bilanço usulüyle 
defter tutan mükellefler, zaten, yıllardır vergisini ödüyor. Bunun yanında, Maliye, her vesileyle, . 
geçmiş yıllara ait matrahlarını her yıl artırmak suretiyle, bu insanlardan, müteaddit defalar vergi 
alıyor. Bu yıl, yine, bunlar, 1989, 1990, 1991 yıllarına ait defterler işleme tabi tutulmak suretiyle, 
matrah artırımı yoluna gidilip, ikinci defa vergilendirildi. 

Bu maddede, biz, 600 milyon lira olan matrahı, 300 milyon liraya çekmek arzusundayız. Bu
rada, çalışanlar, yani aylık geliri 25 milyonun üzerinde olanlar, kim olursa olsun, bu vergiyi, bu 
yükü çekmelidir. Bir tarafta, esnafın, sanatkârın, dar gelirlinin hiçbir masrafı matrahtan düşül-
mezken, yıllık gelirini 600 milyonun üzerinde tutmanın bir anlamı olmadığı kanaatindeyiz. Bura
da ezilen, yine esnaf ve sanatkârımızdır. Çalıştığının, gösterdiği matrahın vergisini öder; ama o iş
yerinde, evinde ve ocağında çoluğuna çocuğuna harcadığı paraların hiçbirisini, esnaf, masraf ola
rak gösteremez. Sadece kestiği faturanın ve gösterdiği matrah üzerinden bunların vergilendirilme
si yapılmakta, işyerinde ne harcamışsa -telefon ve elektrik parasının dışında- hiçbir gideri masraf 
olarak gösterilmemektedir. Bu durum karşısında esnaf, siftah etmeden dükkânını kapatırken, bir 
de ikinci defa böyle vergi ödemekle karşı karşıyadır. "Kemer sıkma politikası" diyorsak, bu du
rumların düzeltilmesi, devletin bu halden kurtarılması için herkesin elinden geleni yapacağını söy
lüyorsak; burada işçi, memur, çalışan, sanatkâr, ücretli, kim olursa olsun, herkes kendi nispetinde, 
kendi geliri ve gücü nispetinde bu yükün altına girmelidir. 
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Hükümet yetkilileri, bugüne kadar yaptıkları gibi, bugün de yine -"vergi kazançtan alınır" 
denmesine rağmen- hiçbir esnafımızın masrafını gider olarak göstermediği için, çoluk ve çocukla
rının rızkını temin eden esnafın çocuklarının okul masrafı, kendisinin ev kirası, yiyeceği, içeceği 
masraf olarak gösterilmediği için, götürü usulde vergilendirilmiş esnafta da hayat standardı uygu
lanmaktadır. İster kazan ister kazanma, yıllık 13 milyon 600 bin limit üzerinden 3 milyon 600 bin 
lira vergi vermek mecburiyetindesin. Böyle bir adaletsizlik karşısında esnafımız, tabiî ne yapaca
ğını bilmemektedir. Bu kanunla da yine, ezilen, esnafımız, dar gelirli esnafımız, sanatkârımız, üc
retlimiz olacaktır. Bu 600 milyon liralık matrah 300 milyon liraya indiği takdirde, kesimimizin 
büyük bir kısmının da bundan dolayı, vergi ödeyeceği kanaatında olduğumuz için, 600 milyonluk 
matrahı 300 milyon olarak değerlendirmenizi arz ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Arkadaşlar, lütfen, rica ediyorum; karar yetersayısı oylamaya geçmeden önce istenir. Rica 
ediyorum sizden... 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN - Öteki önergeyi işleme koyuyorum. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Sayın Başkan, tutumunuzla ilgili söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, benim tutumumda bir hata yok. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Var efendim. 

BAŞKAN - Yok efendim, (ANAP sıralarından "var" sesleri) 

Rica ediyorum... Efendim, söz vermiyorum, tutumumla ilgili söz vermiyorum. v 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Efendim, yanlış yönetiyorsunuz ama... 

BAŞKAN - Ben, yanlış yönettiğim konusunda... 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Yoklamaya geçerken şunu söyleyin... 

BAŞKAN- Yoklamaya geçmedik. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Oylamaya geçerken... 

BAŞKAN- Ama "yoklama" diyorsunuz. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Oylamaya geçerken deyin ki, "oylamaya geçiyorum". 

BAŞKAN - Efendim, olur mu öyle?.. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Olur tabiî. 

BAŞKAN - Neyse, siz buraya gelip oturursanız, siz öyle yönetirsiniz. Benim usulüm de 
böyle efendim. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Yoksa, "o..." dediğiniz zaman, bitiriyorsunuz. 

BAŞKAN - Bakın, rica ediyorum sizden... Rica ediyorum... 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Yanlış yapıyorsunuz. 

BAŞKAN - Peki, yanlış yapıyorum bir daha yapmam. 

Buyurun. . 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun tasarısının 1 inci maddesinin (e) bendinin aşağıda 
düzenlenen şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

. Emin Kul 

İstanbul 

ve arkadaşları 

Madde 1. - e) Olağanüstü Hal Bölgesindeki mükellefler haricinde bu kanunun yayımlandığı 
tarihte ücret geliri elde eden ve 1993 yılında elde ettikleri gelir vergisine tabi ücretlerinin gelir 
vergisi matrahı toplamı (343 845 000) lirayı aşan ücretliler,' 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Buyurun Sayın Kul, önergenizi izah edeceksiniz. 

Sayın Kul, süreniz 5 dakikadır. 

Buyurun efendim. 

EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önergemi arz ve izaha başlamadan öncq, sizlere saygılar 

sunuyorum. 
Öncelikle, benim ve arkadaşlarımın bir önceki önergemizin reddinden sonra şu husus tescil 

edilmiştir : Demek ki, milletvekilleri, söylendiği gibi, ülkede en yüksek ücret alan insanlar değil
lerdir. Hatta o kadar değillerdir ki, kamu kesiminde çalışan bazı işçilerle, yüksek seviyedeki genel 
müdür veya emsali personelin daha yüksek ücret aldığı ifade edilmiştir, zabıtlara da geçmiştir. 
Gerçi, kamu kesiminde çalışan veya hangi kesimde olursa olsun çalışan işçilerimizin milletvekil
lerinden, daha yüksek maaş alması, hiç de yadırganacak bir şey değildir; ama, bunun aksine iddi
aların var olduğu göz önünde tutulursa, bu husus açıklığa kavuşturulmuş olmaktadır. 

İkinci bir husus daha tescil edilmiştir. O da şudur : Getirilen tasarı, her ne kadar bir "Vergi 
Kanun Tasarısı" başlığı altında getiriliyorsa da, aslında, bu, kaba bir salmadan ibarettir; çünkü, 
hiçbir vergi kuralı dikkate alınmaksızın bu salma yapılmaktadır. Örneğin, bir Önceki önergemde 
arz ettiğim gibi, kişinin eline geçmeyen gelirlerden vergi kesilmeye tevessül edilmektedir ve bu 
vergi kesilirken de, vergilendirmedeki adalet ve hakkaniyet bakımından mükellefler arasında eşit
lik sözkonusu edilmemektedir. Diyelim ki, bu tescilden, bu altını çizdiğim hususlardan sonra, bir 
salma mahiyetindeki vergi getiriliyor; verdiğim önerge bu salmayı kabul ediyor, yani yıllık brüt 
geliri kabul ediyor, ki milletvekilinin yıllık brüt geliri 1993 yılı için 343 milyon 845 bin liradır; 
bundan fazla gelir elde eden Gelir Vergisi mükelleflerinin hepsinin yüzde 10 vergiye tabi olması 
lazımdır. Yani, milletvekillerini bir kenara bırakıp, onlardan yüzde 10 alıp, gelir vergisine tabi 
mükelleflerin yıllık 343 milyon 845 bin Türk Liralık gelirlerinden vergi almamak gibi bir yolu 
seçmenin hiçbir mantıkî izahı yoktur, bu ayrımı yapmanın hiçbir mantıkî izahı yoktur. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımız tek bir izahatta bulundular. Bü izah da, olağa
nüstü hal bölgesinde çalışanlarla ilgilidir. Tadil teklifimizin başında olağanüstü hal bölgesindeki 
mükelleflerin hariç olduğunu ifade ettik. Eğer maksat buysa, bunları hariç kılmak şartıyla -ki, ver-
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gi koyucu istisna getirebilir; ama, eşitsizlik yapamaz- bu istisnayı koymak suretiyle, Gelir Vergisi
ne tabi yıllık gelirleri 343 milyonu aşanlar, yüzde 10 vergi ödemelidirler. Bunu söylerken, getiri
len vergi yasa tasarısının mantığıyla beraber olduğumuz için söylemiyorum. Muhalefet partilerine 
mensup milletvekili arkadaşlarımın ve grup adına konuşan arkadaşlarımın geneldeki görüşlerine 
iştirak ediyorum; ama, getirilen salma usulü vergilendirmenin kendi mantığı içinde bir düzeltme 
yapmak için huzurunuza çıktım. Bunu onun için söylüyorum, yoksa vergi kanun tasarısının tama
mına katıldığım için söylemiyorum. Asgarî bir düzeltme yapma gereğiyle karşı karşıya olduğumu
zu görüyorum. 

Şimdi, birtakım özel bankalarda yönetim kurulu üyeliği, genel müdürlük yapanlar veya gelir 
vergisine tabi yıllık gelirleri 343 milyon lirayı aşanlar niçin ve ne sebeple vergilendirilmiyorlar? 
Madem bir. fedakârlığa davet ediliyor, madem bunun öncülüğü de Bakanlar Kurulu tarafından 
milletvekilleri gösterilerek yapılmış, o halde bu ayrım neden; kim. korunuyor, niçin korunuyor, ni
çin bu gaflete düşülüyor? Bu önergeyi, bunu tashih etmek amacıyla verdik ve dikkat buyurursanız, 
verdiğim önergede "1 inci maddenin (e) fıkrasının parantez içinde yer alan yönetim ve denetim 
kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan 
para ayın ve menfaatler dahil..." sözcüklerini de çıkarıyoruz. Çünkü, ayın ve menfaatlerin nasıl 
hesaplanacağı, nasıl yüzde 10 vergiye tabi tutulacağı bir münakaşa ve tartışma konusudur. Eğer 
Gelir Vergisi Kanununa göre, gelir vergisine tabi bir ödeme varsa, hepsi içine gireceği için, paran
tez içindeki cümle de fazladır. 

Değerli milletvekilleri, burada, bu önergeye iştirak etmeniz halinde, hem milletvekillerinin 
maaşları ve gelirleri üzerine söylenen, yapılan spekülasyonları, sözleri ortadan kaldıracaksınız, 
hem de vergi ödemede veya reel bir fedakârlık göstermeden... 
. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Cümlenizi tamamlamanız için 1 dakika süre veriyorum. 
EMİN KUL (Devamla ) - Belli bir noktada ve seviyede gelirleri olanlar arasında keyfî, ayı

rım yapmaksızın vergilendirmeyi doğru dürüst yapacaksınız. Bunun aksine karar verdiğiniz za
man, biraz önce söylediğim, net üzerindeki gerçek vergilendirmeyi de bir tarafa bırakıp, salma 
usulü vergilendirmeyi dahi, vergilendirme kurallarının çok dışında yaptığınız ortaya çıkacak ki, 
bu, kanunun baştan aşağı dikkatsizce hazırlanmış olduğunu gösterir. 

Teşekkür eder, saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kul. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Karar yetersayısı istiyorum. : 

BAŞKAN-Bir dakika efendim... 
Sayın arkadaşlarım, arkadaşlarımızın bir yoklama talebi var. 
Ancak, bu, bu madde üzerinde verilen son önerge; o da tamamlandı. Yine sizin rızanızı almak 

istiyorum; eğer, uygun görürseniz, hemen arkasından maddeyi oylayacağım ve önergenizi işleme 
koyacağım. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayır efendim! 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Hayır, hayır... 
BAŞKAN- Peki. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergenin oylanması sırasında yoklama yapılması için bir 

önerge verilmiştir; okutuyorum: 
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Toplantıda yetersayısı kalmamıştır. Yoklama yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Ali Oğuz Hüseyin Erdal Abdulilah Fırat Şinasi Yavuz 

İstanbul Yozgat Erzurum Erzurum 

Fethullah Erbaş Hasan Dikici Lütfü Esengün Abdullah Gül 

Van Kahramanmaraş Erzurum Kayseri 

Salih Kapusuz Zeki Ergezen Musa Demirci Cevat Ayhan 

Kayseri Bitlis Sivas Sakarya 

BAŞKAN - Şimdi, önergede ismi bulunan arkadaşlarımızı tespit edeceğim. 

Ali Oğuz?.. Burada. 

Hüseyin Erdal?.. Burada. 

Abdulilah Fırat?.. Burada. 

Şinasi Yavuz?.. Burada. 

Fethullah Erbaş?.. Burada. 

Hasan Dikici?.. Burada. 

Lütfü Esengün?.. Burada. ' 

Abdullah Gül?.. Burada. 

Salih Kapusuz?.. Burada. 

Zeki Ergezen?.. Burada. 

Musa Demirci?.. Burada. 

Cevat Ayhan?.. Burada. 

Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayısı yoktur. 

15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.00 

O— 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 22.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa), İlhan Kaya (İzmir) 

BAŞKAN - Önceki oturumda yoklama istenmişti ve yapılan yoklamada toplantı yetersayısı 
bulunamamıştı. 

Şimdi yeniden yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara devam ediyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

29.- Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı : 648) 
(Devam) 

• BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Verginin Konusu, Matrahı ve Oranı 
MADDE 2. - Ekonomik denge vergisi: 
a) Gelir veya kurumlar vergisine ilişkin olarak 1994 takvim yılında verilmesi gereken yıllık, 

özel veya münferit beyannamelerdeki matrahlar üzerinden % 10; 
b) Ticarî ve meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükelleflerinin 1994 

takvim yılına ilişkin götürü matrahları üzerinden (Daha önce götürü usulde vergilendirilmekte 
iken, bu Kanunun yayımlandığı tarihte gerçek usulde vergilendirilen ve 1994 yılında yıllık gelir 
vergisi beyannamesi vermeyen mükelleflerin vergi matrahı, götürü usule tabi iken girdiği sınıf ve 
derecenin 1994 yılındaki götürü matrahıdır.) % 10; 

c) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesinin 
(A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerine göre 1994 takvim yılında verilmesi gereken muhtasar 
beyannamelerde yer alan bu bentler kapsamına giren matrahlar üzerinden % 5; 

d) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu üyesi 
olanların, 1993 takvim yılında bu sıfatları dolayısıyla aldıkları ücretlerin gelir vergisi matrahı top
lamı üzerinden % 10; 

e) 1 inci maddenin (e) bendinde sayılan ücretlilerin 1993 takvim yılında elde ettikleri ücret
lerinin gelir vergisi matrahı toplamı üzerinden % 10 (Bu vergiden, "d" bendine göre hesaplanan 
vergi mahsup edilir.); 

Oranında alınır. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ANAP Grubu adına, Sayın Maruflu; RP Grubu adına Sayın Ayhan. 
Buyurun Sayın Maruflu. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşülmekte olan Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasına İlişkin Yasa Tasarısının 2 
nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, hepinize saygılar sunuyorum. 

Ekonomik Denge Vergisi, şu anda fasit daireye girmiş olan ekonomiyi bir ölçüde düzeltebil
mek amacıyla buraya getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 1991 yılının Körfez Savaşı şartlarına rağmen, ekonomide herhangi bir 
sılantıyla karşılaşılmamış, hiçbir malın eksikliği görülmemiş ve vatandaşlara, Türkiye'nin savaşla 
çok yakın ilişkisi olmasına rağmen, hiçbir sıkıntı çektirilmemişti. Şimdi, o dönemde kalkınma hı
zının yüzde yarıma düşmesini, zaman zaman, Hükümet çevreleri, Sayın Başbakan tenkit etmekte
dir; fakat, unutulmamalıdır ki -demin de ifade edildiği gibi- Körfez Savaşının Türkiye'yi çok ya
kından ilgilendirdiği bir gerçektir. Bunu şuradan da anlıyoruz : -Sayın Başbakan da bunu kabul 
ediyor- Başbakan, Başkan Clinton ile -Amerika Birleşik Devletlerine gittiğinde- zaman zaman 
yaptığı görüşmelerde, 1991 yılındaki Körfez Savaşı nedeniyle Türkiye'nin çok menfî olarak etki
lendiğini, İrak ile olan ticaret hacminin -bu da 2 milyar dolar civarındadır- azaldığını ve bölgesel 
şartlar nedeniyle, Türkiye'nin toplam olarak 10 milyar dolar zarar mağduru olduğunu ifade ede
rek, bu paranın tazmin edilmesini istemektedir; şimdi, son olarak 14 Nisan 1994'te Amerika Birle
şik Devletlerine yaptığı ziyarette, Washington'da Dünya Bankası Başkanı Michael Camdessus'la 
yaptığı görüşmede, Türkiye'nin IMF şartlarını kabule hazır olduğu ve IMF'den 1,5 milyar dolara 
yaklaşan bir kredi istediği bilinmektedir. Öğrenildiğine göre, bu 5 Nisan paketiyle ilgili olarak 
Dünya Bankasıyla yapılan görüşmelerde, Dünya Bankası heyetinin Sayın Başbakana ifadeleri 
şöyle olmuştur : "Bu 5 Nisan paketi, makro ekonomik hedeflerin gözetilerek hazırlandığı bir paket 
değildir, hedefler açık seçik belli değildir, ücretlerle ilgili politikalar belli değildir, malî piyasaları 
kontrol edecek politikaları belirgin değildir. Bu nedenle, Dünya Bankası heyetiyle Türkiye'de ya
pılacak görüşmeler neticesinde, imzalanacak olan niyet mektubunun ortaya konulmasından sonra, 
Türkiye'ye belki bir kredi verilmesi mümkün olabilir." 

Değerli milletvekilleri, durum esasında ekonomik bakımdan fevkalade kritik bir hale gelmiş
tir. Demin de ifade ettiğim gibi, ekonomi bir fasit daireye girmiş durumdadır. Bakın, bugün piya
salarda, talep yetersizliğinden dolayı, belki hepinizin seçim bölgelerinde de, esnafın zaman zaman 
siftah yapmadığı durumlar görülmektedir; büyük fabrikalar kapanma aşamasına gelmiştir, işçi çı
karmaları çok yoğun bir şekilde görülmektedir; dış ticaret dengesi bozulmuştur, ihracatta gereken 
sıçrama bir türlü yapılamamaktadır ve carî işlemler açığı'5,5 milyar seviyesini devam ettirmekte
dir. Yine gayri safi hâsıla içindeki bütçe açıklarının payı yüzde 17'ler seviyesine gelmiştir. İlk ko
nuşmamda ifade ettiğim gibi, enflasyon oranı önümüzdeki aylarda yüzde 100'lere vuracak düzey
dedir. 

Şimdi, bu istikrar paketi içinde yer alan Ekonomik Denge Vergisi ile daha sonra gelecek olan 
Damga Resmi, Akaryakıt Tüketim Vergisi ve net aktiflere ilişkin olan hususlarda vergi alınmasın
dan başka çare kalmadığından dolayı, Hükümet bu öneriyi buraya getirmiştir. 

İlk konuşmamda kısaca değindiğim ve aslında bizim malî politikalarımız içinde çok önemli 
olabilecek; fakat, bugüne kadar her nedense üzerine gidilmeyen kayıt dışı ekonomi veya yeraltı 
ekonomisinden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü, bakın, bu vergi tasarısı yasalaştığı tak
dirde 70 trilyonluk bir gelir sözkonusu olacaktır. 192 trilyonluk bütçe açığı, 400 trilyonluk -
407'dir bugünkü rakam- iç borç ve aşağı yukarı 100 milyar dolara yaklaşma istidadında bulunan 
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dış borç nazarı dikkate alındığında, bu 70 trilyonun ne şekilde kullanılacağını hakikaten göremi
yorum. Yani, açık o kadar büyük ki, yama yapmak bir hayli güçtür. Hatta şunu da göremiyorum : 
Diyelim ki, bütün her şey iyi gitti, Dünya Bankasından, IMF'den 1,5 milyar dolarlık bir kredi sağ
landı. Peki, bu kredi hangi alanda, neyi kapatmak için kullanılacaktır? Türkiye'nin 1994 yılında 
ödemesi gereken dış anapara ve faiz tutarı 5 milyar doların üzerindedir; onun için, bu gelecek pa-

: ranın da yeterli olmadığı kanaati bizde hâkimdir. 
Şimdi, burada üzerine gidilmesi gereken konu, kayıt dışı ekonomi veya yeraltı ekonomisidir. 

Türkiye'de, yapılan değerlendirmelere göre, yaklaşık 1 katrilyonu bulan, belki de daha fazlarmik-
^ tarda kayıt dışı yeraltı ekonomisi mevcuttur. Bu kayıt dışı ekonomide yer alan insanlar iş âleminde 
faaliyet göstermektedirler, bu işlevlerini yerine getirirlerken, milletin ve devletin imkânlarından 
yararlanmaktadırlar; ancak, devlete ödemeleri gereken karşılığı ödememektedirler. Nedendir ki, 
geçmiş hükümetler, siyasî iktidarlar, bu kayıt dışı ekonomiyle özellikle mücadele etmesi gereken 
devlet görevlileri ve Maliye Bakanlığı, bunun kayıt altına alınması için bir gayret göstermemekte
dirler?! Bu, aslında, toplumumuzun bindiği dalı kesmesi demektir. Çünkü, burada gördüğümüz 
gibi, devlet gelirleri yetersiz duruma geldiği zaman, devletin yapacağı birkaç şey vardır; bunlar
dan bir tanesi, kaynak bulabilmek için borçlanacaktır. Bu borçların eriştiği seviyeleri söyledim; 
bundan başka borçlanma, Türkiye'yi -hiç söylemek istemiyorum ama- çok tehlikeli badirelere ite
bilecek bir durumdadır. Devlet kaynak bulabilmek için para basma yoluna gidebilir; bu ikinci bir 
alternatiftir; o da enflasyon vergisi dediğimiz hususu meydana getirecektir. Devlet, en kolay yol 
olan KİT ürünlerine zam yapmak suretiyle kaynak bulabilir; onun da bir ölçüsü vardır. Bir de, 
KİT ürünlerine zam, dar gelirli, sabit gelirli, fakir fukara vatandaşların üzerinde tahammül edile
meyecek baskılar meydana getirir ve bu şekilde sosyal patlamalara zemin hazırlar; bu nedenle iş
sizlik ve sosyal huzursuzluklar başlar. Netice itibariyle, faturayı, en sonunda, dürüst, vergisini za
manında ödeyen ve devletin koyduğu kaidelere riayet eden kayıt içindeki vatandaşlar ödemekte
dir. 

Şimdi, bu kayıt dışı ekonomi -bu vergi yasa tasarısı görüşülürken- ilgililerin, Bakanlar Kuru
lumuzun, Maliye Bakanlığının elinde bir kaynaktır ve aslında bunun üzerine gidilmesinde büyük 
yarar vardır; bu açıdan, dikkatlerini çekmek istiyorum. 

Bu tasarı yasalaşacaktır. Bakın söyleyeyim, 70 trilyonla şöyle veya böyle belki bir yere yama 
yapılacaktır; ama görüldüğü kadarıyla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Hep süreleri aşıyorsunuz; lütfen, son cümlenizi söyleyin. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Bağlıyorum. 
Bu yasa, gelecek sene tekrarlanmayacak olan bir yasa olduğu için, gelecek sene ekonomik 

durumdaki sıkıntılar, bir kar topunun büyümesi gibi, yine önümüze gelecektir. Bu nedenle, kayıt 
dışı ekonomiyle ilgili çalışmaların yoğunlaştırılması ve devlete ek gelir imkânları sağlanması üze
rinde durulması gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda söyleyeceğim bir iki nokta daha var, onu 
da belki daha sonraki madde üzerinde ifade ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ayhan, süreniz 10 dakikadır; rica ediyorum süreye riayet edelim efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, benim de bir ricam var : 

Önergeleri birleştirirken önerge sahiplerinin de rızasını alın. 
BAŞKAN - Ama, o zaman itiraz etmemiştiniz... 
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. CEVAT AYHAN (Devamla) - Ben duymadım, farkında değildim, onun için; teşekkür ede
rim. , 

BAŞKAN — İyi ama, ben de herkese duyurmak zorunda değilim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Benim adıma tasarrufta bulunuyorsanız, benim rızamı ala

caksınız. 
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 648 sayılı vergi kanunları paketinin 2 nci maddesiyle 

ilgili olarak Refah Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlar, tasarının 2 nci maddesinde, Malî Denge Vergisinin kimlerden, hangi mü
kelleflerden ve ne nispette alınacağı tarif edilmektedir. Daha önceki maddeyle, yani 1 inci madde
nin (d) ve (e) fıkralarıyla ilgili bir düzeltme önergem vardı; bu önergemi izah imkânı bulamadım; 
ancak, 2 nci maddede de bu (d) ve (e) bentleri mevcuttur; sözümün başında, o önergemin mahiyeti 
hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada 1 inci ve 2 nci maddelerde -müteakip maddelerde de var- bakanlar 
ve milletvekilleri için özel bir vergi tarif edilmiş; buna itirazımız yok, edilir. Yine, maddenin (e) 
bendinde de yıllık 600 milyon lira ve üzerinde geliri olanlar için Malî Denge Vergisi getirilmiş. 
Ben önergemde, bu 600 milyon liranın çok olduğunu, bunun ayda brüt 50 milyon liraya ve net 
olarak da 30 milyon liraya tekabül ettiğini, bu 600 milyon liranın 300 milyon liraya düşürülmesi
ni, bu takdirde de aylık brüt 25 milyon lira, net olarak da 15 milyon liralık gelire tekabül edeceğini 
ifade etmiştim. Bunun arkasındaki mantık da şudur : Bugün Türkiye şartlarında, ayda 15 milyon 
liranın üzerinde net geliri olan insanların da, bu Malî Denge Vergisiyle, memleketin maruz kaldığı 
bu iktisadî sıkıntıdan kurtuluşuna katılması lazım. Ben bunu söylerken, indî olarak söylemiyorum. 
Arkasındaki mantık ve gerekçe şudur: Bakın, biz, götürü vergi mükelleflerine Malî Denge Vergi
si getirdik. Bu götürü vergi mükellefleriyle ilgili olarak, götürü vergi özel şartlarına baktığınız za
man, görürsünüz ki bunlar, yıllık gelirleri 100 ile 140 milyon lira arasında olan ve matrahları da 
Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde tarif edildiği üzere, yıllık 4,5 milyon lira ile 42 mil
yon lira arasında değişen kazanç sahipleridir. Yani, götürü vergi mükellefi, esnaftan, yıllık kazan
cı en az 4,5 milyon lira, en çok da 42 milyon lira olan kimsedir. Bunu nasıl hesaplıyoruz; brüt as
garî ücretin yıllık miktarı olan 2,5 milyon lira çarpı 12; bu da 30 milyon lira yapar. Bunun yüzde 
15'i ile yüzde 140'ı arasında, bölgelere göre bir tarif var. 

Şimdi, biz, yıllık geliri, vergi matrahı olarak, 4,5 milyon lira ile 42 milyon lira arasında deği
şen insanlara Malî Denge Vergisi getiriyoruz; ikinci sınıf tüccar sayılan, işletme defteri tutan in
sanlara Malî Denge Vergisi getiriyoruz -ki, bunların kazançları yüksek değildir; seçim bölgeniz
den esnaf çevrenizi şöyle bir hatırlayın, bakın; bir torna tezgâhı bir çırakla dükkânında geçinen bir 
insan, bir kaynak makinesiyle ve bir kalfasıyla veya çırağıyla kaportacılık yapan bir insan, tek ba
şına boyacılık yapan bir insan... Bu şekilde, çeşitli esnaf grupları, ki bunlar da gerçek usulde işlet
me defteri tutan insanlardır. Bunların sırtına vergi getiriyoruz- ama, aylık kazancı net olarak 15 . 
milyon lira ile 30 milyon lira arasında değişen kimselere vergi getirmiyoruz. Tabiî, Hükümet çev
relerinin ve Komisyona yansıyan birtakım konuşmaların bize intikalinden anladığıma göre, "bun
lar profesörlerdir, bunlar iş hayatında çalışan insanlardır, sivil - asker yüksek bürokratlardır, iş ha
yatında, ticaret şirketlerinde çalışan insanlardır; bunların tepkilerini çekmeyelim" diye böyle bir 
tasarrufa gidilmektedir ki, bu, fevkalade mahzurludur; yani, bu kanunda adalet ölçüsünün olmadı
ğını, bilakis zulüm olduğunu göstermektedir. Bir vergi konuluyorsa, bir felaket varsa, herkesten 
aynı desteği alıp, malî gücü olanlardan desteği alıp, bu felaketi, bu sıkıntıyı gidermek gerekmekte
dir. 
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İşte, benim önergelerimde arz etmiş olduğum hususlar bunlardı; maalesef kabul görmedi ve 
düzeltilmedi, bu şekilde geçmiş oldu; ama, ben inanıyorum ki, sayıları 3 - 4 milyonu bulan esnaf 
camiasında bunun fevkalade sert reaksiyonları olacaktır ve İktidar partileri de bunun sonuçlarını 
önümüzdeki dönemlerde göreceklerdir, 27 Mart seçimlerinde birtakım tasarrufların neticelerini 
gördükleri gibi. 

Muhterem arkadaşlar, yine bu maddede Gelir Vergisi Kanununun eski -aralık ayında değiş
meden önceki- 94 üncü maddesinin 8 inci ve 15 inci bentleriyle ilgili yüzde 5 vergi getirilmekte
dir. Bu 8 ve 15 inci bentlere baktığımızda görüyoruzki, 8 inci bent, Kurumlar Vergisi Kanununun 
8 inci maddesine atıfta bulunmakta ve hangi gelirlerin, yani stopajla, tevkifatla vergisi ödenen 
hangi gelirlerin olduğu burada sayılmaktadır ve bunlara yüzde 5 vergi uygulanmaktadır. Bunlar 
nedir, aralık ayında tadil edilmeden önceki Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde -zira, 
maddede, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin eski metnine, oradan da Kurumlar 
Vergisi Kanununun eski metnine atıfta bulunulmaktadır- bakın, bu yüzde 5 uygulanan yerler ne
relerdir : Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj vesaire işlerinden elde edilen gelirler. Yani, 
biz esnafa yüzde 10 vergi uyguluyoruz; ama, yurt dışındaki müteahhitlere yüzde 5 Malî Denge 
Vergisi uyguluyoruz; bu haksızlıktır. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının tekelinde bu
lunan ulaştırma işlerinden gelirlere de yüzde 5; sanayi ürünü ihracatından elde edilen gelirin -deta
yına girmiyorum- Kurumlar Vergisinden istisna edilen miktarına -ki, yüzde 20 idi, bugün halen 
yüzde 10 civarında uygulanıyor- yüzde 5 uygulanmaktadır. Yine yaş meyve ve sebze ihracatında, 
ihracatçılara yüzde 5 uygulanmaktadır. Diğer taraftan, kambiyo mevzuatı gereğince, Türkiye'ye 
döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla, dış navlun hâsılatından vergi istisnalarına... 
Yine, dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil, sermaye şirketlerinin ve diğerlerinin yatırım indiri
minden yararlanan kazançlarına... Bunlar hep sermaye şirketleridir, büyük gruplardır, yüksek geli
ri olan zümrelerdir; bunlara yüzde 5 uyguluyorsunuz; ama, küçük esnafa, o zavallı insanlara, sa
vunma gücü olmayan o insanlara "trak" diye yüzde 10 bindiriyorsunuz. Evet, esnafın savunma gü
cü yok; ama, bir gün eğer Türkiye'de, esnafın, toptan kepenk kapama yoluyla greve gittiğini gö
rürseniz şaşmayın. Bunu size söylüyorum. 

Yine, aynı şekilde, turizm gelirlerine yüzde 5 vergi uyguluyorsunuz. 12 nci bentte de faiz ge
lirlerine aynı oranı uyguluyorsunuz. Diğer gelirleri tek tek saymıyorum, bunlara da, bu şekilde 
yüzde 5 vergi uyguluyorsunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Toparlıyorum efendim, teşekkür ederim. 
Bunlara, uyguladığınız yüzde 5 oranındaki Malî Denge Vergisinin yüzde 10'a çıkarılmasıyla 

ilgili önergelerimiz vardır. Bunları değerlendirmek size aittir, biz teklif ettik. 
Hepinize teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından, alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Şahsı adına, Sayın Gaffar Yakın; buyurun efendim. 
Sayın Yakın, süreniz 5 dakikadır. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; halkımızdan vergi alaca

ğız, birtakım açıklarımızı kapatacağız ve bütçemizi dengeli hale getireceğiz; ama, birtakım kaçak
lar, halkımızdan bu aldıklarımızın çok daha fazlasını, başka insanların eline geçiriyor. 

Hemen bahsetmek istiyorum, Türkiye'nin bugünkü sorununun, ekonomik iflasının temelinde 
sıcak para yatmaktadır. Sıcak para, hayalî ihracat olarak ortaya getirilen sorunun kat be kat önün
dedir ve Türk ekonomisini çok daha fazla tahrip etmiştir. 
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Ben size enflasyon oranları ile dolardaki artıştan bahsetmek istiyorum. 1983 yılındaki enflas
yon yüzde 31, dolar da 280 lira idi; 1984 yılında enflasyon yüzde 48, dolardaki artış yüzde 50; 
1985 yılında enflasyon yüzde 45, dolardaki artış yüzde 78; 1986 yılında enflasyon yüzde 34, do
lardaki artış yüzde 31; 1987 yılında, enflasyon yüzde 38, dolardaki artış yüzde 34; 1988 yılında 
enflasyon yüzde 75, dolardaki artış yüzde 78; 1989 yılında ise, enflasyon yüzde 64, dolardaki artış 
yüzde 27 olmuş. 1990 yılında da, enflasyon yüzde 60, dolardaki artış yüzde 28!.. Doların değerini 
ayarlarken, Türkiye'deki enflasyondan Amerika'daki enflasyonu çıkaracaksınız; doların gerçek 
değeri odur. Eğer siz, Türkiye'deki enflasyonun yüzde 63-64 olduğu bir dönemde, dolardaki artışı 
yüzde 27 - 28 dolaylarında tutarsanız, o zaman işte sıcak para gelir ve Türkiye'nin alınterini, işçi
nin, köylünün, emekçinin alınterini sömürür, götürür ve Hong Kong'ta, Beyrut'ta, Londra'da, 
New York'ta viski kadehlerinde bunun keyfini yaşarlar. 

Reel faiz, 1990 - 1991 yıllarında, yüzde 30; 1992 yılında yüzde 40 dolayındadır; yani, yüzde 
30, yüzde 40 oranında doların değer kazanması, Türkiye'nin haricinde hiçbir yerde gözükmemiş-
tir. 

Şimdi, sıcak parayla ilgili olarak, hepimizin çok yakından tanıdığı Yalım Erez'in görüşlerini 
aktarmak istiyorum: 

"1988'den bu yana, Türkiye'ye, döviz hesabı açmak şeklinde giren yabancı paranın hacmi 
çok az bilindiği halde, resmî yollardan gelmeyen ve serbest piyasada Türk Lirasına çevrildikten 
sonra mevduat şeklinde plase edilen dövizlerin tutarı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün 
değildir. Çünkü, iş hayatımızda, 1989'dan itibaren, bankalar döviz kredisi kullanıyorlardı. Bilhas
sa kara para ve yeraltı ekonomisi sonucu, gerek döviz gerekse Türk Lirası olarak kullanılan para
lar da ekonomiye resmen girmemekle beraber, fiilen kullanılmaktadır. Bankaların, kuruluşların, 
işletmelerin kullandığı kısa vadeli dış kredilerin büyük bir kısmı da sıcak para kaynaklı olmakta
dır. 

İkinci kredi piyasası denilen tefeci piyasasında da sıcak para, işlemlerin kaynağını oluştur
maktadır. Yüksek mevduat faizi ve düşük kur dolayısıyla Türkiye'ye giren sıcak parayı, ancak 
ödemeler dengesindeki açıklardan tahmin etmek mümkündür. 1988 - 1989 döneminde, takriben 
2,5 milyar dolar resmî olmayan yollardan, bir o kadar da resmî kanallardan olmak üzere, 5 milyar 
dolarlık kısa vadeli dış sermaye girdiği tahmin edilmektedir. 

Döviz mevduat artışlarında ise; 1987 yılındaki 5,7 milyar dolarlık döviz tevdiat hesapları, 
1992 yılında 14,4 milyar dolara yükselmiştir." 

Sayın milletvekilleri, bu sıcak para, 1984 yılındaki dolar fiyatı 100 olmak üzere hesaplanmış 
verilere göre, gerçek enflasyon değerlerine göre Türkiye'deki 1994 enflasyonunu da 100 alırsak, 
doların 1994 değeri 25.500 lira olması gerekirken, 40 bin liraya kadar çıkmıştır. 

Şimdi, sadece böyle mi? Türkiye fonu en iyisi. Nevv York Borsasında işlem gören Türkiye 
Yatırım Fonu, kalkınmakta olan ülke fonları arasında, 1993 başından bu yana dolar bazında yüz
de 82,6 prim yaparak birinci sıraya oturmuştur. Bu yüzde 82,6 bizim Hazinemizden çıktı. Diğer 
ülkelerin yatırım fonlarını ben size aktarayım : Brezilya Fonu yüzde 52, ikinci sırada. Asya - Pasi
fik Fonu yüzde 46, Templeton Fonu yüzde 45, Malezya Fonu yüzde 45. Şimdi bu sıcak para geldi, 
Türkiye'deki tatlı kârlarını yaptı, giderken nasıl çıktı; onunla da ilgili bir bilgi vermek istiyorum : 

Merkez Bankasının döviz rezervleri 31.1.1993'te 7 milyar 198 milyon dolar, 1.4.1994'te 3 
milyar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 
BAŞKAN - Sayın Yakın, aslında maddeyle ilgili konuşmuyorsunuz, hep madde dışında ko

nuşuyorsunuz. Lütfen, son cümlenizi söyleyin. 
Burada dolar yazılı mı? Bu, vergi kanunu tasarısı. İhracatla ne ilgisi var?.. 
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GAFFAR YAKİN (Devamla) - Bu vergilerin nereye gittiği ve nerelerden kaynaklandığını 
anlatıyorum. 

BAŞKAN - Efendim, maddeyle ilgili konuşun ve son cümlenizi söyleyin. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) - Biz kolaya kaçıyoruz. Asıl kaçak noktalarımızı kapatalım ve 

bugün, son beş yılda, hayalî ihracattan çok daha fazla bir soygun, maalesef, Türkiye'de bu sıcak 
parayla yaşanmıştır. Burada, muhalefet partilerini de görev yapmaya davet ediyorum. Bu sıcak pa
rayı kimlerin kazandıklarını, kimlerin kâr ettiklerini araştırarak bunun hesabını hepimizin vermesi 
gerekir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yakın. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Vergi konusu görüşülürken SHP'liler Genel Kurulda neden 

yok? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Buradayız, buradayız... 
BAŞKAN - İkinci kişisel söz hakkı, Abdüllatif Şener'in. 
Buyurun efendim. 
Sayın Şener, süreniz 5 dakikadır. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu kesiminin gelir 

gider dengesinin bozulması sebebiyle 1994 yılını kurtarabilmek için getirilen bu kanun tasarısının 
1 inci maddesi, ekonomik denge vergisinin mükelleflerini tanzim ediyordu. Bu 2 nci maddeyle 
ise, verginin konusu, matrahı ve oranı belirlenmektedir. Kimdir bu vergiyi verecekler, bu vergiyi 
ödeyecekler, bu verginin malî külfeti altında kalacaklar; belirtilmiş : Yıllık Gelir Vergisi beyanna
mesi veren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, götürü mükellefler, 94 üncü maddenin bazı 
bentlerine göre muhtasar beyanname verenler ve bazı yüksek ücret sahipleri ödeyecek bu vergiyi. 

Ancak, hemen ifade etmek lazım, ekonomiyi bu hale getiren, kamu kesiminin gelir gider 
dengesini bozan acaba bu şahıslar mıdır, bu vergileri ödeyecek kimseler midir ekonomiyi bu hale 
getirenler; hayır. Kamu kesiminin gelir giderdengesini bozan kamu açıklarını artıran, devleti bü
yük bir borç yükü, faiz ödemeleri altında bırakan mevcut İktidardır; ama, bu İktidarın bozuk, yan
lış yönetiminin faturasını ödeyecek olanlar, bu maddede sayılmış olan kişilerdir. Bunun, malî kül
fetini yanlış bir yere yükleme anlamına geldiğini burada belirtmek istiyorum. 

Diğer taraftan, hemen şunu söylememiz lazım : Bir taraftan, kamunun gelir gider dengesini 
bozan, bazı kesimlere ek külfet yükleyen İktidar; diğer taraftan, hâlâ borç aramakta ve gelecek yıl
larda Türkiye'nin faiz giderlerini daha da artıracak bir davranış içerisinde bulunmaktadır. 1994 
yılı bütçesinde bile, yılbaşı hedefi olarak verilen 217,5 trilyon liralık faiz ödemesi vardır, 473 tril
yon lira olarak belirlenen vergi gelirlerinin yüzde 46'sı, doğrudan doğruya faiz ödemelerine git
mektedir. 

Aradan geçen 4 aylık süre zarfında, uluslararası piyasalarda Türkiye'nin kredi notu düştü. 
Artık, alınan krediler, Türkiye'yi daha fazla faiz külfeti altına sokacak ve toplanan bu ek vergiler 
de yine tekrar faiz ödemelerine gidecektir. Ülke ekonomisini bu hale getiren mevcut İktidardır; 
hem de ilerideki faiz ödemelerinin miktarını artırmaya yönelik tavır ve davranışlar içerisinde bu
lunan da bu İktidardır. Bu İktidarın yanlış yönetiminin faturası, üzerinde tartışmış olduğumuz ka
nun tasarısının maddelerinde sıralanan kimseler ve kesimler üzerine yüklenmektedir. 

İşin bir başka boyutu daha var, o nedir; o da şudur : "Bu kesimler bu vergileri ödesinler, ülke 
ekonomisinin buna ihtiyacı vardır" deniliyor; ancak, bu kesimlerden, burada zikredilen, oranlan 
belirtilen vergiler alındığı takdirde, ekonomi düzelecek midir, ekonominin düzelmeyeceği de, ka
lıcı bir önlem olarak ortaya çıkmayacağı da ve bütçede öngörülen 192 trilyon liralık bütçe açığı 
hedefinin tutturulamayacağı da, açık seçik bugünden bilinmektedir. Ek olarak tahsil edilmeye çalı-
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sılan bu vergilere rağmen, 1994 yılı bütçe açıklarının, bütçe hedefinin çok üzerinde gerçekleşeceği 
bilinen bir vakıa; fakat, tüm bu olumsuzluklann faturasını yüklenen, bu faturayı önümüze koyan 
iktidarın dışındaki kesimlerdir. 

Diğer taraftan, bakıyoruz, bu maddede kimler var; açıkça görülüyor, kendisi beyanname ver
miş, matrahım tespit etmiş ve kendisini vergi yükümlülüğü altına sokmuş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şener, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz... Her defasında sürenizi aşı

yorsunuz. Rica ediyorum... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Sayın Başkan, bu kürsüye kim çıkarsa çıksın, zaman 

zaman 5 - 10 dakikayı bulan toleranslarla süreyi uzattığınızı da biliyoruz. 
BAŞKAN - Siz sürekli konuşuyorsunuz... Lütfen devam edin. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Devamlı konuşuyoruz; ama, her kürsüye çıkanın süre

sini uzattığınıza göre, meslektaş olarak herhalde bizi bu haktan mahrum etmezsiniz? 
BAŞKAN — İltimas geçiyorum size. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Evet, Sayın Başkanın bana ek bir müsamahası olmaya

cağı anlaşılmaktadır. Önümüzde de başka maddeler vardır, düşünce ve görüşlerimizi diğer madde
lerde takdim etme imkânımız bulunacağım da zannediyorum. Bu bakımdan, saygılarımı sunuyor 
ve bu madde üzerindeki görüşerimı bu noktada tamamlıyorum. Ancak hatip kürsüden inmeden 
oylamaya geçtiğiniz için... 

BAŞKAN - Oylamanın ne zaman yapılacağım bir öğrenin de ondan sonra... 
Sayın Şener, biz meslektaşız. Ben sizi her zaman zevkle dinliyorum. İstiyorum ki, sizi de

vamlı dinleyeyim; ama, İçtüzük buna müsaade etmiyor; kusura bakmayın. 
Teşekkür ediyorum. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)- Sayın Başkan, oylama yapacaksanız karar yetersayısı 

isteyeceğim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz takip edin, bunu size ben mi öğreteceğim. Burada oturuyorsu

nuz, hem de bakanlık yaptınız; ne zaman oylama yapılacağını lütfen öğrenin. Lütfen, rica ediyo
rum... Yani, İçtüzüğü bilmediğinizi bu derecede ortaya koymayın!.. ' 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sen ne diyorsun, niye hakaret ediyorsun? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş 8 adet önerge vardır; ancak, madde tek fıkra olduğu için geliş sıra

sına göre 4 önergeyi okutup, aykırılık sırasına göre işleme koyacağım. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, bentleri tek tek değerlendiriyor musunuz? 
BAŞKAN - Efendim, siz de biliyorsunuz ki, bent başka, fıkra başka; siz de maliyecisiniz. 

Bu, tek fıkra. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Daha önceki uygulamalar var, teamüller var. Müstakar ha

le gelmiş uygulamalar nedeniyle söylüyorum. Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Bu konuda o kadar çok uygulamamız var ki... 
Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (d) bendinin 

aşağıda düzenlenen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Orhan Ergüder Süleyman Hatinoğlu Emin Kul Selçuk Maruflu 

İstanbul Artvin İstanbul İstanbul 
Faruk Saydam Timur Demir Naci Ekşi Yusuf Pamuk 

Manisa İzmir İstanbul İstanbul 
NevşatÖzer Ahmet Kabil Refik Arslan 

Muğla Rize Kastamonu 
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Madde 2. - d) Bu kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar 
Kurulu üyesi olanların 1993 takvim yılında bu sıfatları dolayısıyla aldıkları Gelir Vergisine tabi 
ücretin net toplamı üzerinden yüzde 10, ancak yukarıda (a), (b), (c) bentlerinde belirlenen mükel
leflerden sayılan Bakanlar Kurulu üyesi olanlardan yüzde 20, 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

648 sıra sayı ile görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 nci maddesine (e) bendinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki (f) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Safa Giray Doğancan Akyürek Ekrem Pakdemirli Hüseyin Aksoy 
İstanbul İstanbul Manisa Eskişehir 

Yusuf Namoğlu Gürhan Çelebican Engin Güner 
İstanbul İstanbul İstanbul 

"e) Yıllara sari inşaat ve onarım işleriyle iştigal eden mükelleflerde (a) ve (c) bendinde yer 
alan nispetler, bu mükelleflerin son beş yıllık matrahların ortalamasına tatbik edilir." 

Gerekçe : Tasarıda yıllara sari inşaat ve onarım işlerinin özelliği göz önünde tutulmamıştır. 
Bu işlerde işin bitim yılına bağlı olarak kârlılık olayı değişmektedir. Bu özellik dikkate alınmadan 
vergileme yapılması halinde şirketler arasında eşitsizliğe yol açılacaktır. Bu nedenle, sözkonusu 
mükelleflerin son beş yıldaki matrah ortalamaları göz önüne alınmak suretiyle eşitsizliğin bir öl
çekte giderilmesi amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hakkında Ka
nunun 2 nci maddesinin (c) bendindeki yüzde 5 oranının, yüzde 10 olarak değiştirilmesini arz ede
riz. 

Cevat Ayhan Musa Demirci Mehmet Elkatmış Zeki Ünal 
Sakarya Sivas Nevşehir Karaman 

Hüseyin Erdal Salih Kapusuz 
Yozgat Kayseri 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasına Dair Kanu
nun 2 nci maddesinin (d) bendinin aşağıdaki şekilde tadilini ve (e) bendinin iptalini arz ederiz. 

"d) 1 inci maddenin (d) bendinde zikredilen ücretlilerin 1993 takvim yılında elde ettikleri 
gelirlerin Gelir Vergisi matrahı toplamı üzerinden yüzde 10." 

Cevat Ayhan Musa Demirci Mehmet Elkatmış Mustafa (İnaldı 
Sakarya Sivas Nevşehir Konya 

Salih Kapusuz Şaban Bayrak Hüseyin Erdal 
Kayseri Kayseri Yozgat 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre okutup, işleme koyacağım. 
İstanbul Milletvekili Emin Kul ve arkadaşlarının önergesi: 
Madde 2. - Bu kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Ku

rulu üyesi olanların 1993 takvim yılında bu sıfatlan dolayısıyla aldıkları Gelir Vergisine tabi ücre
tin net toplamı üzerinden yüzde 10, ancak yukarıda a, b, c bentlerinde belirlenen mükelleflerden 
sayılan Bakanlar Kurulu üyesi olanlardan yüzde 20, 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor. 
Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısı istiyoruz... 
BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçtim. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Karar yetersayısı isteniyor... 
BAŞKAN - Bundan sonrakinde isteyin efendim. 
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kul. 
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, bu önergeyle birlikte bir önerge daha vermiştim; 

okunmadı... 
BAŞKAN - Önergeniz var efendim. 
EMİN KUL (İstanbul) - Önergeleri ilk olarak verdim; ama, okunmadı. 
BAŞKAN - Sayın Kul, arkadaşlarımız geliş saatine göre yazıyorlar. Geliş sırasında önerge

lerin saati de yazılıyor. 
EMİN KUL (İstanbul) - Kimse önerge vermemişken ben en önce verdim önergeyi. Şu oku

duğunuz önergeyle birlikte verdim diğer önergemi de... 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648 sira sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hakkında Ka

nunun 2 nci maddesinin (c) bendindeki yüzde 5 oranının yüzde 10 olarak değiştirilmesini arz ede
riz. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
Arkadaşlarımız karar yetersayısı istemişti; karar yetersayısı arayacağım. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, Komisyon katılıyor. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Öteki önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasına Dair Kanu-. 

nun 2 nci maddesinin (d) bendinin aşağıdaki şekilde tadili ve (e) bendinin iptalini arz ederim. 
"d) 1 inci maddenin (d) bendinde zikredilen ücretlerin 1993 takvim yılında elde ettikleri ge

lirlerinin Gelir Vergisi matrah toplamı üzerinden yüzde 10," 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılıyoruz 

efendim. 
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BAŞKAN- Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
648 sıra sayı ile görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 nci maddesine (e) bendinden sonra 

gelmek üzere aşağıdaki (f) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
İ. Safa Giray 

İstanbul 
ve arkadaşları 

"e) Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile iştigal eden mükelleflerde (a) ve (c) bendinde yer 
alan nispetler, bu mükelleflerin son 5 yıllık matrahlarının ortalamasına tatbik edilir." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde ka

bul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
İstisnalar 
MADDE 3. - Aşağıda yazılı beyan edilen matrahlar üzerinden ekonomik denge vergisi alın

maz : 
a) Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir vergisi matrahının ücret gelirine isabet eden kısmı 

600 000 000 liranın altında kalan ücret gelirleri, 
b) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesinin 

(A) fıkrasının 8 numaralı bendinde yer alan matrahlardan gelir vergisi tevkifat oranı 0 (sıfır) ola
rak uygulananlar. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ANAP Grubu adına Sayın Maruflu, buyurunuz. 
Süreniz 10 dakika Sayın Maruflu. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Değerli Başkan, sayın milletve

killeri; görüşülmekte olan Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile ilgili Yasa tasarısının 3 
üncü maddesi üzerinde söz aldım; hepinize saygılar sunuyorum. 

3 üncü madde, ekonomik denge vergisiyle ilgili istisnaları düzenleyen bir maddedir. İlk ba
kıldığında, bu maddedeki istisnaların yerinde olduğu düşünülebilir; ancak, bu maddenin, ekono
mik denge vergisinin ve daha sonraki vergilerin yürürlüğe girmesiyle piyasada bazı dalgalanmala
rın olacağından ve bu nedenle, biraz evvel ilk konuşmamda bahsettiğim gibi, kayıt dışı ekonomiye 
kaymalar olacağından endişe ediyorum. O nedenle, tekrar ediyorum, bu Meclisin bazı konularda 
basiretinin bağlanmaması ve bindiği dalı.kesmemesi amacıyla -özellikle Hükümetin, bindiği dalı 
kesmemesi amacıyla- bu kayıt dışı ekonominin üzerine gitmesinde yarar gördüğümü ifade etmek 
istiyorum. 
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Piyasada, faturasız, belgesiz satışlar, sahte faturalar, naylon faturalar; envanterlerin farklı 
gösterilerek vergi verilmemesi; gayrimenkul satışlarında tapuda satış değerinin düşük gösterilme
si; yıllık gayrimenkul vergi ödemelerinde düşük ve yanlış beyan; kiraların düşük gösterilmesi ve
ya hiç gösterilmemesi gibi kayıt dışı ekonomi içinde yer alan faktörlere ilaveten, kaçak işçi çalış
tırma, düşük işçi ücreti beyanı, özel harcamaların -mutfak, yat, otomobil gibi harcamaların- şirket
lere yazılması, pazarlarda seyyar satıcılar, evdeki temizlik hizmetçileri, ikinci el dayanıklı eşya sa
tışları, yurt dışından getirilen kaçak eşyaların el altından satışı gibi... Bütün bunlar büyük yekûn 
tutan kayıt dışı ekonomiyi oluşturmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, çok önemli gördüğüm için söylüyorum; bu kayıt dışı ekonominin içi
ne, arazi mafyası denilen ve özellikle İstanbul başta olmak üzere, büyük şehirlerdeki gerek devlet 
arazilerini, gerekse özel mülkiyete ait arazileri parselleyerek satan mafyanın da dahil edilmesi ge
rekir diye düşünüyorum. Bu, bir hayli Önem arz etmektedir. Siyasî partilerin oy kaygıları nedeniy
le bu tür mafyaya mensup insanlar piyasalarda at oynatmaktadır. Vatandaş köyden gelmiş, aç, iş
siz, açık; kendi gayretiyle başını sokacak bir ev yapıyor, buna mani olmayalım düşüncesiyle, ge
rek belediyeler, gerek hükümetler bunlara imkân vermişlerdir. Bu nedenle, bunların da kayıt dışı 
ekonomi içinde yer almasını diliyorum. ' 

Değerli milletvekilleri, bu istisna maddesinin düzenlenmesinde birinci olarak ortaya konulan, 
"ücretlerin yıllık Gelir Vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi veya verilen beyannameye ücretle
rin dahil edilmesi halinde, ücretin vergi matrahı, ekonomik denge vergisinden müstesna tutulacak
tır" demek suretiyle, (a) bendinde yer alan ve 600 milyon liranın üzerinde bulunan gelirlerin mat
rah olarak alınıp vergiye tabi tutulması öngörülmektedir. 

Değinmek istediğim ikinci husus şu: 
Maddenin (b) bendinde "Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 

94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 numaralı bendinde yer alan matrahlardan gelir vergisi tevki-
fat oranı 0 (sıfır) olarak uygulanır." denmektedir. Burada da, kanaatimce, "yurt dışında yapılan in
şaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançların elde edildiği ülkede yüz
de 40'ın üzerinde kurumlar vergisine tabi tutulmuş olanlar; portföyünde en az yüzde 25 hisse se
netlerinden oluşan menkul kıymetler yatırım fonları ve aynı nitelikteki yatırım ortaklıklarının ka
zançları ile gayrimenkul ve risk sermayesi yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının kazançları; 
rüçhan hakkı kupon satış kazançları ve emisyon primleri; hayat sigorta şirketleri ve emekli sandık
larının hisse senetleri gibi hususların matrahları, ekonomik denge vergisinden müstesna tutulacak" 
şeklinde düzenlenmiştir. Bunun uygun olacağı kanaatini taşıyorum. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 
648 sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasansımn 3 üncü maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddede, ekonomik denge vergisinden müstesna olan kaynaklar 
zikredilmektedir. Madde şöyle : "Aşağıda yazılı beyan edilen matrahlar üzerinden ekonomik den
ge vergisi alınmaz: 

, a) Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir vergisi matrahının ücret gelirine isabet eden kısmı 
600 000 000 liranın altında kalan ücret gelirleri,' 
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b) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesinin 
(A) fıkrasının 8 numaralı bendinde yer alan matrahlardan gelir vergisi tevkifat oranı 0 (sıfır) ola
rak uygulananlar." 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Kâtip üye yerinde yok efendim... 
BAŞKAN- Genel Kurula indi, hemen geliyor. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bu kanun tasarısı, fakirleri, dar gelirlileri ezmek; zenginleri, 

yüksek gelir sahiplerini de korumak için getirilmiş olan bir tasarıdır. Tasarıda 600 milyon liraya 
kadar olan ücret gelirleri istisna kapsamına alınmaktadır. 

Yine, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 numaralı bendinde yer 
alan matrahlardan da bu malî denge vergisi alınmamaktadır. 

Biraz evvel müzakere ettiğimiz 2 nci maddenin (c) bendinde -hatırlarsanız- "Gelir Vergisi 
Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 
numaralı bentlerine göre 1994 takvim yılında verilmesi gereken muhtasar beyannamelerde yer 
alan bu bentler kapsamına giren matrahlar üzerinden yüzde 5 vergi alınır" denmekteydi. Şimdi, 
burada, yine, "94 üncü madde kapsamında olup da vergi tevkifat oranı sıfır olanlardan malî denge 
vergisi almıyoruz" denmektedir. Halbuki, biz önergemizde, bunların yüksek gelir gruplarını teşkil 
ettiğini, şirketler ve benzerlerinden yüzde 5 değil, en azından -esnaftan da alındığı gibi- yüzde 10 
ve daha fazla alınması gerektiğini belirtmiştik. Hiç olmazsa yüzde 5, yüzde 10'a çıkarılmalıdır di
ye teklif etmiştik. Tabiî, önergemiz reddedildi. 

Muhterem arkadaşlar, bu nasıl bir zihniyet ve adalet anlayışıdır?.. Bakın, yine 2 nci maddeye 
rücu ederek, bir hususu dikkatlerinize arz edeceğim : 2 nci maddenin (b) bendinde, "Ticarî ve 
meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükelleflerinin 1994 takvim yılına iliş
kin götürü matrahları üzerinden yüzde 10 alınır" denmektedir. 

Arkadaşlar, bütün mükelleflerden, 1993'c atıfta bulunup, 1993 matrahı üzerinden yüzde 10 
vergi alınırken, götürü usule tabi esnafın 1994'e ait matrahından vergi alınmaktadır. Soruyorum 
size, bunda adalet var mıdır?! Yani, diğer vergi mükelleflerinin 1993'teki matrahları üzerinden 
vergi alıyorsunuz, küçük esnafa gelince "sen, kuzu kuzu gel bakayım; senden 1994'te, bizim Ma
liye Bakanlığının yükselttiği yeni matrahlardan vergi alacağız" diyorsunuz... Size soruyorum, bu
nun neresinde adalet?! 

Değerli arkadaşlar, bu tasarı bir zulüm tasarısıdır. Bu tasarı bütün milleti ezecek, bütün va
tandaşı ezecek, öncelikle esnafı ezecek. Zaten, köylüyü, mazot fiyatlarıyla ve gübre fiyatlarıyla 
ezdiniz. Önümüzdeki dönemde, köylülerin birçok arazisinin boş kaldığını göreceksiniz; bu mazot 
fiyatlarıyla, bu gübre fiyatlarıyla, birçok köylü, arazisini ekemeycektir. Bundan bir yıl önce, köy
leri gezdiğim zaman, birçok köylerde boş kalan arazileri gördüm ve bana "bu mazot fiyatlarıyla, 
bu gübre fiyatlarıyla biz ekim yapamıyoruz" dediler. Şimdi, mazot fiyatlarını yüzde 80 oranında 
bir daha artırarak, gübre fiyatlarını bir daha birkaç misli artırarak, esnafın sırtına da bu vergileri 
vurarak, siz vatandaşı iyice ezeceksiniz!.. 

Bakın, burada, 3 üncü maddenin (b) şıkkında, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 
(A) fıkrasının 8 inci bendine göre, tevkifat yoluyla, vergi ödemeyen, vergiden muaf olanları, malî 
denge vergisinden de muaf hale getirerek, onlara zaten çifte kavrulmuş muamelesi yapmaktasınız. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergi kanunu tasarısı, memlekette, faizciliği teşvik ediyor. Memle
ketin faizcilikle ne hale geldiğini de hep beraber görüyoruz. Önce, KİT'leri yüksek faizlerle hatır
dınız, şimdi bunları kapatma noktasına getirdiniz, işçileri sokağa dökme noktasına getirdiniz. 100 
binlerce nüfusun geçindiği fabrikaların kapatılmasını ve 50 - 60 bin işçinin sokağa dökülmesinin 
ne büyük bir sosyal facia olduğunu, hepiniz, her geçen gün biraz daha derinden idrak edeceksiniz. 
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Diğer taraftan, bu faizler özel sektörü de batırmaktadır. Bakınız, mart ayında, bir vesileyle, 
bir ilimizde bir bankaya uğradım. Bankacılarla görüşürken "Faizleriniz yüzde kaç? Yani, kredi 
verdiklerinizden ne faiz alıyorsunuz?" dedim -bu, mart başında geçen bir konuşmadır- "Yüzde 
240" dediler. Yani, iş sahasına, iş hayatına, tüccara, sanayiciye verecekleri kısa vadeli kredilerde 
yüzde 240 faiz alıyorlar. Bana söylenen rakamı aynen söylüyorum. "Yanlışlık olmasın, yüzde 140 
diyorsunuz herhalde?.." dedim; "Yok beyefendi, yüzde 240" dediler. "Peki, bu parayı kim alır, 
kim geri getirir?" dediğim zaman, "Biz de zaten kimseye vermiyoruz, batırır diye; bonolara ve 
tahvillere yatırıyoruz, faizcilik yapıyoruz" dediler. Bir hafta sonra tekrar uğradığımda, "Beyefen
di, faizle yüzde 270'e çıktı" dediler. Yani, bu şartlarda özel sektör nasıl büyüsün, nasıl gelişsin, 
nasıl yatırım yapsın?! 

Bakın şimdi, kamu sektöründeki işçileri sokağa atıyorsunuz... Ardından da özel sektör pey
derpey işçi çıkarmaktadır. Benim seçim bölgemde ve Türkiye'nin sanayileşmiş bölgelerinde, her 
geçen gün, özel sektör işçi çıkarmaya mecburdur; zira, bu faizlerle o stok maliyetlerini taşıması 
mümkün değil; bu faizlerle, birtakım işletme giderlerini karşılamak için kredi alması mümkün de
ğil. Ama, bu faiz faciasını da Türkiye'de uygulayan, maalesef, hükümetlerdir. Niye?.. Bugün ban
kalardaki mevduatın yüzde 85'ini, yüzde 90'ını hükümetler kullanmaktadır. Bunu hükümetler na
sıl kullanmakta?.. Yüzde 125, yüzde 135, bazen de gecelik faizin yüzde 1 000'e vardığı nispetler
de. İşte, memleketi getirdiğiniz tablo bu. Bu kanun tasarısında da yine faizciliği teşvik ediyorsu
nuz, faizciliğe sıfır malî denge vergisi getiriyorsunuz; ama esnafın ve emeğiyle geçinen insanların 
sırtına da yüzde 10 malî denge vergisini getiriyorsunuz... 

Değerli arkadaşlarım, bu mesele çıkmaz. Siz, çamura saplanan bu arabayı yürütemezsiniz; 
millet size destek vermez. Bu Hükümetle bu işleri halletmeniz mümkün değildir. Zaten, çok ya
kında, bunun yürümediğini göreceksiniz ve Meclis zeminlerinde yeni bir Hükümet arayışı başla
yacaktır. Ben, bunu şimdiden haber veriyorum. Haksız ve adaletsiz olan bu kanun tasarısını bura
dan geçirmek için, bu geç saatlere kadar boşuna uğraşmayın; tasarıyı geri çekin, tekrar değerlendi
rin ve adil bir ölçü içinde tekrar getirin ve müzakere edelim. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Ayhan, hep konu dışına çıkıyorsunuz... İçtüzüğün 67 nci maddesini okuyun. Oradan, 

"konuya bağlı olarak konuşulur" der; ama konuşmalarınızda hep konu dışına çıkıyorsunuz; bunu 
vicdanınıza ve izanınıza bırakıyorum... Rica ediyorum;.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan; ama, sizin daha önce de 
bana, "hep konu içinde kalıyorsunuz, teşekkür ederim" şeklinde hitabınız vardı; bunlar zabıtlarda 
var... 

BAŞKAN - Teşekkür ettim; ama, şimdi öyle yapmıyorsunuz. 
Şahsı adına, Sayın Emin Kul; buyurun efendim. 
EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan, sizleri 

saygıyla selamlıyorum. 
Maalesef, 2 nci maddeyle ilgili bir önergem hakkında öncelikle bilgi vermek istiyorum : Da

nışma Kurulu kararımız Genel Kurulumuzda oylanır oylanmaz, oylamayı takip eden saniyenin ar
kasından, 2 nci madde üzerindeki önergelerimi Divana teslim etmiştim. Görüyorum ki, 2 nci mad
deyle ilgili önergelerimin bir tanesi -çok önemli bir önergedir- Divanda bulunmadığı ifade edile
rek, okutulmadı. Her ne kadar dört önergeden fazlası müzakereye alınmıyorsa da, veriliş sırasına 
göre ilk önerge olmasına rağmen, okutulmadı. Bunu, zabıtlara geçirerek tescil etmek istiyorum. 

Ayrıca, 2 nci maddeye ek (f) fıkrası olarak hazırladığım bu önergeyi huzurlarınızda okuyo
rum ; "1993 takvim yılı içindeki Türkiye Büyük Millet Meçlisi Genel Kurulu birleşimlerine 

— 291 — 



T.B.M.M. B : 92 20 .4 .1994 O : 5 

10 kezden fazla izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmamış bulundukları.Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığınca tespit edilmiş bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyele
rine, (d) fıkrasında belirtilen oranlar, katılınmayan her birleşim için 0,2 oranında artırılarak uygu
lanır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, işte reform bu! Bu önergeyi kay
betmişsiniz... 

EMİN KUL (Devamla) - Yani, bir taraftan, devam eden arkadaşlarımız seçim bölgelerinden 
yol parası vererek gidip gelecekler ve bütün birleşimlerde hazır bulunacaklar; fakat diğer taraftan, 
bir kısım arkadaşlarımız, değil 10 gün, aylarca birleşime katılmayarak devletten para alacaklar; 
onlar da yüzde 10 nispetinde ek vergi verecek, devam eden üyeler de yüzde 10 nispetinde ek vergi 
verecek... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu haksızlığı burada giderecek bir önerge 
vermiştim; maalesef, Divanda nasıl kaybolduğunun izahını da bir türlü alamadım; bunu önemle 
bilgilerinize arz ediyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - O işten Başkan sorumludur. 
EMİN KUL (Devamla) - 3 üncü maddenin (a) fıkrasında bahsedilen, 600 milyon liralık üc

retin altında kalan ücretlerin istisna tutulmasıyla ilgili hüküm üzerinde de önergemiz var. Bu 600 
milyon lira, mutlak düzeltilmeye muhtaç bir rakamdır. Kaldı ki, 2 nci maddenin son fıkrasında, 
bunlar için, parantez içinde ayrıca bir istisna daha getirilmiştir. "(Bu vergiden, (d) bendine göre 
hesaplanan vergi mahsup edilir)" deniyor. Yani, milletvekilleri için hesaplanan vergi, 600 milyon 
liradan fazla ücret alanlar için yapılacak hesaplamadan ayrıca mahsup edilir" deniyor... 

BAŞKAN - Sayın Kul, o, 2 nci madde... Biz şimdi 3 üncü maddeyi müzakere ediyoruz... 
EMİN KUL (Devamla) - Şimdi, 3 üncü maddenin (a) fıkrasında da yine bu 600 milyon lira 

istisnalar içine alınmış... 
BAŞKAN - Hayır, öyle bir şey yok efendim. 
EMİN KUL (Devamla) - Bir taraftan mahsup, bir taraftan istisna,- bir taraftan da haksız 600 

milyon lira... Bu vergi kanunu tasarısı kendi içinde dahi tutarsızdır. Bu vergi kanunu tasarısı -mu
halefete mensup milletvekili arkadaşlarımın beyanlarına iştirak ediyorum- tamamen haksız ve hat
ta vergi anlayışına göre usulsüz, salma niteliğinde olsa dahi, karmakarışık bir kanun tasarısıdır. 
Dolayısıyla, 3 üncü maddeden sonra herhangi bir önergem de yok; fakat, bu tasarının bu haliyle 
müzakere edilmesinin dahi doğru olmadığını arz ediyor, saygılar sunuyorum ve önergemin nasıl 
kaybedildiğinin izahını, lütfen, talep ediyorum. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim Sayın Kul. 
Efendim, önergeniz burada duruyor; yalnız görevli arkadaşların söylediğine göre, siz önerge

nizi verdikten sonra düzeltmek için geri almışsınız... 
EMİN KUL (İstanbul) - Hayır, o önergeyi geri almadım! 
BAŞKAN - Bakın, rica ediyorum... Bir dinleyin... Siz önergenizi vermişsiniz... 
EMİN KUL (İstanbul) - O önergeyi geri almadım; hayır efendim! 
BAŞKAN - Önergenizi düzeltmek için geri almışsınız, bu arada da başka arkadaşlar getir

miş, önerge vermiş, onlar işleme girmiş. Bizim için, önerge... 
EMİN KUL (İstanbul) - Geri alıp düzeltip verdiğim önergeler burada... O önergeyi geri al

madım! 
BAŞKAN - Efendim, ben önergelerin alınması işlemine karışmıyorum; buradaki bürokrat 

arkadaşlar, gelen önergelerin üzerine alınış saatini ve dakikasını yazıyorlar. Kusura bakmayın; 
ama, bizi burada itham altında bırakmaya hakkınız yok!.. 

EMİN KUL (İstanbul) - Alındı belgesi mi almamız lazım?! 

— 292 — 



T.B.M.M. B : 92 20 .4 .1994 O : 5 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bundan sonra zimmetle mi verelim?! 
BAŞKAN - Efendim, nasıl verirseniz verin! Buradaki arkadaşlara güven duymuyor musu

nuz?.. Yani, önergeleri biz almıyoruz, buradaki bürokrat arkadaşlar alıyor... 
3 üncü madde üzerinde, şahsı adına, Sayın Şener... 
YUSUF NAMOGLU (İstanbul) - Kamer Beyin başkanlık yaptığı oturumlarda zimmetle ver

mek lazım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Şener, süreniz 5 dakikadır. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3 üncü madde, ekono

mik denge vergisinin istisnalarıyla ilgilidir. 3 üncü maddede, "ekonomik denge vergisi" adı altın
da alınacak vergiyle ilgili iki istisna bendi düzenlenmiştir. 

Bir kere, bu madde münasebetiyle, bu verginin "ekonomik denge vergisi" olarak adlandırıl
masının da yanlış olduğu kanaatimi belirtmek istiyorum; çünkü, bu vergiye genel ekonomik den
gelerin düzeltilmesi diye bir amaç, bir sonuç hiçbir zaman olmayacaktır ve böyle bir şey ortaya 
çıkmayacaktır. Zaten, her şeyden önce, bu tasarı, kamu dengesini sağlamak amacıyla hazırlanmış
tır; yoksa, ekonominin genel dengelerini tanzim edici bir özelliğe sahip değildir. Ekonominin ge
nel dengelerini tanzim edici bir özelliğe sahip olmadığı halde, bunun "ekonomik denge vergisi" 
olarak adlandırılması da yerinde değildir. Belki "denge" kavramını koruma düşüncesiyle bir isim 
verme zarureti hissediliyorsa, en azından "malî denge vergisi" gibi bir isim verilebilirdi; çünkü, bu 
tasarı ve bu vergi, aynı zamanda genel ekonomik dengeleri de bozucu özelliklere sahiptir. İsminin 
tam tersi bir netice doğuracak bu vergiye, böylesine bir isimlendirme yapmanın yeri ve anlamı 
yoktur. 

Şimdi, .buradaki istisna maddelerinin birincisi şu : Maddede, "Yıllık beyanname ile beyan 
edilen gelir vergisi matrahının ücret gelirine isabet eden kısmı 600 000 000 liranın altında kalan 
ücret gelirleri," diyor. Yani, eğer ücret gelirleri 600 milyon liranın üzerinde ise, 600 milyon liralık 
kısım vergiden istisna tutulacak; ancak 600 milyon liranın yukarısında kalan kısım bu denge ver
gisine tabi'tutulacak. 

Benden önce konuşan arkadaşım, "Acaba, milletvekillerinden alınacak vergi münasebetiyle 
böyle bir istisna mı ortaya çıkıyor?" dedi. Ancak, milletvekilleri ve diğer ücretliler, genellikle ver
gilerini yıllık beyannameyle beyan ederek tahakkuk ettirmiyorlar, stopaj yoluyla kesildiği için, bu 
madde, bu bent kapsamına girmiyorlar; ama, yıllık beyannameye ücretini dahil etmek zorunda ka
lan veya ticarî ve diğer işleri münasebetiyle yıllık Gelir Vergisi beyannamesi veren ve milletvekil
liği maaşını da bu beyannamede göstermek durumunda kalan milletvekilleri için böylesine bir is
tisna getirilmiştir. Bunun, burada bilinmesi ve burada ona göre karar verilmesi gerektiği kanaatin
deyim; çünkü, doğrudan doğruya, bir boyutu itibariyle 1 inci ve 2 nci maddelerin (e) bentleriyle 
vergi kapsamına alman bir kısım gelirlerin, bu 3 üncü maddenin birinci bendiyle vergi dışına çıka
rılması gibi bir durum vardır. Bu, doğrudan doğruya Yüce Meclisi de ilgilendirdiği için, bu konu
da hassas davranılması gerektiği kanaatindeyim. 

Diğer taraftan, 600 milyon liralık böylesine bir istisnanın buraya yerleştirilmesinin de doğru 
olduğu kanaatinde değilim. Benden önce, Grubumuz adına konuşan Çevat Ayhan bu konudaki dü
şüncelerini ifade ettiler. Çok daha az geliri bulunan götürü mükellefler böylesi bir istisnadan ya
rarlanmazken, ücret geliri münasebetiyle 600 milyon lira gibi çok yüksek bir rakamın istisna kap
samına alınması, vergi adaletine uygun değildir; Anayasanın 73 üncü maddesindeki, herkesin öde
me gücüyle orantılı vergi ödeyeceği ilkesine de uygun değildir. Bunun düzeltilmesi ve Genel Ku
ruldan bu şekilde çıkarılmaması gerektiği kanaatindeyim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, son cümlenizi söyler misiniz lütfen.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Dolayısıyla, 3 üncü maddenin (a) bendinin bu tasan

dan tamamıyla çıkarılmasının yerinde olacağı, vergi adaletine daha uygun olacağı kanaatindeyim. 
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Aslına bakarsanız, vakit kalmadığı için görüşlerimizi tam anlatamıyorum; ama, (b) fıkrası için de 
aynı sakınca vardır. 

Dolayısıyla, böyle bir istisna maddesinin ekonomik denge vergisi bünyesine yerleştirilmiş ol
ması, bu tasarının genel mantığına, amacına uygun olmadığı gibi, vergi adaleti açısından da sakın
calı bir durumdur; arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine çok az bir zaman kalmıştır. Yalnız, mad

deyle ilgili 2 de önerge var. O nedenle, maddenin müzakeresi sonuçlanıncaya kadar çalışma süre
sinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hakkında Ka
nunun 3 üncü maddesinin (b) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Cevat Ayhan Mehmet Elkatmış. Mustafa Ünal di 
Sakarya Nevşehir Konya 

Hüseyin Erdal Kâzım Ataoğlu Salih Kapusuz 
Yozgat Bingöl Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hakkında Ka

nunun 3 üncü maddesinin (a) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ederiz. 
Cevat Ayhan Mehmet Elkatmış Salih Kapusuz 

Sakarya Nevşehir Kayseri 
Mustafa Ünaldı Hüseyin Erdal 

Konya Yozgat 
BAŞKAN - Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup işleme koyacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hakkında Ka

nunun 3 üncü maddesinin (a) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ederiz. 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
EMİN KUL (İstanbul) - Karar yetersayısı istiyorum... 
BAŞKAN - Tamam efendim, karar yetersayısını arayacağız. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, bir noktayı arz edeceğim. Oylamaya ne za

man geçeceğiniz anlaşılmıyor. Lütfen, "oylamaya geçiyorum" deyin. 
BAŞKAN - Efendim, öyle bir usul yok. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Öyle bir usul var efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Şener, siz Grup Başkanvekilisiniz; bir oylamaya ne zaman geçileceğini 
siz benden daha iyi biliyorsunuz. Takip edeceksiniz... Benim, "oylamaya geçeceğim" deyip de 
beklememe gerek yok. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Ama, cümleleriniz üst üste geliyor, ayıramıyorum. 
BAŞKAN - Şimdi, gecenin bu saatinde işi bu kadar yokuşa sürmenin de bir anlamı yok... 

Rica ediyorum... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Ben de rica ediyorum... 
BAŞKAN - Efendim, Komisyona ve Hükümete sorduktan sonra oylamaya geçiyoruz; bu

nun başka şekli var mıdır?! 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
EMİN KUL (İstanbul) - Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efendim. 
İkinci önergeyi işleme koyuyorum. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Bu önergede karar yetersayısı istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Peki,arayacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hakkında Ka

nunun 3 üncü maddesinin (b) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ederiz. 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahibi söz istiyor mu? İstemiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısı istiyoruz... 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Karar yetersayısını zamanında isteyecektiniz... (RP sıralarından gürültüler) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Olmaz Sayın Başkan, ta başta karar yetersayısı istemiş

tim!.. 
BAŞKAN - Şimdi, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Maddeyi kabul edenler... Kabul etme

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bu Meclise böyle başkan (!) 
EMİN KUL (İstanbul) - Yazıklar olsun senin Başkanlığına! 
BAŞKAN - Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek ve 21 Nisan 1994 Perşembe günü saat 

15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati: 23.58 

© •— 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
. . ' / . - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, AŞOTla ilgili olarak verdiği iddia edilen bir be
yanına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/4080) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Ankara şehirlerarası otobüs işletmecilerinin ve halkımızın hizmetine sunulmak üzere yapılan 
terminal ile ilgili olarak; 

AŞOT'un her yanından pislik kokuyor dediğiniz iddia edilmektedir. 
1. Bu pislikler nelerdir? Millete açıklamayı düşünüyor musunuz? 
2. Ankara Büyürşehir Belediyesi sözleşmenin gereklerini yerine getirecek mi? 
3. 500 milyar harfiyat açığı bulunduğu söylentileri doğru mudur? 
.4. Arsa bedelinin Devlete ödenmediği öne sürülüyor, bu para alınacak mıdır? 
5. Bu olayla ilgili Devletin çıkarlarını koruyacak mısınız? 
6. AŞOT konusunda kamuoyundan gizlenmeye çalışılan yolsuzluklar var mıdır? Varsa mil

letin bunları bilmek hakkı değil midir? 
. T C 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 19.4.1994 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı :ÖKM 2-139 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. ve Kar. Daire Başkanlığının 24.2.1994 tarih ve 7/4080-9032 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. AŞOT'la ilgili olarak temin edebildiğimiz bazı dokümanların değerlendirilmesi sonucun

da bazı konularda haksız ödemede bulunulduğu kanısına varılmıştır. 
Konu ile ilgili olarak yeni bir değerlendirme ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalış

maların sonucunda nihaî durum meydana çıkacaktır. 
2. Ankara Büyükşehir Belediyesi; 6.2.1984 tarihli sözleşmenin 14 ve 15 inci maddelerinde 

yazılı olan yönetmelik hazırlanmadan ve yönetim kurulu oluşmadan AŞOT'un işletmesi hak ve 
yetkisinj bünyesinde kurduğu BELTAŞ adlı şirkete verip onun aracılığı ile bilet satış gişelerini 
ihaleye çıkardığı için meydana getirdiği muarazanın (çekişmenin) tespiti ve önlenmesi için dava 
açılmış ve dava zımnında ihalenin tedbir yolu ile durdurulması istenmiş mahkemece çekişmenin 
tespiti ve önlenmesi, ihalenin hüküm kesinleşinceye kadar durdurulmasına karar vermiş olup bu 
karar.temyiz edilmiştir. 

3. Hafriyat açığının tespiti konusunda da yeni çalışmalara başlanılmıştır. Bu çalışmaların so
nuçlanması halinde bu konudaki net rakamları ortaya koymak mümkün olabilecektir. 

4. Devletin bir Bakanı olarak sorumluluğum altında bulunan devlet mallarının korunması ve 
muhafazası benim aslî görevimdir. 

' 5. Bu sorunun cevabı 4 üncü maddede arz ettiğim ifadenin içinde vardır. 
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6. AŞOT konusunda zaman zaman basın vasıtasıyla bazı bilgiler kamuoyuna sunulmuştur. 
Kamuoyundan gizlenecek hiçbir konu yoktur. Biz herkesten daha çok AŞOT'un bir an önce açıl
masını arzu ediyor ve bu konuda çaba sarfediyoruz. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesinin or
tağımız olarak sözleşmedeki sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda AŞOT'un açılması 
hukuken mümkün görülememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığın bütçe dışı kaynaklarından Bilecik'e 

ayrılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem 'in yazılı cevabı (7/4241) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Spordan Sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Bakanlığınız 1994 yılı İçerisinde bütçe dışı kaynaklardan Bilecik İli ve ilçeleri için ne 

kadarlık bir ödenek ayrılmıştır? 
Şayet ödenek ayrılmış ise, bu ayrılan ödenek nerelere kullanılacaktır ve miktarları nedir? 

TC 
Devlet Bakanlığı 20.4.1994 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/0794 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 30.3.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4241-9312-35259 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından Bakanlığıma tevcih edilen ve ilgi yazınız 

ekinde gönderilen yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : Bakanlığınız 1994 yılı içerisinde bütçe dışı kaynaklardan Bilecik İli ve ilçeleri için ne 
kadarlık bir ödenek aynlmıştır? Şayet ödenek ayrılmış ise, bu ayrılan ödenek nerelere kullanıla
caktır ve miktarları nedir? 

Cevap : Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 1994 malî yılında yapacağı hizmetler için 
toplam 8 milyar 905 milyon TL. tutarında bir bütçe verilmiş olup, bu miktarın da 5 milyar 250 
milyon TL. personel, 3 milyar 50 milyon TL. diğer cari harcamalar, 470 milyon TL. yatırım, 135 
milyon TL. da transfer harcamaları için aynlmıştır. Ayrılan bu bütçeden yılı içerisinde, Bilecik 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bütçesine, personel giderleri için 5 milyar 250 milyon TL., spor 
faaliyetleri için 500 milyon TL, hizmet ve yönetim giderleri için 1 milyar 200 milyon TL., bakım-
onanm giderleri için 300 milyon TL., gençlik hizmetleri için de 130 milyon TL. olmak üzere, top
lam 7 milyar 380 milyon TL. nakit yardımı yapılacağı taahhüt edilmiştir. 

Bunun dışında Genel Müdürlüğümüzce bütçe dışı kaynaklardan sözkonusu İl Müdürlüğüne 
herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığın bütçe dışı kaynaklarından Bilecik'e 
ayrılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/4246) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bakanlığınız 1994 yılı içerisinde bütçe dışı kaynaklardan Bilecik İli ve ilçeleri için ne 
kadarlık bir ödenek ayırmıştır? 

Şayet ödenek ayrılmış ise, bu ayrılan ödenek nerelere kullanılacaktır ve miktarları nedir? 

TC 
Orman Bakanlığı 20.4.1994 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kuruju Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı:KM.l.SOR.l/249-985 
Konu : Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 30.3.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4246-9317-35264 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in "Bakanlığımızın bütçe - dışı kaynaklarından Bi-

lecik'e ayrılan ödeneklere ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, konu ile 
ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bakanlığımızın Bütçe - Dışı Kaynaklarından Bi-

lecik'e Ayrılan Ödeneklere İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında 
Orman Bakanlığının Görüşü 

Bilecik İli dahilinde ormancılık faaliyetleri için 1994 yılında ayrılan ödenek miktarları aşağı
da çıkarılmıştır. 

Miktarı 
Ödeneğin Çeşidi (Milyon TL.) 

1. Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesinden 
(Yol + Amenajman + Koruma Tesisi Faaliyetleri için) 
ayrılan ödenek miktarı 1 069 
2. Genel Bütçeden: 
a) Ağaçlandırma faaliyetleri için ayrılan ödenek miktarı 3 288 
b) Orman içi dinlenme yerleri için ayrılan ödenek miktarı 192 
3. Orman Köyleri Kalkınma Fonundan verilecek krediler 1 500 

TOPLAM 6 049 
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4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Sayıştay tasdiki yapılmadan başlanan ve 
avans verilen işler olup olmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı 
(7/4266) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın spordan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Sözlü sorularımız Meclis gündeminde iki buçuk yıldır bekletilirken, yazılı sorularımıza da 
cevap alamamakta, alınan cevaplar da soruların cevabı olmamaktadır. Sorulan yolsuzluklar da giz
lenmektedir. Bu sorulara cevap verirken Sayın Bakan bu yolsuzlukları örtbas edip doğru cevap 
vermemektedir. 

O nedenle net cevap alabilmek için yeni sorular sormak zorunda kaldım. 
Soru : 1. Birinci ve ikinci koalisyon dönemlerinizde Bakanlığınızda Sayıştay tasdiki yapılma

sı gereken işlerde Sayıştay tasdiki yapılmadan başlanan işler var mıdır? Sayıştay tasdiki yapılma
dan avans verilen işler var mıdır? Varsa kimlere verilen işler, verilen avanslar ne kadardır? 

Soru : 2. İstanbul'da çok maksatlı spor salonu inşaatı işi hangi tarihte ihale edildi? Verilen 
avans hangi tarihte verildi? 22 209 600 000 TL avanstan mahsup edilen 2 762 301 000 TL. kıs
mından geriye kalan meblağ için fiyat uygulamalarında birim fiyat uygulaması yaparken avansın 
verildiği tarihteki fiyatları mı uygulayacaksınız? Avansın verildiği tarihteki fiyatları uygulamayıp 
ekselasyonlu fiyatları uyguladığınız takdirde burada sizce bir devlet soygunu yok mudur? Avansın 
verildiği tarihte doların fiyatı kaç lira idi? Ekselasyon uygulamadığı takdirde bu avansı dolar ba
zında değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? 

Soru : 3. Hükümetiniz döneminde gecede repo faizlerinin % 700 olduğu banka faizlerinin 
% 175 yükseldiği bir dönemde 1992 yılından bu soruma cevap verdiğiniz tarihe kadar devletin pa
rasının bu firmaya peşkeş çekilmesinin altındaki maksat nedir? 

TC 
. Devlet Bakanlığı 20.4.1994 ., 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/0972 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 4.4.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.0.02-7/4266-9356-35415 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından Bakanlığıma tevcih edilen ve ilgi yazınız 

ekinde gönderilen yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : 1. Birinci ve ikinci koalisyon dönemlerinizde Bakanlığınızda Sayıştay tasdiki yapılma
sı gereken işlerde Sayıştay tasdiki yapılmadan başlanan işler var mıdır? Sayıştay tasdiki yapılma
dan avans verilen işler var mıdır? Varsa kimlere verilen işler, verilen avanslar ne kadardır? 

Cevap : Birinci ve ikinci koalisyon dönemlerinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yatırım 
Programında bulunan tüm işler Sayıştay Başkanlığınca vize edilmiştir. Ancak, 3418 sayılı Kanu
nun 39 uncu maddesine göre ihale edilen işler adıgeçen fon kanununda "Bu kaynaktan yapılacak 
harcamalar 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 - 37 nci maddelerinde yer alan vize hükümlerine tabi değildir" 
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hükmü doğrultusunda, bu kanunu kaynak olarak kullanan diğer kuruluşlarla beraber, daha önceki 
hükümetler döneminde olduğu gibi Sayıştay Başkanlığına tescil için gönderilmemiştir. Sayıştaya 
tasdik için gönderilmeyen bu işlere başlanılmıştır, ihale onayında ve şartnamesinde avans öngörü
len işlere, avans verilmiştir. Ancak, 2 Aralık 1993 tarihli Resmî Gazetede yer alan Sayıştay Ge
nel Kurulu kararı doğrultusunda bu kaynaktan, merkezden yapılacak ihalelerde Sayıştay Başkanlı
ğına tescil için gönderilmesi hükme bağlanmış olduğundan sözkonusu kaynaktan yapılan ihaleler 
Sayıştay Başkanlığına vize için gönderilmiş ve vize edilmeleri sağlanmıştır. 

Soru : 2. İstanbul'da çok maksatlı spor salonu inşaatı işi hangi tarihte ihale edildi? Verilen 
avans hangi tarihte verildi? 22 209 600 000 TL avanstan mahsup edilen 2 762 301 000 TL. kıs
mından geriye kalan meblağ için fiyat uygulamalarında birim fiyat uygulaması yaparken avansın 
verildiği tarihteki fiyatları mı uygulayacaksınız? Avansın verildiği tarihteki fiyatları uygulamayıp 
ekselasyonlu fiyatları uyguladığınız takdirde burada sizce bir devlet soygunu yok mudur? Avansın 
verildiği tarihte doların fiyatı kaç lira idi? Ekselasyon uygulanmadığı takdirde bu avansı dolar ba
zında değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap : 2. İstanbul çok maksatlı spor salonu inşaatının ihale tarihi 18.12.1992 olup, avansın 
verildiği tarih 11.6.1993'tür. Avans mahsubu hakedişlerden avansın verildiği oranın % 50 fazlası 
ile kesilmektedir. Bu husus Bayındırlık Bakanlığı tip şartnamelerinde bu şekilde belirlenmiştir. 
Yapılan ihale Türk Lirası üzerinden-olduğu için ödemeler ve kesintiler dolar üzerinden değil Türk 
Lirası üzerinden yapılmaktadır. 

Soru : 3. Hükümetiniz döneminde gecede repo faizlerinin % 700 olduğu banka faizlerinin % 
175 yükseldiği bir dönemde 1992 yılından bu soruma cevap verdiğiniz tarihe kadar devletin para
sının bu firmaya peşkeş çekilmesinin altındaki maksat nedir? 

Cevap : 3. Devletin yapmış olduğu ihalelerde verilen avanslar peşkeş çekme değil, işin ma
hiyeti ve önemi için şartnamesinde belirtildiği şekilde, şantiyenin kurulması, lüzumlu makine ve 
teçhizatın nakli, demir, çimento ve kereste gibi mühim ihzarat malzemesinin temini, gerekli maki
ne, teçhizat, malzeme ve cihazların satın alınması gibi gerekçelerle verilmiştir. 

m 
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İstanbul Milletvekili Engin Güncr ve 19 Arkadaşının, Kıbrıs'taki Son Gelişmeler Ko
nusunda Genel Görüşme Açılmasına İlişkin Önergesi (8/44) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sayın Başbakanın ABD'ne yapmış olduğu son ziyaret esnasında, ABD Başkanı ile yaptığı 

görüşmeler esnasında, Kıbrıs konusunda kendisine baskı yapıldığı ifade edilmektedir. Kıbrıs gibi 
hayatî önemdeki bir millî konuda dış politikamızın boyunduruk altına alınması anlamına gelecek 
böyle bir davranışı kabul etmemiz düşünülemez. Sayın Başbakanın bu tutumu Hükümetin dış bas
kılara açık olduğu gibi son derece sakıncalı bir intiba yaratmıştır. Bu hususun bizzat Sayın Başba
kan tarafından TBMM önünde acilen açıklığa kavuşturulması gerekir. 

Ayrıca yine Sayın Başbakan bu görüşmeler esnasında Kıbrıs gibi önemli bir konuda Sayın 
Dışişleri Bakanını da tamamen devre dışı bırakmıştır. 

1983 yılından bu yana barış ve huzur içinde yaşayan KKTC son zamanlarda adım adım bir 
kaos ortamına itilmektedir. Aynı zamanda BM'de cereyan eden müzakereler KKTC delegasyonu 
ve Türkiye üzerinde tamamiyle bir baskı oluşturmaya yönelmiş bulunmaktadır. Son gelişmeler 
bunu açıkça göstermektedir. 

Fikirler Dizisi 1 Şubat 1992 tarihinde bağlayıcılığı ve resmî bir niteliği olmayan bir belge 
olarak taraflara tevdi edilmiştir. Kıbrıs sorununa çözüm amacı ile genel bir çerçeve anlaşmasının 
unsurlarını ihtiva eden bu belge, Genel Hedefler, Yönlendirici İlkeler, Federasyonun Anayasal 
Veçheleri, Güvenlik ve Garanti Ayarlamaları, Yer Değiştirmiş Kişiler, Ekonomik Gelişme ve 
Tedbirler ve Geçici Düzenlemeler adını taşıyan sekiz ana başlıktan oluşmaktadır. Paket, bütün un
surları üzerinde anlaşma sağlanıncaya kadar hiçbir konuda anlaşma olmuş sayılmayacağı esasına 
dayanmaktadır. 

Bugüne kadar yapılan toplantılarda KKTC, BM Fikirler Dizisinin toplam 100 paragrafından 
91'ini kabul etmiş ve gerçekçi bir çözüme ulaşmak amacıyla getirmek istediği değişiklikleri açık
lamıştır. Fakat Kıbrıs Türk tarafının bu açık tutumuna karşılık, Rum tarafı New York'ta Fikirler 
Dizisinin birçok maddesini, karşı koşullar ileri sürerek ve ileride değiştirilmelerine yol açacak 
muğlak beyanlarla kabul ettiğini söyleyerek konuyu geçiştirmiştir. Bu meyanda Güney Kıbrıs 
Rum yönetiminin istediği çözümün 1974 öncesine, hatta zaman zaman 1960 öncesine dönüş ara
yışları içinde oldukları ve çözümden Türk ve Rum toplumlarının iç içe yaşadığı bir üniter devleti 
anladıkları ortaya çıkmıştır. 

24 Mayıs New York müzakereleri öncesinde de BM Özel Temsilci Yardımcısı Feissel, 
Ada'daki iki tarafla temaslarda bulunmuş, bu temaslarda bir taraftan çözümün ana meseleleri, di
ğer taraftan da güven artırıcı önlemler üzerinde durulmuştur. BM yetkilileri bu çerçevede Maraş 
üzerinde durmuşlardır ve bölgenin BM kontrolüne devredilmesini teklif etmişlerdir. Buna mukabil 
Türk tarafı başından itibaren hava ve deniz ambargosunun kaldırılmasını önermiştir. Sayın Denk-
taş, bu çerçevede Lefkoşe Uluslararası Havaalanının Türk toplumu üzerindeki ambargonun kaldı
rılmasına yardımcı olacak şekilde BM yönetiminde, iki toplumun yararı için yeniden hizmete açıl
ması yolundaki bir teklifi de görüşmeyi kabul etmiştir. 

17 Şubat 1993 tarihinde Kıbrıs'ta Güven Artırıcı Önlemler üzerinde başlayan müzakereler 
paketinin Rum tarafı lehine artılar getirdiği, Türk tarafının ambargonun kaldırılması yönündeki ta
lebine tatminkâr bir karşılık oluşturmadığı ve Kıbrıs konusunun bir bütün olarak ele alınmadığı 
için bir tıkanma noktasına gelmiş bulunmaktadır. 
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Güven Artırıcı Önlemler Paketinde, Rum tarafını tatmin etmek üzere paketin iç dengesini ve 
parametrelerini değiştirecek şekilde yeni unsurlar gündeme getirilmekte, egemenlikle ilgili kabul 
edilemez bir durum yaratılmakta ve Maraş'ın karşılıksız teslim edilmesi istenmektedir. Aym za
manda Türk tarafının siyasî bakımdan BM'ye devretmek istemediği düzenlemeler yapılmakta ve 
Türk tarafının istifadelerine sınırlamalar getirilmektedir. 

Kıbrıs Türk tarafı bu unsurlara haklı olarak itiraz etmeye devam etmektedir. Bununla beraber 
BM yetkililerinin müzakerelerde karşılaşılan tıkanıklığın sorumluluğunu Türk tarafına yükleme 
eğilimi içinde oldukları anlaşılmaktadır. Nitekim BM Genel Sekreterinin son olarak yayınladığı 4 
Nisan 1994 tarihli raporda GAÖ Paketinde konuların özü ve bu egzersizin amacı itibariyle özlü 
sapmalara yol açtığı görülmektedir. 

BMGS'nin, raporda, Kıbrıs Türk tarafının kabul etmediği noktalar olarak açıkladığı noktalar. 
BMGS'nin taraflardan daha önce ilke olarak kabul edilmesini istediği pakete nazaran özde farklı
lık gösteren noktalardır. 

Görüşmeler sırasında, Kıbrıs Türk tarafı Maraş'ın Demokratia Caddesinin kuzeyini Magosa 
limanının da güvenliği nedeniyle elinde tutmak istemiştir. Bu konudaki ısrarından vazgeçen Kıb
rıs Türk tarafı şimdi de, Maraş kadar büyük bir alanın, Maraş'a mücavir bölgenin ve Maraş'a gi
den yolun kendi kontrolünden çıkması talebiyle karşı karşıya kalmıştır. Diğer taraftan, Lefkoşe 
uluslararası havaalanının da, daha çok Rum havayolları ve Rumlara hizmet için açılacağı anlaşıl
maktadır. Buna mukabil, Kıbrıs Türkleri için dünya ile serbest ulaşım ve kendi pasaportları ile se
yahat imkânlarının sağlanmadığı görülmektedir. Kıbrıs Türk tarafı bir toprak parçası verirken kar
şılığında sadece, müşahas olmayan kâğıt üzerinde bazı sözler ve vaatler vardır. 

Bilindiği üzere Türkiye müzakere sürecine taraf değildir. Bununla beraber Türkiye, 
BMGS'nin 1 Temmuz 1993 tarihli raporunda yer alan GAÖ'lere ilişkin orijinal paketi destekle
miştir. 

Kıbrıs konusu bir bütün olarak ele alınmalı, müzakereler Kıbrıs'ta her bakımdan eşit haklara 
sahip iki eşit toplumun varlığını esas almalı ve Türk Ulusunun Kıbns Türk halkının razı olmaya
cağı bir çözümü kabul etmeyeceği sürekli vurgulanmalıdır. Kıbrıs'ta kalıcı ve yaşayabilir bir çö
züme ancak iki tarafın hür iradesi ile ulaşılabileceği, Türkiye'nin tarihî ve garantörlük haklarından 
doğan ahdi vecibelerini yerine getirmeye ve kendisine düşen her türlü sorumluluğu sürdürmeye 
kararlı olduğu belirtilmelidir. 

Ancak bugüne kadar Kıbrıs konusunda meydana gelen gelişmelerde mevcut hükümet izlediği 
politikalar sonucu KKTC'yi uluslararası platformlarda yalnız bırakmış, uzun vadede Türk dış po
litikasını derinden etkileyecek böyle bir konuda kendisine düşen sorumluluğu yerine getirememiş
tir. 

Bu süre içinde GKR yönetiminde önemli bazı gelişmeler olmuş, GKR yönetimi aşın bir şe
kilde silahlanmaya başlamış, Yunanistan'dan önemli ölçüde askerî ve teknik yardım almıştır. Ma
alesef yine aleyhimize olan bu gelişmeler uluslararası platformlarda yeterince dile getirilememiş
tir. ' . 

Yine son günlerde KKTC'nde bazı ekonomik sıkıntılar yaşanmaktadır. KKTC'de millî gelir 
hızla düşmekte, ekonomik faaliyetler durma noktasına gittikçe yaklaşmaktadır. Ayrıca basında 
KKTC'nin TL.'yi tedavülden kaldırıp başka bir para birimi kabul etmeyi düşündüğü yolunda da 
haberler çıkmaktadır. 

' • ' — 3 0 2 — • 



T.B.M.M. B:92 20 .4 .1994 O : 5 

Tüm bu gelişmelere rağmen Hükümet Programında, malî protokol ve bütçede KKTC kortusu 
üzerinde önemle durulmamıştır. Yine Sayın Başbakanın ABD ziyareti sırasında yapmış olduğu 
Kıbrıs konusundaki girişimlerden ve yapılan görüşmelerden parlamento bilgilendirilmemiştir. 
KKTC âdeta bir yalnızlık içine itilmiş, Türk dış politikası açısından önemli bir konu olan gelişme
ler gözardı edilmiştir. Vakit kaybetmeden bu gelişmeler değerlendirilmeli ve uzun vadede meyda
na gelebilecek hataların önüne geçilmelidir. 

Bu nedenle Kıbrıs'taki son gelişmeleri TBMM'nde bütün detayları İle görüşmek, sori duru
mu tespit etmek ve bu konuda hükümetin izlediği ve izleyeceği politikaların değerlendirilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 99, 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir genel görüşme 
açılmasını müsaadelerinize arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner 

İstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Edip Saf der Gaydalı 

Bitlis 
Mehmet Vehbi Dinçerler 

Ankara 
Mehmet Keçeciler 

Konya 

Güneş Taner. 
İstanbul 

Nevşat Özer 

Muğla 

Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 

Hasan Çakır 
Antalya 

Mahmut Orhon 

Yozgat 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 

Çorum 

Emin Kul 
İstanbul 

Metin Emirağlu 
Malatya 

Halil Orhan Ergüder 

İstanbul 
. Faruk Saydam 

Manisa 

Ali Kemal Başaran 

Trabzon 
Işın Çelebi 

İzmir 
Münir Doğan Ölmeztoprak 

Malatya 
Selçuk Maruflu 

İstanbul 

Eyüp Aşık 

Trabzon 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15) 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayıl,ı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

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

4. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, 
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkarılması ile bu konularda alınması gere
ken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

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

7. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınafc 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) 

8. — İzmiir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98. inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbafcan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/9) 

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbir
leri tespite etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. — Şrrnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) c 

15. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

Iİ6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

17. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/30) 

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) 

19. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 
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20. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

21. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

22. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

23. — Ankara Milletvekili î, Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

26. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

27. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların (eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40) 

29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 

31. — Sivas Milletvekili Abdullatif Ş/ener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

33. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

34. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

35. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

36. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol 
tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

37. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilâç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

38. —• İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

39. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, istanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

40# — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yulrtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi 11 Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açılk Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

42. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın 
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

44. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddelen uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

45. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasamn 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

46. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

47. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve 
Özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

48. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 
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49. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Sa-
manpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

50. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
mddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
İli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

52. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı 
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve 
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

5 3 . — Kahramanmanaşı Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

54. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) 

55. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan' 
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

57. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 -1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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58. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

59. — Kaihıramanmıaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88) 

60. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası 
ve İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) 

61. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

62. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş-' 
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

63t — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

64.— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) 

65. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

66. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
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için alınması gerskli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) 

67. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azal
tılması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/98) 

,68. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

69. —• İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İli'nin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

70. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet
vekillerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

71. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

72. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

73. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

74. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve 
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

75. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ - Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana-
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

76. — Buma Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

77. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 (inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

78. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

79j —• Kahinaımanmarajş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli» 
tikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

80. — Siiriti Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

81. — Şırnıaık Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadlaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

82. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

83. — Diyarbakır MillbtvekiM M. Haftip Dicle ve 9 arkadaşının, özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

84. — Mardin Miletvefcili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana-
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yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmam 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

85. — DYP Gmp Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

86. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kinıyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) 

87. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/130) 

88. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

89. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa (kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/133) 

90. — Kara Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çu
kurca ve Halcıkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) 

91. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldürüldüğü silahlı saldın olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

92. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşebic 
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluik ve 
usulsüzlük iddialarını araştmmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak, ye 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularım ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

94. — Diyarbakır Milletvekili M.. Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

95. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 4,5 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

96. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

97. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve .10. arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü,maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

98. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt' 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci* İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin; önergesi (10/142) 

99. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

100. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının,. Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

101. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 
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102. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

103. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının,'terör olaylarının 
çözümü Millî birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

104. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, Kontgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

105. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre-Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148) 

106. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukoğlu ve 12 arkadaşının, 
M. K. E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların 
sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

107. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ 
İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) .-

108. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde 
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153) 

110. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör örgütüyle ateşkes kabul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154) 

111. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 
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112. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin 
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

113.—Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11. Arkadaşının, Bazı Kentlerde 
Görülen Hava Kirliliğinin Sebeplerinin ve Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edil
mesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergesi (10/157) 

114. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 Arkadaşının, Şoför Esnafının 
Problemlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin ve Uygulamaya Konacak 
Yeni Politikaların Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/159) 

115. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

116. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

117. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri 
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inai, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

119. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

120. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Rotary Kulüpleri 
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

121. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) 

122. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) 

123. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Manav
gat Çayı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

124. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmacı açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

125. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal
tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

126. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy vo 12 arkadaşının,'Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent-Kızılay Metro hattı ve Kızılay istasyonu 
ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/173) 

127̂  — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batıs,ı ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

128. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin 
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı 
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/174) 
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129. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdul-
latif Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi! (8/42) 

130. — SHP Grubu A'dına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Grup Başkanvekilleri istanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'm, 'Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri 
konusunda Anayasanın 98 inci, 'İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

131. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ye 10 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir 'Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 
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SÖZLÜ SORULAR 

*1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

*2. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındalki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

*3. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*4. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

*6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

7. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan,. Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/355) 

*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan taralından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) 

*10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

*11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

•*13. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler, ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü sora önergesi (6/376) 

^14. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

*15. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

*16. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/526) (1) 

17. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*18. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Oelal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dildci'nin, Karaömer Köyünden ka
çırılan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

20̂  — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

*21. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

*22, — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

23. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

24. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) i . • • ' 
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*25. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin ne
denine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

*26. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

27. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

28w — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

*29. —> Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan «Yol
suzluk Bakanlığında Yolsuzluk» başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, basında yeralan «Neriman 
Hanımın Ruhu Demirel'i izliyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/497) 

31. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

32. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/501) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

34. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) 

"•351., — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

36. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 
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37. — Bayburt Milletvekili Bahattin Eİçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

38. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

• 39. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Mü
dürünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) 

41. — istanbul Milletvekili Halit Dumanikaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

42. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanikaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın ahndığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) 

43. — İstanbul Milletvekili Halit Dumahkayan'ın, İzmir Narlıdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

44. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir .binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

45. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

46. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

*47. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

48. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

49. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 
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51. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/540) 

*52. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

53. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

55. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarba
kır Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/555) 

56. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

57. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü 
ile ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

58. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 

59. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

60. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçi
ören - Antalyaspor maçının oynandığı sahanm değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/559) 

61. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

62. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

63. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 
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64. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

65. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

66. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

67. — Ankara - Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredi
lerle Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzenle
nen raporlar üzerinde yapılan işlemlere 'ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/570) 

68. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilme
sinin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

69.— Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde 
görülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

70. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel 
malî protokole ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/573) 

71.; — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çemobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/719) (1) 

72. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme 
Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü som 
önergesi (6/574) 

73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi (6/720) (!) 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,. Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

75. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

(!) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü somya çevrilmiştir. 
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76. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

77. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çemobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

78. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

*79. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

80. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

81. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

*82, — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim ku
rumlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

*83. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

84. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/591) 

85. — İstanbul •Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

*86< — Aksaray 'Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde 
devlete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/726) (1) 

87. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği 
halde lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

*88. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında 
hükümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 
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*89Ü — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'm, vergi borcu bulunan bir holdinge ait 
otoların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

90. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*91. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Brgüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 

*92i — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

93. — Diyarbakır Milletvekili Ms Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, 
Ağıllı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

*94, — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorborduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanıkaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

98.' — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

100. — İstanbul Milletvekili, Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 
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*101. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fide
lerin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 

102. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

*103. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*104. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın,. belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü som önergesi (6/783) (1) 

105. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

*106. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

107. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

109. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin îçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

110. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lma ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

* 111'. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak 
olarak kesici takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru. önergesi (6/800) (1) 

112. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

113. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, ön seçim ilam yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 
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114-j — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer veril'ip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

115. —- İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) , 

116. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 net mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 

117. — İstanbul Mületvekilİ Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) 

'118L. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

119. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruf lu'nun, İstanbul ve Ankara' 
daki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

120. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruf lu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

121. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son 
verilen bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

122. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

"123. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

124. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/841) (1) 

125. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

126. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
. Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 
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127. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

128. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

129. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki 11 İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

13Q. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

131. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

132. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/628) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçe
sinde yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/629) 

134. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

135. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

137.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

139. —r İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 
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140. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek ihtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

141. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

142. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncah Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/638) 

143. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

146. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

147. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

148. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

149. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

150. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

151. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Hine atanan öğ
retmenlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) 

152. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) v 
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153. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

154. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

155. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

156. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

157. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

158. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

159. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/821) (1) . 

160. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/657) 

161. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/658) 

162. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/659) 

163. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden ahnan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

164. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 

165. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 
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166. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Er tekinin, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

167. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) ' . ' • • . - ' , 

168. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

169. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

170.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

171. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in,. Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

172. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.İ. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

173. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) • , • .' • 

174. _ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

175. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

176. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

177. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebilin, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/673) 
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178. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

179. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

180. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

181. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından izlenen doğalgaz fiyat .politikasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/676) 

182. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

183. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

184. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınma iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

185. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakım hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

186. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

187. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

188. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, «görev verme söz-* 
leşmesi » imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684) 

189. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'ıın, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

190. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'ıın, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

191. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 
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192. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

193. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

. 1 9 4 , — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

196. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

197. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

198. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

199.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,ınaî Kalkınma Ban-
kas,ı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

200. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

201. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,(6/697) 

202. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

203. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

204. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

205. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

206. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 
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207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

208. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

210. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

211. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

212. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) ' 

213. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

214. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

215. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

216. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

217. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

218. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

219. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/739) 

221. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 
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222. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

223. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

224/— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz-, 
metleri İl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

225. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

226. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) 

227. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/746) 

228. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

230. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

231. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

232. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 
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236. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

238. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

239. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

240. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

241. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
'inergesi (6/760) 

242. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

243. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi (6/764) 

244. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/765) 

245. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

246. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

247. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

248^ — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alınan ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 
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249. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
dalki hava limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/770) 

250. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

251. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

252. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

253. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

254. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

255. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

256. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

257. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi -
(6/777) 

258. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

259. — Ankara Milletvekili Ömer Bkinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişikin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

260. — Ankara Milletvekili Ömer Bkinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

261. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 
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262. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

263. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

264. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

265. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

266. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatlinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

267. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) . 

268. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maıruflu'nun, hava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

269. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

270. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/884) (1) 

271. — Şırnak Milletvekili Orhian Doğan'ın, Güneydoğuda terörist eylemlerin dur
masına rağmen güvenlik güçlerinin tehdit ve tahrik edici bir tutum sergilediği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

272. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kayriakİar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

273. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

274. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

275. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
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276. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

277. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

278. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

279. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/912) (1) 

280. — Denizli Milletvekili Hasan Korfkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

281. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

282. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) 

283. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçeder'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

284. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

285. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki ıbelediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

286. — istanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Edirne İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

287. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Am'iıkMoğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 
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288. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

289. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

290. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındnlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

291. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

292. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

293. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

294. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

295. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

296. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

297. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere, yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

298. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

299. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

— 39 — 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

300. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndarı Gaziantep Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

301. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi' 
(6/828) 

302. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevendin, Baikanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir 'milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

303. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

304. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

305. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlıı'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

306. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi-(6/924) (1) 

307. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

308. — Manisa Milletvekili Faruk Saydiam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

309. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin. Bayındırlık ve İs-' 
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

310. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcj'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

311. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 
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312. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

313. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

314. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

315. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

316. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

317. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

318. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

319. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

320. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is 
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

321. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

322. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

323. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 
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- 324. — Van Milletvekili Şerif Bediırhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

325. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

326. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

327. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına- ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

328. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

329. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
sora önergesi (6/857) 

330. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

331. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/858) 

332. — Manisa Milletvekili Farulk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

333. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Boyüzük İlçesine T.M.,0. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü sora önergesi (6/860) 

334. _ istanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

335. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

336. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 
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337. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, T.R.T.'nin eski Genel Müdürü 
hakkında ileri sürülen bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

338. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

339. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

340. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

341. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 

342. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

343. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in §ekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

344. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

345. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

346. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

347. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yayınlanan bir genelgeyle Devlet 
dairelerine Sümerbanlk'tan alış veriş yapma zorunluluğu getirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/996) (1) 

348. — istanbul Milletvelkili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

349. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

350. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 
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.351. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi ; (6/1001) (1) 

352. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu bankalarının satın aldığı mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

353. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, KİT'lerin depolarında bulunan 
malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1003) (1) 

354. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) 

355. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, körfez olayı nedeniyle Birleşmiş 
Milletler tarafından Irak'a konmuş olan ambargonun ülkemize verdiği zarara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/İ005) (1) 

356. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

357. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 20.10.1991'den sonra kamu banka
larından alınan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

358. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

359. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

360. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

361. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde dleri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

362. — istanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 
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363. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

364. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

365. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Alibey Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlik güçlerince yağmalandığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/875) 

366. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı 
Oymapınar Köyü İmamının işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/876) 

367. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

368. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) ^ 

369. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/878) 

370. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Naırman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

371. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, .Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

372. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

373. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

374. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

375. — Ankara Milletvekili I-I. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 
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376. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişlkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

377. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saıip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

378. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

379. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefafcöy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

380.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

381. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

382. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, 3838 sayılı Kanun çerçevesinde 
Çukurca'ya yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

383. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

384. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

385. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru • önergesi (6/906) 

386. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

387. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçelkmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

388. — İstanbul .Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

389. — İstanbul Milletvekili Hail Orhan Brgüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 
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390. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Habur Gümrük Kapısından Tür
kiye'ye geçişine izin verilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1021) (1) 

391..— İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, İstanbul Defterdarının görev
den alınmasının nedenine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) 

392. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü, soru önerge
si (6/943) 

393. — Adana Milletvekili ibrahim Özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

394. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1015) (1) 

395. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü-soru önergesi (6/1016) (1) 

396. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/101-7) (1) 

397. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

398. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İl Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

399. —. Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

400. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

401. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

402. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 
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403. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Sarp Sınır kapısından giriş ya
panlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1020) (1) 

404. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

405. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre'Bakanından sözlü soru önergesi (6/^54) 

406. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'ntın, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

407s — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, günlük bir gazetede çıkan 
«Zehirli Oyunu Vali Bozdu» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/958) 

408. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) • • • . ' • ' 

409. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet 'Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

41 o, — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çalıştırılmamasının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

411. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Turban Genel Müdürünün gö
revini kötüye kullandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

412. — İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, günlük bir gazetede «Doğum
evinde Yolsuzluk» başlığı ile yer alan haberlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/963) 

413. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

414. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

415. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 
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416. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

417. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

418. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/971) . • . 

419. —; İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

420. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

421. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

422. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

423. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

424. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

425. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

426. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

427. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

"- 428. —• Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

429. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 
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430. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, .Araş "Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sör" i 
soru önergesi (6/983) ' ' • . ' 

43IV— Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına iliijkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

,432. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

433:. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sı>zlü soru önergesi (6/986) .. ' '. 

434. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

435^ — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

436. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lıiarın bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

437. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 
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' KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin ,436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan -ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4,1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7,1992) 

3_, — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7,1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayıh 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7J992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayışı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. ~ Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 14.,—- Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lurfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 
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X 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1 /616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının. Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı ; 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı 
Kanun ^Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) 
(S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 20. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

21. — İl İdamesi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

22. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

23. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) -

24. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

25. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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26. — Kars Milletvekili Zeki Nacltarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) • • • • . ' 

27, — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

28^— Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

29. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 'Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi'Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu'Raporu'(2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağılma tarihi: 43.1993) 

30â — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değigiîdik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

3L — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik'Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Saydı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

've Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı: 321) (Dağıtma tarihi: 2A1993) 

32. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

33. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine. İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S.'Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 
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34. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki. Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

35. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Rapora (1 /490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993) 

36. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X1 37,: — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanım Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

38. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapora (2/340) 
(S. Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi: 28.9.1992) 

39. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi: 30.6.1992) 

40. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

X 41. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993; 

X 42. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1 /484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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X 43. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 44. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

45. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

46. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

47/— Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1 /432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

48. ._: Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

49. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanveküli Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

50. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

51. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline 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 Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 
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52. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Saydı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

53. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vt 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

54. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan 
Affına Dair Kanun Tasarısı've Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (Ş. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

55. —' Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu -Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı': 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

56. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 3.1.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

57. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiUeri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu,' Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. İLI Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

58. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

59. -— Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri iç Hizmet Kanununun iki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi.: 1.6.1992) 
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60. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) . 

6 1 ; — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklif i've Adalet Komisyonu Ra-
poru (2/114) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

62. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

63. —• Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Saydı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklilc Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

- 65.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

66. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elcr'in, 211 Sayılı.Türk Silahlı Kuvvet
leri tç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair KaDun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu. Raporu (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

67. — Çorum Milletvekili. Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri IComisyonu Raporu (2/391) (S."Sayısı : .173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

68. ~~ İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7^2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanıma Bir Madde «Eklenmesi Hakkında* Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı •: 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 
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69. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2,1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

70. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı TiMc Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

71. —• Denizli Milletvekili Muzaffer Anoı vo 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

72. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Halckında Kanun TekHu' 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

73. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması. 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

74. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içi§leri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.1i;i992) 

75. — Türkiye Emekli Subaylar, Emeldi Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

76. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması • Halckında Kanım Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
•Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

77. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu '(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10,11.1992) 
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78. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

79. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

80. -~ 17.7.1963 • Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun, ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

81. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

82. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair, Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)" 

83. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo-
ruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi : 8.1.1993) 

84. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S.'Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 

85. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 
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86. — 3 1 4 6 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
KararnameninoJBki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

87. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

88. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971-Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

93. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

94. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

95. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
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İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

96. — Afyon Milletvekili Baki Durrnaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum-
, lan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S, Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

97. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihî : 
4.3,1993) 

98. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının,.2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

' * • 

99. — İki 11 ve Beş'İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473)'(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

100. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

101'. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez vo 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi ; 6.4.1993) 

102. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Ar.tvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
•öndokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

103. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

104. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı 'Kuruluşu Halckında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 
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105. — Manisa Milletvekili Tevfifc Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

106. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanıma Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

107. — 2886 Sayılı Devlet îliale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993). 

108. •— Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

109/— Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

•, 110. — Harp Araç. ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

111.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/42İ).(S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) ' 

112v — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

113. — Yabancüarın Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

114,— Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcarı'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağılma ta*. 
rihi : 22.9.1993) 
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115. — Konya Milletvekili Mehmet Keçediler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
tik Defa Memur, tşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

116. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve-26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

117. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı:" 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

X 118. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı: 377) (Dağıtma tarihi: 26.11.1993) 

X 119. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısrve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 120. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği' ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

X 121. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 1.12.1993) 

122. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 
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123. — Çorum Milletvekili Cemal vŞahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

124. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

125. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi. Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) . - . . . . - • 

126. —- Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993). 

127. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve. Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtmatarihi: 31.12.1993) 

X 128. — İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1 /535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 129. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 130. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /451) (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 131. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 132. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 
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133. — Eskişehir Milletvekili t. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

134, __ Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun. Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 135. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve, Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) 

X 136. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi ; 8.2.1994) 

137. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağ/tma tarihi : 8.2.1994) 

X 138. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze 
rinden Alinan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı: 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 139. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı :- 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) -

140. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hakimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
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X 141. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 142. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

143,. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 144. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 145. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 146. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As
keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 147. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

148. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/65) 
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

- / 
149. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 

1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

150. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi :'. 17.2,1994) 

151ı — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kamı 
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 152. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 153. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 154. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 155.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 156. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16,2.1994) 
Xi 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 

Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 
X 158. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

159. —, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 
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X 160. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (Ş. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi :. 16.2.1994) 

161.— Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Almanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı: 591)'(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

162. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

1633 — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

X 164. •— Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

X 165. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

X 166 — Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık.ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/604) 
(S. Sayısı : 608) (Dağıtma tarihi : 28.2.1994) 

167; — idarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409 ve 409'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3.1994) 

168, — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
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Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve "Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

169. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3,1994) 

170. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

171. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

172. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3J994) 

173. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

174. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

175. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

176. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ye Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

177. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
X 178. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasındaki I-Iava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

179. — Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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İSO. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

181. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 620) 
(Dağıtma tarihi : 23.3T994) 

X 182. — 1996 Türkiye Europoİia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

183. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

184,; — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

185. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ye İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

186. —• Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

187. —.Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

188. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının,-Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S.-Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994) 

189. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 
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X 190, — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

191. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

192. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilycdlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

193. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının ilgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) , 

194. — Antalya Milletvekili Haşan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

195. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 196. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

X 197. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 
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X 199. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

200. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişikli'k Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) ; 

201. —• Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Tazminat 'Verilmesi ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl'masma Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/665) (S. Sayısı : 640) (Dağıtma 
tarihi : 18.4.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 642) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/678) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 5.4.1994 

Sayı: B.02.0.KKG/101-720/01966 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.4.1994 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cum

huriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçe-
si ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fık

rasında, Bankanın, Kanunda açıklık bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi olaca
ğının belirtilmesine rağmen, uygulamada Bankanın hukukî niteliğine ilişkin olarak zaman za
man tereddütler ortaya çıkmakta; sermayesinin yarıdan fazlasının Hazineye ait olması ve yeri
ne getirdiği görevler nedeniyle Bankanın bir kamu kuruluşu olduğu belirtilmektedir. 

Oysa, Kanunun Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Tasarı gerekçesinde, Bankanın bir özel 
hukuk tüzelkişisi olduğuna işaret edilmekte, Millet Meclisi Geçici Komisyonu Raporunda da, 
69 uncu madde ile ilgili olarak; "haddizatında bir anonim şirket olan Banka, özel hukuk tü-
zelkişisidir. Kendisine verilen bazı kamu hizmetleri dolayısıyla yaptığı tasarrufların amme mev
zuatına tabi olması, Bankanın bu hüviyetine tesir etmeyecektir. Bu durumda, Bankanın huku
kî statüsünün kesinlikle belirtilmesi ve tatbikatta tereddütlere meydan verilmemesi bakımın
dan maddeye (468 sayılı Kanunun -3346 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır- 4 üncü mad
desinin son fıkrası hükmü Banka hakkında uygulanmaz) yolunda bir fıkra ilave edilmiştir" 
denilmektedir. 

Bu nedenle, Tasarıyla yapılan değişiklikle, Bankanın özel hukuk tüzülkişisi olduğu vurgu
lanarak uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, Bankanın ve banknot ihracı imtiyaz müddetinin 1999 yılı sonuna kadar devam 
edeceğini belirten ve imtiyaz süresinin bitmesine en geç beş yıl kalıncaya (31.12.1994 tarihine) 
kadar uzatılmasını zorunlu kılan hüküm, ilerde yeniden bir kanun değişikliğine ihtiyaç duyul-
mamasını, Bankanın ve banknot ihracının bir müddetle sınırlandırılmamasınt teminen 1 inci 
madde metninden çıkarılmaktadır. 
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Diğer taraftan, Bankanın temel görevlerinden olan fiyat istikrarını sağlama, millî paranın 
iç ve dış değerini korumak amacıyla gerekli tedbirleri alma, para ve kredi politikasını yürütme 
sürecinde karşılaşılan en önemli zorluklardan biri de, Kanunun 50 inci maddesinden kaynak
lanmaktadır. 

tktisadî birimlerin gelecek, hatta cari döneme ilişkin bilgilerindeki eksiklikler, alacakları 
yatırım, üretim ve fiyat kararlarını, bekleyişlere dayandırmalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Ya
tırım kararlarının geri dönülemez olması, üretim ve fiyata ilşikin kararların değiştirilmesinin 
ise bir maliyetinin olması, bu kararların alınmasında önemli bir etken olan bekleyişlerin öne
mini daha da artırmaktadır, tktisadî birimler, bekleyişlerini kendileri açısından önemli gör
dükleri değişkenlere ilişkin öngörülerine dayanarak oluşturmaktadır. Bu bağlamda, iktisadî 
birimlerin en önemli bilgi kaynağı, piyasalardır, tktisadî birimlerin, bu bilgileri doğru algıla
yıp değerlendirebilmeleri, büyük ölçüde piyasaların istikrarlı olmasına bağlı kalmakta; anılan 
bilgilerin etkin bir biçimde kullanılamadığı bir belirsizlik ortamında ise, iktisadî birimlerin ya
tırım gibi geri dönülemez kararları almakta çok daha çekingen davrandıkları görülmektedir. 

Piyasaların istikrarlı olması ve dolayısıyla iktisadî birimlerin, belirsizlik ortamında, ileri
yi görebilmeleri açısından önem taşıyan bir başka unsur da, iktisat politikası uygulamalarıdır. 
Bu uygulamaların sağlık ve sürekliliğine duyulan güvenin artması, iktisadî birimlerin ufukla
rının genişlemesini ve geleceğe dönük planlarını daha sağlıklı yapmalarını sağlayacaktır. 

Merkez bankalarının ekonomideki rollerini bu çerçevede değerlendirmek yararlı olacak
tır. Bütün gelişmiş ülkelerde merkez bankalarının temel rolünün fiyat istikrarının sağlanması 
olduğuna dair görüş birliği bulunmaktadır. Nitekim, kanun koyucu, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının temel görevini, 1211 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, fiyat istikrarını sağlamak 
olarak belirtmekte, aynı maddede Bankanın millî paranın iç ve dış değerini de koruması gerek
tiği vurgulanmaktadır. 

Politik devresel hareketler konusunda yapılan çalışmalar, demokratik batılı ülkelerde se
çim öncesi dönemlerde, yaklaşan seçimler dikkate alınarak parasal genişlemeye gidilebildiğini 
göstermektedir. Bunun etkisi de gecikmeli olarak ortaya çıkan enflasyon olmakta, diğer bir 
deyişle, millî paranın iç ve dış değerinde istikrarsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu 
istikrarsızlıkları doğuran politik devresel hareketlerin önüne geçilebilmesi için, politik süreç
ten merkez bankalarını soyutlamak gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda üzerinde görüş birli
ğine varılan sonuç, merkez bankalarının bağımsızlığı ile enflasyon oranı arasında ters bir İlişki 
bulunduğu yolundadır. Diğer bir deyişle, merkez bankalarının daha bağımsız olduğu ülkelerde 
enflasyon oranı da düşük olmaktadır. Bu nedenlerle, fiyat istikrarının sağlanması için merkez 
bankalarına, ekonomik ve politik bağımsızlığın olduğu bir ortamın sağlanması zorunlu görül
mektedir. 

Nitekim, özellikle son yıllarda merkez bankalarının hazineye ve kamu kesimine kredi aç
mamaları yönünde bir teamülün uluslararası ortamda benimsenmekte olduğu izlenmektedir. 
Bu görüşten hareketle Avrupa Merkez Bankasına ilişkin Kanun Tasarısının 21.1. maddesinde 
de, sistemin asıl hedefine ulaşma kudretini zayıflatacağı gerekçesi ile Avrupa Merkez Bankası 
veya millî merkez bankaları tarfından doğrudan doğruya kamu kesimine herhangi bir malî fi
nansman sağlama olasılığı tamamen kaldırılmış olup, uluslararası ortamda kabul gören bu il
kenin, Avrupa Birliğine tam üyelik başvurusunda bulunmuş olan ülkemizce de kabul edilmesi
nin gerekli olacağı sonucuna varılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 642) 



— 3 — 

Söz konusu gerekçelerle Merkez Bankasının Hazineye açacağı kısa vadeli avansın yıllar 
itibariyle kademeli olarak azaltılması, 1998 ve takip eden yıllarda yüzde üç oranının muhafaza 
edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

Aynı gerekçelerle, Merkez Bankasının Hazine dışında kalan kamu kesimine yönelik kredi 
uygulamasının da yıllar itibariyle kademeli olarak azaltılması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — T. C. Merkez Bankasının özel hukuk tüzelkşisi olduğu vurgulanmak suretiy
le bu konudaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmakta, ayrıca Bankanın ve banknot ihracı 
imtiyazı süresini sınırlayan hüküm madde metninden çıkarılarak, bunlara süreklilik kazandı
rılmaktadır. 

Madde 2. —Bankanın, Hazineye her yıl genel bütçe ödenekleri toplamının % 15'i ora
nında kısa vadeli avans açmasını öngören hüküm değiştirilerek, bu oran, bulunulan yıla ait 
genel bütçe ödenekleri toplamının bir önceki yıl genel bütçe ödenekleri toplamını aşan tutarı
nın % 12'sine indirilmekte ve 1996 yılı için "% 10, 1997 yılı için % 6, 1998 yılı ve izleyen yıllar 
için % 3 olarak belirlenmektedir. Böylece, fiyat istikrarının sağlanması ve millî paranın değe
rindeki istikrarsızlıklara son verilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 3. — Bankanın, kamu kuruluşlarına yönelik kredi uygulamasının da, Hazineye 
paralel olarak ve kademeli şekilde azaltılması öngörülmektedir. 

Madde 4. — Hazineye sağlanan avans hesabında 1994 ve önceki yıllara ilişkin olarak biri
ken tutar ile 1995-1998 yılları arasında kullanılacak tutarların Başbakanlık ve Banka arasında 
belirlenecek esaslara göre tasfiye edileceği belirtilmektedir. 

Madde 5. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 6. —- Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 642) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 14.4.1994 
Esas No. : 1/678 
Karâr No. : 40 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 5.4.1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu

lan ve Başkanlıkça 7.4.1994 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 
12.4.1994 tarihinde yaptığı 46 ncı birleşimde hükümeti temsilen Maliye Bakanı başkanlığında 
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 
ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, 
görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında, Bankanın, Kanunda açıklık bulunmayan hallerde 
özel hukuk hükümlerine tabi olacağının belirtilmesine rağmen, uygulamada Bankanın hukukî 
niteliğine ilişkin olarak zaman zaman tereddütler ortaya çıkmakta; sermayenin yarıdan fazla
sının Hazineye ait olması ve yerine getirdiği görevler nedeniyle de Bankanın bir kamu kurulu
şu olduğu belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, Bankanın temel görevlerinden olan fiyat istikrarını sağlamak, millî para
nın iç ve dış değerini korumak amacıyla gerekli tedbirleri almak, para ve kredi politikasını yü
rütme sürecinde karşılaşılan en önemli zorluklardan biri de, Kanunun 50 nci maddesinde dü
zenlenen kısa vadeli hazine avanslarından kaynaklanmaktadır. 

Fiyat istikrarının sağlanması için, bu istikrarsızlıkları doğuran devresel hareketlerin önü
ne geçilebilmesi, dolayısıyla merkez bankasının, ekonomik ve politik etkilenmelerin dışında 
tutulması zorunlu görülmektedir. 

Ayrıca, özellikle son yıllarda uluslararası ortamda merkez bankalarınca hazineye ve kamu 
kesimine kredi açılmaması yönünde bir teamülün benimsenmekte olduğu, Avrupa Merkez Ban
kası veya millî merkez bankaları tarafından doğrudan doğruya kamu kesimine herhangi bir 
malî finansman sağlama imkanının tamamen kaldırılması hususunda uluslararası ortamda kabul 
gören bu ilkenin, ülkemizce de benimsenmesinde yarar olacağı sonucuna varılmaktadır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- T.C. Merkez Bankasının özel hukuk tüzel kişisi olduğu vurgulanmak suretiyle, bu konu

daki tereddütlerin giderilmesinin, 
- 1999 yılı sonunda sona erecek olan ve bu süreden beş yıl önce uzatılması gereken 

(31.12.1994) banknot ihracı imtiyaz süresi ile ilgili hükmün değiştirilmesiyle bu imtiyaza sürek
lilik kazandırılmasının, 

- Bankanın, Hazineye her yıl genel bütçe ödenekleri toplamının % 15'i oranında kısa va
deli avans açmasını öngören hüküm değiştirilerek; kısa vadeli avansın, içinde bulunulan yıla 
ait genel büçte ödenekleri toplamının bir önceki yıl genel bütçe ödenekleri toplamını aşan kıs
mının % 12'sine indirilmesi, bu oranın yıllar itibariyle kademeli olarak azaltılarak, 1996 yılı 
için % 10, 1997 yılı için % 6,1998 yılı ve takip eden yıllar için % 3 olarak belirlenmesi suretiy
le fiyat istikrarının sağlanmasının ve millî paranın değerindeki istikrarsızlıklara son verilmesinin, 
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- T.C. Merkez Bankasının Hazine dışında kalan kamu kesimine yönelik kredi uygulaması
nın da yıllar itibariyle kademeli olarak azaltılmasının, 

- Hazineye sağlanan avans hesabında 1994 ve önceki yıllara ilişkin olarak biriken tutar 
ile 1995-1998 yılları arasında kullanılacak tutarların Başbakanlık ve Banka arasında belirlene
cek esaslara göre tasfiye edilmesinin, 

amaçlandığı görülmektedir. 

Komisyonumuzda, tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Tasarının, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasının özel hukuk tüzel kişisi olduğunu vurgulayan 1 inci maddesi hariç, 
diğer maddelerinin yürürlük tarihinin 1.1.1995 olarak benimsenmesi halinde, Hazineye 8 aylık 
bir kolaylık sağlanacağı, her yeni düzenlemede olduğu gibi bunda da bir geçiş sürecine ihtiyaç 
duyulmasının çok normal olduğu, ancak bu sürenin daha kısa tutulması gerektiği, Hüküme
tin ek bütçe yerine bu tedbire başvurduğu, 1994 yılı için kısa vadeli avans limitinin ne kadarı
nın kullanıldığı, müdahaleci politikalardan vazgeçilmesi gerektiği, bunun serbest piyasa eko
nomisine de uymadığı, Merkez Bankasının piyasaları kontrol imkanının zayıfladığı, dolayısıy
la tasarıdan beklenen yararın sağlanamayacağı, 

gibi görüş ve eleştirilere hükümet adına verilen cevaplarda ise; tasarının, ekonomik ön
lemler paketinin bir parçası ve Hazine'nin Merkez Bankası üzerindeki baskısını azaltıcı bir dü
zenleme olduğu, Hazine ile Merkez Bankasının ilişkilerinin yeniden tanzim olunmasının ve Mer
kez Bankasının üzerkleştirilmcsinin amaçlandığı/Hazine'nin kısa vadeli avans kullanımına sı
nır getirdiği, 1994 yılı için kısa vadeli avans limitinin 122.3 trilyon lira olduğu, 11.4.1994 tarihi 
itibariyle 120.7 trilyon lirasının kullanıldığı, bunun 50.3 trilyon lirasının 1.1.1994-11.4.1994 ta
rihleri itibariyle kullanılan kısa vadeli avans, kalan kısmının ise Hazine'nin Merkez Bankasına 
olan borcu olduğu, şu anda % 16.2 olan kamu borçlanma gereğinin ekonomik tedbirlerin alın
ması suretiyle azaltılmaya çalışıldığı, siyasal iktidarların Merkez Bankası üzerindeki etkisinin 
azaltılmasına yönelik bir düzenlemenin, ilk defa, siyasî bir iktidar tarafından tedbir olarak dü
şünüldüğü ve Yüce Meclise sunulduğu, bunun siyasal iktidarlar açısından bir fedakârlık oldu
ğu belirtilmiştir. 

Yapılan bu görüşmeleri takiben tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı 
maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurut'un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
tlyasAktaş Mehmet Dönen 

Samsun Hatay 
Sözcü Kötip 

Yılmaz Ovalı Hayrı Doğan 
Bursa Antalya 

Veli Andaç Durak Timurçin Savaş 
Adana Adana 

Gaffar Yakın Bilâl Güngör 
Afyon Ankara 

M. Nedim Budak Süleyman Hatinoğlu 
Ankara Artvin 

(Muhalifim şerhim eklidir) 
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Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Edip Saf der Gaydalı 
Bitlis 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Mehmet Alp 
Kars 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Nevşat özer 
Muğla 

(Muhalifim) 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

(Muh. şerhim ekli) 
Nevfel Şahin 

Çanakkale 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
İsmail Köse 

Erzurum 
Yahya Uslu 

Manisa 
AlaettinKurt 

Kocaeli 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Muhalifim 

(Muh. şerhi eklidir) 
Münir Doğan ölmeztoprak 

Malatya 
Doğan Baran 

Niğde 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

Koray"Aydın 
Trabzon 

MUHALEFET ŞERHİ 
1/678 sayılı Merkez Bankası ile ilgili kanun değişikliği 5 Nisandaki Ekonomik paketin bir 

parçasıdır. Ancak bu ekonomik paket Türkiye'yi bir çıkmaza sokacağı gibi, bütünün içinde 
bu değişikliğin yapılmasında bir sonuç getirmeyecektir, iyileştirmeye katkısı olmayacaktır. Bu 
nedenle muhalefet ediyoruz. 

Zeki Ergezen Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Bitlis Konya 

T.C. MERKEZ BANKASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

a) T.C. Merkez Bankası Kanununda yapılan bu değişiklik Bankayı bir Anonim Şirket ha
line getirmektedir. Dolayısıyla özerkleştirmektedir, özerkleştirme ile Merkez Bankasına siyasî 
iktidarların müdahalesi önlenmiş olmaktadır. Ancak, yine bu kanun değişikliğinin 2. Madde-, 
sindeki ". . . Avans hesabına uygulanacak faiz oranı her yıl ekonomik durum gözönünde tutu
larak Başbakanlık ile banka arasında kararlaştırılır" cümlesiyle bankanın özerkliği engellen
mekte, siyasî iktidarın bankaya müdahalesi öngörülmektedir. Bu yanlıştır, çifte standarttır. 

b) Yine bu kanun değişikliği ile Hazinenin Merkez Bankasına olan kısa vadeli avans borç
larının ödenmesi sırasındaki faiz oranları farklı tespit edilmiştir. Batı standartlarına uygun ha
le getirilmelidir. w , VT .. „ , , 

„ . , , . ,.*• Mehmet Nedim Budak Bu sebeple kanuna muhalifim. Ankara 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasana 

MADDE 1. — 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1. — Türkiye'de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip ve bu Kanunda ya
zılı görev ve yetkileri haiz olmak üzere "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası", unvanı altında 
anonim şirket olarak bir banka kurulmuştur. 

Banka özel hukuk tüzelkişisi olup, Kanunda sarahat bulunmayan hallerde özel hukuk hü
kümlerine tabidir. 

Bu Kanunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Banka" olarak ifade edilmiştir." 
MADDE 2. — 1211 sayılı Kanunun 50 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 50. — Banka her yıl cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamının, bir önceki malî 

yıl genel bütçe ödenekleri toplamını aşan tutarının % 12'sini geçmemek üzere Hazineye kısa 
vadeli bir avans hesabı açar. 

Bu oran, 1996 yılı için % 10, 1997 yılı için % 6, 1998 yılı ve müteakip yıllar için % 3'tür. 
Bu avans hesabına uygulanacak faiz oranı her yıl ekonomik durum gözönünde tutularak 

Başbakanlık ile Banka arasında kararlaştırılır." 

MADDE 3. — 1211 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 

"Ancak, kamu müesseselerine verilebilecek yıllık ıskonto ve avans miktarı toplamı, 50 in
ci maddeye göre belirlenecek avans limitlerinin yarısından fazla olamaz." 

MADDE 4. — 1211 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 9. — 50 inci maddede belirtilen avans hesabında 1994 ve önceki dö

nemlere ilişkin olarak biriken tutar ile 1995-1998 döneminde kullanılacak tutarlar, Başbakan
lık ve Banka arasında belirlenecek esaslara göre tasfiye edilir." 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanonunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -— Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Bu Kanunun 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1.1.1995 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof Dr. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
M. Karayalçtn 
Devlet Bakanı 

Y. Ahuna 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakam 

T Akyol 
Devlet Bakanı 

H Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Devlet Bakanı 

Ş Erdem 
Millî Savunma Bakanı 

M. Gölhan 
Dışişleri Bakanı 

H. Çetin 
Millî Eğitim Bakanı 

N. Ayaz 
Sağlık Bakam 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köy işler i Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D E Sağlar 

Orman Bakanı 
H, Ekinci 

Devlet Bakam 
H Cevheri 

Devlet Bakam 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakam 
B. S. Daçe 

Devlet Bakam 
M. A. Ytlmaz 
Devlet Bakam 
M. Kahraman 
Devlet Bakam 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

N. Tikine! 
Adalet Bakanı 
M.'S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
M Menteşe 

Maliye Bakanı 
/ Attüa 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
O. Kumbaractbafi 

Ulaştırma Bakam 
M. Köstepen 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
A. Ateş 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 642) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 648) 

Ekonomik Denge İçin Yeni Yergiler İhdası İle Bazı Yergi Ka
nunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.KKG/101-726/03073 13.4.1994 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 11.4.1994 ta
rihinde kararlaştınlan "Ekonomik Denge için Yeni Vergiler İhdasa ile Bazı Vergi Kanunlarında 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasana" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz: ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kamu finansman açıkları ekonomimizin en önemli konularının başında gelmektedir. 1980'li 
yılların ikinci yarısından günümüze kadar kamu finansman açıklarında sürekli bir artış eğili
mi görülmüştür. Bu durum, iç finansman yapımızı bozmuş ve dış ticaret açıklannın büyüme 
eğilimine girmesine neden olmuştur. Yıllarca biriken sorunlar ve bozulan ekonomik dengeler, 
bu konuda ciddi tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. 

Kamu finansman açıklarının hızla aşağılara çekilmesi, enflasyonun düşürülmesi, dış tica
ret açıklarının kapatılması, sağlıklı ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi, kamunun ekono
mi içindeki yerinin yeniden tanımlanması ve sonuç olarak ekonominin yeniden istikrara ka
vuşturulması amacıyla alınması gereken tedbirlerin en önemlilerinden birisi de vergi gelirlerini 
artırmaktır. Bu düşünceden hareketle, bir defaya mahsus olmak üzere ilave bir vergi alınması 
için bu Tasarı hazırlanmıştır. 

Tasan tümüyle değerlendirildiğinde, bir defaya mahsus olmak üzere alınması öngörülen 
vergilerin ücretlileri, dar ve sabit gelirlileri kapsamı dışında bıraktığı, vergi ödeme gücü daha 
yüksek olan gelir gruplarının kamu harcamalarına daha fazla katılmalarını sağlamak amacına 
yönelik olduğu açıkça görülecektir. 

Bu Tasarı, ekonomik dar boğazın aşılmasında toplumdaki her kesimin malt gücüne göre 
özveride bulunmasını sağlayacağı gibi, ekonomik istikrarın sağlanmasında da önemli bir et
ken olacaktır. 
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1. BÖLÜM 
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN EKONOMİK DENGE 

VERGİSİNİN MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile ekonomik denge yergisinin mükellefleri tanımlanmaktadır. 
Buna göre : 
— Kazanç ve iratlarını yıllık, münferit ve özel beyanname ile beyan eden gelir veya ku

rumlar vergisi mükellefleri, 
— Ticarî ve meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükellefleri, 
— Kazanç ve iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden 

önceki 94 üncü maddesinin 8 ve 15 numaralı bentleri uyarınca vergi tevkifatı yapanlar, 
— Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu üye

si sıfatıyla ücret geliri elde edenler, 
ekonomik denge vergisinin mükellefi olacaktır. 
Ücretliler bu verginin mükellefi olarak öngörülmüştür. Aynı şekilde Gelir Vergisi Kanu

nunun 94 üncü ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddelerine göre kendilerine yapılan 
ödemelerden vergi tevkif edilen ve yıllık beyanname vermeyenler de bu kazançlarının matrah
ları dolayısıyla bu verginin mükellefi olmayacaktır. Ancak, TBMM ve Bakanlar Kurulu üyele
rinin ücretlerinden bir defaya mahsus olmak üzere, bu verginin alınması öngörülmektedir. 

öte yandan, kurumlar vergisine tabi olmakla beraber, kazançlarının tamamı kurumlar ver
gisinden müstesna tutulan kurumlar da bu verginin mükellefi bulunmaktadır. Ancak, bu ku
rumlar Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesinin 
(A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerine göre tevkifata tabi tutulan kazançlarına ilişkin mat
rahlar üzerinden bu vergiye tabi tutulacaklardır. 

Madde 2. — Bu madde ile ekonomik denge vergisinin konusu, matrahı ve oranı düzenlen
mektedir. 

Ekonomik denge vergisinin matrahı, yıllık gelir vergisi beyannamesi ve kurumlar vergisi 
beyannamesinde yer alan ve üzerinden gelir veya kurumlar vergisi hesaplanan tutar olacaktır. 
Gelir vergisi mükelleflerinden hayat standardı esasına tabi olanların kazanç beyanlarının hayat 
standardı esasına göre hesaplanan kazanç tutarından daha düşük olması halinde, bu mükellef
ler adına gelir vergisi tarhiyatı hayat standardı esasına göre bulunan matrah üzerinden yapıldı
ğı için, bu vergi tarhiyatı da aynı matrah tutarı üzerinden yapılacaktır. 

Bu vergi, 1994 yılında verilen veya verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyan
nameleri ile beyan edilen matrahlar üzerinden bir defaya mahsus olarak % 10 oranında hesap
lanacaktır. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin bu vergiye esas olan matrahları, 1993 yılına ilişkin ola
rak 1994 yılında verdikleri beyannamelerinde yer alan ve üzerinden % 46 oranında vergi he
saplanan matrahlardır. Kurumlar Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırı
lan mükerrer 25 inci maddesine göre asgarî kurumlar vergisine esas alınan matrahlar, bu vergi
nin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 

öte yandan, özel hesap dönemi 1994 yılının Ocak-Ağustos aylarında sona eren kurumla
rın, 1994 yılına ilişkin olarak verdikleri kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan matrahla
rı Kurumlar Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişen 25 inci maddesine göre % 25 
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oranında kurumlar vergisine tabi bulunmaktadır. Ancak, bu orana göre hesaplanan vergi, in
dirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının % 20'sinden az olmayacaktır. Buna 
göre bu kurumların, % 20 kurumlar vergisi oranına göre vergi ödemeleri halinde, ekonomik 
denge vergisini de bu oranın uygulandığı matrah üzerinden ödeyeceklerdir. 

Ticarî ve meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen mükelleflerin ödeyecekleri ekono
mik denge vergisi, bir defaya mahsus olarak 1994 yılı götürü matrahları üzerinden % 10 ora
nında tarh edilecektir. 

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü 
maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentleri uyarınca tevkifata tabi kazançlar üzerin
den de bu verginin tevkif edilerek ödenmesi öngörülmektedir. 

Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu üyesi 
olanların, 1993 yılında, bu sıfatları dolayısıyla aldıkları ödenek ve yollukların toplamı üzerin
den % 10 oranında ekonomik denge vergisi ödenecektir. 

Madde 3. — Bu madde ile ekonomik denge vergisine getirilen istisnalar düzenlenmektedir. 
Buna göre, ücretlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi veya verilen beyan

nameye ücretlerin dahil edilmesi halinde, ücretin vergi matrahı, ekonomik denge vergisinden 
müstesna tutulacaktır. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde, ücret dışında kalan kazanç ve irat
ların da dahil olması halinde, toplam matrah içindeki ücret gelirine isabet eden matrah hesap
lanacak ve toplam matrahın ücrete isabet eden kısmı istisna edilecektir. 

öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü 
maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan vergi tevkifatına tabi olan kazançlardan sıfır oranda 
tevkifata tabi tutulan matrahların da vergiden istisna edilmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 
bu maddesindeki yetkiye dayanılarak yayınlanan 92/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tev-
kifat oranı sıfır olarak belirlenen kazançlar aşağıda belirtilmiştir. 

— Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ka
zançlardan, Icazanan elde edildiği ülkede % 40'ın üzerinde kurumlar vergisine tabi tutulmuş 
olanlar, 

— Portföyünün en az % 25'i hisse senetlerinden oluşan menkul kıymetler yatırım fonları 
(A tipi) ve aynı nitelikteki yatırım ortaklıklarının kazançları ile gayrimenkul ve risk sermayesi 
yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının kazançları, 

—- Rüçhan hakkı kupon satış kazançları ve emisyon primleri, 
— Hayat sigorta şirketleri ve emekli sandıklarının hisse senetleri ile (A) Tipi Yatırım Fon

larına ait katılma belgelerinin alım satımından elde edilen gelirler. 
Bu kazançlann tevkifata konu olan matrahları, ekonomik denge vergisinden müstesna tu

tulacaktır. 
Madde 4. — Bu madde ile ekonomik denge vergisinin beyanı, ödeme zamanı ve mahsubu 

düzenlenmektedir. 
a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 1994 yılı içinde verilen yıllık beyan

namelerle beyan edilecek olan gelir ve kurumlar vergisi matrahları üzerinden hesaplanacak eko
nomik denge vergisi, beyanname verme süresinin başlamış veya geçmiş olması halinde bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bir beyanname ile beyan edilecektir. Be
yanname üzerinden hesaplanan vergi, ilki beyanname verme süresi içinde, diğerleri de Tem-
, muz ve Eylül aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir. 
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öte yandan, özel hesap dönemine tabi olan kurumlar vergisi mükelleflerinin verecekleri 
yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra ise, ekonomik denge vergisi de, kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde beyan 
edilecektir. Bu vergi ilki beyanname verme süresi içinde diğerleri de bu ayı takip eden ikinci 
ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir. 

b) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesi
nin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı fıkralarına göre yapılan vergi tevkifatı, gelir ve kurumlar 
vergisi mükelleflerince yıllık beyannamenin verildiği ayı izleyen ayın 20 nci günü akşamına ka
dar muhtasar beyanname ile beyan edilmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin sözü edilen bentlerine göre vergi tevkifatına 
tabi tutulan kazançların matrahları üzerinden yapılacak olan ekonomik denge vergisi tevkifa-
tının, bu Kanunun yayımından itibaren 1 ay içinde beyan edilmesi ve aynı süre içinde ödenmesi 
öngörülmektedir. 

c) Gelir Vergisi Kanununun 101 inci maddesine göre, dar mükellefiyete tabi gerçek kişi
lerin münferit beyanname ile Kurumlar Vergisi Kanununun 22 nci maddesine göre de dar mü
kellefiyete tabi kurumların özel beyanname ile beyan etmeleri gereken kazançları, kazancın el
de edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde beyan edilmektedir. Bu kazançların vergi matrahları 
üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergilerinin beyanname verme süresi içinde ödenmesi 
gerekmektedir. 

Dar mükellefiyete tabi kişilerin münferit ve özel beyanname ile beyan edecekleri kazanç
ların vergi matrahları üzerinden ayrıca hesaplanacak olan ekonomik denge vergisi, münferit 
ve özel beyannamelerin verilme süresi içinde bir beyanname ile beyan edilerek, aynı süre içinde 
ödenecektir. 

d) Ticarî ve meslekî kazançları götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin ödeyecekleri 
ekonomik denge vergisi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde tarh ve 
tahakkuk ettirilecektir. Bu vergi mükellefleri tarafından, ilki tarh süresi, diğerleri de Ağustos 
ve Kasım ayları içinde olmak üzere mükellefleri tarafından üç eşit taksitte ödenecektir. 

Götürü mükelleflerin ödeyecekleri vergi, vergi dairelerince idarece tarhiyat esaslarına gö
re tarh ve tahakkuk ettirilecektir. 

e) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu üyesi 
olanların 1993 takvim yılında bu sıfatları dolayısıyla aldıkları ödenek ve yollukların toplamı 
üzerinden hesaplanan ekonomik denge vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra yapılan 
birinci ve ikinci ücret ödemelerinden iki eşit taksitte tevkif suretiyle kesilecektir. 

f) Bu verginin tarh süresi geçtikten sonra, mükellefler hakkında ikmalen, re'sen ve ida
rece bir tarhiyat yapılması halinde, bu tarhiyatlara konu olan matrahlar üzerinde de ekonomik 
denge vergisi aynı usulle tarh edilecektir. Ancak, bu verginin kısmen veya tamamen mahsup 
döneminin geçmiş olması halinde, mahsup dönemi geçen vergi kısmı için, vergi aslı yönünden 
bir tarhiyat yapılmayacak, bunlara sadece ceza ve gecikme faizi uygulanacaktır. 

Madde 5.— Bu madde ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1994 yılı için
de ödenen ekonomik denge vergisinin mahsubu düzenlenmektedir. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 1994 yılı içinde gelir ve kurumlar vergisi matrahları 
üzerinden ödedikleri bu vergiyi, 1996 ve 1997 yıllarına ilişkin olarak verecekleri beyannameler 
üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergilerinden iki eşit tutarda mahsup edeceklerdir. 
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Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü madde
sinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentleri kapsamına giren kazanç ve gelirler üzerinden tev
kif suretiyle kesilen vergi, kurumların kendi kazançları üzerinden ödendiğinden yukarıda açık
lanan esaslara göre mahsup edilecektir. 

özel hesap dönemine tabi kurumlar tarafından ödenen ekonomik denge vergisi ise, bu 
mükellefler tarafından 1997 ve 1998 yıllarına ait gelir veya kurumlar vergilerinden iki eşit tak
sitte mahsup edilecektir. 

Kazançları götürü usulde vergilendirilen mükellefler tarafından 1994 yılı içinde ödenen 
ekonomik denge vergisinin yarısı bu mükelleflerin 1996 yılı, kalan kısmı ise 1997 yılı için öde
yecekleri vergilerinden mahsup olunacaktır. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri gelir ve kurumlar vergilerinden mah
suplar sonucunda arta kalan ekonomik denge vergisi, bu mükelleflerin başka vergi borçlarına 
mahsup edilmeyecek veya iade olunmayacaktır. 

II. BÖLÜM 
NET AKTİF VERGİSİNİN MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 6. — Bu madde ile net aktif konusu, mükellefi ve sorumlusu belirlenmektedir. 
Bu verginin mükellefleri defter tutmak mecburiyetinde bulunan gelir veya kurumlar ver-. 

gisi mükellefleridir. Bu kapsama giren adi ortaklık, adi komandit şirket ve kollektif şirketlerde 
mükellefiyet, bu şirketler tarafından yerine getirilecektir. Götürü usulde vergilendirilenler ile 
vergiden muaf esnaf ve küçük çiftçi, defter tutmayan çiftçiler bu verginin mükellefi olmaya
caklardır. Aynı şekilde kurumlar vergisi mükellefi olmayan kurumlar da bu verginin mükellefi 
olmayacaklardır. Kurumlar vergisi mükellefi olmakla birlikte kazançları tamamen veya kısmen 
vergiden müstesna tutulan kurumlar, net aktif vergisine tabi tutulacaklardır. 

Bu vergiye tabi mükelleflerin 1993 yılı hesap dönemi sonu itibariyle düzenledikleri bilan
çolarında yer alan net aktifleri veya 1993 yılı hesap dönemine ilişkin gayrisafi hasılatları vergi
nin konusuna girmektedir. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek erba
bının dönem sonundaki emtia mevcudu ile amortismana tabi iktisadî kıymetlerinin net değer
leri de bunların net aktiflerini oluşturacaktır. 

Maddede net aktifin ve gayrisafi hasılatın tanımı yapılmıştır. Buna göre, net aktif veya 
gayrisafi hasılat Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde kabul edilen ilke ve stan
dartlara göre belirlenecek ve bu esaslar gözönünde tutulmak suretiyle hesaplanacaktır. 

Maddede ayrıca defter tutmak mecburiyetinde bulunan dar mükelleflerin bu vergi karşı
sındaki durumları açıklanmaktadır. 

Bu vergi bir defaya mahsus olarak alınacaktır. 
Madde 7. — Madde ile verginin matrah ve oranı belirlenmektedir. 

Verginin matrahı, mükelleflerin bilançolarının aktifinde veya envanterlerinde yer alan varlık
ların net değerleri veya mükelleflerin dönem içindeki gayrisafi hasılatların toplamıdır. 

Varlıkların net değerlerinin ise, Vergi Usul Kanununa göre değerlenmiş varlıkların değe
rinden, sadece aynı Kanuna göre ayrılmış amortisman ve karşılıkların indirilmesi sonucu bulu
nan diğer olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre, net değer esasına göre düzenlenmiş bilanço
daki aktif toplamı, varlıkların net değerleri toplamını verecektir. Bununla birlikte, varlıkların 
yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olması halinde, varlıkların yeniden değerlenmiş tutarları 
varlıkların net değerleri toplamına dahil edilecektir. Ancak, bilançoda nazım hesapların bu
lunması halinde, aktifte yer alan nazım hesaplara ilişkin tutarlar net aktif değerleri toplamına 
dahil edilmeyecektir. 
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İşletme defteri veya serbest meslek kazanç defteri tutanların envanter kayıtlarına göre çı
karılacak varlıkların değerlemesinde de yukarıda belirtilen esaslara uyulacaktır. 

Gayrisafi hasılatın tanımı ise bir önceki madde hükmünde yapılmıştır. Buna göre, dönem 
içindeki gayrisafi hasılat toplamı, gelir tablosu ilkelerine göre düzenlenen gelir tablosunda yer 
alan mal ve hizmetlerin toplam satışlarından satış indirimlerini düşmek suretiyle bulunacaktır. 
Gayrisafi hasılata ilişkin matrahın tespitinde tahsil edilen veya tahakkuk ettirilen tutarların 
tamamının dikkate alınması zorunlu olup, satışların maliyetleri ve faaliyet giderleri indirile
mez. İşletme defteri veya serbest meslek kazanç defteri tutanlarda gayrisafi hasılat ise, bu def
terlerin gelir tarafına kaydedilen mal ve hizmet satışları toplamıdır. 

Madde hükmünde vergi oranı, net aktif değerler ve gayrisafi hasılatlar itibariyle ayrı ayrı 
verilmiştir. Net aktif değerler veya gayrisafi hasılatlar itibariyle belirlenen matrahlara bu oran
lar uygulanmak suretiyle vergi hesaplanacak; hangi matrahın vergisi daha yüksek çıkıyorsa, 
verginin tarhına bu tutar esas alınacaktır. Böylece, işletmenin niteliğinden doğabilecek adalet
sizlik giderilmiş olacaktır. 

Madde 8. — Bu madde ile bu vergiye ilişkin beyannamenin verilmesi, verginin tarhı ve 
ödenmesi hususları düzenlenmiştir. 

Bu verginin mükellefleri, esas itibariyle, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olarak bağlı 
bulundukları vergi dairesine beyannamelerini vereceklerdir. Ancak, adî ortaklıklar, adî komandit 
şirketler ve kollektif şirketler, bu vergiye ilişkin beyannamelerini katma değer vergisi bakımın
dan bağlı bulundukları vergi dairesine vereceklerdir. 

Beyannamenin verilme süresi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay olarak 
öngörülmüştür. 

Beyannamelere, verginin matrahının hesaplanmasında esas alınan bilanço ve gelir tablo
sunu ekleme zorunluluğu getirilmiştir. İşletme veya serbest meslek kazanç defteri tutanlar ise 
işletme hesabı özetlerini ve envanter kayıtlarında yer alan emtia ve diğer varlıklarını gösteren 
listeleri eklemek zorundadırlar. 

Net aktif değeri 10 milyar lirayı, gayrisafi hasılat tutarı 20 milyar lirayı aşanlar, bilanço 
ve gelir tablolarını yeminli malî müşavirlere tasdik ettireceklerdir. Böylece, bilanço ve gelir tab
lolarının malî tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu sağlanacak ve vergi 
idaresinin yükü hafifletilmiş olacaktır. 

Bu verginin üç eşit taksitte alınacağı da maddede hüküm altına alınmıştır. Ancak mükel
leflerin ödeyeceği bu vergi belli bir tutarın altına düşmeyecektir. 

III. BÖLÜM 
EK GAYRİMENKUL VERGİSİNİN 

MADDE GEREKÇESİ 
Madde 9. —- Bütçe açığının kapatılması ve kamu finansman sıkıntısının giderilmesi ama

cıyla bir defaya mahsus olmak üzere bina ve arsalardan,, Emlak Vergisi Kanununda yazılı mat
rah ve nispetler üzerinden 1994 yılı için ek gayrimenkul vergisi alınmaktadır. 
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Yapılan düzenlemeyle bu vergi için mükellefler ayrıca beyanname vermiyecekler, belediye
lerce emlak vergisi beyannamelerinde yer alan 1994 yılına ilişkin matrahlar üzerinden aynca 
ek gayrimenkul vergisi tarh edilerek tahakkuk etmiş sayılacaktır. 

Sosyal adaletin korunması amacıyla tüm Türkiye sınırları içinde sahip olunan konutlar
dan vergi değeri ne olursa olsun bir tanesi için bu vergi hesaplanmayacak, vergiden istisna tu
tulacaktır. Sahip olunan konutlardan hangisinin ek gayrimenkul vergisinden istisna edileceği 
mükellefçe belirlenecektir. Mükellefçe seçilecek tek konut için bu verginin fuzulen hesaplan
ması halinde, fazladan tahsil edilen ek gayrimenkul vergisi, 1994 yılı emlak vergisi veya ek gayri
menkul vergisinin ikinci taksidinden mahsup edilecek, mahsup edilemeyen kısım ileri ki yılla
rın emlak vergisinden mahsup edilecektir. 

İstisnaya tabi tutulan konutun bu istisnadan yararlanan tek konut olmadığının tüm Türk
iye sınırları içinde bir başka konutun da bu istisnadan yararlandırıldığının iddia edilmesi ha
linde bunun ispatı ilgili belediyelere ait olacaktır. 

Bu vergi, ilki 1994 yılı emlak vergisi beyanname verme süresi içinde, diğeri ise kasım ayı 
sonuna kadar iki taksitte ilgili belediyeye ödenecektir. 
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IV. BÖLÜM 
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN MADDE GEREKÇESİ 

Madde 10. — Bu madde ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci ve 6 ncı 
maddelerinde yer alan (I), (II), (III), ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan taşıtlardan, 
yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan taksi, dolmuş, otobüs, kamyon, kamyonet ve benzerle
ri ile balıkçı tekneleri, hava taşımacılığında kullanılan uçak ve helikopterler hariç, ticarî işlet
meye dahil olduğu halde taşımacılık faaliyetinde kullanılmayan taşıtlar dahil, özel taşıtların 
31.12.1993 tarihi itibariyle değerlerine göre belli bir oranda vergiye tabi tutulması öngörülmek
tedir. Verginin konusuna Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar 
girmektedir. 197 sayılı Kanunun tarifler, mükellef, istisna ve muafiyetlere ilişkin hükümlerinin 
bu vergi için de geçerli olacağı belirtilmektedir. Hesaplanan verginin ödenmesine ilişkin esas
lar belirlenmektedir. 

Motorlu kara taşıtlarının değeri olarak, 31.12.1993 tarihindeki, taşıtın modeli, tipi ve yaşı 
itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince tespit edilen kasko sigortasına esas 
değerinin, diğer taşıtların ise varsa sigortasına esas değerinin, sigortası bulunmayanlarda rayiç 
bedelinin esas alınacağı belirtilmektedir. Motorlu kara taşıtı dışındaki yat, kotra, motorlu tek
neler ile uçak ve helikopterlerin sigorta değeri veya rayiç bedellerinin taşıtın kayıt ve tescilinin 
yapıldığı yerin vergi dairelerine bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden itibaren bir ay içerisin
de bir beyanname ile beyan edileceği, beyanname verilmemesi veya rayiç bedelin noksan bildi
rilmesi halinde taşıtın değerinin takdir komisyonu tarafından takdir edileceği öngörülmektedir. 

V. BÖLÜM 
ORTAK HÜKÜMLERE İLİŞKİN MADDE GEREKÇESİ 

Madde 11. — a) Ekonomik Denge Kanununda yer alan vergilerle ilgili olarak, bu Ka
nunda hüküm bulunmayan hallerde, Gelir Vergisi Kanununun, Kurumlar Vergisi Kanununun, 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, Emlâk Vergisi Kanununun, Vergi Usul Kanununun, Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine uygulanacağı hüküm al
tına alınmıştır. 

b) Dar mükellefiyette, bu Kanuna göre tarh edilen vergiler ile ilgili ödevlerin daimî tem
silcisi tarafından yerine getirilmesi öngörülmektedir. 

c) Ekonomik Denge Kanununda yer alan vergilerin gelir ve kurumlar vergisi uygulama
sında gider yazılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı şekilde, ekonomik denge vergisi ha
riç bu Kanunla alınan diğer vergiler, hiçbir vergiden mahsup edilemeyecek ve mükellefe iade 
edilmeyecektir. 

d) Ekonomik Denge Kanununda yer alan vergilere ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi 
gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve eklerinin belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığı
na yetki verilmektedir. 

e) Tarh dönemi geçtikten sonra, bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili olarak matrah farkları 
üzerinden ikmalen ve resen tarhiyat yapılması öngörülmektedir. 

f) Ekonomik Denge Kanununda yer alan vergilerden mahallî idarelere pay verilemeyece
ği hüküm altına alınmıştır. 

g) Ek gayrimenkul vergisinin belediyelere bırakılması nedeniyle, belediyeler için yeni bütçe 
vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak olan pay bir puan indirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 648) 



— 9 — 

VI. BÖLÜM 
DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN MADDE GEREKÇESİ 

Madde 12. — Bu madde ile 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mü
kerrer 30 uncu maddesinin sonuna bir fıkra eklenerek Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan 
ve halen uygulanmakta olan vergilerden (maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını 
belirleyen hadler dahil) maktu vergilerde % 100, nispî vergilerde ise % 20 oranında (örneğin 
: binde 1 oranında olan vergilerin binde 1.2; binde 3 oranında olan vergilerin binde 3.6; binde 
S oranında olanların binde 6 olması şeklinde) artırılması öngörülmektedir. Ayrıca, Bakanlar 
Kuruluna, uygulanan maktu ve nispî vergileri artırma ve indirme hususunda yetki verilmektedir. 

VII. BÖLÜM 
HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN MADDE GEREKÇESİ 

Madde 13. — Bu madde ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 
138 inci maddesinin sonuna bir fıkra eklenerek Kanuna bağlı (1-9) sayılı tarifelerde yer alan 
ve halen uygulanmakta olan harçlardan maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını 
belirleyen hadler dahil) maktu harçlarda % 100, nispî harçlarda ise % 20 oranında (Örneğin : 
binde 1 oranında olan harçların binde 1.2 binde S olan harçlann binde 6; binde 20 olan harçla
rın binde 24 olması şeklinde) artırılması öngörülmektedir. Yıllık harç kapsamında bulunan bel
gelere ait İ994 yılı kist dönemine ait harçların tahsil edilmeyeceği hükme bağlanmaktadır. Ay
rıca, Bakanlar Kuruluna, uygulanan maktu ve nispî harçları artırma ve indirme hususunda yetki 
verilmektedir. 

VIII. BÖLÜM 
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 14. — Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
yapılan değişiklikle, verginin artırılması ve indirilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna tanınan-
yetki genişletilmektedir. 

Bu madde ile Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde yapılan değişiklik
te ise, Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonuna akaryakıt tüketim vergi
si hasılatından pay verilmesine ilişkin 3624 sayılı Kanunda yer alan hüküm, bu Kanun kapsa
mına alınmakta ve akatyakıt tüketim vergisi hasılatının °/o S'inin Küçük ve Orta ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve Destekleme Fonuna, % 5'inin ise Bakanlar Kurulunca belirlenecek nispetlere göre 
ilgili hesaplara dağıtılacağı belirtilerek hasılatın % 90'ının genel bütçeye kalması sağlanmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle de, dağıtıma tabi olacak % 10 oranını sı-
fır'a (0) kadar indirme ve tekrar % 10'a kadar yükseltme, dağıtılacak % 10 hasılatın Küçük 
ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu ve diğer ilgili kuruluşlar arasında deği
şik nispetlere göre yeniden belirlenmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Bu değişiklikte ayrıca, akaryakıt tüketim vergisi hasılatından genel bütçeye gelir kaydedi
lecek kısmından 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl özel idarelerine Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşe-
hir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun uyarınca mahallî idarelere pay ayrılmayacağı da belirtilmektedir. 
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KALDIRILAN HÜKMÜN MADDE GEREKÇESİ 

Madde 15. — Akaryakıt tüketim vergisi hasılatından Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliş
tirme ve Destekleme Fonuna pay verilmesi, bu Kanunla değiştirilen 3074 sayılı Akaryakıt Tü
ketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesine eklenen bir bent ile sağlanmış olduğundan, aynı 
konuda 3624 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (i) bendinde yer alan hüküm yürürlükten kal
dırılmaktadır. 

Madde 16. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 17. — Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/681 18.4.1994 
Karar No. : 41 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 13.4.1994 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı gün Komisyonumuza havale edi
len "Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 14.4.1994 tarihinde yaptığı 47 nci birle
şimde Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Başkanlığında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşüldü. 

Bilindiği gibi, kamu finansman açıkları ekonomimizin en önemli sorunlarının başında gel
mektedir. 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren kamu finansman açıklarında sürekli bir ar
tış eğilimi görülmüş, bu durum, iç finansman yapımızı bozmuş, dış ticaret açıklarının büyüme 
eğilimine girmesine neden olmuştur. Yıllarca biriken sorunlar ve bozulan ekonomik dengeler, 
bu konuda ciddî tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. 

Kamu finansman açıklarının hızla aşağılara çekilmesi, enflasyonun düşürülmesi, dış tica
ret açıklarının kapatılması, sağlıklı ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi, kamunun ekono
mi içindeki yerinin yeniden tanımlanması ve sonuç olarak ekonominin yeniden istikrara ka
vuşturulması amacıyla alınması gereken tedbirlerin en önemlilerinden birisi de vergi gelirlerini 
artırmaktır. 

Bu amaçla hazırlanan ve bir defaya mahsus olmak üzere ilave vergiler alınmasını öngören 
tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; tasarının, ekonomik darboğazın aşılmasında toplumdaki her 
kesimin malt gücüne göre özveride bulunmasını sağlayacağı gibi, ekonomik istikrarın sağlan
masında da önemli bir etken olacağı görülmektedir. 

Tasarının ana ilkeleri; 
— Ekonomik dengenin sağlanması bakımından bütçenin sağlam kaynak ihtiyacının kar

şılanması, 
— Getirilen vergilerin bir defaya mahsus olarak uygulanması, 
— Bu vergiye tüm kesimlerin ödeme güçleri oranında katılması, 
— Düşük gelir gruplarının korunması, 
— Vergilendirmedeki kolaylık ve uygulanabilirlik, 
— Ekonomide aşırı daraltıcı etki yaratılmaması, 

şeklinde özetlenebilir. 
Tasarı ile; 
— Ekonomik Denge Vergisi, 
— Net Aktif Vergisi, 
—•Ek Gayrimenkul Vergisi, 
— Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, 

adı altında yeni vergiler getirilmekte, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 648) 
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— Damga Vergisi Kanunu, 
— Harçlar Kanunu, 
— Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda, ise değişiklikler yapılmaktadır. 
Getirilen yeni vergiler ve mevcut vergilerde yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetle

nebilir. 
Ekonomik Denge Vergisi : 
— Ekonomik Denge Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden alınacaktır. 
— Vergiden muaf esnaf ve çiftçi, ücretliler Ekonomik Denge Vergisinin mükellefi olmaya

caktır. 
— Mükelleflerin 1994 yılında beyan ettiği Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarından alı

nacaktır. 
— Bir defaya mahsus olarak alınacaktır. 
— Taksitler halinde ödenecektir. 

Net Aktif Vergisi : 
— Net Aktif Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin işletme varlıkları veya ci

roları üzerinden alınacaktır. 
— Verginin konusu, mükellefin işletmedeki varlıkları veya bir hesap dönemindeki gayri 

safi hasılatlarıdır. 
— Bir defaya mahsus olarak alınacaktır. 
— Net aktif değerleri veya gayri safi hasılata uygulanacak vergi oranlarına göre hesapla

nan vergiden yüksek olanıdır. 
— Tahsil edilen Net Aktif Vergisi 10 milyon liradan az olmayacaktır. 

Ek Gayrimenkul Vergisi : 
— Bu vergi binalardan ye arsalardan alınacaktır. 
— Konutlardan biri vergiden müstesna tutulacaktır. 
— Vergi oranı binalarda %o 4 arsalarda %o 6 olarak öngörülmüştür. 
— Bir defaya mahsus olarak alınacak ve iki taksitte ödenecektir. 

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi : 
— Bu vergi özel amaçlı taşıtlardan alınacaktır. 
— Verginin hesaplanmasında, taşıtların kasko veya diğer sigorta değerleri esas alınacaktır. 
— Bir defaya mahsus olarak alınacaktır. 
Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler : 
— Yapılan değişiklikler sürekli olacak bir uygulamaya ilişkindir. 
— Bu vergilere ilişkin maktu hadler % 100, nispi hadler ise % 20 oranında artırılmaktadır. 
— Bu oranların artırılması veya azaltılması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki veril

mektedir. 
Akaryakıt Tüketim Vergisinde Yapılan Değişiklikler : 
— Bu vergiye ilişkin olarak yapılan tahsilatlardan Genel Bütçeye kalacak pay ile ilgili ku

ruluşlara dağıtılacak paylar yeniden belirlenmektedir. 
— İlgili kuruluşlara bu vergiden verilecek payın dağıtılması konusunda Bakanlar Kurulu

na yetki verilmektedir. 
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Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; getirilen tasarı ile eko
nomik krizin önlenmesinin mümkün olmadığı, ekonomik tedbirlerin alınmasında geç kalındı
ğı, köklü uygulamalar yapılmadığı, zamanın boşa harcandığı, vergi paketlerinin uzun vadeli 
düşünülmesi gerektiği, kısa vadeli vergi değişikliklerinin ekonomide sistemi önemli ölçüde boz
duğu, getirilen ek yükün zaten durma noktasında olan üretimi çok kötü etkileyeceği, ekono
mik bunalımı artıracağı, kayıt dışı kazançların ekonomi içine alınması ile sorunun halledilebi
leceği, bu vergilerle sistemin bozulacağı, vergisini ödeyenlerin ödeyemez hale geleceği, bu tasa
rı ile vergisini ödeyenin cezalandırıldığı, vergisini ödeyene ikinci bir yük getirmek yerine tahak
kuka bağlanmış vergilerin tahsil edilmesinin daha isabetli olacağı, getirilen vergi paketinden, 
bilhassa Ekonomik Denge Vergisinden ne kadar gelir beklendiği, bir kerelik kaynağın sağlam 
kaynak olmayacağı, alınan tedbirlerin zaman içinde ülkeye ne getireceğinin tartışılması gerek
tiği, gibi görüş ve eleştirilerin yanı sıra; 

Son yıllarda bütçe açıklarının giderek arttığı, 1994 yılında Bütçe açığının 192 trilyon ola
rak tahmin edildiği, faiz ödemeleri ile personel giderlerinin bütçe içindeki payının da giderek 
arttığı, aynı eğilimi gösteren KİT açıklarının 1994 yılında 70 trilyonun üzerine çıkmasının bek
lendiği, bunlann sonucu olarak finansal bir krizin içine düşüldüğü, bunun ekonomik ve sosyal 
bir krize dönüşmemesi için bir istikrar paketi hazırlandığı, ürettiğimizden daha fazlasını har
cadığımız için bu noktaya gelindiği, toplumun her kesiminin ödeme gücü nispetinde fedakâr
lık yapmasını gerektirecek olan bir vergi paketinin getirildiği, ekonominin sağlam temellere otur
tulabilmesi açısından her kesimin üzerine düşen fedakârlığa katlanmasına gerek duyulduğu, 
bu sayede toplumda sosyal bansın sağlanacağı, bu tedbirlerin, aslında yıllarca önce alınması 
gerektiği, eksiklerinin görüşmeler sonucunda giderilmeye çalışılacağı gibi olumlu görüşler de 
dile getirilmiştir. 

Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; tasarı ile getirilen vergilerden 70 trilyon lira 
civarında gelir beklendiği, bunun 24 trilyon liralık kısmını Ekonomik Denge Vergisinin teşkil 
ettiği, bu verginin; 

— % 42'sinin (10.1 trilyon) sayıları 150 bini bulan sermaye şirketlerine, 
— % 8'inin (1.9 trilyon) muhtelif istisnalardan yararlanan 10 bin civarında sermaye şirketine, 
— % 12'sinin (3 trilyon) 180 bin civarındaki 1 inci sınıf tüccara, 
— % 30'unun (7 trilyon) 2 milyon 300 bin civarındaki götürü esnaf ve 2 nci sınıf tüccara, 
— % 8'inin (2 trilyon) ise, 350 bin civarındaki serbest meslek erbabı ile kira, ziraî kazanç 

ve sair kazanç iratlarından dolayı yıllık beyana tabi olanlara, 
yansımış olacağı belirtilmiştir. 

Yapılan görüşmeleri takiben; tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 
1 inci maddesi; bu Kanunun yayımlandığı tarihte ücret geliri elde eden ve 1993 yılında el

de ettikleri ücretlerinin vergi matrahı toplamı 600 000 000 lirayı aşan ücretlilerinde Ekonomik 
Denge Vergisi kapsamına alınmasını düzenleyen yeni (e) bendi eklenmesi suretiyle, 

2 nci maddesi; (b) bendinin sonuna, götürü usulden gerçek usule geçen mükelleflerin öde
yeceği Ekonomik Denge Vergisi matrahının, götürü usule tabi iken girdiği sınıf ve derecenin 
1994 yılındaki götürü matrahı olduğunu belirten bir parantez içi hüküm eklenmesi, (d) ben-
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dinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu üyelerinin ödeyecekleri verginin, 
1993 takvim yılında bu sıfatları dolayısıyla aldıkları ücretlerin Gelir Vergisi matrahı üzerinden 
% 10 olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve maddeye, 1 inci maddenin (e) bendi ile Ekono
mik Denge Vergisi kapsamına alınan ücretlilerin de Ekonomik Denge Vergisini Gelir Vergisi 
matrahı üzerinden % 10 oranında ödemelerini öngören yeni (e) bendi eklenmesi suretiyle, 

3 üncü maddesi; (a) bendinin 1 ve 2 nci maddelerde yapılan değişikliğe paralel olarak de
ğiştirilmesi suretiyle, 

4 üncü maddesi; (d) bendinin sonuna, götürü usulden gerçek usule geçen mükelleflerin 
ödeyeceği verginin tarh, tahakkuk ve ödenmesi hakkında bu bent hükümlerinin uygulanması
nı öngören bir parantez içi hüküm ilave edilmesi, (e) bendinde yer alan "... ödenek ve yollukla
rı..." ifadesinin, 2 nci maddenin (d) bendinde yapılan değişikliğe paralel olarak "... ücretlerin 
vergi matrahlarının..." şeklinde değiştirilmesi, (e) bendinden sonra gelmek üzere, ücretlilerin 
ödeyecekleri Ekonomik Denge Vergisinin beyanı ve ödeme sürelerini düzenleyen yeni bir (f) 
bendi eklenmesi, mevcut (0 bendinin ikinci cümlesinin bent metninden çıkarılması ve (g) ben
di olarak teselsül ettirilmesi suretiyle, 

5 inci maddesi, vergi kanununu bir borç ve avans isteme kanunu haline getireceği, vergi
nin iadesinin söz konusu olmaması gerektiği görüşüyle tasarı metninden çıkarılması suretiyle, 

8 inci maddesi; 1 inci fıkrasının son iki cümlesinin, Net Aktif Vergisi mükellefi olacak 
işletmenin net aktiflerin doğru hesaplanmasını sağlamak ve mükelleflere yardımcı olmak ama
cıyla 3568 sayılı Kanunda yer alan meslek mensuplarından yeminli malî müşavirlere ilaveten 
serbest muhasebeci malî müşavirlere de görev verilebilmesini temin amacıyla yeniden düzen
lenmesi ve 5 inci maddenin tasarı metninden çıkarılması nedeniyle madde numarasının 7 ola
rak değiştirilmesi suretiyle, 

9 uncu maddesi; 2 nci fıkrasında yer alan "Sahip olunan konutlardan mükellefçe seçile
cek bir tanesi..." ibaresinin, Ek Gayrimenkul Vergisi'nin toplumsal bir fedakârlık vergisi oldu
ğu, bu fedakârlığa tek konutu olsa dahi 150 m"yi geçmesi halinde bütün vatandaşların katılı
mının sağlanması amacıyla "Sahip olunan konutlardan brüt alanı 150 m2,yi geçmeyen ve mü
kellefçe seçilen bir tanesi bu vergiden müstesnadır." şeklinde değiştirilmesi, fıkranın bu doğ
rultuda yeniden düzenlenmesi ve madde numarasının 8 olarak teselsül ettirilmesi suretiyle, 

Teşvik belgeli yatırımların Katma Değer Vergisi yönünden de teşvik edilmesi ve yatırımcı
lara finansman imkânı sağlanması amacıyla, ithalatta Katma Değer Vergisi ertelemesi uygula
masını getiren bir metnin, 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 
49 uncu maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere yeni ikinci fıkra olarak eklenmek üze
re yeni IX uncu Bölüm ve çerçeve 14 üncü madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

Yürürlüğe ilişkin 16 nci maddesi; 14 üncü maddeye yapılan atıfın, 5 inci maddenin tasarı 
metninin çıkarılması nedeniyle anılan maddenin numarasının 13 olarak değiştirilmesi nede
niyle bu şekilde düzeltilmesi suretiyle, 

6, 7,10, 11,12, 13 ve 14 üncü maddeleri 5, 6,9,10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri olarak aynen, 
15 inci maddesi ile yürütmeye ilişkin 17 nci maddesi ise aynen, 

kabul edilmiştir. 
Tasarının başlığı, vergi kanunlarında yapılan değişikliklerin, başlıkta görülebilmesini te-

minen "Ekonomik Denge tçin Yeni Vergiler İhdası ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" 
şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca, tasarının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "rayiç be-, 
del "in noterlerde bulunan kasko liste bedeli olarak anlaşılması gerektiğini vurgulamıştır. 

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

Samsun 
Sözcü 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Gaffar Yakın 
Afyon 

(tmzada bulunamadı) 
M. Nedim Budak 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Melih Pabucçuoğlu 
Balıkesir 

Teki Ergezen 
Bitlis 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Nevfel Şahin 

Çanakkale 
Muharrem Şemsek 

Çorum 
İbrahim Yaşar Dedetek 

Eskişehir 
Mehmet Alp 

Kars 
AlaettinKurt 

Kocaeli 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Münir Doğan ölmeztoprak 
Malatya 

Doğan Baran 
Niğde 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Timurçin Savaş 
Adana 

Bilâl Güngör 
Ankara 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Bahattin Şeker 

Bilecik 
Necmi Hoşver 

Bolu 

A. Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

İsmail Köse 
Erzurum 

Yahya Uslu 
Manisa 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

(Taraşının bazı md.lerine karşıyım) 
Nevşat özer 

Muğla 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Yaşar Tbpçu 
Sinop 

Koray Aydın 
Trabzon 

MUHALEFET ŞERHt 
Ekonomik istikrar Paketi içinde yer alan "Ekonomik Denge tçin Yeni Vergiler thdası ile 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı "na aşağıdaki husus
lar dolayısıyla muhalifiz. 
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1. • "Ekonomik İstikrar Paketi" bütünüyle inandırıcı değildir, Şöyle ki : 
a) Mahalli seçimler öncesinde bütün partiler mahalli idarelere yetki vermekten bahseder

ken, şimdi sanki Ekonomik Batak yeni oluşmuş gibi bir takım daraltmalar getirmek suretiyle 
"Eli Kolu Bağlı Belediyeler" oluşturma çabası ortaya konulmaktadır, 

b) Bütçenin kanunlaşmasından bu yana ancak 3 ay geçmişken şimdi bu bütçe üzerinde 
"Tasarruf Tedbirleri" uygulanmak istenmektedir. Bu bir tutarsızlıktır. 

2. Bu paketin uygulayıcısı Sayın Çiller bizzat itimat vermemektedir, Şöyle ki : 
a) Udidem'den başlıyarak bundan evvelki birçok projesi hedefine ulaşamamış fiyasko ile 

sonuçlanmıştır. 
b) "Yüzsüzler" diye tabir edilen grup karşısında yenik düşmüştür. 
c) 1993 Bütçesi, Bütçe açığının 1993 yılbaşında 53 trilyon olacağını ilan etmiş Haziran ayında 

okuduğu "Hükümet Programında" 100 trilyon olarak gerçekleşeceğini yazılı hale getirmiş. Hü
kümetinin 15 inci günü akşamı bütün televizyonlardan yayınlanan "Ulusa Sesleniş" konuş
masında ise açığın 150 trilyon olacağını ifade etmiştir. 6 ay içindeki bu kadar tutarsızlık bu
günkü paketlere itimatı engellemektedir. 

3. 13.4.1994 Akşamı faiz-dolar değerindeki 20 trilyonu bulan oynama ve TYT Bank'ta-
ki olaylar da pakete inançsızlığı kuvvetlendirmektedir. 

4. Vergi Paketi görünüşe göre varlıklıları hedeflemiş olmakla beraber, aksini sağlayacak 
bir mevzuat düzenlemesi olmadığı için vergiler maliyete ekleneceğinden sonuçta yine dar gelir
liyi etkileyecektir. Zaten mevcut vergi düzeni ile ezim ezim ezilen, inim inim inleyen işçi, me
mur, köylü ve küçük esnaf gibi dar gelirlileri daha da zor şartlarla karşı karşıya koyacaktır. 

5. İsraflar önlenmemiş, Hayali İhracat yolsuzlukları ortaya konulduğu halde hiç bir iş
lem yapılmamış, paket açıklandığı gün bizzat hükümet ve iktidar tarafından yeni israf olayları 
ortaya konmuştur. 

6. Paket Anayasa'ya aykırı hükümler taşımaktadır. Muhalefetimizi bildirir muhalefet 
şerhidir. 

Zeki Ergezen Prof. Dr. Mustqfa Ünaldı 
Bitlis Konya 

MUHALEFET ŞERHİ 
Hazralanan Vergi Tasarısı, ülkenin gerçekleri ile ilgisi olmayıp ve mevcut sorunların daha 

da ağırlaşmasına yol açacaktır. 
Getirilen Denge Vergisi (Ek Vergi) net aktif vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi ve ek gayri

menkul vergisi 70 trilyon gelir toplamayı amaçlarken, çok yüksek oranlı devalüasyon ve enf
lasyon ortamında kazançların yüzde 75'ini vergilendirir hale getirmektedir. 

Bugünkü ortamda, bu vergi paketi krizi hafifletmeyecek, derinleştirecek ve ağırlaştıracaktır. 
Bu vergi paketi, iyice küçülen ekonomi ve işsizliğin artmasına yol açacaktır. 
Bu nedenle, bu vergi paketinin mantığına ve maddelerine bütünüyle katılmıyoruz. 

Nevşat özer Süleyman Hatinoğlu 
Muğla Artvin 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞt METİN 

Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasa 
Hakkında Kanun Tasarısı 

I. BÖLÜM 
Ekonomik Denge Vergisi 

Verginin Mükellefi 
MADDE 1, — Aşağıda sayılan mükellefler ekonomik denge vergisine tabidirler : 
a) Kazanç ve iratlarını yıllık, münferit ve özel beyanname ile beyan eden gelir veya ku

rumlar vergisi mükellefleri, 
b) Ticarî ye meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükellefleri, 
c) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesinin 

(A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde yazılı matrahlan muhtasar beyanname ile beyan 
eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 

d) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu 
üyesi sıfatıyla ücret geliri elde edenler. 

Verginin Konusu, Matrahı ve Oranı 
MADDE 2. -—Ekonomik Denge Vergisi : 
a) Gelir veya kurumlar vergisine ilişkin olarak 1994 takvim yılında verilmesi gereken yıl

lık, özel veya münferit beyannamelerdeki matrahlar üzerinden Vo 10; 
b) Ticarî ve Meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükelleflerinin 

1994 takvim yılma ilişkin götürü matrahları üzerinden % 10; 
c) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesinin 

(A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerine göre 1994 takvim yılında verilmesi gereken muhtasar 
beyannamelerde yer alan bu bentler kapsamına giren matrahlar üzerinden % 5; 

d) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu 
Üyesi olanların, 1993 takvim yılında bu sıfatları dolayısıyla aldıkları ödenek ve yollukların toplamı 
üzerinden % 10; 

oranında alınır. 

İstisnalar . 
MADDE 3. — Aşağıda yazılı beyan edilen matrahlar üzerinden ekonomik denge vergisi 

alınmaz : 
a) Yıllık beyanname ile beyan edilen matrahların ücret gelirlerine isabet eden kısmı. 
b) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesi

nin (A) fıkrasının 8 numaralı bendinde yer alan matrahlardan gelir vergisi tevkifat oranı 0 (sı
fır) olarak uygulananlar. 

Beyan ve Ödeme 
MADDE 4. — Ekonomik denge vergisi aşağıda belirtilen sürelerde beyan üzerine veya ida

rece tarh edilerek ödenir. 
a) 1994 yılında verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile be

yan edilmesi gereken matrahlar üzerinden hesaplanan ekonomik denge vergisi; bu Kanunun 
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yürürlüğe girdiği tarihte, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi başlamış 
veya geçmiş olanlarda, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, kanunî 
beyanname verme süresi başlamamış olanlarda ise beyanname verme süresi içinde ayrı bir be
yanname ile beyan edilir. Bu vergi, kanunî beyanname verme süresi başlamış veya geçmiş olan
larda ilki bu vergiye ilişkin beyanname verme süresi içinde, diğerleri Temmuz ve Eylül ayların
da; kanunî beyanname verme süresi başlamamış olanlarda ise ilki beyannamenin verildiği ay
da, diğerleri bu ayı takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 

b) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 94 üncü maddesi
nin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde yazılı matrahlar üzerinden hesaplanan ekono
mik denge vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde verilecek bir beyanna
me ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. 

c) Münferit veya özel beyanname ile beyan edilen matrahlar üzerinden hesaplanan eko
nomik denge vergisi, bu beyannamelerin verilme süresi içinde beyan edilir ve bu süre içinde ödenir. 

d) Ticarî veya meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükelleflerinin 
götürü matrahları üzerinden hesaplanan ekonomik denge vergisi, bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren bir ay içinde idarece tarh edilir ve ilki tarh süresi, diğerleri Ağustos ve Kasım ayla
rı içinde olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 

e) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu üyesi 
olanların, 1993 takvim yılında bu sıfatları dolayısıyla aldıkları ödenek ve yollukların toplamı 
üzerinden hesaplanan ekonomik denge vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra yapılan 
birinci ve ikinci ücret ödemelerinden tevkif edilmek suretiyle iki eşit taksitte ödenir. 

f) Gelir ve Kurumlar Vergisinde ikmalen, re'sen veya idarece tarhiyata konu olan mat
rahlar üzerinden de bu vergi tarh edilir. Ancak, ekonomik denge vergisinin mahsup döneminin 
kısmen veya tamamen geçmiş olması halinde, mahsup dönemi geçen kısım için vergi aslı aran
maz, gecikme faizi ve ceza uygulanır. 

Verginin Mahsubu 
MADDE 5. — 1994 takvim yılında ödenen ekonomik denge vergisinin yarısı 1996 yılına, 

kalan kısmı ise 1997 yılma ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamele
ri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilir, özel hesap dönemi 1994 
yılı içinde sona eren mükelleflerde ise bu mahsup işlemi, 1997 ve 1998 yıllarına ilişkin gelir 
veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan vergiden yapılır. Kazançları götü
rü usulde tespit edilen mükelleflerin 1994 yılında ödedikleri ekonomik denge vergisi 1996 yılı
na, kalan kısmı 1997 yılına ait gelir vergisi matrahları üzerinden hesaplanan gelir vergisinden 
mahsup edilir. Bu mahsuplar sonunda arta kalan vergi, mükelleflerin başka vergi borçlarına 
mahsup edilmez veya iade olunmaz. 

II. BÖLÜM 
Net Aktif Vergisi 

Verginin Konusu, Mükellefi ve Sorumlusu 
MADDE 6. — Net aktif vergisinin konusunu : 
a) Bilanço esasına göre defter tutmak mecburiyetinde bulunan gelir veya kurumlar ver

gisi mükelleflerinin 1993 yılı hesap dönemi sonu itibariyle düzenledikleri bilançolarında yer 
alan net aktifleri veya bunların 1993 yılı hesap dönemindeki gaysirafı hâsılatları, 
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b) işletme hesaoı esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ile 
serbest meslek erbabının 1993 yılı hesap dönemi sonu itibariyle çıkardıkları envanter ve amor
tisman kayıtlarında yer alan varlıklar veya bunların 1993 yılı hesap dönemindeki gayrisafi hâ
sılatları, teşkil eder. 

Dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilen gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin 
Türkiye'deki işletmelerine ait bilançolarında veya envanterlerinde yer alan net aktifleri veya 
bunların gayrisafi hâsılatları da bu vergiye tabi tutulur. Adi ortaklık, adi komandit şirket veya 
kolektif şirketin net aktif vergisi bu ortaklık ve şirketlerce ödenir. Bu vergi bir defaya mahsus 
olarak alınır. 

Net aktiften maksat, Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca 
tespit edilen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tabloların çıkarılması
na ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmiş bilançonun aktifinde yer alan işletme var
lıklarıdır. Nazım hesaplarda gösterilen tutarlar varlık addolunmaz. İşletme hesabı esasına gö
re defter tutanlar ile serbest meslek erbabının dönem sonundaki emtia mevcudu ile amortis
mana tabi iktisadi kıymetlerinin net değerleri bunların net aktiflerini oluşturur. Bu Kanunun 
IV üncü bölümünde yer alan hükümlere göre ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olan taşıtlar, 
net aktifin tespitinde dikkate alınmaz. Gayrisafi hâsılat ise, aynı mevzuata uygun olarak dü
zenlenmiş gelir tablosunda yer alan, satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da ta
hakkuk ettirilen tutarları ifade eder. 

Verginin Matrahı ve Oranı 
MADDE 7.— Net aktif vergisi, bilanço esasına tabi olan mükelleflerin bilançolarının 

aktifinde, diğer mükelleflerin envanterlerinde yer alan varlıkların net değeri veya bunların dö
nem içindeki gayrisafi hâsılatları üzerinden hesaplanır. Varlıkların net değeri, Vergi Usul Ka
nununa göre değerlenmiş varlıkların değerinden, sadece aynı Kanuna göre ayrılmış amortis
man ve karşılıkların indirilmesi sonucu bulunan değerdir. Varlıkların net değerinin hesaplan
masında yeniden değerleme sonucu bulunan değer esas alınır. Gayrisafi hâsılat, toplam artış 
tutarlarından sadece, satış indirimleri düşülmek suretiyle hesaplanır. 

Net aktif vergisinin oranı, net aktif değerleri üzerinden °/o 1,5, gayrisafi hâsılat üzerinden 
serbest meslek erbabında % 2, diğer mükelleflerde % 05'tir. Bu oranların yukarıdaki fıkrada 
belirtilen matrahlara uygulanması suretiyle bulunan tutarlardan yüksek olanı bu verginin tar
hına esas alınır. 

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi olanlar, özel finans kurumlan ile dış 
ticaret sermaye şirketlerinde bu vergi, bunların sadece net aktifleri üzerinden hesaplanır. 

Beyannamenin irilmesi, Verginin Tarhı ve ödenmesi 
MADDE 8. — Mükellefler, net aktif vergisini, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi ola

rak bağlı bulundukları vergi dairesine, adi ortaklıklar, adi komandit şirketler ve kolektif şirket
ler ise katma değer vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren iki ay içinde verecekleri beyannamelerle tarh ve tahakkuk ettirirler. Ve
rilecek beyannameye 1993 yılı hesap dönemi sonuna ilişkin bilançonun ve 1993 yılı hesap dö
nemi gelir tablosu veya işletme hesabı özeti, serbest meslek kazanç özeti ve envanter listesinin 
eklenmesi zorunludur. Net aktif değerinin 10 milyar lirayı veya gayrisafi hâsılat tutarının 20 
milyar lirayı aşması halinde bilanço ve gelir tablosunun, mali tabloların çıkarılmasına ilişkin 
usul ve esaslara uygun olarak düzenlendiği yeminli malî müşavirlere tasdik ettirilir. Bu tasdike 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 648) 



— 20 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Net aktif vergisi, ilki beyanname verme süresi içinde, diğerleri ise Ağustos ve Ekim ayla
rında olmak üzere üç eşit taksitte verginin tarhına yetkili vergi dairesine ödenir. Mükelleflerin, 
net aktif değerleri veya gayrisafi hâsılatları üzerinden ödeyecekleri bu vergi, beyan edilen mat
rahları ne olursa olsun, 10 milyon liradan az olamaz. 

III. BÖLÜM 
Ek Gayrimenkul Vergisi 

MADDE 9. — 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci mad
delerinde yazılı binalar ve arsalar 1994 yılı Emlak Vergisi matrahları üzerinden bir defaya mahsus 
olmak üzere ek gayrimenkul vergisine tabidir. 

Sahip olunan konutlardan mükellefçe seçilecek bir tanesi bu vergiden müstesnadır. Em
lak Vergisi Kanununda yer alan daimi ve geçici muaflıklar ile istisnalar bu vergi bakımından 
da geçerlidir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bina ve arsa yönünden emlak vergisi 
mükellefi olanlar bu verginin de mükellefidirler. Bu vergi, Emlak Vergisi Kanununda yazılı mat
rahlar ve nispetler üzerinden hesaplanır; emlak vergisi için verilen beyanname bu vergi için de 
verilmiş sayılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar emlak vergisi beyannamesini ver
miş olanlar için emlak vergisi beyanları üzerinden belediyelerce ek gayrimenkul vergileri he
saplanır. Hesaplanan vergi tebliğ ve tahakkuk etmiş sayılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra emlak vergisi beyannamesinin verilmesi halinde, beyannamede yer alan matrahlar 
üzerinden ayrıca emlak vergisi kadar ek gayirmenkul vergisi tahakkuk ettirilir. Sahip olunan 
konutlardan mükellefçe seçilen bir tanesi için ek gayrimenkul vergisi hesaplanmaz. Bu vergi
nin fuzulen hesaplanması halinde, fazladan tahsil edilen ek gayrimenkul vergisi, 1994 yılı em
lak vergisi veya ek gayrimenkul vergisinin ikinci taksidinden mahsup edilir. Mahsup edileme
yen kısım ileriki yılların emlak vergisinden mahsup edilir. İstisnaya tabi tutulan konutun bu 
istisnadan yararlanan tek konut olmadığının iddia edilmesi halinde bunun ispatı ilgili beledi
yelere aittir. 

Beyan Üzerine, beyanname verme süresi içinde tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilki beyan
name verme süresi içinde diğeri emlak vergisi ikinci taksidinin ödeme süresinde olmak üzere 
iki eşit taksitte ödenir. 

IV. BÖLÜM 
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 

MADDE 10. —- 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci 
ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlardan; yolcu 
ve yük taşımacılığında kullanılanlar hariç, ticarî işletmeye dahil olan ancak taşımacılık faali
yetinde kullanılmayanlar dahil olmak üzere, değeri 500 000 000 lirayı geçenler değerlerinin % 
4'ü oranında, 1 000 000 000 lirayı geçenler ise değerlerinin % 8'i oranında bir defaya mahsus 
olmak üzere, ek motorlu taşıtlar vergisine tabidir. 197 sayılı Kanunun tarifler, mükellef, istisna 
ve muafiyetlere ilişkin hükümleri bu vergi için de geçerlidir. Hesaplanan vergi, 1 Temmuz 1994 
tarihinde taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince tahakkuk ve tebliğ edilmiş 
sayılır ve 31 Temmuz 1994 tarihine kadar motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi ile birlikte ödenir. 
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Taşıtın değeri, 31.12.1993 tarihi itibariyle, motorlu kara taşıtlarında 2.7.1964 tarihli ve 492 
sayılı Harçlar Kanununun 43 üncü maddesine göre belirlenen kasko sigortasına esas değeri, 
motorlu kara taşıtı dışındaki taşıtlarda ise varsa sigortasına esas değeri, sigortası bulunmayan
larda rayiç bedelidir. Motorlu kara taşıtı dışındaki taşıtların sigortasına esas değeri veya rayiç 
bedeli, taşıtların kayıt ve tescillerinin yapıldığı yerin vergi dairelerine bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bir beyanname ile beyan edilir. Beyanname verilme
mesi veya rayiç bedelin noksan bildirildiğinin tespiti halinde taşıtın değeri, takdir komisyonu 
tarafından takdir edilir. 

V. BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Kanunların Uygulama Alam 
MADDE 11. — Bu Kanunun uygulamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 
a) Bu Kanuna göre tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergiler hakkında, bu Kanunda 

hüküm bulunmayan hallerde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
leri uygulanır. 

b) Dar mükellefiyette, mükellefin Türkiye'deki daimî temsilcisi, birden fazla daimî tem
silcisinin mevcut olması halinde mükellefin tayin edeceği daimî temsilci, tarhiyat tarihine ka
dar herhangi bir tayin yapılmamışsa daimî temsilcilerden herhangi birisi, daimî temsilcisinin 
bulunmaması halinde işlemleri mükellef adına yapanlar bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili 
ödevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altı
na alınması amacıyla dar mükellefiyette vergi sorumlusu tayin etmeye yetkilidir. 

c) Bu Kanuna göre tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergiler, gelir ve kurumlar vergisi 
uygulamasında gider yazılmaz. Bu vergiler, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, hiçbir ver
giden mahsup edilemez ve mükellefe iade olunmaz. 

d) Bu Kanuna göre ödenecek vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyan
namelerin şekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

e) Tarh dönemi geçtikten sonra, bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili olarak bulunan mat
rah farkları üzerinden de ikmalen ve resen tarhiyat yapılır. 

f) Bu Kanuna göre tahsil edilen vergiler üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun 
ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez. 

g) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Ge
lirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile genel bütçe vergi gelirleri tah
silat toplamı üzerinden aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesine atfen 1994 yılı Bütçe Kanunu
nun 60 inci maddesinin (d) bendi uyarınca, belediyeler için ayrılmakta olan % 8.55 oranındaki 
pay, bu Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen aydan itibaren 31.12.1994 tarihine kadar °/o 7.55 
olarak uygulanır. 
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vr. BÖLÜM 
Damga Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 12. — 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki 1,1.1994 tarihinde geçerli olan maktu vergiler (maktu 
ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) <% 100, nispî vergiler 
% 20 oranında artırılmıştır. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu 
vergileri (maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nis
pî vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispî vergilerde ise bir katına 
kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispî vergileri ise bu fıkra 
ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar 
ve nispetler tespit etmeye yetkilidir." 

VII. BÖLÜM 
Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 13. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.. 

"Bu Kanuna bağlı tarifelerdeki 1.1.1994 tarihi itibariyle geçerli olan maktu harçlar (mak
tu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispî harçlar 
% 20 oranında artırılmıştır. Yıllık harç kapsamında bulunan belgelere ait 1994 yılı kist döne
mine ait harçlar tahsil edilmez. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu 
harçları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî 
harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak 
üzere; maktu harçlarda on katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmak
ta olan maktu harçları yarısına kadar, nispî harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviye
lerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yet
kilidir." 

VIII. BÖLÜM 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 14. — 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...15 puana kadar artırmaya veya indirmeye yet
kilidir." ifadesi, "..'.% 300 (yüzde üçyüz)'e kadar artırmaya veya sıfır'a (0) kadar indirmeye yet
kilidir." şeklinde, 6 ncı maddenin birinci ve üçüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergi dairelerince tahsil edilen akaryakıt tüketim vergisi hâsılatının °/o 5'i Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonuna, % 5'i ise Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
nispetlere göre tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
esaslar dahilinde ilgili hesaplara yatırılır. 

a) Toplu Konut Fonuna 
b) Kamu Ortaklığı Fonuna 
c) Belediyeler Fonuna 
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d) Belediyelere 
e) Karayolları Genel Müdürlüğüne 
0 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
g) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
h) Türk Sporunu Teşvik Fonuna 
ı) Savunma Sanayii Destekleme Fonuna 
i) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 
j) Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
k) Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığındaki Hesaba 
I) Özel İdarelere" 
"Bakanlar Kurulu, akaryakıt tüketim vergisi hâsılatının dağıtıma tabi olacak % 10 oranı

nı sıfır'a (0) kadar indirmeye ve indirilmiş oranı kanunî oranına kadar yeniden yükseltmeye 
ve dağılımı Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu ile yukarıda belirti
len hesaplar arasında değişik nispetlere göre yeniden belirlemeye yetkilidir. Akaryakıt tüketim 
vergisi hâsılatının genel bütçeye gelir kaydedilen kısmından 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Ka
nun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez." 

Kaldırılan Hükümler 
MADDE 15. — 12.4.1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (i) bendi yü

rürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 16. — Bu Kanunun 14 Üncü maddesi yayımını izleyen ayın başında, diğer mad
deleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
M. Karayalçm 
Devlet Bakanı 

K Ahuna 
Devlet Bakanı 

İ, Tez 
Devlet Bakanı 

T. Akyol 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A, Doğan 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 
Millî Savunma Bakanı 

M. Gö'lhan 
Dışişleri Bakanı 

H. Çetin 
Millî Eğitim Bakanı 

N. Ayaz 
Sağlık Bakanı 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
M. A, Yılmaz 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

N. Tekinel 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı V. 
B. S. Daçe 

Maliye Bakanı 
7. Attüa 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Kö'stepen 
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı 
Harçlar Kanunu, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

I. BÖLÜM 

Ekonomik Denge Vergisi , 

Verginin Mükellefi 
MADDE 1. — Aşağıda sayılan mükellefler ekonomik denge vergisine tabidirler : 
a) Kazanç ve iratlannı yıllık, münferit ve özel beyanname ile beyan eden gelir veya ku

rumlar vergisi mükellefleri, 
b) Ticarî ve meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükellefleri, 
c) Gelir Vergisi Kanununun 3946 Sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesi

nin (A) fıkrasının 8 ve İS numaralı bentlerinde yazılı matrahları muhtasar beyanname ile be
yan eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 

d) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu 
üyesi sıfatıyla ücret geliri elde edenler, 

e) Bu Kanunun yayımlandığı tarihte ücret geliri elde eden ve 1993 yılında elde ettikleri 
ücretlerinin vergi matrahı toplamı 600 000 000 lirayı aşan ücretliler (yönetim ve denetim kurut
ları başkam ve üyeleri ile tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan 
para, ayın ve menfaatler dahil). 

Verginin Konusu, Matrahı ve Oranı 
MADDE 2. —. Ekonomik denge vergisi : 
a) Gelir veya kurumlar vergisine ilişkin olarak 1994 takvim yılında verilmesi gereken yıl

lık, özel veya münferit beyannamelerdeki matrahlar üzerinden % 10; 
b) Ticarî ve meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükelleflerinin 

1994 takvim yılına ilişkin götürü matrahları üzerinden (Daha önce götürü usulde vergilendiril
mekte iken, bu Kanunun yayımlandığı tarihte gerçek usulde vergilendirilen ve 1994 yılında yıl
lık gelir vergisi beyannamesi vermeyen mükelleflerin vergi matrahı, götürü usule tabi iken gir
diği sınıf ve derecenin 1994 yılındaki götürü matrahıdır.) % 10; 

c) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesinin 
(A) fıkrasının 8 ve 15. numaralı bentlerine göre 1994 takvim yılında verilmesi gereken muhtasar 
beyannamelerde yer alan bu bentler kapsamına giren matrahlar üzerinden % 5; 

d) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu 
üyesi olanlann, 1993 takvim yılında bu sıfatlan dolayısıyla aldıkları ücretlerin gelir vergisi matrahı 
toplamı üzerinden % 10; 

e) 1 inci maddenin (e) bendinde sayılan ücretlilerin 1993 takvim yılında elde ettikleri 
ücretlerinin gelir vergisi matrahı toplamı üzerinden % 10 (Bu vergiden, "d" bendine göre he
saplanan vergi mahsup edilir.); 

oranında alınır. 
İstisnalar 
MADDE 3. — Aşağıda yazılı beyan edilen matrahlar üzerinden ekonomik denge vergisi 

alınmaz : 
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a) Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir vergisi matrahının ücret gelirine isabet eden 
kısmı 600 000 000 liranın altında kalan ücret gelirleri, 

b) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesi
nin (A) fıkrasının 8 numaralı bendinde yer alan matrahlardan gelir vergisi tevkifat oranı 0 (sı
fır) olarak uygulananlar. 

Beyan ve ödeme 
MADDE 4. — Ekonomik denge vergisi aşağıda belirtilen sürelerde beyan üzerine veya ida

rece tarh edilerek ödenir. c 

a) 1994 yılında verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile be
yan edilmesi gereken matrahlar üzerinden hesaplanan ekonomik denge vergisi; bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi başlamış 
veya geçmiş olanlarda, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, kanunî 
beyanname verme süresi başlamamış olanlarda ise beyanname verme süresi içinde ayrı bir be
yanname ile beyan edilir. Bu vergi, kanunî beyanname' verme süresi başlamış veya geçmiş olan
larda ilki bu vergiye ilişkin beyanname verme süresi içinde, diğerleri Temmuz ve Eylül ayların
da kanunî beyanname verme süresi başlamamış olanlarda ise ilki beyannamenin verildiği ayda, 
diğerleri bu ayı takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 

b) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 94 üncü maddesi
nin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde yazılı matrahlar üzerinden hesaplanan ekono
mik denge vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde verilecek bir beyanna
me ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. 

c) Münferit veya özel beyanname ile beyan edilen matrahlar üzerinden hesaplanan eko
nomik denge vergisi, bu beyannamelerin verilme süresi içinde beyan edilir ve bu süre içinde ödenir. 

d) Ticarî veya meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükelleflerinin 
götürü matrahları üzerinden hesaplanan ekonomik denge vergisi, bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren bir ay içinde idarece tarh edilir ve ilki tarh süresi, diğerleri Ağustos ve Kasım ayla
rı içinde olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. (Bu Kanunun 2 nci maddesinin "b" bendinin pa
rantez içi hükmüne göre hesaplanan verginin tarh, tahakkuk ve ödenmesi hakkında bu bent 
hükmü uygulanır.) 

e) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu üyesi 
olanların, 1993 takvim yılında bu sıfatları dolayısıyla aldıkları ücretlerin vergi matrahlarının 
toplamı üzerinden hesaplanan ekonomik denge vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra 
yapılan birinci ve ikinci ücret ödemelerinden tevkif edilmek suretiyle iki eşit taksitte ödenir. 

f) 1993 takvim yılı ücretlerinin vergi matrahı 600 000 000 lirayı aşan ücretlilerin bu üc
retleri için hesaplanacak olan ekonomik denge vergisi, ücretlilerin bu Kanunun yayımı tarihin
de kendilerine ücret ödemesinde bulunan işverene, 1993 yılında elde ettiği ücretlerinin gelir vergisi 
matrahını bildirmeleri üzerine, bu işverenlerce bu Kanunun yayımı tarihinden sonra yapılan 
ücret ödemelerinden; birincisi ilk aya ait ücretten, ikincisi üçüncü aya ait ücretten, üçüncüsü 
de beşinci aya ait ücretten tevkif edilmek suretiyle üç eşit taksitte ödenir. Muhtasar beyanname 
vermek zorunda olan işverenler, tevkif suretiyle kestikleri bu vergiyi, muhtasar beyanname verme 
süreleri içinde beyan eder ve aynı süre içinde öderler. 
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g) Gelir ve kurumlar vergisinde ikmalen, resen veya idarece tarhiyata konu olan matrah
lar üzerinden de bu vergi tarh edilir. 

II. BÖLÜM 
Net Aktif Vergisi 

Verginin Konusu, Mükellefi ve Sorumlusu 
MADDE 5. — Net aktif vergisinin konusunu : 
a) Bilanço esasına göre defter tutmak mecburiyetinde bulunan gelir veya kurumlar ver

gisi mükelleflerinin 1993 yılı hesap dönemi sonu itibariyle düzenledikleri bilançolarında yer 
alan net aktifleri veya bunların 1993 yılı hesap dönemindeki gayrisafl hâsılatları, 

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ile 
serbest meslek erbabının 1993 yılı hesap dönemi sonu itibariyle çıkardıkları envanter ve amor
tisman kayıtlarında yer alan varlıklar veya bunların 1993 yılı hesap dönemindeki gayrisafi hâ
sılattan, teşkil eder. 

Dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilen gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin 
Türkiye'deki işletmelerine ait bilançolannda veya envanterlerinde yer alan net aktifleri veya 
bunlann gayrisafi hâsılattan da bu vergiye tabi tutulur. Adi ortaklık, adi komandit şirket veya 
kollektif şirketin net aktif vergisi, bu ortaklık ve şirketlerce ödenir. Bu vergi bir defaya mahsus 
olarak alınır. 

Net aktiften maksat, Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyannca 
tespit edilen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tabloların çıkarılması
na ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmiş bilançonun aktifinde yer alan işletme var
lıklarıdır. Nazım hesaplarda gösterilen tutarlar varlık addolunmaz, işletme hesabı esasına gö
re defter tutanlar ile serbest meslek erbabının dönem sonundaki emtia mevcudu ile amortis
mana tabi iktisadî kıymetlerinin net değerleri bunların net aktiflerini oluşturur. Bu Kanunun 
IV üncü bölümünde yer alan hükümlere göre ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olan taşıtlar, 
net aktifin tespitinde dikkate alınmaz. Gayrisafi hâsılat ise, aynı mevzuata uygun olarak dü
zenlenmiş gelir tablosunda yer alan, satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da ta
hakkuk ettirilen tutarları ifade eder. 

Verginin Matrahı ve Oranı 
MADDE 6.— Net aktif vergisi, bilanço esasına tabi olan mükelleflerin bilançolarının 

aktifinde, diğer mükelleflerin envanterlerinde yer alan varlıkların net değeri veya bunların dö
nem içindeki gayrisafi hâsılatları üzerinden hesaplanır. Varılkların net değeri, Vergi Usul Ka
nununa göre değerlenmiş varlıkların değerinden, sadece aynı Kanuna göre ayrılmış amortis
man ve karşılıklann indirilmesi sonucu bulunan değerdir. Varlıkların net değerinin hesaplan
masında yeniden değerleme sonucu bulunan değer esas alınır. Gayrisafi hâsılat, toplam satış 
tutarlarından, sadece satış indirimleri düşülmek suretiyle hesaplanır. 

Net aktif vergisinin oranı, net aktif değerleri üzerinden % 1,5, gayrisafi hâsılat üzerinden 
serbest meslek erbabında % 2, diğer mükelleflerde % 05'tir. Bu oranların yukarıdaki fıkrada 
belirtilen matrahlara uygulanması suretiyle bulunan tutarlardan yüksek olanı bu verginin tar
hına esas alınır. 
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Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi olanlar, özel finans kurumları ile dış 
ticaret sermaye şirketlerinde bu vergi, bunların sadece net aktifleri üzerinden hesaplanır. 

Beyannamenin Verilmesi, Verginin Tarhı ve ödenmesi 
MADDE 7. — Mükellefler, net aktif vergisini, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi ola

rak bağlı bulundukları vergi dairesine, adi ortaklıklar, adi komandit şirketler ve kollektif şir
ketler ise katma değer vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde verecekleri beyannamelerle tarh ve tahakkuk ettirir
ler. Verilecek beyannameye 1993 yılı hesap dönemi sonuna ilişkin bilançonun ve 1993 yılı he
sap dönemi gelir tablosu veya işletme hesabı özeti, serbest meslek kazanç özeti ve envanter lis
tesinin eklenmesi zorunludur. Net aktif değerinin 10 milyar lirayı veya gayrisafi hâsılat tutarı
nın 30 milyar lirayı aşması halinde, bilanço ve gelir tablosunun, malî tabloların çıkarılmasına 
ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlendiği ve bu tablolara göre net aktif veya gayrisafi 
hâsılat tutarının doğru hesaplandığı konusunda, aktif toplamı 10-50 milyar lira veya gayrisafi 
hâsılat tutarı 30-150 milyar lira arasında olanları serbest muhasebeci malî müşavirlere ve bu 
rakamları aşanları yeminli malî müşavirlere olmak üzere, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış 
meslek mensuplarına rapor düzenletmeye ve bu konuya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Ma
liye Bakanlığı yetkilidir. 

Net aktif vergisi, ilki beyanname verme süresi içinde, diğerleri ise Ağustos ve Ekim ayla
rında olmak üzere üç eşit taksitte verginin tarhına yetkili vergi dairesine ödenir. Mükelleflerin, 
net aktif değerleri veya gayrisafi hâsılatları üzerinden ödeyecekleri bu vergi, beyan edilen mat
rahları ne olursa olsun, 10 milyon liradan az olamaz. 

III. BÖLÜM 
Ek Gayrimenkul Vergisi 

MADDE 8. — 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci mad
delerinde yazılı binalar ve arsalar 1994 yılı Emlak Vergisi matrahları üzerinden bir defaya mahsus 
olmak üzere ek gayrimenkul vergisine tabidir. 

Sahip olunan konutlardan brüt alanı 150 ma'yi geçmeyen ve mükellefçe seçilen bir tanesi 
bu vergiden müstesnadır. Emlak Vergisi Kanununda yer alan daimî ve geçici muaflıklar ile is
tisnalar, bu vergi bakımından da geçerlidir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bina ve 
arsa yönünden emlak vergisi mükellefi olanlar, bu verginin de mükellefidirler. Bu vergi, Emlak 
Vergisi Kanununda yazılı matrahlar ve nispetler üzerinden hesaplanır; emlak yergisi için veri
len beyanname bu vergi için de verilmiş sayılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar em
lak vergisi beyannamesini vermiş olanlar için emlak vergisi beyanları üzerinden belediyelerce 
ek gayrimenkul vergileri hesaplanır. Hesaplanan vergi tebliğ ve tahakkuk etmiş sayılır. Bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra emlak vergisi beyannamesinin verilmesi halinde, beyan
namede yer alan matrahlar üzerinden ayrıca emlak vergisi kadar ek gayrimenkul vergisi tahak
kuk ettirilir. Sahip olunan konutlardan brüt alanı 150 m2'yi geçmeyen ve mükellefçe seçilen 
bir tanesi için ek gayrimenkul vergisi hesaplanmaz. Bu verginin fuzulen hesaplanması halinde, 
fazladan tahsil edilen ek gayrimenkul vergisi, 1994 yılı emlak vergisi veya ek gayrimenkul ver
gisinin ikinci taksidinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen kısım ileriki yılların emlak vergi
sinden mahsup edilir, istisnaya tabi tutulan konutun bu istisnadan yararlanan tek konut olma
dığının iddia edilmesi halinde bunun ispatı ilgili belediyelere aittir. 
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Beyan üzerine, beyanname verme süresi içinde tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilki beyan
name verme süresi içinde, diğeri emlak vergisi ikinci taksidinin ödeme süresinde olmak üzere 
iki eşit taksitte ödenir. 

IV. BÖLÜM 
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 

MADDE 9. — 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci 
ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlardan; yolcu 
ve yük taşımacılığında kullanılanlar hariç, ticarî işletmeye dahil olan ancak taşımacılık faali
yetinde kullanılmayanlar dahil olmak üzere, değeri 500 000 000 lirayı geçenler değerlerinin % 
4*ü oranında, 1 000 000 000 lirayı geçenler ise değerlerinin % 8*i oranında bir defaya mahsus 
olmak üzere, ek motorlu taşıtlar vergisine tabidir. 197 sayılı Kanunun tarifler, mükellef, istisna 
ve muafiyetlere ilişkin hükümleri bu vergi için de geçerlidir. Hesaplanan vergi, 1 Temmuz 1994 
tarihinde taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince tahakkuk ve tebliğ edilmiş 
sayılır ve 31 Temmuz 1994 tarihine kadar motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi ile birlikte ödenir. 

Taşıtın değeri, 31.12.1993 tarihi itibariyle, motorlu kara taşıtlarında 2.7.1964 tarihli ve 492 
sayılı Harçlar Kanununun 43 üncü maddesine göre belirlenen kasko sigortasına esas değeri, 
motorlu kara taşıtı dışındaki taşıtlarda ise varsa sigortasına esas değeri, sigortası bulunmayan
larda rayiç bedelidir. Motorlu kara taşıtı dışındaki taşıtların sigortasına esas değeri veya rayiç 
bedeli, taşıtların kayıt ve tescillerinin yapıldığı yerin vergi dairelerine bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bir beyanname ile beyan edilir. Beyanname verilme
mesi veya rayiç bedelin noksan bildirildiğinin tespiti halinde taşıtın değeri, takdir komisyonu 
tarafından takdir edilir. 

V. BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Kanunların Uygulama Alanı 
MADDE 10. — Bu Kanunun uygulamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 
a) Bu Kanuna göre tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergiler hakkında, bu Kanunda 

hüküm bulunmayan hallerde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
leri uygulanır. 

b) Dar mükellefiyette, mükellefin Türkiye'deki daimî temsilcisi, birden fazla daimî tem
silcisinin mevcut olması halinde mükellefin tayin edeceği daimî temsilci, tarhiyat tarihine ka
dar herhangi bir tayin yapılmamışsa daimî temsilcilerden herhangi birisi, daimî temsilcisinin 
bulunmaması halinde işlemleri mükellef adına yapanlar, bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili 
ödevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altı
na alınması amacıyla dar mükellefiyette vergi sorumlusu tayin etmeye yetkilidir. 

c) Bu Kanuna göre tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergiler, gelir ve kurumlar vergisi 
uygulamasında gider yazılmaz. Bu vergiler, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, hiç bir ver
giden mahsup edilemez ve mükellefe iade olunmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 648) 



— 30 — 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) Bu Kanuna göre ödenecek vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyan
namelerin şekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

e) Tarh dönemi geçtikten sonra, bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili olarak bulunan mat
rah farkları üzerinden de ikmalen ve resen tarhiyat yapılır. 

f) Bu Kanuna göre tahsil edilen vergiler üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun 
ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez. 

g) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı, Belediyelere ve ti özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Ge
lirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile genel bütçe vergi gelirleri tah
silat toplamı üzerinden aynı Kanunun Geçici 3 üncü maddesine atfen 1994 yılı Bütçe Kanunu
nun 60 inci maddesinin (d) bendi uyarınca, belediyeler için ayrılmakta olan % 8.55 oranındaki 
pay, bu Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen aydan itibaren 31.12.1994 tarihine kadar % 7.55 
olarak uygulanır. 

VI. BÖLÜM 
Damga Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 11. — 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki 1.1.1994 tarihinde geçerli olan maktu vergiler (maktu 
ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispî vergiler 
Vo 20 oranında artırılmıştır. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu 
vergileri (maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile ni
spî vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispî vergilerde ise bir katına 
kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispî vergileri ise bu fıkra 
ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar 
ve nispetler tespit etmeye yetkilidir." 

VII. BÖLÜM 
Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 12. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanuna bağlı tarifelerdeki 1.1.1994 tarihi itibariyle geçerli olan maktu harçlar (mak
tu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispî harçlar 
°/o 20 oranında artırılmıştır. Yıllık harç kapsamında bulunan belgelere ait 1994 yılı kist döne
mine ait harçlar tahsil edilmez. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu 
harçları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî 
harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak 
üzere; maktu harçlarda on katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmak
ta olan maktu harçları yarısına kadar, nispî harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviye
lerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yet
kilidir." 

VIII. BÖLÜM 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 13. — 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 4 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "... 15 puana kadar artırmaya veya indirmeye 
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yetkilidir." ifadesi, "... % 300 (yüzde üçyüz)'e kadar artırmaya veya sıfır'a (0) kadar indirmeye 
yetkilidir." şeklinde, 6 ncı maddenin birinci ve üçüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

' 'Vergi dairelerince tahsil edilen akaryakıt tüketim vergisi hâsılatının % 5'i Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi Geiştirme ve Destekleme Fonuna, % 5*i ise Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
nispetlere göre tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
esaslar dahilinde ilgili hesaplara yatırılır. 

a) Toplu Konut Fonuna 
b) Kamu Ortaklığı Fonuna 
c) Belediyeler Fonuna 
d) Belediyelere 
e) Karayolları Genel Müdürlüğüne 
O Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
g) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
h) Türk Sporunu Teşvik Fonuna 
ı) Savunma Sanayii Destekleme Fonuna 
i) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 

j) Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
k) Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığındaki Hesaba 
1) özel İdarelere" 

' 'Bakanlar Kurulu, akaryakıt tüketim vergisi hâsılatının dağıtıma tabi olacak •% 10 oranı
nı sıfıra (0) kadar indirmeye ve indirilmiş oranı kanunî oranına kadar yeniden yükseltmeye ve 
dağılımı Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu ile yukarıda belirtilen 
hesaplar arasında değişik nispetlere göre yeniden belirlemeye yetklidir. Akaryakıt tüketim ver
gisi hâsılatının genel bütçeye gelir kaydedilen kısmından 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun 
ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez." 

IX. BÖLÜM 
Katma Değer Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 14. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 49 uncu 
maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. 

"Kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilenlerden, Maliye Bakanlığı ile Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenen sektörlere ait olup Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgelerinde gösterilen yatırım mallarının itha
linde ödenmesi gereken katma değer vergisi, bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı 
tarihe kadar ertelenir. Bu ertelemede 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun süre ve tecil faizi ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki yatırımın teşvik belge
sinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen vergi, tahakkuk ettiği tarihten 
itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine 
göre tespit olunan ilgili yıllar için geçerli tecil faizleri °/o 50 zamlı uygulanmak suretiyle tahsil 
edilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez." 
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Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 15. — 12.4.1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (i) bendi yü

rürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 16. — Bu Kanunun 13 üncü maddesi yayımını izleyen ayın başında, diğer mad

deleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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