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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. -Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, ayçiçeği ve soyanın des
tekleme kapsamı dışında tutulmasının sonuçlanna ilişkin gündem dışı konuş
ması 

2. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununda yapılacak değişikliklere ilişkin gündem dışı konuşması 

3. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Demokrasi Partisinin Ana
yasa Mahkemesi tarafından kapatılması kararma ilişkin gündem dışı konuşma
sı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Eğitim, Bilim, Kültür 
ve Sağlık Komitesinin vaki davetine icabet edecek Parlamento Heyetine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/1464) 
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V.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - Genel Kurulun 17.6.1994 Cuma günü, gerektiğinde, saat 24.00'ten son
ra da çalışmalarını sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 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 
Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlı
ğa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) (S. 
Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

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

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

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı :°139) 

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

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasansı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
sı : 283) 

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) 

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da' Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasansı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 

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: 201) 

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 Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 
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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) 

12. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 

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, 
İmâr, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/137, 1/181,1/52, 1/62) (S, Sayısı: 116) 

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

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

16. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

17. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk -Ceza 
Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Baka
nı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

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

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

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

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

22. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskân ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde 
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu 
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Sayfa 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet 
Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve 
Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü 
Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 222 

23. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 223 

24. - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/616) (S. Sayısı: 606) 223 

25. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 223 

26. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 223 

27. - Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa Komisyonları ra
porları (1/47, 1/57, 1/320) (S. Sayısı: 632) 224 

28. - İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 224 

29. - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/709) (S. 
Sayısı: 684) 224:228 

30. - 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) 228 

31. -Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434SayılıT.C. Emekli San
dığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğru
dan doğruya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı: 339) 228:241 

32. - Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tekli
fi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/65) (S. Sayısı: 594) 241:254 

33.-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider 
Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 
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Sayfa 
Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 659) 254:277 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 280 
A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 280 
1. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, milletvekillerinin yasama do

kunulmazlıklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da-
çe'nin yazılı cevabı (7/3108) 280 

2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, DYP-SHP koalisyonu döne
minde var olduğu iddia edilen yolsuzluklara ve yapılan işlemlere ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3121) 281:282 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevinden alınan Anadolu Üni
versitesi Rektörüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3774) 283 

4.-Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevinden alınan Anadolu Üni
versitesi Rektörüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3777) 284 

5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Pendik-Yahyalar Mahallesi 
İlköğretim Okulunun ihalesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4363) 285 

6. - Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Bakanlık teşkilatında dinsel 
eğilimlere göre uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4375) . 286 

7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'te belediye tarafından 
tespit edilen kaçak inşaatlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/4397) 287 

8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Belediyesinin mahkeme
ye intikal eden uygulamalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/4398) 288 

9. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Libya'da çalışan işçilerin 
sigorta primlerini Türkiye'ye aktarmada karşılaştığı sorunlara ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/4492) 289 

10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, askerlik hizmetinden muaf tutu
lan yurt dışında çalışanlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Göl-
han'ın yazılı cevabı (7/4544) 290 

11. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Aydıncık İlçesi Müftülüğüne 
yabancı bir banka tarafından para yardımı yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı (7/4574) 291:293 

12. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, SSK genel kurulunda 
yaptığı iddia edilen konuşmaya ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/4580) 293:295 

13. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, 29.5.1994 günü Ankara 19 
Mayıs Stadında yapılan maç hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/4620) 295:296 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 16-25 Mayıs 1994 tarihlerinde Londra'da Uluslara

rası Denizcilik Örgütü toplantısına katılan Türk heyetinin arkasında siyasî irade desteği bulunma
ması sebebiyle, Boğazlarla ilgili tüm hükümranlık haklarımızın uluslararası kuruluşlara devredildi
ği iddiasına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin cevap verdi. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının Millî Eğitim Komisyonuna geri verilmesine ilişkin 
Başbakanlık ve; 

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1/9) (S. Sayı
sı : 180), 1 inci ve müteakip maddeleri, yeniden incelenmek üzere, verilen önergelerle birlikte ko
misyona geri verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı, 

Tezkereleri okundu; söz konusu tasarı ile kanun hükmünde kararnamenin İçtüzüğün 89 uncu 
maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere, geri verildikleri bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Sevi gen ve 12 arkadaşının, Refah Partisine mensup belediye 
başkanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı iddialarını araştırmak amacıyla, bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin, gün
demde yerini alacağı ve öngörüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

16.6.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 692 S. Sayılı Yetki Kanunu Tasarısının 48 sa
at geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı
nın 20 inci, 

691 S. Sayılı Yetki Kanunu Tasarısının 21 inci, 
15.6.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 684 S. Sayılı Kanun Tasarısının da 48 saat geç

meden 30 uncu, 
Sırasına alınmalarına; 
Genel Kurulun : 
21 Haziran 1994 Salı, 22 Haziran 1994 Çarşamba ve 23 Haziran 1994 Perşembe günleri 20.00-

24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesine; 
21 Haziran 1994 Salı günü sözlü sorular ve denetim konularını görüşmeyerek kanun tasarı ve 

tekliflerini görüşmesine; 
22 Haziran 1994 Çarşamba günkü birleşimde de sözlü soruları görüşmemesine; 
24 Haziran 1994 Cuma günü de 15.00-19.00 ve 20.00-24.00 saatleri arasında toplanarak ka

nun tasarı ve tekliflerini görüşmesine, 
İlişkin DYP Grubu önerisi kabul edildi. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 
20 nci sırasında bulunan 71, 
21 inci sırasında bulunan 82, 
22 nci sırasında bulunan 139, 
23 üncü sırasında bulunan 134, 
24 üncü sırasında bulunan 283, 
25 inci sırasında bulunan 391, 
26 nci sırasında bulunan 66, 
27 nci sırasında bulunan 201, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
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7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 
10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasında bulunan 394, 
12 nci sırasında bulunan 395, 
13 üncü sırasında bulunan 404, 
15 inci sırasında bulunan 554, 
16 nci sırasında bulunan 606, 
17 nci sırasında bulunan 609, 
18 inci sırasında bulunan 624, 
19 uncu sırasında bulunan 632* 
S. Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve ilgili komisyon raporlarıyla; kanun tasarı ve tek

lifleri ve ilgili komisyon raporları ve; 
9 uncu sırasında bulunan 337, 
14 üncü sırasında bulunan 373, 
S. Sayılı Meclis Soruşturma komisyonları raporlarının, 
Görüşmeleri, komisyon temsilcileri Genel'Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
6 nci sırada bulunan 180 S. Sayılı kanun tasarısı ve ilgili komisyon raporunun görüşmeleri de, 

tasan komisyona verildiğinden 
Ertelendi. 
Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, Kuruluş, 

Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile 
13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı ve 2 Temmuz 1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması 
Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/721) (S. Sayısı: 692), görüşmeleri tamam
landı; yapılan açık oylama sonucunda kabul edilip kanunlaştığı açıklandı. 

Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe, Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın konuşmasında, 
ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfettiği iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

Alınan karar gereğince, 17 Haziran 1994 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 24.00'te 
birleşime son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Kadir Bozkurt İbrahim Halil Çelik 
Sinop Şanlıurfa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Abbas İnceayan 

Bolu 
Kâtip Üye 

. ;—_© . 
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II.-GELEN KÂĞITLAR 

17.6.1994 CUMA 

Tasarılar 
1. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Ta

sarısı (1/722) (Adalet ve Millî Eğitim komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.1994) 
2. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı (1/723) 
(Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.1994) 

3. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek 
Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/724) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.1994) 

Teklifler 
1. - Ordu Milletvekili Hasan Kılıç'ın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayı

lı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun 28 inci 
Maddesinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1121) (Millî Eğitim ve Plan 
ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.6.1994) 

2. - Ordu Milletvekili Hasan Kılıç'ın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1122) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisy^anna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.6.1994) 

3. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; 743 Sayılı Türk Medenî Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1123) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.6.1994) 

4. - istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 10 Arkadaşımn; 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununun 3 
üncü Maddesine Bir Fıkra ilavesi ve Kanuna 3 Adet Geçici Madde ilavesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/1124) (Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.6.1994) 

Rapor 
1. - Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl

ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/706) (S. Sayısı: 685) (Da
ğıtma tarihi: 17.6.1994) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, THY uçağımn Esenboğa Havaalanına inmek 

üzereyken ihmal sonucu düşme tehlikesi adattığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/4687) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.1994) 

2. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, yeni kurulan belediyelerin personel ihtiya
cına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4688) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1994) 
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Meclis Araştırması Önergesi 
1. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 12 arkadaşının, R.P.'ne mensup belediye baş

kanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.1994) 

Geri Alınan Sözlü Soru Önergesi 

1. - İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek, 1.6.1993 tarihinden sonra Başbakan
lıkça yaptırılan kamuoyu araştırmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesini 16.6.1994 tari
hinde geri almıştır. (6/1062) 

© i — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvcküi Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

•' : © — 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1190uncu Birleşimini açıyorum. 
III. -YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. (RP sı

ralarından "içeride 30 kişi var!.." sesleri) 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. - Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, ayçiçeği ve soyanın destekleme kapsamı dı

şında tutulmasının sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündem dışı söz istekleri vardır; üç arkadaşıma söz verece

ğim. 
İlk olarak, ayçiçeği ve soya üretiminin desteklenmesi konusunda, Amasya Milletvekili Sayın 

Cemalettin Gürbüz'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Gürbüz. 
CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başla

madan önce Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Ülkemiz, bugün, büyük miktarda yağlı tohum potansiyeline sahip olmasına rağmen, bu potan

siyeli gereğince değerlendirememektedir. Oysa, nüfus ve yaşam seviyesinin yükselmesine bağlı 
olarak yağ ihtiyacı hızla artmış ve yağ bitkilerinin yetiştirilmesi gereği her geçen gün önem kazan
mıştır. Yılda 500 bin ton bitkisel ham yağ ve 250 bin ton küspe ithal eden Türkiye, dışarıya yılda 
550 milyon dolar döviz ödemektedir. Bunun, zorunlu ve gerekli olup olmadığı gözden geçirilmeli
dir. 

2 milyon tondan fazla ayçiçeği işleme kapasitesine sahip bulunan yağ sanayimiz bu kapa
sitesinin ancak yüzde 40'ını değerlendirebilmektedir. Bu yüzden, yüzde 60 oranında kapasite, 40 
trilyon civarında da katma değer kaybı meydana gelmektedir. 

1985 yılından itibaren destekleme uygulamasına başlanmış, teşviklerle, 1989'da 1 milyon 250 
bin ton üretim gerçekleşmiştir. 1989'dan sonra teşvikler azalmış, buna paralel olarak üretimde de 
düşüş görülmüştür. 1993 yılı itibariyle 550 bin ton civarında rekolte gerçekleştirilmiştir. Oysa, nü
fusa göre, yaklaşık 2 milyon ton üretim yapılması halinde ancak iç tüketim karşılanabilecektir. 

İhtiyaç, daha belirgin olarak bugün kendisini göstermektedir. Buna rağmen, ayçiçeği, destek
leme ve teşvik uygulaması kapsamına alınmamakta, haklı bulmadığımız parasal gerekçeler göste
rilmektedir. 

5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketinin tarımsal destekleme politikası bölümünde, "dünya fi
yatlarının üstünde seyreden destekleme fiyatlan, bazı ürünlerde aşırı ekim alanı genişlemelerine ye 
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üretim fazlası oluşmasına, sonunda yüksek stok maliyetlerine neden olmakta" denmektedir. Bu 
açıklamalarla ilgili olan bir kısım tarım ürünlerine destekleme yapılacağı, ancak ekim alanları sı
nırlaması getirileceği belirtilmektedir. Hükümetimizin bu konuda yaptığı tespit ile ortaya koyduğu 
uygulama arasında uyum bulunduğunu söylemek mümkün değildir. 

Ayçiçeği ve soyanın, birer ikame bitkisi olduğu da düşünüldüğünde, destekleme dışı bırakıl
ması ekonomik ve parasal nedene dayandırılıyorsa, ithalat için yapılan 550 milyon doların ekono
mik değeri hakkında tatmin edici ne söylenebilir; merak ediyorum. 

Üretim planlaması yapan bir kurum oluşturulmalıdır. Üretici ve devlet, hangi ürüne, ne mik
tarda ihtiyaç olduğunu bilmeli, üretim buna göre planlanabilmelidir. O zaman, destekleme ve teş
vikte daha başarılı politikalar uygulanacaktır. 

İçinde bulunduğumuz koşullarda ithaline zorunlu olduğumuz bitkisel yağ ve yem açığımızın 
kapatılmasında; yetiştirilmesinin kolay, verimin ve üretim potansiyelinin yüksek, sanayiinin hazır 
bulunması gibi avantajları nedeniyle, ayçiçeği, gerçekte desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekli 
en elverişli ürün olma özelliğini sürdürmektedir. Teknoloji, fiyat dengeleri ve verim artışının ara
larındaki ilişki iyi ayarlanarak, ekim alanlarında, "ayçiçeği-buğday-şekerpancarı" üçlü münavebe 
sistemi uygulamasının, ülkemiz açısından uygun ve faydalı olduğu görüşü, artık benimsenmelidir. 

Bu arada, destekleme uygulamasında münavebe bitkilerinden birisine daha fazla fiyat verilme
si üst üste ekime neden olmaktadır. Bu yüzden, dikkatli olunmazsa, bilinen birçok sakıncanın do
ğabileceği ve ek malî külfetlere neden olunacağı hatırlanmalıdır. 

Ülkemizde ortalama ayçiçeği yağı tüketimi 500 bin tondur. İthalatın önlenebilmesi için, diğer 
alanlarda yapılacak kullanımla birlikte, 875 bin ton ayçiçeğinin yetiştirilmesi gerektiği tespit edil
miştir. Üretilmesi gereken bu ilave ürün bedeli tutarı 6,4 trilyon liradır. Bu miktar, yalnızca üretim 
fazlası tütün miktarı bedeline eşdeğerdedir. Stok fazlası tütünün depolama ve yakma giderleri, 1 
milyon 800 bin ton ayçiçeğinin üretiminde kullanılan girdilerin karşılığıdır; bü miktar 2 trilyon li
radır. 

Kısacası, üretim fazlası ürünlerin devreden stokları için ödenen miktar, toplam ayçiçeği ihti
yacımız için ödenecek tutarın 2 katından fazladır. Önemli miktardaki döviz kaybına son verip, el
deki olanaklar kullanılarak, ayçiçeği ihraç eden ülke konumuna gelmeliyiz. Bunun için, destekle
me ve teşvik kapsamına ayçiçeğinin de bir an önce alınması zorunludur. 

Seçim bölgem olan Amasya'da 17 bin, Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği Samsun Bölgesi olarak 60 bin ve Türkiye genelinde milyonlarca üreticiyi ilgilendiren bu 
önemli konuya duyarsız kalınmasına rızam yoktur. Bu uygulama devam ederse, birliklerin, kendi 
olanaklarıyla, üreticinin elinde bulunan ayçiçeğini alabilmeleri pek mümkün görünmemektedir. 

Aynı zamanda, üreticilere yönelik çalışmalar da, destek ve teşvikin çekilmesi nedeniyle doğal 
olarak aksayacaktır? Üreticilerimiz, piyasa fiyatının çok altında bedellerle ürünlerini satmak zorun
da kalabilirler. Bunun sonucunda, zaten yeterli olmayan ekim alanları yok olma noktasına gelebi
lir. Hasat mevsimi yaklaşmış bulunduğundan, konunun önemine, Hükümetimizce de önem verile
ceğine olan inancım nedeniyle bu konudaki görüşlerimi buradan aktarmayı uygun buldum. 

Stok fazlası ve ürün imhası söz konusu olan ürünlere ilişkin uygulamalar gözden geçirilerek, 
stopaj kayıplarına da neden olmayan ayçiçeği ve soyadaki devlet desteği sistemi, eskisi gibi sürdü
rülmelidir. Gerekirse, ekimi kısıtlanmış üreticiye, tahminî gelirinin belli oranında ödeme yapılma-
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sı, o alanlarda üreticilerin başka ürünlere yöneltilmeleri suretiyle, daha ekonomik sonuçlar alınabi
lir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Size ek süre veriyorum; konuşmanızı tamamlayın lütfen. 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bütün bu hususlarda yapılacak araştırma ve planlamalara gerek olduğunu düşünüyorum. 
Gereğinin yapılacağı inancıyla, Yüce Meclisi tekrar en derin saygılarımla selamlıyorum. (SHP 

sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 

Gündem dışı konuşmaya Hükümet cevap verecek mi? Vermeyecek. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, usulî bir maruzatım ola
cak... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan bütün insanlara saygı göster

me mükellefiyetimiz var; hele bu, bir milletvekili ve Meclis Başkanvekili ise... Zaman zaman mev
cut müracaatlardan rahatsız olduğunuzu biliyoruz; ama, herkes, nasıl ki bu saygıyı göstermek zo-
rundaysa, siz de, Türkiye Büyük Millet Meclisine, milletvekillerine, Türk Milletine ve hukuka say
gı göstermek zorundasınız. , 

Biraz önce, herkesin gözü önünde, 30 kişiyle "ekseriyetimiz vardır" diye Meclisi açtınız. Son
ra, gecenin ilerleyen saatlerinde meydana gelebilecek hadiselerden dolayı üzülmenizi istemeyiz; 
ama, bu kadar alenî bir hadisenin her defasında zatı âlinizden neşet ettiğini de hatırlatmak istiyo
rum... 

BAŞKAN - Sayın Milletvekili, bakın, burada siz haksızsınız. 58 inci madde açık. Yani, bura
da 30 kişi olup olmadığına siz karar veremezsiniz; ben kürsüden görüyorum. Kaldı ki, bu, bir gün
dem dışı konuşma... Zaten, burada bir oylamaya geçildiği zaman çoğunluk aranıyor. Burada, her 
zaman, aslında, yoklama yapıldığı zaman, Meclis "150 kişi vardır" kanaatiyle açılıyor. Ben de, 
baktım, arkadaşlar giriyorlar, çıkıyorlar; Meclisi açtım. Bunda bir usulsüzlük yok. Siz, burada, za
ten, herhangi bir şeyin oylaması yapıldığı zaman karar yetersayısı istiyorsunuz, yoklama istiyorsu
nuz ve karar yetersayısı ve yoklama istediğiniz zaman, yanımızdaki Divan Kâtipleri arkadaşlarımı
zı sayıyor. Şimdi, normal, rutin bir çalışmaya başladık. Normal oylamaya geçtiğimiz zaman, zaten 
siz, salonda çoğunluk olup olmadığı konusunda karar yetersayısı ve yoklama istiyorsunuz. Yani, 
bunu da size yakıştıramadım. Burada Meclisin doğru dürüst çalışmasını sağlamak, gerçekten, Mec
lis Başkanvekilinin görevidir. Ben, kendi kanaatime göre çoğunluğun olduğuna karar verdim ve 
Meclisi açtım ve ilk defa da itiraz ediyorsunuz... Lütfen oturur musunuz!.. Size söz de vermedim, 
lütfen oturur musunuz!.. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Lütfen oturun! Siz, söyleyeceğinizi söylediniz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bana sataştınız... 

BAŞKAN - Hayır, ben size sataşmadım. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bana sataştınız Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Lütfen oturur musunuz! Meclisin çalışmalarını engellemeyin, lütfen... Rica edi
yorum... Grup Başkanvekilisiniz... Buyurun... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Ben, Grup Başkanvekiliyim, sizden de ge
rekli saygıyı beklemek hakkımız. 

BAŞKAN - Efendim, siz bana bir şey sordunuz, ben de size cevap verdim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Cevap vermediniz efendim. 
BAŞKAN - Verdim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Ben, sizden zaten cevap beklemedim ki... 
BAŞKAN - Cevap beklemediğinize göre, o zaman niye konuşuyorsunuz?! 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Ben, yaptığınız hareketin yanlışlığını size 
hatırlatıyorum... 

BAŞKAN - Hayır, benim hareketimde yanlışlık yok. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sizin hareketiniz yanlış Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Siz, hangi gün bu Meclis salonunda 150 kişi... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bakın, sizin, daha şimdiden Meclisi ne ha
le getirdiğiniz belli. Yoklama yapmaya başladınız ve 30 kişiyle "ekseriyet var" dediniz. 

BAŞKAN - Efendim, 30 kişide bırakmadım. . . • 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Siz, bugün bu çalışmaları yürütemezsiniz... 
BAŞKAN - O, sizin takdirinize bağlı değil. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Ben, size saygı gösteren bir milletvekili gi

bi. 

BAŞKAN - Sayın Sungurlu, lütfen oturur musunuz! Lütfen oturur musunuz diyorum! 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - O benim bileceğim iş efendim. 
BAŞKAN - Yani, Mecliste herkes kendi bildiği gibi mi hareket edecek?! Lütfen oturur musu

nuz... Rica ediyorum... (ANAP sıralarından, "sen oradan bağırma" sesleri, gürültüler) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, lütfen oturur musunuz!.. Siz konuşmanızı yaptınız. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, mikrofon üstünlüğünüze da

yanarak, lütfen ölçü dışı konuşmayınız. Size ve Meclisimize saygımız var. Hiçbir zaman usul dışı 
söz söylemedim; ancak, siz "30 kişiyle ekseriyet vardır" derken, hakkımızı suiistimal ettiniz. Bu
nu da hatırlatıyoruz. Bundan sonra kelimelerinizi dikkatli seçiniz; bize karşı, bizim size kullandı
ğımız üslubun dışına çıkmaya hakkınız yok. (ANAP sıralarından "yoklama istiyoruz" sesleri) 

BAŞKAN- Efendim, yoklamayı neye göre istiyorsunuz?.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Siz, 30 kişiyle ekseriyet var diyemezsiniz; 

yoklama istiyoruz Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, neye göre istiyorsunuz? Yoklama, 58 inci maddeye göre... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Yoklama istiyoruz... 
BAŞKAN - Bakın, siz Grup Başkanvekilisiniz; lütfen beni dinler misiniz... İçtüzüğün 58 inci 

maddesine göre, işaretle oylaması yapılan işlerde... 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Tamam, o zaman isteyeceğiz... 

BAŞKAN - Efendim, isteyin... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - O zaman isteyeceğiz. 

BAŞKAN - Efendim, isteyin... Yani, niye rahatsız oluyorsunuz?.. Her zaman, ilk açılışta... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, daha size cevap vermeyece

ğim; ne söylerseniz söyleyin. 

BAŞKAN - Efendim, isterseniz cevap vermeyin; ama konuşmanızın da cevabını alın. Şimdi, 
her zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, İçtüzüğün 58 inci maddesine göre 
yoklamaya başlanır; ama Başkan Mecliste çoğunluğun olduğuna kanaat getirirse, birleşimi açar... 
(ANAP sıralarından "var mı Sayın Başkan?!" sesleri) 

Efendim, tamam, artık konuşmayalım. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Başkan, lütfen terbiyeli olun! 
BAŞKAN - Efendim, yoklama istemek, Meclisin sayısını kontrol etmek sizin doğal hakkınız. 

2. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda yapı
lacak değişikliklere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN - İkinci sözü, son günlerde tartışmaya açılan 506 sayılı Kanunun değişikliğiyle il
gili olarak kamuoyunda beliren tepkiler hakkında, gündem dışı, Rize Milletvekili Sayın Ahmet Ka
bil'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Kabil. 
AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde tartışmaya açılan, 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda değişiklik yapacak taslak hakkında görüşlerimi arz etmek 
için huzurunuzdayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Yasada öngörülen değişiklikle, işçilerimizin emeklilik haklarını elde etmede son derece ağır 
ve zor koşullar getirilmekte, hastalık sigortası ve malullük sigortasından yararlanma şartları ağır
laştırılmadadır. Kamu kuruluşlarının Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarını tahkim eden, 
özel sektörün gecikme zamlarını ve faizlerini affeden Hükümet, işçilerden kesilen primleri tahsil 
edemeyen, rant tesislerini yok pahasına ucuz kiraya veren SSK, işçileri suçlu görmek istemektedir. 

Yasa tasarısında öngörülen değişikliklerden biri, hastalık sigortasından yararlanmak için ge
rekli olan 120 günlük prim ödeme gün sayısının 240 güne çıkarılmasıdır. Bu değişiklikler yürürlü
ğe girerse, sadece Tek Gıda-İş'e bağlı çay işletmeleri sanayiinde çalışmakta olan 35 bin, Tekelde 
çalışan 25 bin işçimiz ve eş ve çocukları, hastalık sigortasından yararlanamayacaklardır. Bu durum
daki işçi sayısı, Türkiye çapında, 200 binin üzerindedir; çünkü, bunların yılda prim ödeme gün sa
yısı 120 ila 140 gün arasındadır. Bölgede çaya verilen fiyatla çay gelirini bitirdiniz, hiç olmazsa 
çalışan işçilerimizin sosyal haklarını ellerinden almayın. 

Yine, Başbakanlığa gönderilen yasa taslağına göre, emekli olabilmek için gerekli 5 000 işgü
nü şartı, kadınlar için 7 200'e, erkekler için ise 9 000 işgününe çıkmaktadır. Ayrıca, bu tasarı emek
lilik yaş haddini de yükseltmektedir. Bütün bunlar, âdeta işçilerimize verilmiş bir ceza, işçilerimi
ze reva görülen bir adaletsizliktir. 

Devletin sosyal olma niteliğiyle bağdaşmayan bu tasarı, geçici işçilerin maluliyet aylığından 
yararlanma şartlarını da yok etmiştir; çünkü, bu mevsimlik işçilerimizin gerekli olan 3 600 günlük 
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primi ödeyebilmek için otuz yıl gibi bir süre çalışması gerekiyor. Demokrasi adına ülkeyi yönet
meye talip Hükümetin, işçilerimize bu cezayı reva görmesi şaşırtıcıdır. 

Türkiye gibi, işsizliğin yüzde 20'lerin üzerine çıktığı, yılda yüzde 2,2'lik bir hızlı nüfus artı
şıyla her yıl yaklaşık 700 bin civarında kişinin işgücüne dahil olduğu ülkemizde, artık mevsimlik 
işçilerin emekli olması bir hayal olmuştur. O halde, bu işçiler, hastalık sigortasından ye malullük 
aylığından istifade edemiyor ve emekli olamıyorsa, neden sigorta primlerini ödesinler. 

Ayrıca, hazırlanan tasarının 1 inci maddesi, 506 sayılı Kanunun 32 nci maddesini değiştirerek, 
180 günlük bir staj süresi de getirmektedir. Halbuki, bir işçi işe girdiği günden itibaren, herhangi 
bir staj süresi aranmaksızın, muayene ve tedavi olmalıdır. 

İşçilerimizin feryatlarını her gün gazetelerden de okuyorsunuzdur. İşte, dünkü bir gazetede, 
"işçi ateş püskürüyor" başlığı altında reaksiyonlarını şöyle ortaya koymuşlardır : 

"Her gün işten atılma korkusu içinde, yıllarca işyerlerinde, tezgâh başlarında emek vermiş, 
ömür tüketmiş bizlerin emeklilik hakkımızı gasp etmelerini asla kabul etmiyoruz. Bizler, emekli
lik hakkımızı makine başlarında, ölüm korkusuyla, sakat kalma ve işten atılma korkusuyla 20 yıl
da, 25 yılda kazanıyoruz. Lütfen, ellerinizi emeklilik hakkımızdan çekin, ellerinizi vicdanınıza ko
yun" diyorlar. 

Değerli milletvekilleri, demir-çelik işçilerinin 227 milyar liralık ikramiye alacakları aylardır 
ödenmiyor. Ben, buradan Hükümete sesleniyorum : Bırakın işçilerimizin sosyal haklarından, alın 
terinden tasarruf etmeyi, siz işçilerimizi, memurlarımızı, halkımızı tasarrufa ve fedakârlığa çağıran 
Sayın Başbakanın çifte vatandaşlığı olduğu Amerika'da, son iki yılda yapmakta olduğu yatırımla
rı denetleyin. 

Bugünkü gazetelere bir bakın; birisinde şöyle yazıyor: "İşte, Çiller'in Amerika Birleşik Dev
letlerindeki serveti. Başbakan ve eşinin, Amerika Birleşik Devletlerinde sessiz sedasız satın aldık
ları milyonlarca dolarlık gayrimenkulleri açıklıyoruz..." 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Nereden bulmuş?.. 

AHMET KABİL (Devamla) - İşte, gazeteyi herkes bir daha görsün. 
Amerika Birleşik Devletlerine, ceplerinde yalnız 200 dolarla okumaya gittiklerini söyleyen 

Çiller çiftinin, bu ülkede bugün sahip oldukları servet 7 milyon doları aşmıştır. Türkiye'deki gay
rimenkulleri, Boğazdaki villaları, Boğazdaki kat karşılığı verdiği arsaları da dahil etmek suretiyle, 
son iki yılda Türkiye Cumhuriyeti Devletine verdikleri vergi nedir? Bunu, bu kürsüden ilgili Sayın 
Bakana soruyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Efe'nin mi, Efe'nin mi?.. 
AHMET KABİL (Devamla) - Hepsi sorulsun. 
Sayın Hükümetin, yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmeden, bu değişikliği yap

madan, işçilerimizin durumlarını bir defa daha düşüneceğini ümit ediyor, Yüce Meclise tekrar say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kabil. 
Gündem dışı konuşmaya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Hükümet yok ki, bakan olsun... 
3. - Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Demokrasi Partisinin Anayasa Mahkemesi ta

rafından kapatılması kararına ilişkin gündem dışı konuşması 

- 2 1 3 -



T.B.M.M. B : 119 17 .6 .1994 O : 1 

BAŞKAN - Üçüncü gündem dışı söz hakkı, Diyarbakır Milletvekili Sayın Sedat Yurtdaş'a, 
parlamentolar ve çoğulcu demokratik rejimin güncel sorunlarına ilişkin olarak verilmiştir. 

Buyurun efendim. 
SEDAT YURTDAŞ (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; parlamenter çoğulcu 

demokratik sistemin güncel sorunlarına ilişkin olarak tarafıma gündem dışı söz verilmiş bulunulu
yor. Bu vesileyle sizlere hitap ederken, hepinize saygılar sunuyorum. 

Bildiğiniz üzere, Anayasa Mahkemesi, 16 Haziran 1994 günü, on saat gibi, tarihinde görülme- ' 
miş ya da ender görülen bir oturum maratonu sonucunda, Demokrasi Partisini kapatma kararıyla 
birlikte, aralarında ben ve Sayın Sadak'ın da bulunduğu 13 milletvekilinin milletvekilliğinin düşü
rülmesine de karar vermiş bulunuyor. 

Bu kararın dayanağı, bir cuntanın ürünü olan ve toplumun ve siyasal partilerin bütününün ke
sinlikle karşı olduklarını bıktınrcasına deklare ettikleri 1982 Anayasasıdır. Yani, kararın dayanağı, 
bir deli gömleğidir. Bu nedenle, günümüz toplumsal, siyasal, sosyal gerçekliklerine, tıpkı içinde 
yer alan pek çok kuralı gibi fersah fersah uzak düşen bir düzenlemedir. 

Bu kararın anlamı, kendine, bütün engellemelere, soruşturmalara, fezlekelere, risklere rağmen 
"Kürdüm" diyen, Kürtlerin demokratik hak ve özgürlüklerini, parlamenter zeminde, demokratik, 
siyasal yöntemlerle ve barışçıl, tartışmacı ve iknacı araçlarla savunan temsilcilerinin Parlamento dı
şına itilerek seçme, seçilme ve temsil etme haklarının elinden alınmasıdır. 

Bugün, Diyarbakır'ın, Şırnak'ın, Muş'un, Siirt'in, Van'ın ve diğer bazı şehirlerin seçmenleri
nin önemli bir bölümünün temsilcisi bu Parlamentodan dışarı atılmış bulunmaktadır. Oysaki, meş
ruiyetin kaynağı temsildir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin kararı hukukî dayanaktan yoksundur; tamemen 
siyasal tercihlere göre şekillenmiştir. Şöyle ki: Karârın, davanın açılma nedeni olan konuşmaların 
DGM'deki yargılaması sürerken verilmiş olması nedeniyle, yani kararın sonucunda direkt olarak 
etkilenen biz milletvekillerine dayandırılan hiçbir neden olmamasına rağmen, kararın sonuçlan 
bizlerin şahsında ortaya çıkmıştır; Türkiye Büyük Millet Meclisinde Partilcrarası Anayasa Değişik
liği Komisyonunun hazırladığı ve benim de içinde yer almış olduğum, Anayasa Mahkemesinin, si
yasî partileri kapatmaya ilişkin davalarının duruşmalı yapılacağı 149 uncu maddenin değiştirilme
siyle, milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen 84 üncü maddenin, iki yıl önceden kabul edilen ve 
bugün üzerinde mutabakata varılan değişiklikleri gündemdeyken yapılmış olması; kararın, zorun
lu bir ara seçim koşullarını ortadan kaldırmaya matuf bir sayı kaygısıyla verilmiş olması, yani üye 
olmadıkları hukuken ispatlanamayan 4 milletvekilinin ismen zikredilmek suretiyle ayrı tutularak 
siyasal eğilimi yansıtmış olması nedenleri gibi. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye gibi, siyasal dengeleri oynak bir ülkede, böylesine ağır sonuçla
ra maruz kalmış olmak, çok istisnaî bir durum teşkil etmez; bunu biliyoruz, işte Yassıada, işte Zin-
cirbozan, işte Sayın Menderes, işte Sayın Cindoruk, işte Sayın Demirel... Bu anlamda, bu sonuçla
rın bizi fazlasıyla şaşırttığını sanmayınız. Zira, en küçük demokratik mevzilerin, mücadele ve be
del karşılığında ahndığını bilecek kadar, örnekleri bu Parlamentoda dahi yaşadık. Nitekim 2 Mart
ta, henüz savunmalarını tamamlamadan gözaltına alınan arkadaşlarımızın durumu ortadadır. Bizim 
için kararın gerekçeli olarak Resmî Gazetede yayımlandıktan ve Meclis Başkanlığına tebliğ edil
dikten sonra hüküm doğuracağı konusunda varılmış bulunan noktaya, arkadaşlarımızın -Sayın Cin
doruk başta olmak üzere- pek çok parlamenterin mücadelesi sonucunda ulaşılmıştır. Bu nedenledir 
ki, 2 Mart tarihinde yaşanan rezalete, şu ana kadar yaşayarak tanık olmadık. 
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Bu Meclis, bu her açıdan tahripkâr olan kararı, aysberk olan bizler üzerinde ortaya çıkan kıs
mı da dahil olmak üzere, kaldırmak yükümlülüğü altındadır. Yükün esas ağırlığı da, Parlamentoda 
grubu bulunan dört siyasî partidedir. Tarihin, bu dört siyâsî parti üzerinde sorgulayıcı olacağından 
hiç kimse kuşku duymamalıdır. Daha birkaç gün önce 12 Mart Belgeselinde hep birlikte izledik; 
idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının hesabını Sayın Demirel ekranlarda veremedi. Kaldı ki, 
siyaset dışında yöntemi; tartışmadan, sözden ve iknadan başka hiçbir aracı olmayan bizlerin, yarın 
hiç kimseye bunun hesabını veremeyeceğini bilmelisiniz. Zira, bizim için de talep edilen, 125 inci 
maddedeki idamdır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa değişikliğiyle ilgili komisyonda katıldığım son toplantıda; ya
ni, iki gün önceki toplantıda, ANAP, parti olarak, o güne kadar izlemediği, siyasal ihtiyaçlarına 
denk düşmeyen yeni bir politik taktiği, her nedense tercih ederek, 84 üncü madde konusunda par
tilerin askıya aldığını ilan ederek çark etti. Yine, Refah Partisi -değişik nedenlerle de kaynaklansa-
aynı sonuca hizmet eden bir şekilde 84 üncü maddenin, paketin mutlak ortaklığı, bir niteliği konu
sunda hareket ettiği için, sonuç itibariyle çark etti; yani, bizim siyasal mirasımızın bu şekilde hiç 
edileceği sanılıyorsa; yanılıyorlar. 

Bu itibarla, taktik olarak, bugün farklı bir davranış sergilense de; DYP, SHP, ANAP, RP, bir 
toplumsal kambur olarak şekillenen bu kararın sonuçlarını ortadan kaldırmak zorundadırlar. Parla
menter çoğulcu, demokratik sistemi gerçek anlamda yerleştirmenin, toplumda barış, huzur, gönül
lü beraberliğe dayalı gerçek eşitliği sağlamanın 'var olmazsa olmaz' koşulu, gerçek anlamda tem
silin, bu Parlamentoda sağlanmasıdır. Bu gelişmeyle bu temsil gölgelenmiştir. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DEP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yurttaş. 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER' 
1. - Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Eğitim, Bilim, Kültür ve Sağlık Komitesinin 

vaki davetine icabet edecek Parlamento Heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1464) 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Vefa Tanır başkanlığındaki bir Parlamento 
Heyetimizin Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Eğitim, Bilim, Kültür ve Sağlık Komi
tesinin vaki davetine icabetle, 20-27 Haziran 1994 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyetini ziya
reti hususu Genel Kurulun 31 Mayıs 1994 tarihli 108 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı Ka
nunun 2 nci Maddesi uyarınca Siyasî Parti Gruplarınca isimleri bildirilen milletvekillerimiz Genel 
Kurulun bilgisine sunulur. 

* Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Vefa Tanır : Başkanvekili 
Mehmet Nedim Budak : Ankara 
Hasan Çakır : Antalya 
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Melih Papuçcuoğlu : Balıkesir 
•_ Abbas Inceayan : Bolu 

Salih Sümer : Diyarbakır 
Ahmet Cemil Tunç : Elazığ ' 
Mehmet Özkaya : Gaziantep 
Ali Günaydın : Konya 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

V-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun 17.6.1994 Cuma günü gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalarını 

sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN - Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 

No.: 143 ' Tarihi: 17.6.1994 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 31, 32 

ve 33 üncü sıralarında yer alan Kanun Teklifleri ile Kanun tasarılarının görüşmelerinin bugünkü 
Birleşimde tamamlanabilmesini temin bakımından Genel Kurulun 17.6.1994 Cuma günü gerekti
ğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalarını sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Da
nışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Yasin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
İhsan Saraçlar Mahmut Oltan Sungurlu 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Temsilcisi 
Nihat Matkap Ali Oğuz 

BAŞKAN - Öneri üzerinde söz isteyen sayın üye var mı? Yok. 

III.-YOKLAMA 
(ANAP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, yoklama istiyoruz efendim. 

BAŞKAN - İşaretle oylamaya geçildiği sırada, ANAP Grup Başkanvekili Sayın Sungurlu -
Danışma Kurulu kararında da imzası var- Sayın Seçkiner, Sayın Keçeciler, Sayın Örüç, Sayın İnan, 
Sayın Yürür, Sayın Bulut, Sayın Bedirhanoğlu, Sayın Elmas ve Sayın Pehlivanlı ayağa kalkmak 
suretiyle yoklama istemişlerdir. 

Yoklama istemek hakkınız. Yalnız, rica ediyorum ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı al
tına gelen arkadaşların İçtüzüğü iyi okumalarını, ne zaman, nerede yoklama isteyeceklerini bilme
lerini istiyorum. 
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MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Biz onu çok iyi biliyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Seçkiner, siz de İdare Amirisiniz; sizin göreviniz, Meclis çalışmalarını en
gellemek değil, Meclisi çalıştırmaktır. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Biz de çalıştırmak istiyoruz. 

BAŞKAN - Bu Meclisi çalıştırmak, hem muhalefetin hem de iktidarın görevidir. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Hem de Başkanın görevidir. 

BAŞKAN - Yani, bu Meclisi hem muhalefet çalıştırabilir hem de iktidar. Eğer iktidar çalıştır-
mıyorsa, muhalefet gelsin çalıştırsın ve kendi istekleri doğrultusunda kanun çıkarsın. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sağlıklı çalıştırmak için uğraşıyoruz, sağlıklı çalıştırmak için. 

BAŞKAN - Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere devam ediyoruz. 

V. - ÖNERİLER (Devam) 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam) 
.1. - Genel Kurulun 17,6.1994 Cuma günü gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalarım 

sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi (Devam) 
BAŞKAN-Öneriyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 

No.: 143 Tarihi: 17.6.1994 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 31, 32 

ve 33 üncü sıralarında yer alan kanun teklifleri ile kanun tasarısının görüşmelerinin bugünkü Bir
leşimde tamamlanabilmesini temin bakımından Genel'Kurulun 17.6.1994 Cuma günü gerektiğin
de saat 24.00'ten sonra da çalışmalarını sürdürmesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

Yasin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
İhsan Saraçlar Mahmut Oltan Sungurlu 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Temsilcisi 
Nihat Matkap Ali Oğuz 

BAŞKAN -Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz : 
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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 Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi 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) 

BAŞKAN - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Bütçe ve Plan komisyonu Raporunun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlayacağız. 

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 Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine 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 Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 134) 

BAŞKAN - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. ' . 
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6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğluve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse 'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

7. - // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi 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 Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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 ye Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
nun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasmda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, takip edemedik, 29 uncu sırada mısınız? 
BAŞKAN - Efendim, gündemde 28 inci sırada; yanrn kalan işler. Şimdi tekrar 2 nci sıraya dö

nüyoruz. \ 

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) 
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BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı 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 Raporunun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

11. - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknolojiye Ticaret Komisyonu Rapo
ru (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonu Raporunun görüşmelerine 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 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
porunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. ' 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) - Komisyon var. 
BAŞKAN - Varsa var, yoksa yok... Var mı Komisyon?.. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) - Komisyon var, Hükümet yok. 

BAŞKAN - Varsa, buyurun geçin yerinize. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) - Ne bağırıyorsun? 
BAŞKAN - Ne diye bağırıyorum; yerinden, "var" diyorsun... 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) - Ne bağırıyorsun, böyle Başkanlık olur mu? 
BAŞKAN - Senden mi öğreneceğim Başkanlığı? 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) - Bağırmaya hakkın yok. 
BAŞKAN - Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Ayıp oluyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, buradan soruyorum, "Komisyon burada ise, buyursun yerine" diyorum. 

Yani, benim bir kabahatim yok ki. Komisyon burada ise, yerine geçecek. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, Meclisin çalışmalarını engelliyorsunuz. 

BAŞKAN - Lütfen... Rica ediyorum, şu gündemi okumama müsaade edin. 
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ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) - Yani, bu tutumunuzla Meclis çalışmalarını engelliyorsunuz. 

BAŞKAN - Ben, bunları sizden öğrenecek değilim, lütfen yerinize oturur musunuz... 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) - Görünüm ortada efendim. 

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 (11137, 1/181,1/52, 1/62) 
(S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile ilgili Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine 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 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyacağız; ancak, komisyon 
bunu geri almış bulunmaktadır. 

75. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(11199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlarının 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 Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,1/505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

17. -Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfi işlemleriy
le Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddeleri-
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ne Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9111) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN - (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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 Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine 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 Hakkın
da 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
22.- Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan 'dan Ülkemize Gelen 

Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutjullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
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Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyon Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

23. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununu Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (11574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu nun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

24. - Ceza İnfaz Kurumları ile 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 Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine 
başlıyoruz. , 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin 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) 

BAŞKAN - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ile bu konudaki Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

26. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491Sayılı Kanun Hükmünde 
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 491 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) - Hükümet burada Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Burası oyuncak değil; burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Lütfen... Hükümetin 
nerede olduğunu sormadım, ben, önce Komisyonu sordum. İçtüzüğü biliyorsunuz, öncelik komis
yona ait. Komisyon bulunursa hükümeti sorarım. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) - Ben de Hükümetin burada olduğunu söyle
dim size. 

27.- Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 474 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa 
komisyonları raporları (1147, 1157, 11320) (S. Sayısı: 632) 

BAŞKAN - Dışişleri Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ile bu konudaki Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. , 

Ertelenmiştir. 
28. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dâir Yetki Ka

nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 691) 
BAŞKAN - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 

Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
29. - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/709) (S. Sayısı: 684) (1) 
BAŞKAN - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. ' 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Okunmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından "sıra sayısı 
kaç" sesleri) 

Sıra sayısı 684 
Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddele

re geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 4.2.1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata aşağıdaki 

ek madde eklenmiştir. 
(1) 684 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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"EK MADDE 1. - İlçe idare kurullarının bu Kanun hükümlerine göre verdikleri kararlar, ka
rarın türüne göre itirazen veya kendiliğinden o ilçenin bağlı bulunduğu bölge idare mahkemesi ta
rafından ikinci derecede incelenerek karara bağlanır." 

BAŞKAN -Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 

Şahsı adına, Sayın Hüseyin Erdal söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Erdal. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanunu Muvakkata Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci mad-
desi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlar, bu Memurin Muhakematı Kanunundan hepimiz şikâyetçiyiz; ama, yıllar
dan beri bu konu gündeme gelip de düzeltilmedi ve bu Kanun, 1914 ve 1915 yıllarına dayanmak
tadır. 

Bir devlet memuru, herhangi bir vatandaş tarafından, "Bu devlet memuru yolsuzluk yaptı, 
usulsüzlük yaptı" denerek şikâyet ediliyor; ancak, il ve ilçe yönetim kurulu kararıyla, hatta siyasî 
kararla suçlu da olsa, "suçlu değil" diye bu devlet memuru affediliyor. Başka şikâyet mercii olma
dığı için vatandaş, bu şikâyetinden vazgeçiyor ve bu şekilde usulsüzlükler, yolsuzluklar, rüşvetler 
diz boyu oluyor. 

Bu olayı bizzat ben şahsımda yaşadım. Kanunsuz iş yapan bir belediye başkanını şikâyet et
tim. Bu şikâyetim il yönetim kuruluna geldi. İl yönetim kurulundaki görevli arkadaşların çoğu si
yasî parti mensubu, hatta -hiç söylemek istemiyorum- birisi şu anda bir partinin milletvekili, kür
süye çıkar, çok ciddî ciddî de konuşur. Müfettiş raporunda, bu işlemi yapan belediye başkanın suç
lu olduğu tespit edildiği halde, il idare kurulu, "Bunun suçu yoktur" diye lüzumu muhakeme kara
rı almadan, menî muhakeme kararı alıyor. Bu karar, daha sonra Danıştaya gidiyor. Aslında, bölge 
idare mahkemesini vermek yanlıştır. Danıştay, incelemesinden sonra, "Bu şikâyetçi haklıdır, bu be
lediye başkanı suç işlemiştir. Türk Ceza Kanununun 130 uncu maddesine göre şu kadar ceza veril
mesi lazım; ancak zaman aşımına uğradığı için takibat yapamıyoruz" diyor. 

Siz şimdi bu tasarıyla, bunu Danıştaydan alıyorsunuz bölge idare mahkemesine veriyorsunuz. 
Bölge idare mahkemesi için bir şey demiyorum; ancak, Danıştay daha ciddî idi. Bu kararı kaldır
manız lazım; şikâyet üzerine savcılık, doğrudan doğruya araştırma, soruşturma yapsın, doğrudan 
doğruya mahkemeye gitsin, mahkemeden aklansın. Yani, il idare kurulunun, ilçe idare kurulunun 
kararlan bölge idare mahkemesine gidecek, dolayısıyla bölge idare mahkemesi ilçe idare kurulu 
kararının tesiri altında kalacak. 

Şikâyet edilen devlet memurunun doğrudan doğruya mahkemeye gitmesini neden istemiyor
sunuz? İşte İstanbul'da meydana gelen İSKİ yolsuzluğu... Sırf bu Meni Muhakeme Kanunundan 
dolayı, şikâyet edilen memurların birçokları mahkemeye gönderilememiş; birçok şikâyetler yerin
de kalmış, ileri gidememiş, suçlu oldukları halde devlet memurlarına ceza verilemediği için, hepi
mizin şikâyet ettiği rüşvetler, usulsüzlükler, yolsuzluklar yapılmaktadır ve bu kanunun değişmesiy
le de hiçbir şey olmaz. Yani siz, bölge idare mahkemesine vermekle neyi kurtarıyorsunuz? O ba
kımdan, bu tasarı, aslında yanlış düzenlenmiştir. Nasıl olması lazımdı? Şikâyet edilen her memur, 
savcılığa gidecek, ifadesini verecek, savcılık lüzum görürse, mahkemeye sevk edilecek, suçu var-
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sa cezasını çekecek. Yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben, çok iyi bir kanun tasarısı hazırlanmış 
zannettim; fakat, ilçe idare kurulunun kararını idare mahkemesine gönderiyorsunuz. İlçe idare ku
rulunun karan zaten siyasîdir; çünkü, o gün idare kurulunun başkanı olan kaymakam, diğer müdür-
lar filan iktidarın mecburen emrindedir; yani şikâyetçi olan vatandaşın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Erdal, cümlenizi bağlar mısınız lütfen... 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Bağlıyorum. 

Şikâyet eden vatandaşın isteği üzerine işlem yapmaz, maalesef idarenin isteği şeklinde işlem 
yapar. Bu bakımdan bu madda bence yanlış düzenlenmiş; ne bölge idare mahkemesine gidecek, ne 
Danıştaya; doğrudan doğruya savcılığa ve mahkemeye gitmesi lazım; ama, maalesef madde yanlış 
düzenlenmiş. Şahsen, bunu tasvip etmiyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Özsoy, buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 684 sıra sayılı 
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı üzerinde şahsî görüşlerimi açıklamak için söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sözlerime başlamadan evvel, benden evvel konuşan milletvekili arkadaşımın, belki sürçüli
sanla söylemiş olduğu bir görüşünü düzeltmek istiyorum. 

Memurin muhakematı yapan il ve ilçe idare heyetleri herhangi bir parti kuruluşu değildir, si
yasî de değildir; devletin kaymakamı veya valisi başkanlığında toplanan daire müdürlerinden mü
teşekkil bir heyettir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Şahsen yaşadım; başımdan geçen olayı söyledim... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Orada herhangi bir partinin belki baskısı olabilirve-
ya sizin söylediğiniz gibi, herhangi bir siyasî taraf tutma olabilir; ama, hepsini bu şekilde görmek 
mümkün değildir, aynı terazide tartmak mümkün değildir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Ben, şahsen, Ankara'da yaşadım. 

BAŞKAN - Sayın Erdal, lütfen susar mısınız... Siz konuştunuz, arkadaş da fikrini söylüyor. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - İlçe idare kurullarının aldığı kararlar -yine aynı ka
nun gereğince- il idare kurullarına gider. Sayın Bakandan şunu öğrenmek istiyoruz. Acaba, bu 
maddeyle il idare kurulları devreden mi çıkarılmaktadır? 

İkincisi; zaten il idare kurullarınca alınan kararlar, menî muhakemeler otomatikman Danışta
ya gitmektedir. Menî muhakemesine karar verilenler Danıştaya muhakemesine karar verilenler de 
savcılığa intikal etmektedir. Burada benim anlamak istediğim şudur : İtirazların veya tasdikin gi
deceği yer il idare heyeti olacağı yerde, ilçenin bağlı bulunduğu bölge mahkemeleri midir? Neden 
buna lüzum görülmüş? Onu anlamak istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum; 

- 2 2 6 -



T.B.M.M. B:119 17. 6.1994 0 : 1 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 

Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Söz istiyorum. 

BAŞKAN - Söz mü istiyorsunuz Sayın Erdal? Yalnız maddeyle ilgili konuşturacağım; 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Ne münasebet? Ne biliyorsun ne konuşacağımı?.. 

BAŞKAN - "Yayımı tarihinde yürürlüğe girer" diyor. Ne var yani?.. 

Buyurun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; görüşülmekte olan kanun 

tasarısının 2 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla se- -
lamlıyorum. 

Maddede "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer" deniyor. Ben aslında, bu tasarıya ve bu 
maddeye karşı olduğumu söylemek istiyorum. 

Benden önce, 1 inci madde üzerinde konuşan Anavatan Partisine mensup arkadaşımız bir ya
nılgıya düşüyor ve "Yani, ilçe idare kurulu, il idare kurulu partili mi?" diyor. 

Arkadaşlar... 

BAŞKAN - Sayın Erdal, burada "yayımı hangi tarihte olsun?" konusuyla ilgili konuşun lüt
fen. Bu kürsüye çıkınca konuyla ilgili konuşun. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Efendim, yayımı değil; ben bu tasarıya karşıyım, karşı oldu
ğumu söylüyorum. 

BAŞKAN - Tasarının 1 inci maddesi geçti. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Hayır, yani yayımı kaldırılırsa, o zaman kanun da yürümez. 
O bakımdan, "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer" değil, aslında bence bu kanunun yürür
lüğe girmemesi lazım, yeniden değişiklik yapılması lazım. 

Yine, ısrar ediyorum; bir memur hakkında tahkikat isteniyorsa, savcılık bu tahkikatı yapsın, o 
lüzumu muhakeme kararı versin; ne bölge idare mahkemesi, ne de Danıştay ilçe idare kurulundan 
sonra bakmasın. Çünkü, ilçe idare kurulunda verilen karar siyasî oluyor. O bakımdan, yine benden 
önce konuşan arkadaşa, bu işin içinde olduğum için söylüyorum; vatandaşın şikâyeti yerinde gö
rülmediği için, bir daha kimse şikâyet etmiyor. Dolayısıyla, bir de şikâyet eden vatandaş mağdur 
oluyor. Onun için, bence, 2 nci maddenin, daha geç; yani yayımı tarihinde değil, 6 ay sonra yürür
lüğe girmesi lazım. Bir düşünülsün, bu tatbikat görülsün; ondan sonra yürürlüğe konsun. 

Sayın Başkan, biz burada konuşuyoruz, tabiî her konuşmamız bu tasarı üzerinde; ama, bazı 
misaller vermek demek, "bu tasan dışında konuşmak" demek değildir. Onu da Sayın Başkana ha
tırlatıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü 

kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 
Gerçekten, devletten gelen bir tıkanmayı giderdiği için, Yüce Meclisimiz çok hayırlı bir iş gör

müştür. Meclisimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

30. - Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(J/625) (S. Sayısı: 390) 

BAŞKAN - Şimdi Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

31. - Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı 
:339)(1) 

BAŞKAN - Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınma
sı önergesi üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Daha önce 38 inci madde gereğince gündeme alındığı için, komisyonu aramıyoruz. 
Hükümet?.. Burada. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen var mı? Refah Partisi Grubu Adına Sayın Hasan Dikici, bu

yurun efendim. 
Sayın Dikici, süreniz 20 dakikadır. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında, Kanun Teklifi üzerinde Grubumun görüşleri
ni belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Bu teklifi veren Denizli Milletvekili Sayın Nabi Sabuncu'ya teşekkür ediyorum; çünkü, Sayın 
Sabuncu'nun bu teklifi kabul edilirse, büyük bir haksızlığın ortadan kalkmasına kendileri vesile 
olacaklardır. 

(1) 339 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 66 ncı maddesinin (b) fıkrasın
da, "Emekli Sandığı iştirakçilerinden fiilî hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla olanların, dul eşleriy
le, yetimlerine maaş bağlanacağı" hükmü yer almaktadır. Söz konusu kanuna göre, daha sonra ila
ve edilen, ek 13 üncü maddeyle "fiilî hizmet süresi 5 yılı dolduran iştirakçilerin dul eşleriyle, ye
timlerine de, müracaat etmeleri durumunda ve başkalarının yardımı olmadan, hayatlarını devam et
tiremeyecek derecede, malûl ve muhtaç durumda olmaları şartı ile maaş bağlanabileceği" hükmü 
de getirilmiştir. 

66 ncı maddenin (b) fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan ölen, yeni memuriyete başlayan 
iştirakçinin dul eşi ile yetimlerine ise maaş bağlanamamaktadır. Bu ise, sosyal devlet anlayışıyla 
bağdaşmadığı gibi, Emekli Sandığının amacına da uymamaktadır. Ölüm hadisesi, insanoğlunun 
elinde,olmayan bir olaydır, ilahî bir kanundur. Memurun ölümü, dul eşiyle birlikte, yetimlerini de 
maddî ve manevî olarak çok zor durumda bırakmaktadır. Bu durum, bir anlamda, ölen memurumu
zun, bir de devlet tarafından cezalandırılması manasını taşımaktadır. Kanunlar, toplumun ihtiyaç
larına göre cevap vermelidir. Emekli Sandığı Kanununun ilgili maddesi, bu ihtiyaca cevap verme
diği gibi, üstelik, memurun dul eşi ve yetimlerini de, üstelik bir bakıma cezalandırmaktadır. 

Memurun hakkını korumak, adalet ilkelerine uymak ve sosyal devlet anlayışının yerleşmesi 
açısından bu haksızlığın ortadan kaldırılması şarttır. 10 yıldan önceki fiilî hizmet yıllarında, l'den 
9'a kadar, 9 yıl dahil, 10 yıllıkla aynı parayı almaları, bir eşitsizlik meydana getirecektir. Bu itibar
la, orta bir yol olarak, fiilî hizmet süresi 10 yılın altında olanların, 1 ila 5 yıl arasında, yani -1 , 2, 3, 
4- 4 yıllık hizmetler için, 5 yıl olarak değerlendirilmesi şarttır. 5 ila 9 yıl arasında hizmeti olanla-. 
rın -yani 5, 6, 7, 8 ve 9 yıllık dahil- 10 yıl üzerinden değerlendirilmesi hakkaniyet ölçülerine uy
gun olacaktır. 

Takdir edersiniz ki, bir memur görevine yeni başlarken, ömrü boyunca vatanına ve milletine 
hizmet için görevine başlamaktadır. Çoluğunun çocuğunun riskini kazanmak için göreve başlayan 
memur, birkaç sene sonra vadesi yetip ölebilmektedir. Eğer bir iki senelikken görevi başında ölür
se, Emekli Sandığı bu kişinin geride kalanlarına herhangi bir maaş bağlamamaktadır. Bu nedenle, 
ölen memurlarımızın dul ve yetimlerinin mağdur olmaması, memuriyetin cazip hale getirilmesi, 
sosyal devlet anlayışının yerleşmesi ve bir haksızlığın ortadan kaldırılması için, 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 66 ncı maddesinin (b) fıkrasındaki 10 yıllık sürenin 
kaldırılması yerinde bir hareket olacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dikici. 
ANAP Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 20 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

teklifi okuduğumuz zaman, katılmamak mümkün değildir. Keşke Türkiye'nin imkânları bundan bi
raz daha kuvvetli olsa da, biz, Anayasanın belirttiği gibi, sosyal devleti tam olarak işletebilsek; 
ama, bugünkü ekonomik durumu biliyorsunuz. Bugünkü ekonomik durumun içine nasıl geldiğimi
zi de biliyorsunuz. Bundan evvel, memurların emeklilik süresinin kadınlarda 20, erkeklerde 25 se
neye indirildiği zaman, bu işin nasıl "dama" diyeceğini buradan ifade ettiğimizi hatırlarsınız. Eğer 
devletin gelirleri giderlerinden fazla olsaydı, o giderlerin bir kısmını kalkıp bu şekilde kullanmanız 
fevkalade yerinde olurdu; ama, bir de gerçeklere bir bakalım. Gerçekler içerisinde, bu Hükümetin, 
bu devletin elindeki gelirleri sağlayıp sağlayamayacağını şöyle bir irdeleyelim. 
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1991 itibariyle devletteki memur kadro sayısı 1 600 697.1992'de 1 649 763'e, 1993'te 1 813 730'a 
yükselmiş, 1994 yılında da 1 812 164'e inmiştir. Koalisyon Hükümeti, bir taraftan, rakamlarda da 
gördüğünüz gibi, memur sayısını yüseltirken, bir taraftan da, her yerde, devletin küçülmesinden ya
na olduğunu, bunun da, çalışan memur sayısının azaltılarak yapılacağını, hatta bunu sağlamak için 
özelleştirme ve özelleştirme yaparken devlette çalışan işçilerin işten çıkarılacağını açıkça ifade et
mektedir. 

Şimdi, bu imkânlar içerisinde diyoruz ki : "Ölen memura, 10 sene çalışmış olması şartı aran
maksızın maaş bağlayalım." Bağlayalım; imkânımız varsa, bağlayalım. 

Bakın, size bu Hükümetin hazırladığı 1994 yılı programının sosyal güvenlikle ilgili kısmı oku
yorum : "Primlerin zamanında tahsil edilememesi, plasmanların verimli değerlendirüememesi ve 
sosyal güvenlik kurumlarıyla ilgili yasal düzenlemelerde aktuaryal hesapların yeterince gözetilme
mesi gibi nedenlerden dolayı sosyal sigorta kuruluşları malî sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Prim kar
şılığı alınmaksızın yapılan sosyal yardım zammı ödemeleri, SSK ve Bağ-Kur'un aktuaryal denge
sini bozmaya devam etmiş, özellikle SSK'da yardımların toplam aylık ödeme içindeki payı 1992 
yılında yüzde 46,6, 1993 yılında, ilk dört ayında yüzde 54 olmuştur." Doğru. Bu SSK'dan bahse
diyor. Diyeceksiniz ki, Emekli Sandığı ile ne ilişkisi var? Şimdi siz Emekli Sandığına bunu çıka
rırsanız, SSK'da çalışanlara çıkarmayacak misiniz? Eğer bu devlet, Anayasaya göre eşitlik ilkesi
ne uygun hareket ediyorsa, bu memlekette çalışan her insan da bu şekilde hareket ediyorsa, memu
ra bunu veriyorsanız, işçiye de vereceksiniz, işçiye veremiyorsanız, sadece memura bunu vermek
le memura iyilik yapmıyorsunuz. 

Demin benden evvel konuşan arkadaşım dedi ki : "Türkiye'de memur sayısının artırılması
na..." Memur sayısının artırılması mı... Ben yanlış duydum herhalde dedim kendi kendime. Bu Hü
kümet tam tersi, memur sayısını azaltmaya ve devleti küçültmeye gidiyor. Bütün bu imkânları ve
rirsek, Türkiye'de herkes her siyasetçinin kapısına dayanıp, "Al.lahaşkına beni memur yap" diye
cek. Çünkü memur yaptığınız zaman, kendi hayatı garanti altına alınıyor, maaşı garanti altına alı
nıyor, öldüğü takdirde çoluk çocuğunun da maaşı garanti altına alınıyor. Bundan daha güzel bir sis
tem var mı? Keşke olsa. Türkiye'de böyle bir gelir kaynağı olsa da bu yapılmasa, o zaman "yap
madık da haksızlık yaptık" deriz; ama böyle bir gelir kaynağı yok. İşte, yokluğunu bugün Türkiye 
hep beraber çekmiyor mu? Türkiye'nin hep beraber yokluğunu çektiği bir sistemde, biz kalkıp eli
mizde olmayan kaynaklarla verelim... Nereye verelim, kime verelim, ne kadar verelim?.. Şu anda 
memura maaş ödemenizin, normal şartlarda emekli olmuş insana emekli maaşı verebilmenin bede
li, yüzde 406'lık borçlanmadır. Şimdi siz bu olmayan paraya ilave harcamalar getirirseniz, bu büt
çeyi nasıl kontrol altına alırsınız? Siz bu vatandaşa getirdiğiniz enflasyonu, yüzde 150'den yüzde 
400'e nasıl çıkarmayacaksınız? Tamam, yapalım, ben yapılmasına katiyen karşı değilim. Hükümet 
olarak çıkın şuraya deyin ki: "Biz bunu yapıyoruz; ama şu kadar kaynağımız var. Bakın, hiç bura
da hesapta kitapta olmayan kaynaktan şu kadar para bulduk, bu parayı kalkıp Emekli Sandığına 
verdik, işte bu verdiğimiz parayla, yani bu bütçe hesabına girmeyen parayla da bu işi yapacağız." 
Maalmemnuniye. Ama biz bu kanunu çıkardık, iyi niyetle çıkardık (!).. Sayın Sabuncu, kesinlikle, 
bunu en iyi şekilde düşünüyor. Keşke imkânımız olsa da versek; ama olmayan imkânla siz sadece 
ve sadece yamayı büyütüyorsunuz. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Çok az insan var, bunlar perişandır. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim, size katılıyorum; ama, ben burada gerçekleri söyle
mek durumundayım. 
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Biz de size güveniyor, inanıyoruz efendim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Ben milletvekili olarak 60milyonluk Türkiye'nin her ferdinin 
milletvekiliyim. Şimdi, burada az insan; tamam; o zaman, memurun yanına SSK'da çalışanları 
koymayacak mısınız? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Onların sahip oldukları haklar var zaten efendim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Efendim, bakın, aynı dereceden bahsediyorum ben. Yani dev
let memuriyetine girdiniz, bismillah dediniz, kafayı koydunuz, ertesi gün emrihak vaki oldu; gitti
niz... Diyorsunuz ki : "Devlet, öde." Neyi öde?.. Ömür boyu öde. Nasıl olacak bu? 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Çocuklarına da ödeyecek... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bakın, tekrar söylüyorum : Keşke bu devletin elinde imkân ol
sa, keşke bu ekonomi kuvvetli olsa, o zaman tabiî ödeyeceksiniz. Eğer devlette vatandaş zor du-
rumdaysa ödeyeceksiniz. Biz Sosyal Dayanışma Fonunu niye kurduk? Elimizdeki imkânlarla ve
rebilelim diye kurduk. Ama elimizde imkânlar yok. Varsa imkânınız, çıkın buraya deyin ki : "İm
kânımız vardır." 

Bakın, elinizde imkânınız olsa millî eğitimde okullara yardım yaparsınız. İmkânınız olsa, ço
cuklarımızın kışın üşümemek için, kömür götürüp, odun götürüp okulda ders almasını engellersi
niz. Devlet görevini yapacak, yapamıyor. Ben burada hiçbir partiyi suçlamıyorum, yanlış söylemi
yorum, gerçekleri arz ediyorum. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sizin samimiyetinize inanıyoruz Sayın Taner, rahat olun. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bakınız, 1992 senesinin Emekli Sandığı rakamlarına bakıyo

rum : 9 052 396 kişi ilişkili; aktif sigortalı sayısı 1 601 000, yani 1 601 000 kişi buraya sigorta pri
mi yatırıyor, ondan sonra dönüyoruz, aylık alanlar, emekli, malul, dul ve yetim, 940 277, bağımlı
ları 6 511 119. Bağımlılar var ya, şimdi bu bağımlılar içerisine siz de bir miktar daha katkıda bu
lunuyorsunuz. 100 kişi, 500 kişi, 1 000 kişi bilmiyorum; ama, devlette esas; bir şeyi vereceksen adil 
vereceksin, bir şeyi vereceksen herkese vereceksin. Bugün bununla başlıyoruz; yarın öbürleri ol
mayacak mı? 

Doğru yapalım, hep beraber yapalım; ama, doğru yaparken yanlışları başlatmayalım. Zaten, bu 
bütçe açıklarının, bu enflasyonun ve memleketin ekonomisinin bu hale gelmesi, vakti zamanında, 
belki iyiniyetle diye başlayıp; ama, emekli yaşını 20 seneye, 25 seneye indirmekle bu hale gelme
di mi? Amerika gibi, dünyanın en kuvvetli süper devleti -5,5 trilyon dolarlık ekonomisi var- emek
lilik yaş haddini 65'ten 67'ye çıkarıyor. Niye?.. Bunlar kalkıyorlar, dünyadaki bizim gibi ülkelere 
her sene para bağışı yapıyorlar, yardım yapıyorlar; ama, kendi içerisindeki dengeyi tutabilmek için, 
emekli yaşını buraya çıkarıyor ki, aktuarya hesabı tutsun. 

Sayın milletvekilleri, iyiniyet başka şeydir, hesap kitap başka şeydir. Paranız varsa, imkânınız 
varsa, memnuniyetle yapın; ama, yoksa; damlaya damlaya göl olur gibi, işte bu bütçe açıklan da 
damlaya damlaya öyle bir umman oluyor ki, sizi de, bizi de götürüyor. Yanlış yapmayın; yani, üç 
kişinin oyunu kazanacağız, beş kişiye yardımcı olacağız, bu iyi bir şeydir, bunu geçelim, dediğiniz 
zaman, önemli bir şey değildir diye yanlış hesap yaptığınız zaman; bugün bir arkadaşımızın iyini
yeti, öbür gün bir başka arkadaşımızın iyiniyeti, bunları yan yana koyduğumuz zaman, maalesef 
bugünkü duruma geliyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, niyetin fevkalade iyiniyetli olduğu, o iyi niyete katıldığımızı; ama, 
Türk ekonomisinin bugünkü durum içerisindcbunu ödemenin mümkün olmayacağını, bunun bir 
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yanlışa bir yanlış daha ilave edeceğini düşünerek, Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 
DYP Grubu adına, Sayın Sabuncu; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADIN NABİ SABUNCU (Denizli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Esasında, Sayın Güneş Taner Beyin mahzura dikkat çeken ifadelerine katılmamak mümkün 
değil; ama, sözlerimde parantez içerisinde arz ediyorum; her şey bitti de, bütün bütçe açıklarını bu
radan mı hesap edeceğim diye düşünmek istiyorum. 

Bu kanun teklifinin esprisi şu : Ölüm irade dışı bir hadise. Bugün, ölüm halinde on yıllık hiz
met yaşı aranıyor, dokuz yıllık iken adam göçüp gidiyor, kadın perişan, çocuk perişan. Hazinenin 
bir kaybının olmadığı, bir emniyet supabinın olduğu bir vakıadır; çünkü, kadın evlendiği zaman, 
bağlanan maaş kesiliyor. 

Benim burada varmak istediğim sonuç şu : Beş yıllık memur vefat ettiği zaman, geride kalan 
eş "bu benim başıma gelmiş bir kaderdir, takdiri ilahidir, çoluğumla çocuğumla hayatıma devam 
edeceğim" dediği zaman; devlet onun yanında olsun istiyorum. Benim esprim bu. Bu koskaca Tür
kiye bütçesi içerisinde -bütün problemlere rağmen, bütün açıklarımıza rağmen, bütün sıkıntılarımı
za rağmen- bunu kaldırabileceğimiz kanaatini taşıyorum. Sosyal bir hadisedir. Bu iş duyulduğu za
man, inanır mısınız; Adana'dan bir kadıncağız telefon açıyor -parantez içerisinde arz etmek istiyo
rum; benim böyle 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 5 inci, 50 nci.derecede tanıdığım yoktur- "kocam öldü, üç 
çocuğum ile evlere hizmetçilik yapıyorum" diyor. Bu bir sosyal hadisedir. İsim vermek istemiyo
rum, bir ilden bir kızcağız telefon açıyor "mahalle bekçisinin kızıydım" diyor. Bir mahalle bekçi
sinin ne ekonomik gücü olabilir? 7 yıllık hizmetli iken, adam ölmüş, kızcağız "siz benim ikinci ba
bam olacaksınız" diyor. Bu örnekler var. Bu bir sosyal hadisedir. Hazinenin bir zaafı olmayacağı
nı tekraren arz etmek istiyorum; şayet, kadın evlendiği takdirde, maaşı otomatikman kesileceği için 
bunda Hazinenin fazladan bir kaybı söz konusu olmayacaktır. 

Takdirlerinize sunar, saygılarımı arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Şahısları adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan Nabi 

Sabuncu Beyefendinin kanun teklifiyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. 
Önce, bu meseleyi buraya getirdiği için Nabi Beye teşekkürlerimi arz ederim. Bu, fevkalade 

insanî ve ele alınması gereken bir husustu. Hepimize bu tip sıkıntılar intikal etmekte, bunları bazı
larımız kanun teklifi haline getirmekte, bazılarımız ise ona fırsat dahi bulamamakta; onun için ken
dilerini tebrik ederim, bütün bunları başarmış ve bu noktaya getirmiş. Kendisini destekleyeceğiz ve 
inşallah bu teklif burada kanunlaşacak; buna inanıyoruz. 

Burada, sosyal güvenlikle ilgili bürokratlarımız da var, Bakanımız da var. Ben, bir iki hususu 
arz etmek üzere söz aldım. Tabiî, Sayın Taner'in endişelerine de katılıyorum. Yani, buna da katı
lıyorum, ona da katılıyorum. İkisi birlikte nasıl olur derseniz, yani bizim aradığımız şudur, sıkıntı
mız şudur; bunların ikisinde de haklılık payı vardır. 

Sosyal güvenlik, bir toplumda ihtiyaçtır. Bu konuda Emekli Sandığı yar, SSK var, Bağ-Kur 
var; ama, bugün bunların hali de haraptır. Yani, "aktuarya dengeleri" dedikleri husus fevkalade rail-
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himdir. Her işletmede, her kurumda, her müessesede olduğu gibi, bu da bir gelir-gider dengesi me
selesidir. Bu dengeleri biz iyi tutturamadığımız için -bununla yıkmış değiliz de, genelini söylüyo
rum- bir süre sonra bunlar batıyorlar. Yani, bu kurumların sırtından, maalesef, sorumsuz siyasetçi
ler, sorumsuz hükümetler, sıkışık anlarda keyfî kararlar veriyorlar. Mesela -tabiî bunları tenkit için 
söylemiyorum- 1986 veya 1987'deydi, bir süper emeklilik geldi -hiç anlayamadım o zaman, ne 
mantığı var bunun diye- adam evini sattı, kayınpederinden ya da birilerinden borç aldı ve sonunda 
devlet de rezil oldu, vatandaş da rezil oldu. Yani, bunlar doğru işler değil. . 

Peki ne yapalım? Şimdi, bu tip meseleler başka şeylerde de var. Ben, çeşitli vesilelerle geçmiş 
yıllarda da şimdi de yurt dışına çıktığımda işçilerle görüşürüm. Dikkatlerinize bir olayı arz edeyim. 
Yaklaşık olarak bundan dört sene evvel Nürnberg Şehrindeydim Orada bir işçi, altı çocuk sahibi, 
geniş bir evde oturuyordu ve geliri de pek fazla değildi. "Nasıl yapıyorsun bunu?" diye sorduğum
da "Ağabey, burada çocuk sayısına göre evde oturma mecburiyeti var. Yani, altı çocuklu bir aile 
iki odalı bir evde oturamaz. Belediyenin standartları var" dedi; "peki, gelirin yetmiyorsa ne yapı
yorsun?" diye sordum, o zaman "burada belediyenin destek fonları var. Sizin nüfus sayınız belli, 
gelirinize bakıyor, nüfusunuza bakıyor ve siz bu gelirle ailenizin ihtiyacı seviyesinde bir ev tuta
mazsınız, onun için, gel bakayım belediyenin şu fonundan size destek veriyorum diyor" dedi. Ya
ni, bir sosyal güvenlik kurumuna, "bunun maaşını artır da aktuarya dengeni boz" demiyor. Orada, 
işsizler, düşkünler, geçinmekte zorluk çekenler için kiliselerin ve hayır kurumlarının fonları var. 
Yani, bizim bu tip fonları ve kurumlan da geliştirmemiz lazım. 

Yine, teşekkürle zikretmek lazım, Anavatan İktidarı zamanında, halk arasında, kısaca "Fak-
Fuk-Fonu" denilen bir Sosyal Yardımlaşma Fonu kuruldu, takdir etmek lazım. ANAP camiasında 
yakın arkadaşlarımla da görüşürken o zaman da takdir ettiğimi ifade ettim. İsabetli bir şeydir; ama, 
maalesef kurumları kuruyoruz, doğru işletemiyoruz. Geçenlerde, ya basında veya KİT Komisyo
nunda bir vesileyle görüşüldü, ben de muttali oldum. O fondan, bir üst düzey bürokratın veya orta 
düzey bürokratın yurt dışında tedavisi için -o tarihte veya bu tarihte mühim değil- milyarlarca lira 
para harcanmış. Yani, şimdi birilerini itham etmek için söylemiyorum; ama bu, emanettir, fakirin 
hakkıdır. Nasıl ki, siz, zekâtı onun müstahakı olmayan kimseye verirseniz, zekât vermiş olmazsı
nız, o vecibe üzerinizde kalır. Müesseseleri kurmak, maksada uygun çalıştınnak, çalışmalarını de
netlemek, suiistimal eden varsa, kafasına kaynar suyu dökmek lazım; yani, bu Meclisin ve denetim 
organlarının görevi bu. 

Nabi Bey'e tekrar teşekkür ediyorum, hayırlı olsun. 
Ancak, bu kuruluşları da dikkate alalım; yani, hayır kuruluşlarını, destek kuruluşlarını, sosyal 

güvenliğe yardım kuruluşlarını, ana kuruluşların dengelerini bozmayacak şekilde inkişaf ettirelim, 
destekleyelim ve denetleyelim. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Hasan Basri Eler; buyurun efendim. . 
Sayın Eler, süreniz 10 dakikadır. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle, 
bu konudaki teklifinden dolayı Nabi Sabuncu arkadaşımı kutluyorum. İktidarın, buna benzer has
sasiyeti ve duyarlılığı, tüm kamu çalışanlarına göstermesini diliyorum. 

- 2 3 3 -



T.B.M.M. B:119 17 .6 .1994 0 : 1 

Biraz evvel, ANAP'ın değerli sözcüsünün de ifade ettiği gibi, bu konulan incelerken, ülkemi
zin bütün kesimlerinde çalışanlarını da değerlendirmemiz ve gözetmemiz gerektiğini unutmamak 
gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, ölüm sonrası maaş bağlanması konusunda 10 yıllık sürenin kal
dırılması yararlı olmuştur. Nedeni de şu : Bir kamu çalışanı, yaptığı görevdeyken, görevine gider
ken, araç kullanırken bir kalp krizi sonucu ölebilir. Ailesinin maaş alabilmesi için illâ şehit olması 
gerekmez; görevinden dolayı, stresten dolayı, bir kalp krizinden ölebilir. Biz, böyle bir durumda 
geride kalanların mağdur olmaması için bu teklifin kanunlaştırılmasını yararlı görüyoruz; ama, bu
rada, bu iş için ayrılan kaynağın da belirtilmesi gereklidir. 

Bunun yanında, ben bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorum; yani, bugün, siz, tüm çalışanlarını
za gerektiği şekilde emeğinin karşılığını veremiyorsunuz. Bu durum da var. Şu anda, tüm emekli
ler, maaşlarını almakta güçlük çekiyor. Yanılmıyorsam, Konut Edirdirne Yardımı, 1980 yılından 
bu yana 80 bin lira civarındadır; artırılmamıştır. Zorunlu Tasarruf için ayrılan paranın yüzde 50'si-
ni memurun cebinden alıyorsunuz. Bu konu da var. Sonra, çalışanlara vergi iadesini de kaldırdınız. 
Zaten son zamlar, memurun durumunu tamamen içler acısı bir hale getirmiştir. Onun için, şu anda 
çalışan memurları ve yakınlarını da gözetmeniz gerekir; yani, memurun, emeklinin illâ ekmek kuy
ruğunda olması gerekmez. 

Diğer taraftan şunu söylemek istiyorum: Bu kürsüden, emeklilik yaşıyla ilgili yasa tasarısı gö
rüşülürken, "seçim öncesi verdiğiniz vaatleri yerine getirirken yanılgıya düşeceğinizi, Türkiye'nin 
bir ekonomik açmaz içinde kalacağını" ifade etmiştim. Dünyanın hiçbir ülkesinde -hatta zengin ül
kelerinde bile- kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılda emeklilik yoktur. Bu şeklide bir emeklilik furya
sı oldu, Türkiye emeklilerle doldu, çalışanlar emeklilere bakıyor, üretim yok. O zaman "yapmayın 
bunu demiştim ve "Ben memuriyete başladığımda, emekli olma süresi 20 sene ise, bana o süreyi 
uygula; ama -bunun, makable şamil durumu vardır; yani, aleyhte olan kanunlar geriye işlemez, leh
te olan kanunlar işler- yeni işe başlayacak memurlara bu kadar kısa süreyi uygulamayın" diye de 
ilave etmiştim. Şu anda siz, yavaş yavaş, bizim haklılığımızı tescil etmeye başladınız. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, ben işe başladığımda emeklilik 50 yaşında kazanılıyordu, yıp
ranma payını da çıkarırsanız, 46-47 yaşında emekli olunuyor. Genç yaşta emekli olan bir kişi, ta
biî ki çalışmak için yeni bir iş arıyor, o zaman da, üniversiteden mezun olup iş arayana mani olu
yorum. Çünkü, ben emekli olduğum için, birtakım sigorta paylan ödettirmeyeceğimden, özel teşeb
büs de beni tercih ediyor. Bir de bunu düşünmeniz lazım. 

Bu ölmeleri halinde getirdiğiniz konuyu yararlı görmekle birlikte bir de şu dışişlerinin ve öğ
retim üyelerinin, üniversite çalışanlarının maaşlan çok gülünç durumda, bunu düzeltmek gerektiği 
inancı içindeyim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Düzelteceğiz. 
HASAN BASRl ELER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, iki lisan biliyor, on onbeş sene gö

rev yapmış, 13 - 14 milyon lira maaş alıyor. Yani, bu parayla, yurt dışında görev yapmış o dışişle
ri temsilcisi, çalışma arkadaşlarını evinde misafir etse, o geceki masrafı karşılayamaz. Öğretim 
üyelerinin durumu yine aynı şekilde. 

Siz, şimdi yalnız hâkim ve savcıların ücret konusunu düzeltmekle bu konunun halledildiğini 
düşünüyorsunuz. Türkiye'de dengeler tamamen bozulmuştur. Bu dengeleri düzeltmeniz lazım. Bu 
dengeleri eşit şekilde düzeltmediğiniz takdirde şu anda yaptığınız bu iyileştirme mesajı, hiçbir za
man, size, istediğiniz, arzuladığınız olumlu izlenimi vermez. 
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ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Eler, sizlerle aynı şeyi düşünüyoruz; ilk fırsatta geti
receğiz... 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Aynı şeyi, dengeleri bozmadan... Lütfen... 

Şimdi, bakınız, bir memur masada çalışıyor, diğeri de sendikalı işçi oluyor, aynı işi yapıyor. 
Biri on senelik memur, ona 5 milyon lira veriyorsunuz, sendikalı iki senelik hizmeti olan kişiye de 
diğerinden daha fazla ücret veriyorsunuz. Fazla bir becerisi de yok, bırakınız aynı masada arkada
şına yardım etmeyi, aksine, çalışmadığı için, onun da verimli çalışmasına da mani oluyor. Bu den
geleri düzeltmeniz gerekir. Kamu çalışanları perişan durumdadır. 

Sayın Sabuncu'nun şu anda attığı adımın iktidara örnek olmasını diliyorum; ama, kamu çalı
şanlarını da ekmek kuyruğunda bırakmamanızı diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler. 

, Teklifin tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum ': Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum :. 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 66 ncı maddesinin (b) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"b) İştirakçilerden fiili hizmet süresine bakılmaksızın ölenlerin," 

"ancak, bu maddenin (b) bendine göre bağlanacak dul ve yetim aylıklarının hesaplanmasında, 
fiili hizmet süreleri 10 yıldan az olanların hizmet süreleri 10 yıla iblağ edilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz; buyurun. 

Sayın Oğuz, süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; önümüze 
getirilen, Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu Bey kardeşimizin, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun teklifi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi 
saygılarımla selamlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, madde gerekçesini incelediğimiz zaman görüyoruz ki, çok hayırlı bir 
teklif getirilmiş ve burada söz alan arkadaşlarımız da özellikle bu hayırlı teklifin çıkarılmasında sa
yılmayacak kadar faydalar olduğunu ifade ettiler. Biz de bu teklife katılıyoruz, hem gönülden ka
tılıyoruz ve değerli arkadaşımı tebrik ediyorum. Gözlerimizi yaşarttı; çok hayırlı bir şey. 

ANAP sözcüsü değerli arkadaşımızın da dikkatimizi çektiği hususları, tabiî ki gözardı etme
miz mümkün değil; ama, bu dulun, yetimin, öksüzün halini ancak o hayatı yaşayanlar ve oralardan 
gelenler bilir, başkaları bilmez. İnsan rahat yaşamışsa bunun ıstırabını bilmez. Biz çok yakın arka
daşlarımızın vefatında dul kalan kadınlarının ve yetim ve öksüzlerinin neler çektiklerini çok iyi bi
liriz, ay, hatta gün farkından dolayı, Emekli Sandığında birikmiş olan kesintiler kendilerine verilir 
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ve sokak ortasına bırakılırlardı; ama, şu getirilen tek'ifle çok hayatî bir tedbir böylece alınmış olu
yor. 

Bizim inancımız odur ki, eğer komşumuzda aç varsa bizim yatağa tok girmemiz mümkün de
ğildir; bu bize yakışmaz. 

İşsizlik aylığı verelim diye kanun tekliflerimiz var, bunları getireceğiz; 65 yaşını doldurmuş 
olanlara, yoksul olanlara aylık bağlayalım diye tedbirler aldık ve bu tekliflerimizi verdik. Bu konu
da çok hayırlı dualar aldık. Anayasa, özellikle vatandaşın maddeten ve manen yükseltilmesi husu
sunu hükme bağlamış; Anayasanın 2 nci maddesinde "sosyal devlet" tarifi vardır; 41 inci madde
de yine "sosyal devletin" tarifi vardır. 

Değerli arkadaşlarım, biz şu aldığımız kararda, memleketi ve milletimizi, özellikle bütçemizi 
zor durumda bırakacağız gibi bir endişenin içindeysek, bunların tedbirleri vardır. Özellikle israfı 
önleyecek tedbirler alırız; suiistimaller bertaraf edilir ve biraz daha lüksten kaçınılır. Böylece, kay
nak eksilmesi ortadan kalkmış olur. 

Bir bale okuluna neredeyse Çevre Bakanlığına verdiğimiz para kadar para verdik; sportif fa
aliyetleri biraz daha az yaparız, seyrini biraz az yaparız; ama, aç olanlarımızı doyururuz. Bunları 
yaparsak, ben inanıyorum ki, 20 milyon işsizimize dahi işsizlik aylığı verecek noktaya geliriz. 

Getirdiği bu tekliften dolayı değerli arkadaşımı tebrik ediyorum; memleketimize, milletimize, 
ihtiyaç sahiplerine hayırlı olsun diyorum. Onlara bu hayrı yapmakla ben bu memlekette çok hayır
lı bir hizmetin Meclisimiz tarafından icra edildiğine inanıyorum ve sizi en derin saygılarla selam
lıyorum efendim. (Alkışlar) '. • . 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

ANAP Grubu adına, Sayın Keçeciler; buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım; aslında, Sayın Sabuncu'nun getirdiği bu teklifi, bir milletvekili çalışma

sı olarak takdirle karşılamak elbette ki, hepimizin görevidir. Bizim burada önemle üzerinde durmak 
istediğimiz konu, Hükümetin bu meseleyi ilgili birimlerine sormadan ve bunun getirişini, götürü
şünü hesaplamadan, bu meselede müspet tavır koymaya çalışmasıdır. 

Eskilerin bir lafı vardır : Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerde kaldı gayriye himmet ede. 
Hükümet, mevcut emeklilerin maaşını veremiyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, emeklilerinin 

maaşını, yıllardır bu memlekette bayramdan önceye denk geldiği zaman bayramdan önce ödemiş
tir; süresi gelince ödemiştir. İlk defa bu Hükümet döneminde emekliler aybaşında hesabını kitabı
nı yapıp bankaya gidiyor, fakat "maaşınız yok" cevabını alıyorlar. Niçin; çünkü bu Hükümet erken 
emeklilik kanununu çıkarttı, hesabını kitabını vaktiyle tam ve sağlam yapmadı, aktuarya hesapla
rını karıştırdı "kusura bakmayın size maaş vermeyeceğiz" dedi; emekliler böyle bir cevapla karşı
laştılar. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Kurban kesersiniz diye... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, finansman tablosu iyi hesaplan
mamış, malî güçle desteklenmemiş arzular hayalden ibarettir. Biz Anavatan Partisi olarak akılcı 
sosyal adaletçiyiz; meselenin bir akılcılık tarafı olacak. Elbette bütün insanların sosyal güvenliğe, 
sosyal esenliğe kavuşması bizim en başta savunduğumuz fikirlerden birisidir. Geçmişte bizi millet 

. - 2 3 6 -



T.B.M.M. B : 119 17.6.1994 0:1 

yapan unsurlardan birisi de budur. Arkasına bakmadan Yemen'e gidip, orada yedi yıl savaşan in
sanlar, arkasında bıraktıkları çoluk çocuğunun, mutlaka, komşuları, mahallelileri, köylüleri veya 
şehirlileri tarafından korunacaklarını bilen insanlardı. Maalesef, bu, tarihimizden getirdiğimiz sos
yal dayanışma duygulan, şimdi yerini sosyal güvenlik müesseselerine terk etmiştir. 

Anayasamızın 60 inci maddesi, "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir" diyor; doğrudur; 
ama, henüz bunu bütün topluma yaygınlaştırabilmiş değiliz. Niçin; malî imkânlarımız, ekonomik 
durumumuz buna elvermediği için; keşke elverse, keşke bu konuda gerekli çaba ve gayretler sarf 
edilse de, emeklilerin bugün aldıkları komik maaş yükseltilse. 

Aslında, Sayın Sabuncu'nun teklifi bir eksiği kapatmaktadır; ama, bu teklifin öncelikle bura
da görüşülmesi de bir bakıma ilahî bir tesadüftür. Çünkü, Hükümetimiz, bu teklife biraz sonra "Ka
bul" demek suretiyle, memurlara, "ben sizi öldürdüm, kusura bakmayın; öldükten sonra, biz size 
yakışıklı cenaze törenleri de yaparız, yetiminize, fakirinize, fukaranıza, arkanızda bıraktıklarınıza 
da bakarız, hiç endişe etmeyin, yeter ki ölün, biraz sayınız azalsın" demek istemektedir. Aslında, 
kişi öldükten sonra, kalanlarına bakmak hayırlı bir hizmettir. Bu hayırlı hizmete vesile olduğu için, 
Nabi Sabuncu arkadaşımı tebrik ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 

Sayın Bakan, bir şey öğrenmek istiyorum : Anayasanın 163'üncü maddesinin son fıkrasında, 
"...carî ve ileriki yıl bütçelerine malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve tekliflerinde, belirti
len giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur" diye bir hüküm var. Bu, Ana
yasada açık bir hüküm. Biz, hepimiz Anayasayı uygulayacağımıza göre, acaba Sayın Hükümetimi
zin, bu teklifin getireceği malî kaynakların nereden karşılanacağı konusunda bir araştırması var mı
dır? Sayın Keçeciler de sordular da kendisine destek olmak bakımından soruyorum. 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, elimizdeki tekliften de 
açıkça anlaşıldığı gibi, teklif 38 inci maddeye göre Yüce Kurula inmiştir. Eğer Meclisimizden ve 
Sayın Başkanlığınızdan, Hükümetimize bu konu hakkındaki görüşü sorulursa, maddelerin görüşül
mesi sırasında o görüşü izhar edeceğiz. 

Bu konuda, sizin sorunuza muhatap olan bir Hükümet üyesi olarak, konuşan arkadaşlarımızın 
bütün konuşmalarında, Sayın Keçeciler'in yaptığı çok soğuk espri dışında, büyük bir gerçekçilik 
olduğunu açıkça ifade edip, bu konuda söylenen bütün değerlendirmeler muvacehesinde, karan 
Yüce Meclisin takdirlerine bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, teklifin 1 inci maddesi üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar ta

mamlanmıştır. 
Sayın İstemihan T alay kişisel söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Sayın Talay, buyurun efendim; süreniz 5 dakika. ,. ' : 

İSTEMİHAN TALAY (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5434 Sayılı T.C. Emek
li Sandığı Kanununun bir maddesinin değiştirilmesiyle ilgili Sayın Nabi Sabuncu'nun teklifini, ben 
de, diğer milletvekili arkadaşlarım gibi, takdirle ve saygıyla karşılıyorum. 

Aslında, ülkemizdeki sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki emeklilikle ilgili farklılıklara da 
bu arada dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli 
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Sandığı emeklileri arasında, dul ve yetimlere aylık bağlanmasıyla ilgili hükümlerde farklılıklar hâ
lâ devam etmektedir. Bildiğiniz gibi, Bağ-Kur'da söz konusu süre üç yıl, Sosyal Sigortalarda bu 
süre beş yıl olarak uygulanmaktadır. 

1991 seçimlerinden sonra milletvekili olarak Parlamentoya geldiğimde, bir öğretmen, iki ço
cuğuyla birlikte gelerek, eşinin dokuz yıllık bir hizmetten sonra vefat ettiğini ve çocuklarına eşin
den ötürü herhangi bir aylık bağlanmadığım ifade ederek, benden bu konuda destek istemişti. Bu
gün Sayın Nabi Sabuncu'nun verdiği teklifin bir benzerini ben o tarihte sunmuştum ve o zamanki 
Başbakan Sayın Demirel'in de olumlu kararıyla bu hüküm gündeme gelmişti. Şimdi, Sayın Sabun
cu'nun bu teklifinin öncelikle Parlamentoda görüşülmesi ve bu yasanın çıkması beni de son dere
ce mutlu etmiştir. 

Bu duygularla hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Saynı Talay. 

Sayın Hüseyin Erdal, buyurun. 

Sayın Erdal, süreniz 5 dakikadır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 5434 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 1 inci maddesi üzerinde şahsım adı
na söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, bu teklifi getiren Sa
yın Sabuncu'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Ancak, arkadaşlarımızın tereddütlerine de katılıyo
rum. Bu sistemde, bu düzende, karşılığı olmayan bir ödenek yapılamaz; ama, bu teklif de karşılık
sız gelmiş; ancak, devlet, tabiî, bunun karşılığını bulacak. 

Değerli arkadaşlar, ben şahsî görüşümü ve Partimin görüşünü burada arz etmek istiyorum. As
lında, biz, sosyal güvenlikte prim yatırmadan, her vatandaşı, istediği anda emekli yapma, istediği 
anda tedavi etme, işsizlere iş temin etme sistemini, düzenini getireceğiz. Bu teklif, aslında, bizim 
arzu edip de ancak, iktidara gelmediğimiz için getiremediğimiz bir sosyal güvenlik teklifidir. Ya
ni, herhangi bir vatandaş, bir işyerine giriyor, altı ay sonra vefat ediyor; hiçbir şarta bağlı olmadan, 
o anda, ailesine, geçinmesi lazım gelen bir maaş bağlanması çoz güzel bir şey. İşte, biz bunu, pri
mini kaldırmak suretiyle, ödemesiz; herhangi bir vatandaş bir yerde çalışıyor veya memur, hiçbir 
ödeme yapmadan, vefat ettiği zaman devlet olarak ona maaş bağlayacağız. İşte bu, sizin, maalesef 
anlamak istemediğiniz adil düzenin sosyal tatbikatından bir kısmıdır. Efendim, karşılık nereden alı
nacak dediğimiz zaman, millî gelirden, bu şekilde, sosyal güvenlik için pay verilecek. Millî gelir
den, sosyal güvenlik için yüzde kaç pay olacak, önce bu tespit edilecek, ondan sonra, buna göre 
ödenecek; yani, karşılıksız değil. Millî gelir şu anda 100 milyar dolar; ancak, bunu 500 milyar do
lara, 1 trilyon dolara çıkarmak mümkündür. Bunun İçin de üretimimizi artırıp kaynaklarımızı ge
liştirmemiz gerekir; yani, Allah'ın bize verdiği nimettleri servete çevirmek suretiyle, şu andaki mil
lî gelirimizi aşağı yukarı 10 misline kadar çıkarırız. O zaman, prim yatırmaya, Emekli Sandığına 
ödenek kesmeye gerek yok; o millî gelirden her vatandaşımız istediği zaman hakkını alacak. Bizim 
görüşümüz bu; bunu arz etmek istedim. 

Bu teklifi getiren arkadaşıma teşekkür ediyorum. Hükümet, böyle hayırlı teklifleri getirirse her 
zaman yanlarındayız. Beraber oturup kaynağı da buluruz; fabrika veya bir yeri satmakla değil, üre
tim yaparak kaynak bulursak daha hayırlı bir iş yapmış oluruz. 
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Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Çok konu var; ancak, zaman geldikçe, sizi alıştıra alıştıra 
millî düzeni ve adil düzeni inşallah anlatacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

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

Sayın milletvekilleri, teklifte, geçici madde 197'nin eklenmesi hususu belirtilmiştir; ancak, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanuna 476 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 2 nci maddesiyle geçici 197 madde eklendiği için ve bu teklif bu değişiklikten daha önce veril
diği için, geçici 197 nci maddenin "geçici 198 inci madde", olması gerekir. Bunu geçici 198 inci 
madde olarak okutacağız. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. - 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiş

tir. 

"GEÇİCİ MADDE 198. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Sandık iştirakçisi iken 
ölenlerin aylığa müstehak olması koşuluyla, dul ve yetimlerine, 66 ncı madde hükümleri uyarınca 
müracaatlarını takibeden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Ancak, bunlara geçmiş süreler için 
herhangi bir ödeme yapılmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Taner söz istemiş
lerdir. 

Buyurunuz efendim. • 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Taner. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

teklifin tümü üzerindeki konuşmam sırasında da ifade ettim, "keşke elimizde imkân olsaydı da ve-
rebilseydik" dedim. : 

Bütün arkadaşlarımız, Anayasa gereği ve Türklerin ruhunda olan insanî duygu içerisinde böy
le bir sosyal dayanışma sistemini uygulamak istemektedirler; ben dahil bütün milletvekilleri buna 
taraftardır. 

Yalnız, Sayın Başkan, biraz evvel Sayın Bakana, "siz bunu getiriyorsunuz; ama, anayasaya 
göre buna bir karşılık ayrılması lazımdı, karşılık gösterilmesi lazımdı" dedi. Sayın Bakanın buna 
verdiği cevabı ben pek anlamadım, bu cevaptan tatmin olmadım, Sayın Bakan da bir şey vereme
di. 

. Ben, burada bu teklifin kanunlaşmasını arzu ederim. Onun için, biraz evvel konuşan Refah 
Partili arkadaşımın dediği gibi, bizim düzende şöyle olurdu böyle olurdu diyemem; kanun çıkacak
sa, çalışacak bir kanun olması gerekir. 

Müsaade ederseniz, burada bir öneride bulunayım size; Bu teklif kanunlaşırken önerge ile bu
nu yapmamızda belki fayda vardır; o da şudur: Normal şartlarda, memur, on sene çalıştıktan son
ra bu haklara kavuşabiliyor. Halbuki, biz, on sene çalışmadan vefat ettiği takdirde böyle bir imkâ
nı getirdiğimize göre, ilk on sene içerisindeki maaşından kesilen primde belli bir miktar artırma 
yapmak gerekir. Dünyada her şey karşılıklıdır; olmayan bir hakkı alıyorsanız o hakkın karşılığın-
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da bir şey vermeniz lazım. Aslında, sigorta sistemi de böyle çalışır. Eğer arabanıza kasko yaptırı-
yorsanız, bunun karşılığında bir prim ödüyorsunuz, arabanız çarpıştığında veya çalıridığında da si
ze getirip tümünü veriyorlar. Arabanız hiç çarpışmadı; çarpışabilir... İnsanların ne zaman öleceği
ni Yüce Allah bilir, biz bilmiyoruz; ama, biz diyoruz ki, inşallah yaşar; ama, olursa... O zaman, ge
lin buraya bir madde koyun, ilk on sene içerisinde -on sene sonra normal prim ödemesine devam 
ederler- ödedikleri prim miktarına yüzde 1, yüzde 2 gibi bir rakam ilave edin. O zaman kesinti bi
raz fazlalaşacak; ama fazlalaşan kesinti karşısında, öldüğü takdirde, ölen kimsenin eşine, on sene 
çalışmış gibi hak verilecek. Bunu getirmek lazım. \ 

Tabiî, ben, yüzde 1, yüzde 2 gibi afaki bir rakam söyledim; bunu ben burada hesaplayamam, 
arkadaşlarımın hesaplaması lazım. Bence buraya şu şekilde bir madde ilave edelim : "Bununla il
gili kesintileri Bakanlık hesaplar, aktuaryal dengesini kurar ve yapar." Yani, böyle bir teklifte bu
lunursanız, Anayasanın şekil şartına da uymuş oluruz. Yani, bu harcama şu bütçe içinde yok; Hü
kümet nereden alırsa alsın nereden bulursa bulsun, bu seneki bütçe bağlanmıştır ve maalesef 192 
trilyon değil, benim tahminim 800 trilyon civarında bir açık verecek, o da başka bir kısım, onu bir 
kenara bırakıyorum; olmayan bir rakamı... 

Türkiye'nin binbir türlü hali var; o vermez, bu vermez... Bu teklifin iptali için biri Anayasa 
Mahkemesine başvurur, Anayasa Mahkemesince iptal edilir, bu insanlara fayda değil zarar vermiş 
oluruz. Onun için, maddenin yukarıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini teklif ediyorum. îki daki
ka içinde arkadaşlarla birlikte bu maddeyi yazarız, Sayın Bakan da o şekilde uygun görürse kabul 
eder; bunu çözmüş oluruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3.-5434 Sayılı T.G. Emekli Sandığı Kanununun, bu Kanunun 1 inci maddesi ile de
ğişik 66 ncı maddesinin (b) bendine aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : ' • • ; • 
MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 

edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin tümü kabul 
edilmiş ve yasalaşmıştır; hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

32. - Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınan Önergesi (2/65) (S. Sayısı: 594) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınan Önergesinin müzakereleri
ne başlıyoruz. 

Teklif, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alındığı için komisyonu aramı
yoruz. 

Hükümet?.. Yerinde. 

Teklif, daha önce herhangi bir komisyonda görüşülmediğinden, komisyon raporunun oylan
ması söz konusu değil. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakika. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Bursa 

Milletvekili değerli kardeşimiz Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi üzerinde Grubum adına söz al
mış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi Grubum ve şahsım adına hürmetle selamlıyorum 
efendim. • 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Anayasamızın 41 inci maddesine göre, aile, Türk toplumu
nun temelidir; devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için ge
rekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu, Anayasamızın 41 inci maddesinin öngördüğü açık bir hü
kümdür. 

Yine Anayasanın 50 nci maddesine göre, küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği 
olanların çalışma şartları bakımından korunmaları gerekmektedir. Anne sevgisi ve şefkatiyle sağ
lıklı bir nesil yetiştirmesini sağlamak devletin temel görevleri arasındadır. Nitekim, Anayasanın 
birçok maddesinde devletin, özellikle vatandaşını maddeden ve manen korumak ve geliştirmek gö
reviyle görevli ve yükümlü olduğu hususu da ifade edilmektedir. 

Doğum yapan kadın memura çocuklarının korunması ve bakımıyla çalışma şartları bakımın
dan, Anayasamızda emredilen hükümler doğrultusunda, bazı iyileştirici hükümler getirilmesi husu
sunda, arkadaşımız değerli bir çalışma yaparak, bu teklifi huzurlarımıza getirmiş bulunuyor. Bu se
beple, kendisine teşekkürlerimi arz ediyorum ve bu hayırlı hizmetinden dolayı kendisini tebrik edi
yor ve kutluyorum. Grubumuz ve şahsım adına, bu teklife karşı sıcak baktığımızı, yakınlık göster
diğimizi ve müspet oy vereceğimizi ifade ediyorum. 

Arkadaşımızın verdiği kanun teklifinin gerekçesinde, doğum yapan kadın memura, çocuğuna 
bakabilmesi için altı aylık mazeret izni verilmesi öngörülmekte ve gerekçe şöyle devam etmekte-

(1) 594 S, Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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dir. "Meri mevzuata göre doğum yapan kadınmemura isteği üzerine altı aya kadar aylıksız izin ve
rilebilmektedir. Teklifle bu süre iki yıla çıkarılmakta ve bu sürelere ait kesenek ve karşılıkların ku-
rumlannca Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmesi hükmü getirilmektedir." Arkadaşı
mız, bu teklifle, Anayasamızın ilgili maddelerindeki, çocuğun korunması ve kadının çalışma^şart-
lannın iyileştirilmesi hükümlerinin yerine getirilmiş olacağını ifade ederek, gerekçesinde, Anaya
samızın bu hükümlerini ifade edip, bu teklifi huzurlarımıza getirmiş bulunuyor. 

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, bu teklifin, biraz önce çıkardığımız kanun gibi, sosyal mana
da büyük faydalan ve hizmetleri olacağını ifade ediyor, değerli çalışmasından dolayı arkadaşımı 
kutluyor ve bu teklife müspet oy vereceğimizi ifade ediyorum. 

Bu vesileyle, saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
DYP Grubu adına, Sayın Fethi Akkoç; buyurun. 
Süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA FETHİ AKKÖÇ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 657 

sayılı Kanunda değişiklik yapan teklifin amacı, ruh ve beden yönünden sağlıklı bir nesil yetiştiril
mesini sağlamaktır. 

Aile, toplumun temelidir. Az önce Refah Partisi Grubu adına konuşan Sayın Ali Oğuz'un be
lirttiği gibi, Anayasamızın 41 inci ve 50 nci maddeleri, ailenin refahı, çalışan kadınların ve çocuk
ların sağlıklı bir şekilde yetişebilmeleri için, devlete, bu konuda yasa çıkarması yükümlülüğü ge
tirmektedir. Bu teklifle, Anayasanın 41 inci ve 50 nci maddesinin hükmünü yerine getirdiğime ina
nıyorum. 

19 uncu Dönemde çok önemli kanunlar çıkardık; ama, bana göre, en önemli kanunu çıkara
caksınız; çünkü, geleceğimizin teminatı olan çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlamanın 
yanında, çalışan annelerin, daha doğum yapmadan önce, hamile kalmadan önce, belli bir stresin 
içerisine girmelerini -yani, çocuğa kim bakacak, anneanne mi bakacak, babaanne mi bakacak, ba
kıcı kadınlar mı bakacak- önleyeceğiniz gibi, anneannenin, babaannenin, telaşını da önlemiş ola
caksınız, devlet olarak bir güven vereceksiniz. 

Tarih boyunca, aileye önem vermeyen toplumların devlet olduğu görülmemiştir. Büyük dev
let olabilmek için, önce aileye önem vermek gerekir. Osmanlı'nın, Hint Okyanusundan Orta Avru
pa'ya kadar, çağın imparatorluğunu kurmasının sebebi, aileye verdiği önemdir. İnanın, şu anda 
dünyada en büyük devlet olan Amerika'da toplumun devletin en çok önem verdiği unsur ailedir. 
Aile, AT'nin lideri olan Almanya'da da aynı şekilde önemlidir. Bu ülkelerde çalışan hanımların do
ğum yapmalarını, çocuklarının sağlıklı bir şeklide yetişmesini teşvik edici birtakım tedbirler var
dır. Amerikalılar, 1984 yılında, Üniversitelerarası kurulun yedi yıl boyunca yaptığı araştırmanın so
nucunu açıkladılar; bu araştırmanın sonucu 24 Temmuz 1984 tarihinde, Türkiye'deki gazetelerde 
de yayımlandı Üniversitelerarası kumlun yedi yıl boyunca yaptığı bu araştırmada "bir çocuğun ye
tişmesinde, bîr, aile; iki, çevre; üç, müspet eğitim gelir" deniyor. Yani bu araştırmada, önce aile, 
sonra çevre, daha sonra da müspet eğitim yer almaktadır. 

Geçelim Osmanlı'ya : Osmanlı'nın dokuz asırlık devlet deneyiminin içinden gelen ailenin, 
çevrenin önemini ortaya koyan halk deyimleri yardır: "Ailesi iştir lafa bakılmaz"... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - "Ailesi" değil, "Ayinesi" olacak... 
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FETHİ AKKOÇ (Devamla) - ... "anasına bak, kızını al" gibi, -felsefe niteliğindedir bunlar-
çevrenin önemini ortaya koyan, "söyle kiminle konuştuğunu, söyleyeyim kim olduğunu", "ev al
ma, komşu al" gibi, "çocuk mazbut, amma velakin ahali kötü" gibi, yine çevrenin önemini ortaya 
koyan halk deyimleri vardır. 

Şimdi, burada önemli olan, doğum yapan, çalışan bir hanım altı ay ücretli izin alacak, altı ay
dan sonra iki yıl ücretsiz izin kullanacak. Burada baz alman ikibuçuk yıl. Niye ikibuçuk yıl: çün
kü, ikibuçıık yıl, bir çocuğun karakterinin teşekkül ettiği yaş. Bir çocuğun karakteri ikibuçuk yaşı
na kadar teşekkül ediyor. Ayrıca, ikibuçuk yaş, çocuk için anaokuluna başlangıç yaşıdır, yani, iki
buçuk yaşındaki bir çocuk derdini anlatıp, anaokuluna gidebiliyor. Çocuğu, anaokuluna gidinceye 
kadar ailenin kontrolünde yetiştiriyorsunuz. Peki, şu andaki durum nedir; şu andaki yasada, "altı 
aya kadar ücretsiz izin verilebilir" deniyor, "verilir de" demiyor. Bu arada, birbuçuk saat süt izni 
var; kadın işinden çıkacak, dolmuşa, otobüse binecek, o heyecanla evine gidecek, gelecek; o kadı
nın sütünün olması, sütünün kalması ve altı ay süreyle çocuğuna süt verebilmesi mümkün değil. 
Daha doğum yapmadan "acaba, çocuğuma kim bakacak" diyerek onun sıkıntısı içerisine giriyor. 
Sizlerin de çocukları var, şimdi torunlarınız var; daha onlar doğmadan, bütün aile fertleri, annean
ne, babaanne "çocuğa kim bakacak, çocuk nasıl büyüyecek; bakıcı kadın bulalım, kadın bulalım" 
diyerek devreye giriyor. Çocuklar anneannenin, babaannenin elinde. Niye; çünkü, anneanne, baba
anne, en iyi bakıcı icadından daha iyi; ama, anneanne, babaanne, anne ve baba evde olmadığı için, 
çocuğun her istediğini yapmak durumunda oluyor. Çocuk, anneanne, babaanne elinde kontrolden 
çıkıyor ve anneyi, babayı dinclemez bir hale geliyor; çünkü, o çocuk, darbeli matkap gibi, annean
ne, babaannenin zaafım kullanıyor. Ben, bütün bunlan yaşadım ve yaşadıklarımı unutmadım, onun 
için de, 1991 yılında milletvekili olup da Meclise geldiğimde bu kanun teklifini verdim. 

Teklifin gündeme alınması ve kanunlaşması yolunda talimat veren Sayın Başbakanımıza, tek
lifi benimseyen bütün grup başkanvekillerimize ve bu teklife oy verecek bütün milletvekili arka
daşlarımıza saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akkoç. 

ANAP Grubu adına, Sayın Özsoy; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Özsoy, süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; şu anda, 594 sıra sayılı, Bursa Milletvekili Sayın Fethi Akkoç ve 84 arkadaşının, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi görü
şülmektedir. Bu teklif hakkında Grubumun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Kanun teklifinin gerekçesinde ifade edildiği gibi, Anayasamızın 41 inci maddesinde, Devlet, 
Türk toplumunun temeli olan ailenin, özellikle de anne ve çocukların korunması için gerekli ted
birleri almakla yükümlüdür denilmektedir. Bugün, meriyette olan yasada, anneye doğum öncesi ve 
sonrası izin verildiği malumlarınızdır. Kadın memur, doğumdan önce 3 hafta ve doğum yaptığı ta
rihten itibaren de 6 hafta süreyle izin kullanmaktadır. Ayrıca, altı ay da, günde 1,5 saat olmak üze
re, süt izni verilmektedir. Ancak, bu süreler hiçbir zaman yetmediği için, anne adayları veya anne
ler bu süreleri raporlarla uzatabildikleri kadar uzatmaktadırlar. Rapor temin edemeyen, alamayan 
annelerin ise, mağdur olduğu da bir gerçektir. 
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Değerli milletvekilleri, doğum, bir travmadır. Bu travmayla annede ve çocukta fiziksel ve ruh
sal pek çok değişiklikler olmaktadır. Annenin organizmalarının kendine gelebilmesi için istirahat 
etmesi şarttır. Anne ve çocuk arasındaki ruhsal ve fiziksel bağın kurulması ve de bu bağın sağlıklı 
işlemesi için zamana ihtiyacı olduğu bir gerçektir. 

Suni beslenmenin terk edildiği bir döneme girmiş bulunuyoruz. Çocuğun gelişmesinde bağı-
şıklanmanın tam olması için, otoriteler artık anne sütüne karar kılmıştır. Anne sütünün değeri an
laşılmış ve ne kadar uzun emzirme dönemi olursa, çocuk için o kadar yararlı olduğu ortaya çıkmış
tır. Ruhsal ve fiziksel sağlıklılığın devamı için, bu teklifi destekliyoruz. Ancak, memurluğu boyun
ca birkaç kez doğum yapabilecek bir annenin durumu da gözden ırak tutulmamalıdır. 

Değerli milletvekilleri, memur hanımlara bu imtiyazlar sağlanırken, bazı çevrelerden, özellik
le 506 sayılı Kanuna tabi kesimlerden ve özel sektörde çalışan kadın işçilerden de talep gelecektir. 
Kadın istihdamını kısıtlayacak talep ve tedbirler hakkında, Hükümetin ve kanun teklifini veren ar
kadaşımızın ne düşündüğünü öğrenmek isteriz. 

Doğum yapan devlet memurlarına iki yıl ücretsiz izin hakkının verilmesi, devlet yönünden bir 
tasarruf meselesi olarak değerlendirilmesinde fayda vardır; ancak, konuyla yakın ilgisi olduğu için, 
bir parantez açarak, burada, çocuk ölümlerinden de kısaca bahsetmek istiyorum : 

Dünya Sağlık Teşkilatının kriterlerine göre, ülkelerin kalkınmışlık derecesinde en önemli ve
ri, çocuk ölümleri oranı olarak ele alınmaktadır. 1992'ye kadar binde 89'larda seyreden bu oran, 
son, onbeş gün evvel, Dünya Sağlık Teşkilatının açıkladığına göre, bu oran binde 150'ye varmış
tır. 1985 senesinde Anavatan Hükümeti zamanında başlatılan aşı kampanyası, 1990'a kadar hede
fine ulaşmış, 1991 'den sonra bu hedefte gerilemeler olmuştur. Ayrıca, temel sağlık hizmetlerinde
ki atalet, bu oranın yükselmesine neden olmuştur. Bu konu da arkadaşlarımız ve tarafımdan, yakın
da Meclise bir araştırma önergesi halinde getirilecektir. 

Sağlıklı bir neslin yetişmesi için, aslında, çalışan kadınların meseleleri, yalnızca doğum izin
lerini uzatmakla sınırlı değildir. Çalışan kadınların, çocuk yetiştirmedeki çektikleri sıkıntıların ba
şında kreşler gelmektedir. Kreşlerin az sayıda olması, pahalı olması, çocuk yönünden de bazı olum
suz etkilerinin bulunması gözardı edilmemelidir. Özellikle, bugünkü maaş ve asgarî ücretler, kreş 
ücretine bile kâfi gelmemektedir. Özçllikle her iki eşin de çalıştığı durumlarda, zorunlu olarak kre
şe verilen veya bakıcı tutulan çocuğun masrafı anne ve babayı perişan etmektedir. Kreş ücretlerine 
yardımcı olabilmek ve çalışan memurdan azamî verimliliği sağlayabilmek amacıyla bir önerge ha
zırladık. Umarız ki, önergemize destek verilir ve böylece Meclis, çalışan kadına, az da olsa, hem 
doğum izni hem de parasal katkı yönünden sahip çıkmış olur. 

Değerli milletvekilleri, yasa teklifinin olumsuzluklarını sayarken, göz önünde tutacağımız bir 
konu da, sadece kadının çalıştığı kesimlerde hizmetin aksamamasıdır. Özellikle millî eğitimde, sağ
lık hizmetlerini ifa eden hastanelerde ve benzeri diğer birimlerde, bu doğum izinlerinin kullanılma
sı yönünde, ilgili bakanlıklarca, kanun tekilifi yasalaşıp yürürlüğe girdikten sonra, derhal bir tüzük 
çıkarılarak sıraya konmalıdır. Değilse, hizmetler aksayacak, kanun, şahıslara faydalı; kurumlara ise 
zararlı hale gelecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu teklifi getiren, başta Fethi Akkoç arkadaşımız olmak üzere, 84 
arkadaşımıza teşekkür ediyor, teklifin, çalışan kadın arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını di
liyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özsoy. 
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Şahsı adına, Sayın Hasan Basri Eler; buyurun. 

Sayın Eler, konuşma süreniz 10 dakika efendim. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılarımı 
sunuyorum. 

Bu teklifi veren değerli Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'a teşekkür etmeyi öncelikle kendime 
bir görev addediyorum. Böyle önemli bir yasa teklifi, şu ana kadar takip ettiğim tüm Parlamento 
çalışmalarım içerisinde ender gördüğüm teklifler arasındadır. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kadınlara seçme ve seçilme hakkı
nı veren bir partinin ve böyle bir memleketin mensuplarıyız. O nedenle, tüm kadınların, bilhassa 
çalışanlarının sosyal haklarını düşünmek, gözetmek, Cumhuriyet Halk Partililer olarak bizlerin, ilk 
ve daimî düşündüğü hususların başında gelmektedir. 

Ülkemizde sıkıntısı duyulan önemli konulardan bir tanesi, ilkokul öncesi eğitimin eksikliğidir. 
Çalışan kadınlara uygulanan izinlerin çok kısıtlı olması sebebiyle, bilhassa büyük şehirlerde ve 
metropol kentlerde, sabah kalktığımızda, çocuklarını kreşlere yetiştirmek için koşturan anne ve ba
baları üzüntüyle görmekteyiz. Bu teklifin yasalaşması halinde, bu ihtiyaç da bir nevi giderilmiş ola
caktır. 

Ben, değerli arkadaşımın verdiği yasa önerisine katılıyorum. Ancak, yanlış anlamadıysam bu
rada bir ifadede bulundu ve şöyle söyledi: "Bir çocuğun en iyi yetiştiricisi, annesinden ziyade, ba
baannesi ve yakınlarıdır" Bunun karşılığında ben de şunu söylüyorum : Anne, en iyi eğitici ve öğ
reticidir; çocuğa, anneden daha büyük ve anneden daha yakın olan bir eğitici yoktur. O nedenle, 
bu, gerekli görülen bir husustur. 

Ayrıca, bu teklif, sağlıklı ve dengeli bir nesil yetiştirilebilmesi için de olanak sağlayacaktır. 
Yine, çalışan annelere, huzur içinde görevlerini yapabilmeleri bakımından bir imkânı da tanımış 
oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, biz, mastır için, doktora için çalışma yapan veyahut da çeşitli sebepler
le yurt dışına giden kamu çalışanlarımıza, kendi becerilerini artırabilmeleri için izin imkânı verir
ken, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, yavrularımızı yetiştiren annelere bu imkânı düşün
mezsek, onları aynı şekilde gözetmezsek, karşı çıkarsak, bunu izah etmekte güçlük çekeriz. O ne
denle, bu teklifin çıkmasında yarar görüyoruz. 

Yalnız, burada şöyle bir durum var : Hepinizin belirttiği gibi, Türkiye'de, aşırı bir nüfus artı
şı vardır. Bu nüfus artışı, kalkınma hızıyla orantılandığında, çok dikkat edilmesi gereken bir sonu
cu ortaya koymaktadır. 

Şimdi, çok sayıda çocuğu olan bir kamu çalışanı ne yapacaktır?.. 5 -10 çocuğu olan bir kamu 
çalışanına iki yıla kadar izin verirsek, herhalde emeklilik süresini doldurmuş oluyor... 

GÜLER İLERİ (Tokat) - Hangi kamu çalışanının bu kadar çocuğu var? 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - O nedenle, nüfus planlamasını düşünerek, "3 çocuğa ka

dar" gibi veya benzer şekilde bir tahdit konulmasının yararlı olacağı düşüncesindeyim Sayın İleri. 

Diğer taraftan, kadınlarımıza bu konudaki sosyal güvenceyi tanırken, akşam, bir özel televiz
yon kanalında, bir kadın vatandaşımızı pulluğa koşulmuş olarak gördüm ve buna çok üzüldüm. 
Onun için, bu iktidarın, kadınları bu şekilde pulluğa koşulmaktan kurtarmasını da diliyorum. 

İktidar mensubu değerli arkadaşlarımızın buna benzer kanun teklifleri getirmeleri halinde, İk-
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tidarla muhalefetin nasıl bir konsensüs içinde çalıştığını, bir heyecan içinde çalıştığını sevinçle, 
mutlulukla görüyoruz; eğer, bizim verdiğimiz kanun tekliflerine de aynı şekilde ilgi gösterirseniz 
bu mutluluğumuz devamlı olur. Örneğin, ben, Keşan'ın il olması için bir kanun teklifi verdim. Di
lerim ki, muhalefet verdi diye bunu reddetmezsiniz, Keşan il olmalıdır. Mesela, köylere hizmet gö
türme birliklerinden yüzde 46 oranında kesilen Kurumlar Vergisinin indirilnıesi için kanun teklifi 
verdim, onu reddettiniz ki, bunu da bu kürsüden selirtmiştim. Yine, bakın, Güvenlik kuvvetlerinin 
asayiş tazminatlarında ayırım yaptınız, yalnız emniyeti gördünüz, burada diğer güvenlik kuvvetle
rini unuttunuz. Bu nedenle, "eğer güvenlik kuvvetlerine bunu verip de diğerini ondan ayırırsanız, 
göreve şevkle sarılmayacak ve onlar demoralize olacaktır, onun için ikisini birleştiriri" dedim. Onu 
da kale almanızı istiyorum. 

• Ayrıca, yine bu makamda, bu kürsüde, bunun gibi birçok teklif sıralamıştım. O nedenle, bi
zim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz kanun tekliflerini de, yalnız tenkit etmek için de
ğil, unutulanları hatırlatmak veya eksiklikleri giderme konusunda bu İktidara yardımcı olmak, ül
ke çıkarlarını gözetmek şeklindeki değerlendirirseniz, bunun daha faydalı olacağına inanıyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler. 

Sayın Hüseyin Erdal, buyurun efendim. Süreniz 10 dakikadır. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bursa Milletvekili Sayın 

Fethi Akkoç ve 84 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Teklifinin tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

< Değerli arkadaşlar, öncelikle, bu 84 arkadaşımı tebrik ediyorum; çünkü, çok hayırlı bir teklif 
getirdiler. Şöyle yukarıdan aşağıya baktığımız zaman, bunlar hakikaten çok büyük ihtiyaçtır. An
cak, ben bazı noksanlıkların giderilmesi için buraya ilave edilmesi gereken kelimelerden bahsede
ceğim. 

Kanun teklifinin 1 inci maddesini okuduğumuz zaman, "Kadın memura doğum yapmasından 
önce 3 hafta, doğumdan sonra 6 hafta; daha sonra da 6 ay izin verilir" deniyor. Burada "ücretli izin" 
verilir denilmesinde fayda var, yani "ücretli" kelimesinin ilavesi gerekiyor. 

Yine, 2 nci maddenin devamında, "İstekleri üzerinde, doğum yapan devlet memuruna 2 yıla, 
yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine en 
çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilir" deniyor. Bunun da "aylıksız" değil, "ücretsiz" olarak geçme
si lazım. Bence ifade bu şekilde daha uygun olur. 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Daha önceki kanuna göre teknik olarak oraya kondu. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Ben o şekilde uygun görüyorum; ama, sizin metniniz öyle

dir. 
Aslında, bence, bir memuru zorlamaya gerek yok, istediği kadar izne ayrılır, sonra istediği za

man da görevine döner. Bu esneklik olabilir. Memur görevine iki sene sonra dönmez de dört sene 
sonra döner, beş sene sonra döner. Yani devletin bir insanı zorlamamiası, kişiyi kendi inisiyatifine 
bırakması lazım; çünkü, memur çalışmadığı zaman maaş alamayacaktır. Devletin bundan bir kay
bı yok. O bakımdan, tabiî, iki sene, dört sene güzel; ama, faraza izin istedi, altı sene gelmedi ve al
tı sene sonra geri geldi... Burada arz etmek istediğim; yani, vatandaşı zorlamamak lazım, belli bir 
kalıba sokmamak lazım; ama, bu da çok güzel bir teklif; iki yıl ve dört yıllık süreler... 
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Yine burada, "İzindeki memurun kesenek ve karşılıkları kurumlan tarafından ödenmek şartıy
la..." diyor. Tabiî, yine burada bir karşılık çıkıyor, bilmiyorum, Sayın Bakan bu karşılığı ne yapa
cak. Yani, bu ücretli memurun ödeneği, emekli primini nasıl ödeyecek? Bunun için bir karşılık yok. 
Demin görüştüğümüz kanun tasarısında da arz ettiğim gibi, aslında, devlet, millî gelirinden, bu tip" 
kimselere belli bir pay vermesi lazım; yani, "bunun karşılığı, devletin millî gelirinden karşılanır" 
denmesi lazım. Burada bir karşılık yok; yani, kesenek veriliyor; ama, nereden veriliyor, bu açıklı
ğa kavuşsa belki daha iyi olurdu. 

Tabiî, yurt dışında görev yapan kimselerin aileleri için de dört seneye kadar izin veriliyor; 
ama, aslında sınır da koymamak lazım. Diyelim, yurt dışında on sene kaldı, dört sene sonra hanı
mı gelecek, Türkiye'de çalışacak. Beyi yurt dışında, eşi burada... "Beyinin yurt dışındaki görevi 
müddetince, eşine ücretsiz izin verilir" şeklinde değiştirilse daha kolay olur. Dört sene sonra geldi, 
beyi yine yurt dışında; ne olacak?.. 

FETHÎ AKKOÇ (Bursa) - Yurt dışındaki süre dört yıl olduğu için... 

HÜSEYÎN ERDAL (Devamla) - Anladım da, bence daha esnek olmasında fayda var. 

Bu, hayırlı bir tekliftir, getiren arkadaşları tebrik ediyorum. Bu kanun teklifinin hayırlı olma
sını temenni ediyorum ve yine arkasına ilave ediyorum; yavaş yavaş bizim sistemimize geliyorsu
nuz; hiç çaresi yok. Bizde aslında tahdit yok. îki cümleyle söyleyeyim : Bizde, memura, "şu kadar 
sene çalışacaksın" tahdidi yok. Çalıştığın kadar maaş alırsın, çalışmazsan emekli olursun, bir sımr 
yok. Biz, inşallah, iktidara geldiğiniz zaman, herkes ne istiyorsa, o şekilde hareket ettireceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

A) Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 haf
ta; bu süreden sonra da çocuğun bakımı için 6 ay müddetle izin verilir. Altı aylık izin müddeti için
de çocuğun ölümü halinde, memur görevine geri döner. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, bir yanlış anlamaya sebebiyet vermemek için 
bir düzeltme yapmak istiyorum : Burada "6 ay müddetle izin verilir" diyor, onun "6 ay müddetle 
ücretli izin verilir" şeklinde değiştirilmesinde fayda vardır. 

BAŞKAN - Yani; "6 ay müddetle" kelimesinden sonra "ücretli" kelimesinin ilave edilmesini 
istiyorsunuz. Peki efendim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Aslında, mefhumu muhalifinden bu çıkar da, sarahat olsun 
diye söyledim. 
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HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Dikici; buyurun efendim. 

Siireniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Sayın Akkoç ve 84 arkadaşına bu teklifi getirdikleri için teşekkür ediyorum. 

Teklif çok yerindedir. Bu teklifle, maddî ve manevî yönden sağlıklı anne, sağlıklı nesil ve sağ
lıklı bir millet hedeflenmiştir. Sağlıklı anne, bakımlı çocuk, hem ailenin mutluluğu, hem de mille
timizin mutluluğu manasına gelmektedir. Doğumdan sonra memurun ne kadar sıkıntı çektiğini he
pimiz bilmekteyiz, ihtiyacının karşılanmadığı hallerde çocukta ruhsal sıkıntıların ve fizikî arazla
rın ortaya çıktığı kesindir. Bunun için, teklif, belli bir sürede anneyi çocuğundan ayırmamayı ön
görmektedir. 

Maddî imkânsızlıktan dolayı çocuğuna baktıramayan ailenin ne sıkıntılar çektiğini, nelere kat
landığını bilmekteyiz. Çocuğuna baktırabilen ailenin de huzursuzluğu ortadan kalkmıyor. Annenin, 
çocuğuna; çocuğun anneye olan ihtiyacı ortadadır. Annenin, çocuğuna; çocuğun, anneye olan bel
li bir devredeki ihtiyacı çok büyük boyutlarda olmaktadır. Zaten, milletimizin geleceği, çocukları
mızdır. Geleceğimizin teminatı için, çocuklarımızı ruhsal ve bedensel olarak yetiştirmek de anne
nin görevidir. Annenin, bu görevini yapabilmesi için zamana ihtiyacı var ve teklif, bu zamanı an
neye tanımaktadır. 

Anayasamızın 41 inci maddesi şöyle ; 

"Aile, Türk toplumunun temelidir. 

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması... için gerekli ted
birleri alır." 

Yine, Anayasamızın 50 nci maddesi de şöyle : 
"Kimse, yaşma, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. 

x Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel 
olarak korunurlar. 

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. 
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartlan kanunla düzenlenir." 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinin değiştirilmesiyle, 
kadın memura, doğum yapmasından önce, üç hafta, doğum yaptıktan sonra da altı hafta; bu süre
den sonra da çocuğuna bakması için altı ay izin verilmesi, hem annenin hem de çocuğun bakımı, 
gelişmesi ve sağlığı açısından çok yerinde bir hareket olacaktır. 

Tekrar, bu teklifi getiren milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Yüce Meclise saygı
lar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dikici. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Yalnız, sizin dediğiniz o altı ay ücretli izin konusunda şunu belirtmek istiyorum : Zaten, 657 

sayılı Devlet Memurlan Kanununun 104 üncü maddesinin başlığı "mazeret izni"dir. Mazeret izni 
de ücretli izin olduğu için, oraya onu ilave etmeye gerek yok. 

- 2 4 8 -



T.B.M.M. B:119 17 .6 .1994 0 : 1 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Oylayalım Sayın Başkan, oylayalım. 

BAŞKAN - Hayır, "onu öyle yapalım" dedik; ama, o şekilde değişiklik yaparak oylamadık; 
aslında o anlama geldiğini belirtmek için söylüyorum. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan, o altı ay mazeret izni, ücretli değildir, ücretsizdir; 
sadece kırkbeş günü ücretlidir. 

BAŞKAN - Olur mu efendim. Bakın, zaten, orijinal maddede, doğumdan sonra altı ay... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Ücretsizdir. 
BAŞKAN -Ama, orada "her gün birbuçuk saat emzirme izni verilir" diyor, orijinal madde öy

le. Şimdi, o altı ay birbuçuk saat izin vermeyi kaldırıyoruz, altı ay izinli sayıyoruz. Zaten, başlığı 
da "mazeret izni"dir. Böyle olunca, o ücretli sayılıyor. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Altı haftayı, altı ay yapıyoruz yani. 
BAŞKAN - Evet, yani burada bir yanlışlık yok. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sizin dediğiniz doğru. 
BAŞKAN-Peki. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İstekleri üzerine; doğum yapan devlet memuruna 2 yıla, yetiştirilmek üzere (bursla gidenler 
dahil) yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok dört yıla kadar aylıksız izin ve
rilebilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre doğum yapan devlet memurlarından aylıksız izin verilenlerin bu sü
releri (kesenek ve karşılıkları kurumlan tarafından ödenmek şartıyla), aylıksız izin verilen diğer 
devlet memurlarının bu süreleri (keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. 
Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde 
değerlendirilir. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, maddede "aylıksız" deniyor; bunu "ücretsiz" şeklinde değiştirsek... 
Çünkü, maddede devamlı öyle geçiyor. Gerçi, kamu görevlilerine ödemeler hep aylık esasına göre 
yapılıyor; ama, bir bakarsınız, ilerde, haftalık veya onbeş günlük ücret sistemi de gelebilir. Tabiî, 
böyle ücret alan bir kesim var mıdır onu da bilmiyorum. Onun için, buna "ücretsiz" destek daha iyi 
olur. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. ANAP Grubu adına, Sayın, Keçeciler. 

Buyurun Sayın Keçeciler. 

Süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; çok vaktinizi alacak değilim. Sadece, biraz evvel yapılan tartışmalara açıklık getirmek ve 
madde üzerinde bir düzeltme yapmak üzere söz aldım. 

Aslında, geçen .1 inci madde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun mazeret izniyle ilgili 
104 üncü maddesinde değişiklik yapıyor; dolayısıyla, oraya, "ücretli" diye bir ekleme yapmaya ge
rek yok. Zaten, devlet memurlarının mazeretini kabul ettiğiniz andan itibaren verdiğiniz izinlerin 
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hepsi ücretlidir. Binaenaleyh, ücretli izin maddesinde, mazeret maddesinde değişiklik yaptığımız 
için, oraya bir de "ücretli" ilavesi eklemeye gerek yoktur. 

Bu 108 inci madde ise, doğum yapan devlet memurlarına verilen ücretsiz izinleri düzenlemek
tedir ve şimdi orada bir değişiklik yapmaktayız. Burada, verilen izinlerin tamamı ücretsiz izindir; 
yani yurt içinde iki yıla kadar verilen izinler ücretsiz olacaktır. 

Yalnız, burada madde kaleme alınırken, "istekleri üzerine doğum yapan devlet memurlarına" 
denmiş. Sanki, devlet memuru istek üzerine doğum yaparmış gibi bir mana ortaya çıbyor, onda 
takdim tehir yaparak "doğum yapan devlet memuruna istekleri üzerine iki yıla" diye düzeltmek la
zım. Yani, cümleye "doğum yapan devlet memuruna" diye başlarsak, hem Türkçe itibariyle doğru 
olur hem de kanun metni itibariyle daha düzenli bir hale getirmiş oluruz; öbür türlü olursa yanlış 
anlamalara sebebiyet verebilir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETÎN (Gaziantep) - "isteksiz" olursa, sanki verilmeyecek
miş anlamı çıkar. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Efendim, tabiî, o yanlış olur; sanki ısmarlama doğum 
yapmış gibi, talep üzerine doğum yapmış gibi bir duruma düşer devlet memuru. Dolayısıyla, o, 
yanlış bir ifadedir ve kanun teklifi bu şekilde geçmemelidir. Teklif aniden geldiği için bir önerge
miz yok, onun için, ben, şifahî teklifte bulunuyorum. Eğer Başkanlık da kabul ederse, kanun tekli
finde bulunan arkadaşımız da uygun görürse, teklifin bu şekilde kanunlaşması daha uygun olacak
tır kanaatini taşıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklif, aslında bir boşluğu doldurmaktadır. Daha önce, yurt dışında 
eğitim yapan devlet memurlarının, eğer eşi de devlet memuru ise, bu aileyi ayırmaktaydık ve bü
yük sıkıntılarla karşı karşıya bırakmaktaydık. Anayasamız, "devlet aileyi korur, koruyucu tedbirle
ri alır" diyor. Bugün, burada yaptığımız bu düzenleme, ailelerin bölünmesine, yurt dışına zarurî gi
dişleri sebebiyle aileler arasında meydana gelecek tıkanmaları, hiç değilse ücretsiz izin vermek su
retiyle gidermeye matuf bir tekliftir. Bu teklifi Grup olarak destekliyoruz, teklifi getiren arkadaşa 
da teşekkür ediyor, kendisini tebrik ediyoruz. 

Saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Efendim, orijinal maddede Sayın Keçeciler'in dediği şekilde yazılmamış. Orada da "istekleri 

üzerine" diyor. Yani, bir takdim tehir yapmaya gerek yok. Orijinal madde de öyle. Bir fıkrasında 
değişik bir yazım, altta değişik bir yazım olursa, maddede insicam olmaz. 

FETHÎ AKKOÇ (Bursa) - Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Akkoç. 
FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP Grubu adına konuşan 

Sayın Keçeciler'in teklifi, aslında, kanun teklifinin özünde değişiklik yapmamakla beraber, 2 nci 
maddenin "istekleri üzerine; doğum yapan devlet memuruna..." yerine, "doğum yapan devlet me
muruna istekleri üzerine..." şeklinde değiştirilmesi daha açık bir ifade olur. Ancak, orijinal metin
deki ifadede noktalı virgül olduğu için, dediğiniz gibi, bir anlam değişikliği yapmamakla beraber, 
daha açık ifade kullanılmasında ben de yarar görüyorum. "Doğum yapan devlet memuruna, istek
leri üzerine, 2 yıla.*." 

BAŞKAN -Ama, o noktalı virgül yalnız onu kastetmiyor, arkasından bir başka halleri de kap
sıyor. Yani, bakın, "istekleri üzerine; doğum yapan devlet memuruna 2 yıla, yetiştirilmek üzere..." 
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Onu oraya aldığınız zaman hepsini kapsamıyor; o "istekleri üzerine" ibaresinin orada kalmasında 
yarar var. 

FETHÎ AKKOÇ (Devamla) - Peki Başkanım; saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 

Efendim, madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mlilet Meclisi Başkanlığına 

2 nci maddenin ikinci fıkrasının "İstekleri üzerine; doğum yapan devlet memuruna veya eşi
ne" şeklinde değiştirilmesini teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN - Diğer 

tstemihan Talay 
içel 

Hasan Akyol 
Bartın 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

önergeyi okutuyorum: 

Faik Al tun 
Antalya 

Ali Dinçer 
Ankara 

Türkiye Büyük Mlilet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 594 sıra sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değşitirilmesine İlişkin Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası sonuna aşağıdaki iba
renin eklenmesini arz ederiz. 

Süleyman Hatinoğlu İsmail Sancak 
Artvin İstanbul 

Murat Başesgioğlu Rauf Ertekin 
Kastamonu Kütahya 

Elaattin Elmas Ersin Taranoğlu 
İstanbul Sakarya < 

İbrahim Özsoy 
Afyon 

"İstekleri üzerine; doğum yapan devlet memuruna 2 yıla, yetiştirilmek üzere (bursla gidenler 
dahil) yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok dört yıla kadar aylıksız izin ve
rilebilir" e ilave olarak; 

"Yurt içinde çalışan, bu yasaya dahil memurların 2 yıl ücretsiz izinden sonra ilkokul çağına 
kadar kreşe devam eden çocukları için asgarî ücretin net yansı kadarı, kreş ücreti olarak ödenir." 

BAŞKAN - Şimdi de önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım. 

Birinci önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Mlilet Meclisi Başkanlığına 

2 nci maddenin ikinci fıkrasının "İstekleri üzerine; doğum yapan devlet memuruna veya eşi
ne" şeklinde değiştirilmesini teklif ederiz. 

İstemihan Talay 
İçel 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Kesinlikle katılmıyoruz efendim. 
İSTEMİHAN TALAY (İçe!) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, Komisyon olmadığı için size söz veremiyoruz. Biliyorsunuz, önerge 

üzerinde konuşabilmek için, komisyonun önergeye katılmaması lazım. Komisyon olmadığı ve ka
tılıp katılmaması da söz konusu olmayacağı için söz veremiyoruz. Önergeniz açık zaten; Genel Ku
rul tarafından anlaşıldı; "doğum yapan hem kadına hem de eşine izin verin" şeklinde... 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) - Hayır, öyle değil, "veya eşine..." 

BAŞKAN - Öyle değil mi?.. Öyle, öyle, tamam. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge, reddedilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mlilet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası sonuna; aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ederiz. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

ve arkadaşları 
"Yurt içinde çalışan, bu yasaya dahil memurların 2 yıl ücretsiz izinden sonra ilkokul çağına 

kadar kreşe devam eden çocukları için asgarî ücretin riet yarısı kadarı, kreş ücreti olarak ödenir." 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Kesinlikle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Evet, Hükümet önergeye kesinlikle katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Önerge kabul edilme

miştir. 
Maddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de, okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeye geçmeden önce, yeni bir 3 üncü madde teklifi var; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Mlilet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinden önce gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklen
mesini saygılarımızla arz ederiz. 

Osman Sevimli Gaffar Yakın 
Karaman Afyon 
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Ökkeş Şendiller Koray Aydın 
Kahramanmaraş Trabzon 
Saffet Topaktaş Recep Kırış 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 

İsmet Gür 
Aksaray 

MADDE 3. - Bu Kanunla 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurlarına verilen tüm haklar, ay
nen, kamuda ve tüzel kuruluşlarda çalışan işçiler için de geçerlidir. 

Gerekçe : Bu faydalı değişiklikle, ancak 657 sayılı Kanuna tabi kadın memurlar ve memur eş
leri yararlanmaktadır. Halbuki, aynı durumda olan işçi statüsündeki vatandaşlarımızın da aynı hak
lara sahip olması Anayasamız gereğidir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu önergeyle, 1475 sayılı Kanunun 70 inci maddesi değiş
tirilmektedir; halbuki, müzakere etmekte olduğumuz kanun ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nudur. Bu itibarla, önergeyi işleme koymam mümkün değildir. 

Ayrıca, bu konuda bir arkadaşımızın teklifi de var. O teklif görüşülürken, belki bu önergeyi 
kabul ederiz efendim. 

Bir geçici madde ilavesiyle ilgili önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mlilet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 594 sıra sayılı Kanun teklifine aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Esat Bütün Hasan Korkmazcan 
Kahramanmaraş Denizli 

Fethi Akkoç Saffet Topaktaş 
Bursa Kahramanmaraş 

Ayvaz Gökdemir Mehmet Alp 
Gaziantep Kars 

GEÇİCİ MADDE - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce doğum izni kullananlar, baş
vurmaları halinde, Kanunun tanıdığı haklardan yararlanırlar. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Kaç sene önce doğum yapmış olanlar?.. On 
sene evvel doğum yapmış olsa da mı?.. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılmıyor. 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, açıklama hakkı yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, buyurun Sayın Talay. 
M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklif kanunlaşmadan 

evvel, 2 nci maddeyle ilgili olarak vermiş olduğumuz önergenin, Sayın Başkanlıkça, Yüce Kurula 
gerçek niteliği içerisinde sunulmadığı endişesiyle bu sözü almış bulunuyorum. 

Önergemiz, 2 nci maddede, "doğum yapan devlet memuruna veya eşine" şeklinde bir düzelt
meyi öngörüyordu. Bununla, şunu ifade ediyoruz : Bu teklif, çağdaş, olumlu bir anlayışı dile geti
riyor. Toplumun geldiği süreç, artık, çocuğa sadece kadın bakacak şeklinde bir anlayışı aşmış va
ziyettedir. Öyle koşullar olabilir ki, bu ailenin kendi içinde vereceği bir kararla, kadın değil, çalı
şan devlet memuru eş de çocuğuna bakabilir. Önemli olan, çocuğa, anne ya da babanın bakmasını 
sağlayacak bir sürenin sağlanmasıdır. 

Bu kadar olumlu bir önergenin, "çocuklara sadece kadınlar bakacaktır" anlayışı içerisinde, 
böyle bir tavırla reddedilerek dikkate alınmayışını üzüntüyle karşıladığımı ifade ediyor, saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Talay. 

Efendim, Sayın Talay'ın önergesini biz Genel Kurula doğru sunduk. Kaldı ki, kendileri öner
gede ne yazmışlarsa, o okundu; biz burada değiştirmedik ki. Sayın Genel Kurul da o şekilde anla
dı. 

Sayın Talay diyor ki : "Belki annesi çocuğa bakamaz, babası bakabilir." Daha yeni doğmuş 
çocuğun herhalde emzirme sorunu vardır; babası yapamaz bunu... (Gülüşmeler) 

Bu itibarla, biz önergenizi sizin söylediğiniz şekilde anladık; yani, yanlış anlamadık. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş

tir. . . . - . • • * 
4 üncü maddeyi okutuyorum : • 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin tümü 
kabul edilmiştir; hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

Doğum yapan annelere ve dünyaya yeni gelen çocuklara da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
Teklifi veren arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. 
33. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 

(1) 659 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayı
lı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 
3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum... 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Raporun okun

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 

Alınan karar gereğince, saat 20.00 de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.12 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açı

yorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
33. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergsi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11641) (S. Sayısı: 659) {Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, karar yetersayısı arayacaksınız değil mi? 
BAŞKAN - 659 sıra sayılı yasa tasarısının görüşmelerine başlamıştık. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 

Şimdi, raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.. Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, karar yetersayısı istemiştik. 
BAŞKAN-Efendim, bakın, şimdi, alınan karar gereğince çalışıyoruz. Saat 19.00'a kadar olan 

çalışma sistemi bitmiş, yeni bir çalışma sistemi başlamıştır. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -Efendim, oturumun başında söyledim; atlayacağınız için. 
BAŞKAN - Efendim, bakın, oturumun başında değil, oylamaya geçmeden önce söyleyecek

siniz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Oylamaya geçmeden evvel istedim. 

BAŞKAN - Efendim, ben daha oturumu açmadan siz oradan konuşuyorsunuz; her şeyin bir 
sırası var Sayın Şener, lütfen yerinize oturur musunuz. 

Tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Böyle devam ederseniz hiçbir şey geçmez bugün bu Genel 

Kuruldan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Siz usule aykırı iş yapıyorsunuz. Hiçbir Başkan böyle yapma

dı, yeni oturumda karar yetersayısı aradı, siz de aramaya mecbursunuz. 
BAŞKAN - Efendim, bakın, aldığımız karar gereğince yeniden çalışmaya başlıyoruz; orada

ki işlem bitmiştir. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Usulü bilmiyorsunuz, keyfî yönetiyorsunuz Meclisi... Oysa, bu

raya herkes çıkıyor... 
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BAŞKAN - Lütfen... Benim uygulamam böyledir. Yani, oylamaya geçmeden önce karar ye
tersayısı isteyeceksiniz. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - İçtüzüğü bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN - Efendim, tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayır efendim. 

BAŞKAN-Yok. 

Peki, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Peki, şimdi arayacağım. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Böyle yaparsanız, hiçbir şey çıkmaz buradan. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, bakın, her şeyin bir usulü var efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Siz burayı keyfî yönetiyorsunuz. 

BAŞKAN - Ben keyfî yönetmiyorum. Siz İçtüzüğü öğrenin, ondan sonra gelin buraya. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - İçtüzüğü biliyoruz, her Başkan da usulüne göre uyguluyor. 

BAŞKAN - Efendim, yerinize oturun bir kere... 

ABDÜLLATIF ŞENER (Sivas) - Size öğretirim İçtüzüğü. 

BAŞKAN - Efendim?.. 

ABDÜLLATIF ŞENER (Sivas) - Size öğretirim İçtüzüğü. 

BAŞKAN - Senin yaşın kadar benim politik hayatım var. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Ben senin ne olduğunu da, politik hayatını da, Danışma 

Meclisi üyeliğini de bilirim. 
BAŞKAN - Yerinize oturur musunuz. Grup Başkanvekilisiniz, ağırlığınızı biliniz lütfen. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sen de ağırlığını bil. Orada işgal ettiğin makamın ağırlığını 
bil. 

BAŞKAN - Ben biliyorum onu. Lütfen oturur musunuz yerinize. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Siz, o makama layık değilsiniz, 

BAŞKAN - Onu Yüce Meclis takdir eder. 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.05 

©• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20,18 

BAŞKAN : Başkan vekili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER: Ali Günaydın (Konya), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

' . _ _ @ _ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı

yorum. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısı istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Zaten karar yetersayısını resen arayacağım. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Aramıyorsunuz... 

BAŞKAN - Ben bir açılışı yapayım, ondan sonra konuşalım. 

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

33. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ikinci Oturumun başında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider 
Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sa
yılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının üzerindeki müzakerelere başla
mıştık. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmış, maddelere ge
çilmesinin oylanması sırasında karar yetersayısı aranmış ve bulunamamıştı. 

Maddelere geçilmesini yeniden oylayacağım; yalnız, karar yetersayısını da arayacağım. 

Maddelere geçilmesini tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
rar yetersayısı bulunamamıştır. 

Grup Başkanvekillerine soruyorum: Bugün sabaha kadar çalışma karan aldık... 
Değerli milletvekilleri, bakınız, bütün grupların oybirliğiyle aldığı bir Danışma Kurulu karan 

var. Bu karara göre, sabaha kadar çalışıp bu kanunu çıkaracağız. Türkiye büyük Millet Meclisinin 
450 milletvekilini temsil eden sayın grup başkanvekilleri ve gruplan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu kanunu çıkarması için gerekirse sabaha kadar çalışması için karar aldıklarına göre, ken
dilerinden rica ediyorum, lütfen buyursunlar, bu kanunu çıkaralım. Ya böyle bir karar almasınlar 
veyahut da buyursunlar, memleket lehine olan bu kanunu bir an önce çıkaralım. 
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Şimdi ben, grup başkanvekillerinden rica ediyorum; ne kadar süre istiyorsunuz? 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - 15 dakika efendim. 
BAŞKAN - Sayın Şener, zatı aliniz ne kadar süre istiyorsunuz? 
ABDULLATİF ŞENER (Sivas) - Efendim, bizim süreyle ilgili bir sorunumuz yok. 
BAŞKAN - Sayın Şener; ama, bu kanunun bu akşam çıkması konusunda Grubunuz adına si

zin de imzanız var. 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı bulunmadığı takdirde Meclisin tatil edileceğine dair ne 

Anayasada ne de İçtüzükte bir hüküm yok; ancak, yoklamayla ilgili bir hüküm var. Sayın millet
vekillerinden rica ediyorum... Ben sabaha kadar, hatta yann da dahil olmak üzere, alınan karar ge
reğince ara vereceğim. Onun için, sayın gruplardan rica ediyorum; ne kadar süre istiyorsunuz? Ne 
kadar ara vereyim? 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Yarına kadar ara verin. 
BAŞKAN - Yarma kadar ara vermem, o kadar da ara vermem. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - 15 dakika Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki, efendim. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.21 

• — © — _ 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.34 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119 uncu Birleşiminin 

Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
33. -213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergsi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sa
yılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 
Sayılı Veraset.ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerindeki müzake
relere başlamıştık. , 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler sona ermişti, maddelere geçilmesi sırasında karar ye

tersayısı istenmişti ve bulunamamıştı. 

Maddelere geçilmesini yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Şimdi, maddelere geçilmesini tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergi si 
Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sa
yılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
MADDE 1. -4.1.1961 tarihli ve 218 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin sonuna 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Türkiye Cumhuriyeti tabi yetinde bulunan her gerçek kişiye bir vergi, numarası verilir. Bu 
hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
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Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurunuz efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın Ayhan, söz süreniz 10 dakikadır; buyurunuz. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 659 sıra sayılı, muhtelif vergi kanunlarında tadilat yapan kanun tasarısının 1 inci 
maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, aslında, kanun tasarısının geneli üzerinde konuşmak üzere hazırlanmış
tık; ancak, Başkanımızın, izah edemediğimiz bir tutumu seybebiyle ve İçtüzüğe ve uygulamalara 
da uygun olmadığı kanaatinde olduğum bir tutumu sebebiyle orada görüşlerimizi ifade edemedik. 
Burada bu maddeyle ilgili görüşlerimizi arz edeceğiz, müteakip maddelerde de yeri geldikçe gö
rüşlerimizi arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı, giriş kısmında da zikredildiği gibi, muhtelif vergi ka
nunlarında tadilat yapmaktadır. Memleketimizde vergi tahsilatının sağlam temellere oturulması, 
kazananın vergi ödemesi istikametinde gayretle hazırlanmış ve faydalı olmasını temenni ettiğimiz 
bir kanun tasarısıdır. 

Sayın Bakana da dün kuliste ifade etmiştim; bizim, bu vergi kanunu tasarısında faydalı gördü
ğümüz hususlar var, bunların kanunlaşmasını memnuniyetle düşündüğümüzü ve kanunlaşmasını 
faydalı bulduğumuzu da ifade etmişim. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının 1 inci maddesinde, "Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan 
her gerçek kişiye bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tes
pit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir" denmektedir. Burada, her vatandaş bir vergi numarasıyla 
tarif edilmekte; bunun manası, vergi mükellefleri yakından takip edilecektir; bundan bu mana çı
kar. İsabetli bir maddedir ve dikkatle uygulanırsa ve bu maddenin uygulanmasıyla ilgili teknik ted
birler, organizasyon ve düzen geliştirilirse, faydalı olacağı kanaatindeyim. Ancak, bu maddenin uy
gulanabilmesi için bütün defterdarlıkların çok süratle bilgisayara geçmesi gerekir. Bu yapılamadı
ğı takdirde, bu vergi daireleri, şimdi mevcut mükelleflerin dosyalarının altından kalkamazken, ye
ni sistemde çok bunalacaklar ve belki de vergi kaçakları daha da artacaktır. 

Yine bu uygulamayla beraber, Muhterem Bakanımız ve Maliyenin muhterem mensupları, ida
recileri burada, onlara şunu da söylemek istiyorum : Aslında bu uygulamaya geçerken, vatandaşa 
vergi numarasını bir kartla vermek ve hem nüfus kâğıdı olarak kullanabilecek şekilde bilgileri bu 
kartta toplamak hem de sosyal güvenlikle ilgili olarak Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK'da kullanı
labilecek şekilde bilgileri toplamak -sağlık hizmetlerinde, hastanelerden faydalanırken, fakirdir-
değildir, vergi mükellefidir, buna ait bilgilerin kontrolü bakımından - hatta tapuda, hatta çek ve se
netlerde de bu vergi numaralarını mutlaka kullanmak gerekir. 

Geçenlerde burada, emlak vergisiyle ve taşıt alım vergisiyle ilgili ek vergi çıktı. Bilhassa em
lak vergisini-söylüyorum; birden fazla evi olan, dairesi olan, mülkü olanlar için vergi yasası çıktı. 
Ama, şimdi soruyorum, bilen varsa söylesin: Türkiye'de hangi tapu dairesinde, vatandaşların sahip 
oldukları tüm mülkler birleştirilmiş ve bilgi halindedir; hiçbir yerde yoktur, yani yüzlerce ilçede ve 
76 ildeki bütün tapu dairelerini taramanız lazım ki kimin bir, kimin beş, kimin on dairesi olduğu
nu tespit edersiniz, bu bilgiye ulaşmak mümkün değil. Onun için, bu vergi numarasını, tapu daire
lerinde de çek ve senetlerde de kullanmak, bu sistemi verimli hale getirmek bakımından şarttır. 
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Muhterem arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz Vergi Kanunu Tasarısı, şayet yasalaşırsa, bu 
Hükümetin, DYP-SHP Hükümetinin çıkardığı beşinci vergi kanunu olacaktır. Hatırlarsanız, bu Hü
kümetin vergisiyle ilgili ilk çıkardığı kanun, 3 Nisan 1992 tarihli Resmî Gazetede neşredilen 3787 
sayılı tahsilatın hızlandırılması ve matrah artırımıyla ilgili bir yergi kanunuydu. Bu vergi kanunun
da, ödenmemiş olan vergi borçlarının gecikme cezalarının bir kısmı affedilerek, ödenmemiş olan 
bu vergilerin tahsilatının hızlandırılması arzu edilmişti. Tabiî, bu istikamette nereye ulaşılmıştır, ne 
netice alınmıştır; ben bu bilgilere de maalesef ulaşmış değilim. Zira, o kanunun Mecliste müzake
resi sırasında ve kanunun yürürlüğe girmesinden sonra uzun süre, memleket efkârıumumiyesinde 
"vergi sülükleri" diye bilinen ve vergisini ödemeyenlere bilhassa büyük gelir gruplarından, orta ge
lir gruplarından vergisini ödemeyenlere bu kanunun af getirdiği ve Hazinenin trilyonlarca liralık 
vergi cezası kaybına maruz kaldığı ifade edilmişti. 

Yine bu Hükümetin vergiyle ilgili ikinci çıkarmış olduğu kanun da, 11 Temmuz 1992 tarihli 
ve 3824 sayılı Kanundur ve bu da, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan bir kanun idi. 

Üçüncü olarak çıkarılan vergi kanunu ise, 30 Aralık 1993 tarihinde çıkarılan 3946 sayılı yeni 
bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan bir kanundu. Bütçeden hemen sonra, yine gece yanlarına 
kadar, hatta gece yansından sonra da müzakere edilerek alelacele çıkarılan bir kanundu. O kanu
nun burada müzakeresi sırasında, Sayın Başbakan, efkârıumumiyede kanunla ilgili olarak ortaya 
konulan, serdedilen tenkitleri karşılamak için gazetelere yüzlerce, belki milyarlarca lira ilan parası 
vererek, Türkiye'nin bir ekonomik teröre maruz kaldığını belirtmişti ve bu vergi paketinin mutla
ka çıkanlması ve bu sayede de memleketin gelir-gider dengesinin kurulması, devlet harcamaları
nın, kamu harcamalarının sağlıklı vergi kaynaklarına dayandınlması için gazetelere tam sayfa ilan
lar vermişti. 

Ama, bu yetmedi; hemen arkasından, yine Nisan 1994'te de 3986 sayılı Kanunu çıkardık. Bil
diğiniz gibi, bu, geçici bir kanundu, bir kereye mahsus uygulanacak bir kanundu ve kanunla da, 
Ekonomik Denge Vergisi, Net Aktif Vergisi, emlak ve taşıtlara da ilave vergi getirildi. Getirilen 
bu ekonomik denge ve Net Aktif Vergiler sebebiyle, 2 milyon civarındaki birinci ve ikinci sınıf 
vergi mükellefi, takriben 35 trilyon lira mertebesinde bir yeni vergiye maruz kalmış bulunmakta
dır. Zira, birinci ve ikinci sınıf vergi mükellefi olan esnafa, Net Aktif Vergisi olarak-tasarınm bir 
fıkrasında "ne hesap çıkarsa çıksın, bu vergi mutlaka 10 milyon liradan az olmayacak" hükmü ge
tirildiği için -takriben 20 trilyon lira civarında ve Ekonomik Denge Vergisi olarak da -gerekçesin
de ifade edildiği gibi- 12 trilyon lira civarında olmak üzere, ortalama 30-35 trilyon lira civarında 
bir vergi getirilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, halen bu zümre, bu vergiler altında bunalmaktadır. Şimdi, Sayın Başba
kan müsaadesi ölçüsünde, ben burada tasarının geneli hakkında da bazı mütalaalarda bulunmak is
tiyorum. 

Tabiî, bu vergi kanununda bizim öncelikle aradığımız, ama maalesef görmediğimiz, olmasını 
da istediğimiz bazı hususlar vardı. Bunlardan bir tanesi, hayat standardı uygulamasının kaldırılma
sıydı. Mademki burada her vatandaşa bir vergi numarası veriliyor ve bütün ticarî faaliyetler -alış
veriş ve kazanç faaliyetleri- yakın denetim altına alınıyor; öyleyse, hayat standardı uygulaması kal
dırılmalı vetbu mükellefler, gerçek usulde vergi mükellefi olarak muhatap alınmalıydı, Her ne ka
dar, metinlerdeki ifadelere göre, hayat standardı uygulamasına maruz olan birinci ve ikinci sınıf 
vergi mükellefleri için "bunlar gerçek usulde vergi mükellefi" denmekteyse de... 

(Mikrofon otomatik cihaz, tarafından kapatıldı) 

' . - 2 6 2 -
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BAŞKAN - Sayın Ayhan, tümü üzerinde görüşmediğiniz için, size biraz müsamaha tanıyo
rum; buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Biliyorsunuz, bugün, hayat standardı esasında, geliri ve gideri ne olursa olsun, belli ve maktu 
bir miktar tarif edilmekte ve mükellefler, o miktardan vergi mükellefi olmaktadırlar. Bu sebeple de, 
esnaf "ben, nasıl olsa gelirime göre gerçek usulde vergi mükellefi olmayacağım, maktu bir bedeli 
ödeyeceğim; onun için fatura da almayayım, fatura da vermeyeyim" diye âdeta buna teşvik edil
mektedir. Bunun mutlaka kaldırılması gerekir. 

İkincisi, peşin vergi meselesi var. Hükümet bu vergiyi koyduğundan beri, vergiler bir yıl son
ra ödendiği için, enflasyonu esas alarak "bu erimeden, hiç olmazsa bir kısmını peşin alayım" di
ye, Gelir Vergisi mükelleflerinden verginin yüzde 30'unu, Kurumlar Vergisi mükelleflerinden de 
yüzde 50'sini peşin almaktaydı. 1993'ün Aralık ayında çıkarılmış olan bir kanunla, bu oran, Gelir 
Vergisi mükellefleri için yüzde 50'ye, Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise yüzde 70'e çıkarıl
mış bulunmaktadır. Ancak, maliyemiz bunu yaparken, yani vergi tahsilatında kendisini enflasyona 
karşı korumak isterken, mükellefleri de enflasyona karşı koruması gerekirdi. Bunun için, mutlaka, 
enflasyonun, vergi mükellefleri olan vatandaşların vergi matrahları üzerinde aleyhlerine tesirini gi
derecek olan ve Vergi Usul Kanununa 1980'den sonra getirilmiş bulunan yeniden değerlendirme 
keyfiyetinin, sabit varlıklara ve demirbaşlara uygulandığı gibi, dönen varlıklara da uygulanması ge
rekirdi. 

Bu yapılmadığı takdirde, bir vergi mükellefi, yıl içinde hiç kâr etmese ve 1 Ocaktaki stokla
rıyla 31 Aralıkta faaliyetine son vermiş olsa bile; yani, 1 Ocakta ne kadar mal varlığı varsa, depo
larında ne kadar ve ne miktar mal varsa, ne kadar nakdi varsa, bunları aynen 31 Aralık bilançosun
da göstermiş olsa, sırf enflasyondan doğan değer farklılığı sebebiyle ilaveten vergi ödemektedir. 

Yani, şunu söyleyeyim: 1 Ocakta -yılbaşında- 10 milyarlık stoku'olan bir mükellefin, yıl so
nunda, ortalama yüzde 70 enflasyonla -şimdi yüzde 100'ü geçti, diyelim ki yüzde 100; bunu bir he
sap için kabaca arz ediyorum- 20 milyarlık stoku var demektir. Aşağı yukarı olabilir; bunu, bir he
sabı izah için arz ediyorum. Bu mükellef, Maliye karşısında, beyannamesini verirken, 20 milyarlık 
envanteri var, stokları var diye, bunlar üzerinde -tabiî, bu 20 milyar teşekkül ederken, mal girdi, 
mal çıktı, aldı sattı- ilave 10 milyar için, eğer Gelir Vergisi mükellefiyse, yüzde 30-35, yani 3-4 
milyar lira ödeyecektir; Kurumlar Vergisi mükellefiyse, 5 milyar mertebesinde -şimdi yüzde 40'a 
düştü-4 milyar mertebesinde vergi ödeyecek demektir. 

Yani, bu kanun tasarısında bizim öncelikle aradığımız, hayat standardı uygulamasının ve pe
şin verginin kalkması ve mükellefi enflasyona karşı koruyacak olan enflasyon muhasebesi usulü
nün getirilmesidir. Yani, bu tasarıyla bütün bunların getirilmesi gerekirdi; ama, maalesef bunların 
hiçbirisi yapılmamıştır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, epey torerans tanıdım; isterseniz yine... 
CEV AT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim, toparlıyorum efendim." 

BAŞKAN - Peki, buyurun efendim. 

CEV AT AYHAN (Devamla) - Ben, bu vergi kanunu tasarısında bunlar olmadığı için, vergi 
mükelleflerinin bu haklarının korunmadığını burada ifade etmek istiyorum. Ayrıca vergi mükellef-
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lerini koruyacak olan bu hususların da en kısa zamanda bir kanun tasarısı halinde buraya getirilme
sini arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Zaten, bugün, mükellef, peşin vergiyle, hayat standardı 
uygulamasıyla, Malî Denge Vergisi ve Net Aktif Vergisiyle fevkalade ezilmiş bulunmaktadır. 
Meclis tatile girdiğinde seçim çevrelerinizi dolaştığınız zaman göreceksiniz ki, mükelleflerden en 
çok bu istikamette şikâyet alacaksınız. Yani, bir taraftan, her kazanandan vergi alalım, diğer taraf
tan da vergide adaleti gerçekleştirelim. 

Bir hususu da arz ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum; o da şudur: Yine, bizim, bugün 
bordrodan ücret alanlar için uyguladığımız asgarî geçim indirimini, esnaf için de, Gelir Vergisi mü
kellefleri için de uygulamamız gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, seçim çevrelerinizden biliyorsunuz; sanayide, çarşıda esnaf olan insana, 
"gelin, sizi, Karayollarına, Köy Hizmetlerine, PTT'ye geçici işçi olarak alacağım" deseniz, dükkâ
nını kapayıp koşa koşa gelecektir. Bu durumda olan birçok esnaf vardır. Zira, esnafın büyük bir ke
siminin geliri düşüktür. Onun için, bordrodan maaş ve ücret alarak geçinenler gibi, vergi mükelle
fi olan esnafa da, Gelir Vergisi mükelleflerine de mutlaka asgarî geçim indirimini uygulamak ge
rekir. Tabiî bunun da, şimdi olduğu gibi 600 bin lira mertebesinde değil, en azından asgari geçim 
imkânlarını sağlayacak, eskilerin hevaici zaruriye dediği zaruri ihtiyaç maddelerini satın alabilecek 
ve geçirilebilecek seviyede olması gerekir ki, bunun için de en azından asgarî ücret seviyesine yük
seltilmesi gerekir. 

Bunları arz ettim. Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Ertekin Durutürk, hem birleşimin başında gündem dı

şı yapılan bir konuşmadan sonra hem de şimdi bana bir pusula gönderdi. Bu pusulada, Diyarbakır 
Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı bu gündem dışı konuşma
da Meclise hakaret ettiğini iddia etmekte ve bunu düzeltmemi istemektedir. Kendisi de tutanağı 
göndermiş bana, tutanaktaki konuşmasını aynen okuyorum : 

"... arkadaşlarımızın -sayın Cindoruk başta olmak üzere- pek çok parlamenterin mücadelesi 
sonucunda ulaşılmıştır. Bu nedenledir ki, 2 Mart tarihinde yaşanan rezalete şu ana kadar yaşayarak 
tanık olmadık" diyor. Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisine bir hakaret yoktur. Çünkü, Sayın 
Sedat Yurtdaş'ın dediği özetle şudur : 2 Martta, Türkiye Büyük Millet Meclisinin etrafı, Büyük 
Millet Meclisinin şanına yakışmayacak ve Meclise hakaret edilecek şekilde polisle çevrilmiş, mil
letvekili sıfatı devam eden milletvekili arkadaşlarımızın burada dokunulmazlıkları kaldırılmakla 
beraber, daha Meclisin kapısından çıkmadan polisler tarafından boyunlarına vurulmak suretiyle 
zorla arabalara sokulmuşlardır. Anayasa Mahkemesi, bizim milletvekilliği sıfatımızı düşürmüştür; 
ama, Sayın Cindoruk'un da yardımıyla, bize şu ana kadar, 2 Martta yapıldığı gibi, polis, ensemize 
yapışarak bizi karakollara götürmemiştir. Dediği budur; burada Türkiye Büyük Millet Meclisine bir 
hakaret yoktur. Bu itibarla, mesele kapanmıştır. Tutanak bundan ibarettir. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz... 
BAŞKAN - Buyurun. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - 2 Mart tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin DEP'li 

arkadaşlarımızın dokunulmazlıklarını kaldırdığı tarihtir. Onun için de, bu açıklamalar senin şahsî 
düşüncen. Sayın Sedat Yurtdaş buradan çıktıktan sonra açıklamada bulundun, sen görevini ihmal 
ettin. 

BAŞKAN - "Senin" ne demek: Evvela, ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekiliyim, 
lütfen bana karşı saygılı konuşun. 
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ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Ben saygılı konuşuyorum. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bakın, tutanak burada. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Beni konuşturmuyorsun. 

BAŞKAN - Bana "sen" diye hitap edemezsin! 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Sayın Başkan, müsaade et... 

BAŞKAN , Evvela, Meclise saygıyı kendiniz duyun, ondan sonra başkalarından saygı bekle
yin. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Sayın Başkan, müsaade et... 

BAŞKAN - "Masaade et" deme! Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına hitap edilecek bir 
seviyede hitap edin. 

Buyurun. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Ben, Sayın Sedat Yurtdaş Genel Kuruldan çıkmadan ev
vel o pusulayı size gönderdim. Sizin bu açıklamalarınız şahsî düşüncelerinizdir. Bu düşüncenize 
eğer katılıyorsa o arkadaş, çıkar burada söylerdi. Ama siz, benim pusulamı göndermiş olmama rağ
men, bunu okumadan izahata... 

BAŞKAN - Efendim, bakın, ben sizin dediğiniz gibi anlamadığım için açıklama yapma ihti
yacını duymadım. Bakın, bizim için... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Sayın Başkan, siz diyorsunuz onu. 

BAŞKAN - Bir dakika... Arkadaşın söylediğini aynen okuyorum: "Bizim için kararın gerek
çeli olarak Resmî Gazetede yayımlandıktan ve Meclis Başkanlığına tebliğ edildikten sonra, hüküm 
doğuracağı konusunda varılmış bulunan nokta, arkadaşlarımızın -Sayın Cindoruk başta olmak üze
re- pek çok parlamenterin mücadelesi sonucunda ulaşılmıştır. Bu nedenledir ki, 2 Mart tarihinde 
yaşanan rezalete, şu ana kadar yaşayarak tanık olmadık" Bu, arkadaşımızın gayet doğal hakkıdır. 
Yani, polis ensemden tutarak beni karakola götürmemiştir diyor... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Sayın Başkan, onu siz diyorsunuz, o demiyor. 

BAŞKAN - Eğer okuma yazmanız varsa, bu zabıt, sizin gönderdiğiniz zabıt. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Elbette okuma yazmam var. 

BAŞKAN - Peki, bunu nasıl böyle anlıyorsunuz? 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Okuma yazmam olmasa burada ne arıyorum! 

BAŞKAN - Efendim, varsa işte, anlayış bu... 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Hayır, o senin yorumun. 
BAŞKAN - Lütfen oturur musun... Meclis Başkanına karşı konuşurken de biraz saygılı olun 

lütfen. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Ben gayet saygılıyım. 
BAŞKAN - Gruplar adına ikinci konuşma hakkı Sayın Nami Çağan'in. 

Buyurun efendim. 
Sayın Çağan, konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 
SHP GRUBU ADINA NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepi

nizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
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Ben de, Sayın Cevat Ayhan gibi, konuşma hazırlığımı tasarının bütünü üzerinden yapmak is
tiyordum ama, bir atlama oldu herhalde. Eksik kalan kısım olursa maddelerin görüşülmesi esnasın
da tamamlarım. 

Müzakere ettiğimiz, bazı vergi yasalarında değişiklik yapan tasarı, 1993 yılı sonbaharında ha
zırlanan ve üç tasandan oluşan paketin ikinci tasarısıdır. Bu tasarıyla, bir yandan vergi yönetimi
nin etkinliği artırılmaya çalışılıyor, diğer yandan da "kayıt dışı ekonomi" adı verilen, vergi dışı eko
nomik faaliyetlerin vergilendirme kapsamına alınması amaçlanıyor. 

Ayrıca, tasanda, Gelir ve Kurumlar Vergilerinde, gider indirimi ve amortismanla ilgili yeni 
düzenlemelerle, Katma Değer Vergisi, Gider Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar ve Veraset ve İnti
kal Vergisiyle ilgili düzenlemeler de yer almıştır. 

Ben, önce, kayıt dışı ekonomiyi vergilendirme kapsamına almaya yönelik düzenlemeler üze
rinde durmaya çalışacağım. Tasannın 1 inci maddesinde -şu anda görüştüğümüz- Türkiye Cumhu
riyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişiye bir vergi numarası verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, 
ülkemizde faaliyette bulunan yabancılara da vergi numarası verilecektir. Herkese vergi numarası 
vermek, kişilerin ekonomik faaliyetlerinin izlenmesinin ilk adımını oluşturacaktır. Ülkemizdeki 
seçmen nüfusunun -ki, elimizdeki son rakam 33 milyondur- ancak dörtte birinin dolaysız vergile
rin yükümlüsü olduğu düşünülürse, böyle bir düzenlemenin yarar sağlayacağı açıktır; ancak, oluş
turulacak bilgisayar ağının nüfus, tapu, borsa, banka ve sosyal güvenlik kuruluşunun bilgisayar dü-
zenleriyle ilişkilendirilmesi zorunludur. 

Tasannın 2 nci maddesinde ise, idarenin, yükümlülerin kaynağını açıklayamadıktan harcama 
ve tasarruflannı saptaması durumunda, bunun ilgili vergilendirme döneminde gelir olarak vergilen
dirileceği öngörülmektedir; ancak, yükümlünün bu tutarları, vergilendirilmiş ya da vergiye tabi ol
mayan kaynaklardan sağladığını kanıtlayamamış olması gerekir. 

ilk bakışta bu hüküm, kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almaya yönelen etkili bir hüküm olarak 
görülmektedir; ancak, sadece harcama ve tasarruf düzeyinden hareketle, idarenin kayıt dışı ekono
miyi, kayıt içine alabilmesi çok zordur. Bunun mutlaka servet incelemesi yetkisiyle birleştirilmesi 
gerekmektedir. Böyle bir yetkinin, 1984 yılında kaldırılmış olan servet beyanı ile de tamamlanma
sı, yapılacak denetimin etkisini, hiç kuşkusuz, daha da artıracaktır. Ancak, önümüzdeki düzenleme, 
bana yetersiz görünüyor. 1984 yılında servet beyanı kaldınldığında, bu vergi düzenlemesi, yeraltı 
ekonomisinin yasallaştırılmasına hizmet etmişti. Ayrıca, bankaların açtıkları isimsiz sırdaş hesap
lar, hayalî ihracat ye kaynak sorulmaksızın yapılan döviz alım satımı, kara parayı aklamaya yöne
len uygulamalar olmuştur. 

"Nereden buldun?" sorusunun devlet tarafından sorulmadığı bir toplum, temiz toplum olma 
yolundaki niyetini göstermemiş olan bir toplumdur. "Nereden buldun?" sorusu mutlaka sorulmalı
dır. Böyle bir soru da ancak vergi dairesine, servet incelemesi yapma yetkisi verilerek gerçekleşti
rilebilir. 

Tasarının 2 nci maddesiyle getirilen harcama ve tasarruf düzeyi temeline dayanan inceleme 
yetkisi, tek başına kayıt dışı ekonomiyi önlemek açısından yeterli değildir, hatta buradaki "harca
ma ve tasarruf düzeyi" deyimindeki "tasarruf ifadesi, çift anlamlıdır. Eğer, "tasarruf kelimesine 
hukukî anlam verirsek -ki, ben, hukukî anlam veriyorum- bu bir işlem anlamına gelecektir; yani, 
harcamaların ve işlemlerin, örneğin tapu işlemlerinin. Zira, hukukhi anlam, dar bir anlamdır. Eğer, 
"tasarruf deyimine ekonomik anlam verirsek, o zaman birikim anlamına gelecektir. Yani, çift an-
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lamlı, her tarafa çekilebilir bir ifadedir. Bunun yerine, servet incelemesi yetkisi verildiği takdirde, 
idare, bu konuda geniş bir hareket alanına sahip olabilecektir. 

2 nci maddenin servet beyanı ve servet inceleme yetkisiyle tamamlanması uygun olacaktır. Ta
biî, bu değişikliğe parelel başka değişiklikler de gerekli. Eğer bu değişiklik yapılırsa, Gelir Vergi
si Kanununun öngördüğü "gelir" kavramının kapsamı, sair kazanç ve iratların tanımı genişletilmek 
suretiyle değiştirilmelidir. Örneğin, şöyle bir düzenleme yapılabilir: Sair kazanç ve iratlar içine, arı
zî kazançlar ve değer artışlı kazançlarına bir üçüncü kategori olarak "servet incelemesi sonucunda 
kaynağı açıklanmayan kazançlar" biçiminde bir üçüncü kategori, bir üçüncü alan eklenebilir. O za
man da yedi tip kazanç ve irattan oluşan gelir kavramı, servet incelemesiyle ortaya çıkan servet far
kı acısından genişlemiş olur. 

Tasanda, kayıt dışı ekonomiyi vergilendirme kapsamına almaya yönelen üçüncü bir düzenle
me, tüccara ve serbest meslek erbabına yüklenen kambiyo senetleri defteri tutma yükümlülüğüdür, 
böyle bir biçimsel yükümlülük yükleniyor. Poliçe, bono, çek ve benzeri kambiyo senetleri alacak
lıları ve borçluları, çapraz denetimle saptamak amacıyla bu deftere işlenecektir. Kambiyo senetle
ri defterinin, yükümlünün denetimi işletmelerin nakit akışının izlenmesi yönünden yaran açıktır. 
Ancak, böyle bir düzenlemenin kapsamına çekin de dahil edilmesi, çeşitli tereddütler yaratacak ni
teliktedir. Hatta, buna paralel bir yasal düzenleme daha var, o da kambiyo senetlerinin kullanımı
nın düzenlenmesi ve senet alacaklarının korunması hakkında hazırlanan kanun tasarısıdır. Bu tasa
rıyla çekin hamiline yazılı olamayacağı ve beyaz ciroyla devredilemeyeceği öngörülmektedir. Böy
le bir paralellik ancak böyle bir yasal düzenlemeyle sağlanıyor. Bu düzenleme, hukuktaki yerleş
miş kalıplara ve temel çek düşüncesine aykındır. 

• Çek, esas itibariyle bir kredi aracı değil, bir ödeme aracıdır ve mantığı da hamiline yazılı ol
masıdır. Eğer çeklerin hamiline yazılı olması yasaklanırsa, o zaman, böyle bir aracın hukuka yeri 
de olmayacaktır. Çekin mutlaka ayrı tutulması gereklidir. Bir alan düzenlenmeye çalışılırken baş
ka bir alam yıkmamaya özen göstermemiz gerekir. Dolayısıyla, çekin kapsam dışına çıkanlmasını 
ben bu açıdan zorunlu görüyorum. 

Önümüzdeki tasanda pek çok yararlı düzenleme var; yararlı gördüklerimi, neden yararlı oldu
ğunu tek tek açıklamayı uygun görmüyorum. Yararlı olan düzenlemeler zaten burada Var; pek çok 
iyi düzenleme var, örneğin son giren ilk çıkar yöntemi, enflasyon muhasebesi açısından son dere
ce yararlı, olumlu bir yöntem; Veraset ve İntikal Vergisinde günün koşullarına uygun değişiklikler 
getiriliyor; kayıt belge düzenini kurmaya yönelen götürü usuldeki yükümlülere bir belge düzeni ön
gören hüküm, yararlı bir hüküm; ama, işletme defterinden basit bir defter nasil. olacak; onu anla
yamıyorum, bu da sonunda bir işletme defteri olacaktır. O bakımdan, götürü usulün kaldınlmasıy-
la eşanlamlıdır. Kayıt belge düzeninin aksamaması bakımından da bunda yarar bulunmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Çağan, konuşmanızı tamamlar mısınız efendim. 
NAMİ Ç AĞAN (Devamla) - Amortismanla ilgili düzenlemeler yararlı düzenlemeler; yatırım 

mallannın varsayımsal ömürleri uzatılıyor, dört yıldan beş yıla çıkarılıyor, yani amortisman oranı
nın yüzde 25'ten yüzde 20'ye indirilmesi suretiyle bu gerçekleştiriliyor. 

Bu tasarı, belli yönleriyle kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınmasına yöneliyor; fakat, eksik
leri var. Bunların tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Kayıt dışı ekonominin kayıt içine alın
ması, esas itibariyle ahlakla ilgili olan bir konudur. Ayrıca, toplumda kamu harcamalarının yerin
de harcandığına ilişkin güven yerleştirilmelidir. Kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınmasına bir 
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hükümetin iktidar ömrünün yetmeyeceğini düşünüyorum. Bunu önce bilelim; çünkü, işin sosyolo
jik boyutu, ahlakî boyutu ağırlıklıdır. Ancak, atılması gereken adımların da mutlaka atılması gere
kir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çağan. 

Şahsı adına, Ahmet Remzi Hatip; buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 

üyeleri; hepinizi hürmetle selamlarım. 
Bu teknik bir kanun olmasına rağmen, önümüze çok süpriz bir şekilde -diğerleri gibi- çıktığı 

için, hazırlanma imkânı bulamadık. Birleşime saat 18.00 civarında ara verilince; ancak, fikirlerimi
zi bir araya getirip, toparlamak imkânını buyuyoruz ve şu anda birinci maddenin müzakeresinde-
yiz; ama, geneli üzerinde konuşma imkânını bulamadık. Bu yüzden madde üzerinde görüşürken -
Sayın Çağan'in ve Sayın Ayhan'ın yaptığı gibi- geneli üzerindeki fikirlerimizi arz etmeye çalışa
cağız. 

Kanun tasarısının 1 inci maddesinde, Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin bir ilave ile 
zenginleştirildiğini görüyoruz. "Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişiye bir 
vergi numarası verilir" deniyor. Nasıl verilir? Uygulamada bunun usul ve esaslarını tespit etmeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. Biz -özel tabir ile- bu filmi daha önce de gördüğümüzü hatırlıyoruz; 
çünkü, her vergi mükellefine bir vergi cüzdanı verilmek üzere kanun çıkarmadınız mı? O Kanunun 
tarihine bakarsanız, zamanını da hatırlarsınız. Peki, ne oldu?... Şimdiye kadar hangi vergi mükel
lefinin vergi cüzdanı var. İçinizde iş adamları ve vergi beyannamesi veren zevatı muhteremler mev
cut. Hanginizin vergi cüzdanı var. Yok; ama, Kanunda bu hüküm mevcut. Öyleyse, "her gerçek ki
şiye bir vergi numarası verilir" diyerek kanuna yazmak; bir fantaziden ileri gitmiyor, işlemiyor. Es
kiden "vergi mükellefi" deniyordu; bunun anlamı, yani mefhumu muhalifi, vergi mükellefi olanla
rın dışında vergi mükellefi olmayanların da mevcudiyetini devlet kabul ediyordu. Şimdi, herkese 
bir vergi numarası vermek demek; öyleyse, bundan sonra "vergi mükellefi" tabirini kullanmamak 
gerekmektedir; çünkü, herkes vergi numarasına sahip olduğuna göre, vergi vermeye aday bir var
lık demektir. 

Sabahleyin saat 09.00'da, 10.00'da, hatta daha ileri saatlerde lojmanlardan Meclise doğru iner
ken, sol tarftaki Yıldız Mahallesinde ne görüyorsunuz; muazzam bir kuyruk. Bunlar niçin bekliyor
lar; 2 bin liraya ekmek almak için bekliyorlar, Bunlar da vergi mükellefi mi? Onlara da birer ver
gi numarası dağıtacaksınız... Karnını doyuracak para vermeden, onlara bir vergi numarası verecek
siniz... Tıpkı 2 anahtar verme vaadi gibi. Nerede o anahtarlar? Şimdi, siz vergi numarası alın da, 
bakın gününüz ne olacak... 

Prensip olarak vergilendirmenin adil olması gerektiği ifade ediliyor. Genel gerekçede "Çağdaş 
bir vergi sisteminin en önemli özelliği; ekonomiye yön verebilmesi, adil olması ve beklenen geliri 
sağlamasıdır" deniyor. 

Şimdi, ekonomiye yön vermesi ne demek? Ekonomi, kazanç getiren bir mekanizma. Kazancı 
yok ki, siz onlardan vergi alıyorsunuz. Kazanmadan vergi almak zulüm manasına gelir, "adil ol
ması" demek; bu da yanlış. Bugün, Türkiye'de asgarî ücretten vergi alıyorsunuz, dükkânına levha 
asandan peşin vergi ahyorsyunuz, kanun çıkarıyorsunuz, en az 10 milyondan az olmamak üzere 
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vergi istiyorsunuz ve "bir defaya mahsus" diyorsunuz; ama, yine o seneki vergisini verme mükel- ' 
lefiyetini yüklüyorsunuz. Öyleyse adalet yok. 

Türkiye'de Holding sahipleri, büyük şirketlerin sahipleri; sahip oldukları hisse senetleri sebe
biyle elde ettikleri gelirden dolayı vergi vermezler. Niçin?.. Kanun böyle. Niçin, bu muafiyet tanın
mıştır; efendim, şirket kurumlar vergisi veriyor ve bir de dağıtılan kârdan vergi almayalım denili
yor. 

Muhterem kardeşlerim, peki asgarî ücretten vatandaşımız vergi verirken; Vehbi Koç, Sakıp 
Sabancı niçin sahip oldukları hisse senetleri karşılığı aldığı kârdan vergi vermez? Öyleyse, şu ge
tirdiğiniz gerekçedeki maksat, ekonomiye yön verme değil, ekonominin bozulması; adil olması de
ğil, bilakis, adaletin ortadan kalkması sizin için ehemmiyetli olmayan bir husus olduğu halde, üçün
cü bir nokta geliyor "beklenen vergiyi sağlamalıdır" deniyor. İşte şimdi mesele doğruya çıktı; öy
leyse, "çağdaş vergi sistemi, beklenen vergiyi sağlamalıdır" deniyor. Siz, yukarılardan vergiyi tah
sil etmiyorsunuz; nasıl sağlayacağız bunu? Öyleyse, herkese bir vergi numarası verip, pranga mah
kûmu gibi numaralamak... O numarayı bakalım, onların göğsüne mi asacaksınız, omuzuna mı, yok
sa başındaki şapkanın üstüne mi; bunu tatbikat gösterecek. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapaıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hatip, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Muhterem milletvekilleri, ben bu konuda genel görüş
lerimizi arz etme imkânını diğer maddelerde bulmayı bekliyorum. 

Bu gerekçelerle önümüze çıkarılmış olan bu tasanda -diğer tasarılarla da olduğu gibi- isteni
len maksadın dışında, her şeyi vatandaşa yükleme zihniyetinin olduğu ve bunun için gayret sarf 
edildiği kanaatinde olduğunu ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 

1 inci madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. -4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin ikin

ci fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 6 numaralı bendinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki 7 ve 8 numaralı bentler etlenmiş, maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

" 1 . Vergi beyannamesi kanunî süresi geçtiği helde verilmemişse," 

"7. Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörlerince yapılan incelemeler.sıra
sında, mükellefler, her türlü harcama ve tasarruflarını vergisi ödenmiş veya vergiye tabi olmayan 
kazançlardan sağladıklarını kanıtlayamazlarsa, 

Harcama ve tasarrufların vergiye tabi tutulmuş veya vergiye tabi olmayan kazançlardan sağ
landığı kanıtlanamayan kısmı, harcama ve tasarrufun yapıldığı dönemde elde edilmiş ve yergisi 
ödenmemiş kazanç olarak dönem matrahının takdirinde dikkate alınır. 

8. Bu kanunun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış mes
lek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen beyanname ve ekleri imzalattırılmazsa veya 
tasdik kapsamına alınan konularda yeminli malî müşavir tasdik raporu zamanında ibraz edilmezse." 
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"Vergi beyannamesini kanunî süresi geçtikten sonra vermiş olanlara bu beyannamede göster
dikleri matrah üzerinden re'sen gerekli tarhiyat yapılır ve bu beyannameler re'sen takdir için tak
dir komisyonuna sevk edilmez. Ancak, vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyo
nuna sevk edilmesinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler için bu hüküm uygulan
maz." 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) -Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 659 
sıra sayılı, vergi kanunlarında tadilat tasarısının 2 nci maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddede, Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinde değişiklik
ler getirilmektedir. 30 uncu madde, resen vergi tarh edilmesiyle ilgili bir maddedir. Burada, 30 un
cu maddenin ikinci fıkrasının 1 numaralı bendi değiştirilmekte. Yapılan değişiklik şu : resen vergi 
tarhına gidebilmek için; "1 . Vergi beyannamesi kanunî süresi geçtiği halde verilmemişse," den
mektedir. Mevcut, meri olan maddede ise" vergi beyannamesi kanunî sürenin sonundan başlaya
rak onbeş gün geçtiği halde verilmemiş olursa" denmekte; yani onbeş günlük süre kaldırılmakta
dır. Bizim, bununla ilgili olarak verdiğimiz bir önergemiz de var. 

Tabiî bu değişikliği fevkalade yanlış görüyoruz. O da şudur; 2 milyon vergi mükellefinden, 
muhasebecisi olan, memuru ojan, müdürü olan, teşkilatı olan kimse çok azdır ve bunlar ancak top
lam mükellefin yüzde 10'u mertebesinde olup sayıları 150 bin-200 bin civarındadır. Yani, 1 mil
yon 800 bin vergi mükellefi, umumiyetle eğitim seviyesi düşük, esnaflık yapan insanlardır. 

Yürürlükteki kanunda, onbeş gün süre verilmiş olup, mükellef bu onbeş gün süreden sonra be
yanname verirse, resen tarhiyata gidilmektedir. Burada ise, bu onbeş günlük süre kalkmıştır. Yani, 
bu insanlar seyahatte olur, hasta olur, darda olur, düşünemez; çünkü, eğitime insan değil, vergi bor
cunu günü gününe takip edecek seviyede insan değil. Bunların içinde okuryazar olan insanlar var, 
ilkokul mezunları var; fevkalade zor şartlarda, elle.bedenle çalışan insanlar var. Muhasebecisi de 
şehrin bir ucundadır. Onun için, burada bu onbeş günlük sürenin muhafaza edilmesi lazım. Mali
yenin bundan bir kaybı yoktur. Evet, vergi ödemeyenler var ve hepimiz buna kızıyoruz; vergi ka
çıranlar var, kızıyoruz. Buna Maliye de kızıyor; çünkü asıl sorumlu noktada Maliye bulunmakta
dır; ama, vur deyince de öldürmemek lazım, bu onbeş günlük süreyi burada bırakmak lazım. Eğer 
mükellef onbeş günlük süreden sonra vermemişse, resen tarhiyata gidersiniz, ne yapacaksanız ya
parsınız. Zaten, onbeş günlük gecikme için de bu mükellef gecikme cezasını ödeyecektir, kendini 
bundan kurtaramıyor. Bu, sadece beyanname vermeyle ilgili bir husustur. 

Bir diğer husus ise, 30 uncu maddedeki yedinci bent değiştirilmektedir. Bu yedinci bentte, ser
vetle ilgili birtakım tetkik imkânları getirilmektedir. 1984'te servet beyannamesi kaldırıldı ve ma
alesef, vergi kaçırma teşvik edildi, kontrol elden çıktı; neticede de ne oldu biliyor musunuz? Ba
kın, elimde DPT'nin bir yayını var ve burada, konsolide bütçe vergi gelirlerinin gayri safi hâsıla 
içindeki payı verilmiş. Bakın burada "vasıtalı ve vasıtasız vergiler" deniyor ve 1984'te vasıtalı ver
gilerin oranı yüzde 5,4; vasıtasız vergilerin oranı ise yüzde 7,5; toplamı ise yüzde 12,9'imiş. Bu va
sıtalı vergelerin tamamını oranladığınız zaman oran yüzde 40 oluyor. Geliyoruz 1993 'e; 1993 'te 
vasıtalı vergilerin oranı yüzde 51'e yükselmiş, vasıtasız vergilerin oranı ise yüzde 59'a gerilemiş. 
Yani bunun manası, vergi adaleti büyük ölçüde bozulmuş; vergi daha çok kaçırılmış ve vergi den
gesi de bozulmuş, adalet sağlanamamış demektir. . . , - . • 
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Değerli arkadaşlar, burada imzaladığımız önerge de var. Umut ederim bunu bütün gruplar ka
bul ederler. Yani, vergi kaçaklarını önlemek için, bizim servet tetkikini mutlaka tekrar vergi mev
zuatına getirmemiz gerekir. 

Yine, sekizinci bentte de, tasdikle ilgili olarak bir mükellefiyet getirilmiş olup, beyanname ve 
ekleri muhasebeci malî müşavir tarafından tasdik edilmezse, burada da resen tarhiyata gidileceği 
hususu belirtilmiştir. Evet, bu doğrudur; ancak, bu vergi kanununun müzakerelerinde, ben, maliye
nin bir temayülünü hissediyorum -bu haklı da olabilir- bu temayül şudur: Bütün vergi mükellefle
ri, serbest muhasebeci ve yeminli malî müşavir denetiminden geçsin... Geçmişte çıkarılmış olan bir 
kanun -zannederim Anavatan Hükümeti zamanındaydı- fevkalade hayırlı bir müesseseyi getirmiş
tir. Yani, vergi denetimi bakımından bu meslek sahiplerinin konumunu yepyeni bir düzeye getir
miştir; faydalı da olmuştur; ancak daha geliştirilmesi lazım. 

Tabiî, bütün vergi mükelleflerinin Maliye personeli tarafından denetimi mümkün değil. Muh
telif Maliye Bakanı arkadaşlarımız, bu kürsüde, burada, "biz vergi mükelleflerinin yüzde 2'sini, 
yüzde "3'ünü denetliyoruz" demişlerdi; rahmetli Kahveci de, daha önceki muhterem Maliye Ba
kanımız da -biraz evvel buradaydı- ifade etmişlerdi. Bunun manası, vergide, yüzde 97'si, yüzde 
98'i sütüne kalmış demektir. İşte burada, serbest muhasebeci ve malî müşavirleri vergi denetimin
de aktif olarak, âdeta bir noter gibi bir statü içinde -nasıl resmî belgeleri tasdik ettiriyorsak- kulla
nırsak, görevlendirirsek, istihdam edersek, vergi tahsilatı bakımından da, mükelleflerin vergi yö
nünden düzene girmesi bakımından da fevkalade faydalı bir iş yapmış oluruz. 

Ancak, burada bir husus var. Birinci bentle ilgili olarak biraz evvel arz ettiğim gibi, tabiî ver
gi mükelleflerinin yüzde 90'ı, çok büyük bir kısmı düşük gelir sahibi insanlardır. Bunların birço
ğunun bir muhasebeciye senede 3 milyon, 5 milyon -ki, bu rayiçler, geri kalmış bölgelerden büyük 
şehirlere doğru 5 bölgeye ayrılmış ve 5 kademede ücretlendirilmektedir- tutarındaki bir ücreti öde
me gücü yoktur. 

Zannederim 1993 yılının nisan ya da mayıs ayında bir vergi paketi Plan ve Bütçe Komisyonu
na sevk edilmişti; bilahara -nedendir bilmiyoruz- geri çekildi, şimdi taksit taksit getiriliyor. Yani, 
bir kereye mahsus olan aradaki bu Net Aktif ve Ekonomik Denge Vergisini saymazsak, o vergi pa
ketinin şimdi ikinci taksitindeyiz herhalde; üçüncü taksiti ne Zaman gelir, bilmiyoruz. O paketin 
Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildiği tarihin -1992 de olabilir, ama- 1993 olduğunu hatırlıyo
rum. Orada, o pakette Maliye bakanlığı bünyesinde mükelleflerin defterlerini tutmak, hizmetlerini 
yapmak için bir hizmet dairesi oluşturulması teklifi vardı. Serbest muhasebeci ve malî müşavirler 
buna karşı çıkmışlardı, "bu, bizim yapacağımız hizmeti Maliye Bakanlığının yapması demektir, 
bundan sarfınazar edilsin" diye itiraz etmişlerdi. Haklı bulurum. Zira, bunu Maliyeye yüklemek de
mek, yine binlerce insanı almak, memurlaştırmak ve verimsiz bir çalışmaya sevk etmek demektir. 

Benim buradaki teklifim -Maliyenin temayülünü bildiğim için söylüyorum, bu noktaya gelin
mesi gerekir- gelinmesi gereken nokta şudur arkadaşlar: Evet, belirli bir hâsıla miktarını, ciro mik
tarını esas alarak, bunu da her sene Maliye Bakanlığının belirlemesi şartıyla "yıllık şu kadara ka
dar cirosu olanların -bir geçmiş yıla atıfta bulunarak- muhasebecilikle ilgili defterlerini, vergiyle il
gili evraklarını tetkik ve tasdik etmek üzere görev yapacak olan serbest muhasebecilerin ücreti Ma
liye Bakanlığı tarafından belli rayiçlerle ilan edilir, ödenir" diye bir mevzuat getirilir. Bu, hem çok 
daha ucuza mal olur -uzmanlar, tarafından devlet adına, Maliye adına âdeta bir noter hizmetidir-
hem mesleğin gelişmesi bakımından ve hem de yüzde 97'si kontrol dışında olan vergi mükellefle
rinin denetim altına alınması bakımından fevkalade faydalıdır. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen konuşmanızı bağlar mısınız efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Tabiî, burada bir önergeyle bunu getireyim diye düşündüm; ama, madde, ücret ödemeyle ilgi

li bir madde değil, resen tarhiyatla ilgili bir madde olduğu için önergenin buraya münasip olmaya
cağını düşünerek vazgeçtim. Sayın Bakan ve erkânı buradalar. Eğer böyle bir şey düşünüyorlarsa, 
Bakanlığa yetki vermek üzere Vergi Usul Kanununun uygun bir yerine -nereye koyacaklarsa- ko
yarlar ve komisyon ekseriyeti de burada varsa bu madde buraya, uygun bir şekilde monte edilir di
ye düşündüm. Arz ederim. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili 20 tane önerge vardır. Madde iki fıkradan ibaret olduğu için, 8 önergeyi geliş 

sırasına göre okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "sevk edilmez" ibaresinin, "intikal etti
rilmez" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muhtar Mahramlı Sabri Güner - Ali Uzun 
Tekirdağ Kars Zonguldak 

Mehmet Özkaya Hannan Özüberk 
Gaziantep Gaziantep 

Gerekçe : Yapılan değişiklik, "sevk edilmez" ibaresinin "intikal ettirilmez" olarak değiştiril
mesinden ibarettir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "re'sen gerekli tarhiyat" ibaresinin, "ge
rekli tarhiyat re'sen" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muhtar Mahramlı Sabri Güner Ali Uzun 
Tekirdağ ' Kars Zonguldak 

Mehmet Özkaya Hannan Özüberk 
Gaziantep Gaziantep 

Gerekçe : Önerilen değişiklik, "re'sen gerekli tarhiyat" ibaresi yerine "gerekli tarhiyat re'sen" 
ibaresinin kullanılmasından ibarettir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "vergi beyannamesi" ibaresinin, "geç
tikten sonra" ibaresinden sonra gelmek üzere değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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. Muhtar Mahramlı Sabri Güner Ali Uzun 
Tekirdağ Kars Zonguldak 

Mehmet Özkaya Hannan Özüberk 
Gaziantep Gaziantep 

Gerekçe : Yapılan değişiklikle, "vergi beyannamesi" ibaresinin "geçtikten sonra" ibaresinden 
sonra fıkra hükmünde yer alması sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Muhtar Mahramlı Sabri Güner Ali Uzun 
Tekirdağ Kars Zonguldak 

Mehmet Özkaya Hannan Özüberk 
Gaziantep Gaziantep 

"Vergi incelemesine başlandıktan veya takdir komisyonuna sevk edildikten sonra verilen be
yannamede, gösterilen matrahlar üzerinden gerekli tarhiyat yapılır. İnceleme raporu veya takdir 
komisyonu kararına göre mükellef beyanından fazla bir matrah ortaya çıktığı takdirde, bu matrah 
farkı için re'sen vergi tarh olunur." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 30 uncu maddesinin 1 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. • " , 

Muhtar Mahramlı Sabri Güner Ali Uzun 
Tekirdağ Kars Zonguldak 

Mehmet Özkaya Hannan Özüberk 
Gaziantep Gaziantep 

"Vergi beyannamesi, kanunî süresi geçmesine rağmen verilmemişse" 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 30 uncu maddesinin 1 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Muhtar Mahramlı Sabri^üner Ali Uzun 
Tekirdağ Kars Zonguldak 

Mehmet Özkaya Hannan Özüberk 
Gaziantep Gaziantep 

"Kanunî süresi geçtiği halde vergi beyannamesi verilmemişse" 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 30 uncu maddesinin 1 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 
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Muhtar Mahramlı Sabri Güner Ali Uzun 
Tekirdağ Kars Zonguldak 

Mehmet Özkaya Hannan Özüberk 
Gaziantep Gaziantep 

"Yasal süresi geçtiği halde vergi beyannamesi verilmemişse" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 30 uncu maddesinin 1 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Muhtar Mahramlı Sabri Güner Ali Uzun 
Tekirdağ Kars Zonguldak 

Mehmet Özkaya Hannan Özüberk 
Gaziantep Gaziantep 

"Mükellefler tarafından verilmesi gereken vergi beyannamesi, kanunî süre geçtiği halde veril
memişse" 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri, aykırılık derecesine göre işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1 numaralı bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muhtar Mahramlı 

(Tekirdağ) ve arkadaşları 

"Vergi beyannamesi, kanunî süresi geçmesine rağmen verilmemişse" 

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

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Oylamada karar yetersayısı aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - İste, iste; sabaha kadar iste!.. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sabaha kadar isteyeceğiz. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar ye
tersayısı yoktur. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.36 

— — @ ! 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 21.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : AH Günaydın (Konya), Işılay Saygın (İzmir) 
. © _ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119 uncu Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı

yorum. 

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

33. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, müzakere etmekte olduğumuz vergi yasalarında değişiklik yapılmasına 

ilişkin tasarının 2 nci maddesinin müzakereleri tamamlanmış, madde üzerinde verilmiş olan öner
gelerden birinci önergeye Komisyon katılmamış, yapılan oylamasında karar yetersayısı aranmış ve 
bulunamadığı için birleşime 10 dakika ara verilmişti. 

Şimdi, aynı önergeyi, karar yetersayısını arayarak oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, yine karar yetersayısı bulunamamıştır. 

Biliyorsunuz, bu yasa tasarısını bugün çıkarmak için Damşma Kurulu öneri getirmiş, Meclisi
miz de bu yönde karar almıştı. Danışma Kurulu önerisine katılan sayın grup başkanvekillerine so
ruyorum : Birleşime ne kadar ara verelim? 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Efendim, saat 22.00'de toplanmak üzere ara verelim isterse
niz. 

BAŞKAN - Peki 15 dakika ara verelim, eğer yine karar yetersayısı bulunamazsa birleşimi ka
patırım. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum.. 

Kapanma Saati: 21.53 

, © ; • 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati: 22.05 
BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER: Ali Günaydın (Konya), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 
. © — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119 uncu Birleşiminin Altıncı Oturumunu açı
yorum. 

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

33: - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 2 nci madde üzerinde verilen 

önergenin oylaması sırasında, karar yetersayısı istenmiş ve görüşmelere ara vermiştik. 
Önergenin oylamasını yeniden yapacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1 numaralı bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muhtar Mahramlı 
' (Tekirdağ) ve arkadaşları 

"Mükellefler tarafından verilmesi gereken vergi beyannamesi kanunî süre geçtiği halde veril-
memişse." 

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

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1 numaralı bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.' 

Muhtar Mahramlı 
(Tekirdağ) ve arkadaşları 
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"Yasal süresi geçtiği halde vergi beyannamesi verilmemişse." 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN-Bu sırada bir yoklama istemi geldi; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplantı yetersayısı Genel Kurulda bulunmamaktadır. Yoklama yapılmasını arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

BAŞKAN - Yoklama isteyen sayın üyeleri arayacağım : 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Zeki Ünal?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Hasan Dikici?.. Burada. 
Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 
10 kişi yoklama istemiştir; yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur; ancak, saat 24.00'ten sonra da 

Yüce Meclisin çalışma kararı var. Mecliste grubu bulunan dört partinin grup başkanvekillerinin ka
tılımıyla alınan Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Bu karar gereğince, bu kanun tasarısını çıka-
rıncaya kadar Meclis çalışmalarına devam etmemiz gerekiyor. Danışma Kuruluna katılan sayın 
grup başkanvekillerine ve bu kararı alan parti gruplarına soracağım. Saat 24.00'ten sonra da çalış
ma kararı alındığına göre kendileri bir karar versinler. Bana göre, memleket için çok faydalı bir ta
sarı; 1957 yılından beri Türkiye'de iyi bir vergiciyim de. Arkadaşlarımız niye böyle yapıyorlar?.. 
Çalışmamız sayın grup başkanvekillerinin kararlarına bağlı, Grup başkanvekilleri ne öneriyorlarsa 
ona göre karar verelim arkadaşlar. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - 20 dakika ara verelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki, birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.30 
© 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 22.52 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

—— —-.© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119 uncu Birleşiminin Yedinci Oturumunu açı
yorum. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Bazı Vergi Yasalarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ta

sarının 2 nci maddesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştı. 2 nci maddeyle ilgili verilen önerge
lerin oylanması sırasında yoklama yapılması istenmiş ve yapılan yoklamada çoğunluk sağlanama
dığı için birleşime ara verilmişti. 

Şimdi tekrar yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yok. Daha önce alınan karar gereğin

ce aslında bugün saat 24.00'ten sonra da çalışmamız gerekiyor. Şimdi saat 24.00'e 50 dakika var. 
Eğer sayın grup başkanvekilleri bugün saat 24.00'ten sonra da çalışılmasını uygun görüyorlarsa... 
Çünkü, yeni bir oturum başlatacağız. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Saat 24.00'e kadar orada otura
caksınız... 

BAŞKAN - Bizim için fark etmez. Bizim amacımız Meclisi çalıştırmak. Eğer sayın grup baş
kanvekilleri toplantı yetersayısını bulacakları inancındaysalar, 24.00'te tekrar toplanalım. Ne di
yorsunuz?.. 

HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, kapat, kapat. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... grup başkanvekilleri söylesinler, kendi aralarında bir konuş
sunlar. 

HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Grup başkanvekilleri yok, kimse yok. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Saat 24.00'e kadar ara verin Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın grup başkanvekilleri, birleşimi kapatayım mı efendim? 

HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, günah; bu saatten sonra tutmayın mil
leti, kapatın. 

AHMET SAYIN (Burdur) =- Çalışmayacaktık, niye aldık bu karan?! 

BAŞKAN - Arkadaşlar, biz Divan olarak, Yüce Meclisin çalıştırılmasını istiyoruz; her türlü 
özveride de bulunuyoruz ve bana göre de memleket için çok hayırlı ve gerekli bir vergi yasasını çı
karmak üzereyiz. Vergiden anlayamayan arkadaşlarımız, anlamadıkları birtakım terimlerle ilgili 
problem yaratmak istiyorlar. Aslında tasarruf ile servet değişik şeylerdir. Servet kavramı, çok flu 
olan, anlaşılması zor olan ve vergi uygulamalarında insanları büyük sıkıntılara sokmaya yönelik bir 
kavram; ama, arkadaşlarımız nedense bu konuda kendi aralarında anlaşamadılar. 
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Kendilerine soruyorum : Böyle, memleket için hayırlı bir yasanın çıkması için Başkanlık Di
vanı olarak bize düşen her türlü özveriye razıyız; çünkü, gruplar bu karan aldı; ama, sayın grup baş
kan vekilleri, biz saat 24.00'ten sonra da toplanamıyoruz diyorlarsa, ben toplantıyı kapatırım. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - 15 dakika ara verelim. 

BAŞKAN - 15 dakika ara veremem, ancak saat 24.00'te toplanmak üzere ara verebilirim; çün
kü, iki defa yoklama yaptım. İçtüzüğe göre bizim yeni çalışma mesaimiz saat 24.00'den sonra başlıyor. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Kapatalım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla 

görüşmek için, 21 Haziran 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.16 .. ' . -

- @ — . 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3108) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirttiğim hususların önergeme cevaben Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından ya
zılı olarak yanıtlanmasına yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim. 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Anayasamızın 83'üncü maddesinde yer alan "Yasama Dokunulmazlığı" müessesesini, işlev
leri açısından "Yasama Sorumsuzluğu" ve "Yasama Dokunulmazlığı" olmak üzere ikiye ayırmak 
mümkündür. 

Bu nedenle, 
Soru : Bazı sakıncaları ortadan kaldırmak, sözkonusu müesseseyi Yüce Meclis'in aleyhine 

olarak şekilde istismar edilmesini önlemek ve Meclisimizin hakettiği itibarını sağlayıp muhafaza 
etmek için, "Yasama Dokunulmazlığının "Yasama Sorumsuzluğu" dışında kalan kısmının yeni
den değerlendirilerek, sadece fikir suçlarını muaf tutacak ancak eylemsel ve adi suçlara koruma 
sağlamayacak şekilde Anayasanın ilgili maddesinin yeniden düzenlenmesi gerektiği düşüncesine 
ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nce verilen değişiklik teklifimize katılıyor musunuz? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00920 15.6.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığımın 10.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3108-7249/29442 
sayılı yazısı. ' " ' • ' . 

Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen "yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğuna" ilişkin 7/3108 esas 
nolu yazılı soru Önergesi ile ilgili görüşmelerimiz aşağıda sunulmaktadır. 

Gerek Hükümet Programımızda, gerekse de Ortak Hükümet Protokolü'nde; 1982 Anayasası
nın değiştirilmesi gerektiği vurgulanmış, hazırlanacak yeni Anayasanın Paris Şartı'nda da öngörü
len katılımcı demokrasinin tüm koşullarını, insan haklarını, kişi hak ve özgürlükleri ile sendikal 
hakları güvence altına alması ve Türkiye'nin uygar dünya ile bütünleşmesini sağlaması öngörül
müştür. 

Ayrıca, Demokratikleşme ve Yeniden Yapılanma Uygulama Planı'nda; yeni Anayasa'nın, si-
vil-demokratik bir toplumun bütün beklentilerini, ideallerini, gelişmiş Batı toplumlarındaki de
mokratik kurumları kapsaması ve katılımcılığı sağlayacak bir nitelik taşıması temel bir hedef ola
rak ortaya konulmuştur. 

Dolayısıyla, soru önergesine konu hususların, yukarıdaki ilkelere uygun olarak hazırlanacak 
Anayasa taslağı çerçevesinde ele alınmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir, 

Esasen çalışmalar da başlamış bulunmaktadır. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, DYP-SHP koalisyonu döneminde var olduğu 
iddia edilen yolsuzluklara ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir 
Sami Daçe'nin yazılı cevabı (713121) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

23.9.1993 tarihinde ANAP dönemini kapsayan ve yapıldığı iddia edilen yolsuzluk dosyaları 
ile ilgili durumun hangi aşamada olduğunu sormuştum. 

Bu yazılı sorumda da DYP-SHP Birinci ve İkinci koalisyonu dönemi kapsıyan ve var olduğu 
iddia edilen yolsuzluklarla ilgili işlemlerin ne aşamada olduğudur. 

Soru 1. DYP ve SHP birinci ve ikinci koalisyonları döneminde yapıldığı iddia veya ihbar edi
len yolsuzluk ve kanunsuzlukların adedi nedir? 

Soru 2. Bu iddialarla ilgili olarak hükümetiniz kaç soruşturma başlatmıştır. Bu soruşturmalar 
hangi kurum ve kuruluşlara aittir? Tek tek isim vererek açıklarmısınız? Soruşturma kimler tarafın
dan yapılıyor? 

Soru 3. Tahkikat edilen dosyalardan kaç tanesi yargıya intikal etmiştir. Kaç tanesine disiplin 
cezası öngörülmüştür. Kaç tanesinin soruşturması beraatle sonuçlandırılmıştır. Tek tek isim vere
rek açıklar mısınız? 

Soru 4. Yargıya intikal eden dosyalardan; 
a) Suçlu bulunan dosya sayısı kaç tanedir. Kaç tanesi karara bağlanmıştır. Hangi kurum ve ku

ruluşlara aittir? 
b) Disiplin cezası verilen dosya sayısı kaçtır. Hangi kurum ve kuruluşlara aittir? 
c) Kaç dosya beraatle neticelenmiştir. Hangi kurum ve kuruluşlara aittir? 
d) Takipsizlik kararı verilen dosya sayısı kaçtır, hangi kurum ve kuruluşlara aittir? 

Soru 5. Şeffaflığın icabı olarak bu yazılı sorularımıza diğer sorularımız gibi cevap alamazsak, 
bu sizce bazı şeylerin kamuoyundan saklandığı anlamına gelmez mi? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00921 15.6.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 10.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3121-7267/29466 

sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan ce

vaplandırılması tensip edilen 7/3121 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda su
nulmaktadır. 

Başbakanlığın 1993/25 sayılı Genelgesi uyarınca, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin tespiti ve so
rumluları hakkında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılması, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan-
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lığı'nm koordinasyonunda sürdürülmekte olup, 49 ve 50 nci Cumhuriyet hükümetleri döneminde 
incelemeye alınmış veya gerekli inceleme ile soruşturma neticesinde ilgili mercilere gönderilen ve 
işlemi devam eden konularla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir : 

Dosya Sayısı 
Tazminat Davası için Hukuk Müşavirliğine gönderilen : 27 
Savcılığa giden : 58 
TBMM'ne giden : 18 
Danıştay'a giden : 17 
Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunla ilgili : 2 
işlemi devam eden : 102 
İşlemi biten : 122 
TOPLAM : 346 

Öte yandan, önergede ifade edilen TCK'ndaki genel nitelikli görevi ihmal ve görevleri suis-
timal fıilerinden, resmî evrak ve vesikaları ifşa etmek fiiline, Harcırah Kanunu, Muhasebe-i Umu
miye Kanunu gibi özel kanunların ceza hükümlerinden, ilgili kanunlarda düzenlenen disiplin fiil
lerine kadar her konu, "kanunsuzluk" kavramının tanımı içinde kalmaktadır. Bu itibarla, Bakanlık
ların ve bağlı ve ilgili kuruluşlann teftiş ve denetim birimlerince sürdürülen soruştumalann sayısı 
konusunda kısa sürede net bir rakam verilmesinin imkansızlığı ortadadır. 

Aynca; idarenin müdahil olarak katamadığı davalarda yargılama sonucunun idareye bildiril
mesi söz konusu olmadığından, beraat, hüküm, takipsizlik gibi adli sonuçlarla ilgili bir rakam ver
me imkanı da bulunmamaktadır. 

DGM'nun 125 inciÇbıaddesine göre, "göreve geç gelmek", "borçlarını kasten ödemeyerek 
hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olma", "ikamet ettiği ilin hudutlannı izinsiz terket-
mek" gibi fiiller dahi disiplin suçu olarak görülmektedir. Bu itibarla, Devlet Teşkilatı içindeki bin
lerce birimde vukubulan disiplin suçlanyla ilgili bir tespit yapmanın güçlüğü ortadadır. 

Bütün bunlara rağmen, Hükümetimiz yolsuzluk olaylannın üstüne her zamanki kararlılığı ile 
gitmeye devam etmektedir. . 

Nitekim anılan dönemde kamuoyunun yoğun ilgisini çeken ve "yolsuzluk" olarak nitelenecek 
İSKİ ve İLKSAN konularında gerekli her türlü işlem yapılmıştır. 

tSKI olayının Mülkiye Teftiş Kurulu, Maliye Teftiş Kurulu ve Başbakanlık Teftiş Kuru-
lu'nca; ÎLKSAN olayının Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca derhal incelenmesi ve soruştu
rulması sağlanmış ve ikmal edilen soruşturma dosyalan süratle yargıya intikal ettirilmiştir. 

Önergenin 5 inci maddesinde yer alan "bu yazılı sorularımıza diğer sorulanınız gibi cevap ala
mazsak" ibaresinin, bir unutkanlıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Zira, benzer hususlan kap
sayan 7/2515 esas nolu soru önergesi, 4.1.1994 tarihinde bütün aynntılan ile cevaplandınlmış bu
lunmaktadır. Verilecek diğer önergelerinde cevapsız kalmayacağından Sayın Milletvekilinin kuş
ku duymaması gerekir. •" • • -

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
' Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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3. - Bilecik Millevtekili Mehmet Seven'in, görevinden alınan Anadolu Üniversitesi Rektörüne 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/3774) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Rektörlük bir devlet memurunun tam gün mesaisi ile ancak yapılacak kadar önemli bir görev 
değil midir? 

1. Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Sayın Büyük İskender yıllardır hem Anadolu Üniversi
tesi gibi dev bir kurumun Rektörlüğünü hemde TRT Yüksek Kurulu Başkanlığını nasıl yürütebil-
miştir? ' • - . ' . 

2. Yoksa TRT Yüksek Kurulu Başkanlığı hiç mesai istemeyen bir makam mıdır? 
3. Sayın Büyük İskender bu görevleri yürütürken bilim adamlığı sıfatını da taşıyabilmiş midir? 
4. Bu Üniversitede 17 yıldır başka öğretim Üyesi rektörlük yapacak kadar yetiştirilememiş mi

dir? 
5. Sayın Büyük İskender rektörlükten ayrılınca Anadolu Üniversitesi kapanacak mıdır? 

T C . 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 16.6.1994 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1619 

Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 26.5.1994 gün ve 106-

5868/1936 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 15.2.1994 gün ve 7/3774-8281/31946 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve ken

dileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen soru önergesi incelenmiştir. 

1. Üniversite rektörlüğü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre istis
nai nitelikte bir kamu görevidir. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen.TRT Yüksek Kurulu Başkanlığına 
2547 Sayılı Yükseköğretim ve 2959 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa uygun olarak 
seçilmiştir. 

2. TRT Yüksek Kurulu, çalışmalarına ayda bir kez yapılan toplantılarla sürdürdüğünden tam 
gün çalışmayı gerektirmemektedir. 

3. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 29 uncu maddesine 
göre üniversite içinde ve dışında akademik unvanlarını kullanma hakkına sahiptir. 

4. Üniversite rektörlerinin nitelikleri ve ne suretle seçilecekleri 2547 Sayılı Yüksek Öğretim • 
kanununun 13 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Profesör akademik unvanına sahip öğre
tim üyeleri rektör olarak seçilme hakkına sahiptirler. 
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5. Rektör değişimi sonucunda hiçbir üniversitenin öğrenime kapatılması söz konusu değildir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, görevinden alınan Anadolu Üniversitesi Rektörüne 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/3777) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Anadolu Üniversitesinin görevden alınan rektörü kaç yıldır burada rektörlük yapmak

tadır. 

a) Rektörlük süresinden önce burada aynı şahıs, yöneticilik yapmış mıdır? 
b) Üniversitelerdeki Rektörlük profesyonel bir meslek midir? 

c) Devletin çok büyük kaynağını kullanan bu kurumun başında bir devlet memurunun 17 yıl
dır tek yetkili olarak görev yaptığı söylenmektedir. Bu şahsın hala görev başında kalmak için ısra
rının sebebi ne olabilir? 

d) Eğer bu şahıs çok başarılı ise doğrudan Başbakan olarak atanamaz mı? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 16.6.1994 

Sayı: B.O.APK.O.Ö3.01.00-022/1618 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 gün ve 106-

5871/1941 sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığının 15.2.1994 gün ve 7/3777-8284/31949 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve ken

dileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen ilgi (b) soru önergesi incelenmiştir. 

1. Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 1982-1994 tarihleri ara
sında görev yapmıştır. 

2. Üniversitelerdeki rektörlük profesyonel bir görev değildir. 
3. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yargı kararı gereği rektörlük görevinden ayrılmıştır. 

4. Başbakan atamaları Anayasa'mızda belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Pendik-Yahyalar Mahallesi İlköğretim okulu
nun ihalesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/4363) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Hükümetiniz döneminde birçok ihale yolsuzluğu yapılmış, adeta devlet imkânları kişilere peş

keş çekilmiştir. Bu konuda verdiğim bir çok yazılı soru önergeme yazılı cevap zamanında veril
memiş, ne zaman cevap verileceği belli olmayan sözlü soruya döndürülmüştür. 

Soru 1. İstanbul Pendik Yahyalar Mahallesi İlköğretim Okulu ne zaman ihale edilmiştir? İlk 
ihale bedeli nedir? İkmal ihale bedeli nedir? 

Soru 2. Bugüne kadar müteahhide kaç milyar lira istihkak ödenmiştir. En son istihkak hangi 
tarihte ödenmiştir? 

Soru 3. Okulun ilk ihale yapıldığı yeri değiştirilmiş midir? Değiştirilme nedeni nedir? 
Soru 4. Şu anda okul inşaatı ne durumdadır? İnşaat hangi tarihte tamamlanacaktır? 

Soru 5. İhalelerle ilgili başlatıldığını ifade ettiğiniz soruşturmalar neticelenmiş midir? Yazılı 
soruma verdiğiniz cevapta neticenin tarafıma bildirileceği şeklinde idi. Bu konularla ilgili son du
rum nedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 16.6.1994 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1616 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başbakanlığın 29.4.1994 gün ve 7/4363-9650/37024 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın "Pendik-Yahyalar Mahallesi İlköğretim 
okulunun ihalesine" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. İstanbul, Pendik Yahyalar Mahallesi İlköğretim Okulu 16.3.1993 tarihinde ihale edilmiştir. 
İhale bedeli 4 947 250 000 TL.dir. İkmal ihalesi yapılmamıştır. 

2. Müteahhit'e bugüne kadar KDV dahil 5 629 564 303 TL. ödenmiştir. En son istihkak öde
mesi 10.6.1993 tarihinde yapılmıştır. 

3. Okulun yeri değiştirilmemiştir. 
4. Arsa seçimi isabetli yapılmadığı için daha temelde 30 derslik inşaat maliyeti tüketildiğin

den ve büyük istinat duvarlan ile daha büyük harcamalara sebep olunduğundan okul inşaatı, mü
fettiş soruşturması ve bunu takip eden adlî kovuşturma nedeniyle su basman seviyesinde durdurul
muştur. Yargı kararı sonucuna göre inşaata başlanacaktır. 
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5. Kusuru görülenler hakkında.adlî ve idarî kovuşturmalar devam etmektedir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

6. - Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Bakanlık teşkilatında dinsel eğilimlere göre uy
gulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı 
(7/4375) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılması için gereğini diler, saygılar sunarım. 
Uluç Gürkan 

Ankara 
Uğraş alanı insan olan Millî Eğitim Bakanlığının faaliyetleri hayati derecede önemlidir. 
Eğitim sektörü hazırladığı ve hizmetine verdiği insangücüyle diğer sektörleri de etkilemekte 

ve yaşamın her alanında kendini hissettirmektedir. 
Böylesine önemli bir alan faaliyetlerini yürüten ve planlayan eğitim yöneticilerinden; konula

rında bilgi ve deneyim sahibi olma koşulu aranması en doğal istem kabul edilmelidir. 

Millî Eğitim Bakanlığının örgütsel ve eğitsel yapısının incelenmesi sonucu; personel istihda
mında ihtiyaç-bilgi deneyim gereklilikleri yerine, siyasî bağ-dini inanç-korumacılık gibi olumsuz 
ilişkilerin esas alındığı gözlenmektedir. 

Bakanlık Merkez Teşkilatından en uzak köydeki okulu yapılan yönetici atamalarında dinsel 
eğilim ve tarikat ölçüleri aranır olmuştur. 

Bu ince ve hasaplı uygulamalar meyvelerini vermeye de başlamıştır. 
Bu doğrultuda; 
1. Bakanlık Teşkilatındaki yönetici atamalarının dinî inanç ve tarikat bağlarına göre yapıldığı, 
2. Bakanlık Binasında erkeklere ve kadınlara ayrılmış iki mescid bulunduğu, namaz vakitleri

ne göre mesai düzenine geçildiği, 
3. Mescidlerden ezanın bütün katlardan duyulacak şekilde hoparlörle okunduğu, Bakanlık bi

nasının bir iş yeri görünümünden çok, bir camiî havasına girdiği, 
4. özellikle Personel Genel Müdürlüğü personelinin kendi aralarında dinî kitap ve kaset do

laştırdıkları ve bu tutuma ilgi duymayan veya tepki duyan personelin taciz edildiği, sicillerinin bo
zulduğu ya da diğer birimlere sürüldüğü, 

Hususlarından haberdar mısınız? 
Bu çağdışı uygulamalardan bilginiz yoksa ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 16.6.1994 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1617 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: TBMM Başkanlığının 2.5.1994 gün ve Kan.Kar.Md. 7/4375-9674/37187 sayılı yazısı. 
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Ankara Milletvekili Sayın H. Uluç Gürkan'ın "Bakanlık teşkilatında dinsel eğilimlere göre uy
gulamalar yapıldığı iddiasına" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımız yönetici kadrolarına atamalar, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, ilgilile
rin kariyer ve liyakatları dikkate alınarak yapılmaktadır. 

2. Resmî kuruluşların büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi Bakanlığımızın da bodrum katın
da bir mescit bulunmaktadır. Bakanlığımızda mesai saatlerinin namaz vakitlerine göre düzenlen
mesi söz konusu değildir. Personelimizin mesai saatleri sabah 8.30-12.30, öğleden sonra ise 13.30-
17.30 olarak belirlenmiştir. 

3. Mescit olarak kullanılan bölümün de bulunduğu Bakanlık binası bodrum katı, arşiv olarak 
değerlendirildiğinden burada sürekli çalışan personel yoktur. Mescitte okunan ezan sesinin diğer 
katlardan duyulmamasına ve kimseyi rahatsız etmemesine özen gösterilmektedir. Bakanlık bina
sının bir iş yeri görünümünden çok, bir cami havasına girdiği görüşü ise gerçekle bağdaşmamak
tadır. 

4. Dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı taciz edilen, sicilleri bozulan, diğer birimlere nakli ya
pılan personel yoktur. Böyle bir olayı müsamahayla karşılamamız da mümkün değildir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik 'te belediye tarafından tespit edilen kaçak in
şaatlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4397) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru 1. 1990-1994 yılları arasında Bilecik ili sınırları içerisinde, Bilecik Belediyesince tespit 

edilen kaçak inşaatlar kaç tanedir? 

Soru 2. Belediye sınırları içerisindeki kaçak inşaatların ada, pafta ve parsellere göre yerleri ne
relerdir? 

Soru 3. Bu inşaatların kaç tanesine kaçak inşaat muamelesi yapılmıştır? 
Soru 4. Belediye sınırları içerisindeki kaçak yapılar kimlere aittir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 17.6.1994 

Sayı: B050MAH0650002/549 
Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.5.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02 7/4397-9713/37351 sa

yılı yazısı. 

-287-



T.B.M.M. B .119 17 .6 .1994 0 : 7 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Bilecik Milletvekili Mehmet 
Seven'in "Bilecik'te belediye tarafından tespit edilen kaçak inşaatlara ilişkin" yazılı soru önerge
siyle ilgili olarak valilik aracılığıyla Bilecik Belediye Başkanlığından alınan bilgilerden: 

1990-1994 yılları arasında Bilecik Belediyesi sınırları içerisinde tespit edilen kaçak inşaat sa
yısının 5 olduğu, 

Tespit edilen kaçak inşaatların fazla ve teras katlar olduğu, anılan inşaatların yapı tatil zaptı 
düzenlenerek mühürlendiği ve konuların encümene götürüldüğü, 

anlaşılmıştır. 

Ayrıca, bu inşaatlara ilişkin ada, pafta ve parsel numaraları ile yapı sahiplerine dair ayrıntılı 
bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

Bilecik Belediyesince 1990-1994 Yılları Arasında Tespit edilen Kaçak İnşaatlar 

Yapı Sahibi Mahallesi Pafta . Ada Parsel 
Metin Zevkli Gazipaşa Ma. 32 148 4 ' 
SaimYalı İstiklal 26 143 2 
Nezihe Yücel Cumhuriyet 301-II-A 4 38 
TEK-MAR İstiklal 22 235 50 
Ekrem Avcı İsmetpaşa 5 157 11 
8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik' Belediyesinin mahkemeye intikal eden uy

gulamalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazdı cevabı (7/4398) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1. Bilecik Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, mahkemeye intikal eden 
bir uygulaması var mıdır? 

Soru 2. Mahkemeye intikal eden konular hangileridir? 
Soru 3. Belediyenin mahkemeye intikal eden uygulamalarından dolayı uğradığı zarar ne ka

dardır? 

T.'Ç. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 17.6.1994 
Sayı: B050MAH0650002/548 
Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 2.5.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02 7/4398-9714/37352 sa
yılı yazısı. 
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İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Bilecik Milletvekili Mehmet 
Seven'in "Bilecik Belediyesinin mahkemeye intikal eden uygulamalarına ilişkin" yazılı soru öner
gesiyle ilgili olarak Valilik aracılığıyla adı geçen Belediye Başkanlığından alman bilgilerden: 

1. Bilecik Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda mahkemeye intikal eden uygu
lamalarının; 

- 1 nolu toplu konut bölgesinde bulunan arsaların kamulaştırılması dolayısıyla, Bilecik asliye 
Hukuk Mahkemesine açılan 9 tane tezyid-i bedel davası, 

- Temel haritaya verilip ihalesi feshedildikten sonra Harita Mühendisi Mehmet Küçükos-
man'a ihale edilen 18 inci madde imar uygulaması dolayısıyla açılan dava, 

- Bilecik Belediyesinin 1993/546 sıra no ile vermiş olduğu ruhsatın iptali için Eskişehir İdere 
Mahkemesinde açılan dava, 

- 24.9.1993 tarih ve 993 sayılı encümen kararı iptali için Eskişehir İdare Mahkemesinde açı
lan para cezası ve yıkım kararının iptali davası, 

olduğu, 
2. Mahkemeye intikal eden konuların genellikle toplu konut bölgesinde kamulaştırılan taşın

mazların tezyid-i bedel davaları olduğu, 
3. Açılan davalar dolayısıyla belediyenin herhangi bir zararının sözkonusu olmadığı, davala

rın halen devam ettiği, 
anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. » T , » , 

Nahıt Menteşe 
İçişleri Bakanı 

9. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Libya'da çalışan işçilerin sigorta primlerini 
Türkiye'ye aktarmada karşılaştığı sorunlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/4492) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

1. Libya'da çalışıp yurda kesin dönüş yapan işçilerimizin sigortalı olarak çalıştığı günleri hak 
edebilmeleri için müracaatları esnasındaki süre tahdidini kaldırmayı düşünür müsünüz? 

2. İşçilerimizin Libya'da çalıştığı süre içindeki sigorta primlerinin hiç bir şarta bağlı kalmak
sızın Türkiye'ye aktarılabilmesi ve işçilerimizin bu haktan eksiksiz yararlanabilmeleri için gerek 
Libya Hükümeti nezdinde gerekse kurum bünyesinde bir çalışmanız var mıdır? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 7.6.1994 
Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01/3888 

Konu : Yazılı soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 18.5.1994 gün, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4492-9887 sayılı yazınız. 
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Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu tarafından verilen "libya'da çalışan işçilerin si
gorta primlerini Türkiye'ye aktarmada karşılaşılan sorunlara ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlı
ğımca incelenmiştir. 

1976 Yılında imzalanan birinci Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde, Libya'da ça
lışan vatandaşlarımızın hizmet birleştirmesi yapabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

1.9.1985 tarihinde imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti-Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi, 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve İdarî anlaşma gereğince ise, Libya'da iş yapmakta olan Türk mü
teahhit firmalarının çalıştırdıktan vatandaşlarımız 506 sayılı Yasa kapsamında olup, uzun vadeli si
gorta kollarına ait primlerinin, Türk Sosyal Sigortalar Kurumuna transferi gerekmektedir. 

Bu primlerin transferine karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi amacıyla, Türkiye ile Libya ara
sında yapılmakta olan (en son olarak) 25.8.1993 tarihinde gerçekleşen/ Karma Ekonomik komis
yon Toplantılarında gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. 

Bu çerçevede, Libya'da daimi işçi statüsünde çalışan vatandaşlarımız 506 sayılı Yasa kapsa
mında bulunduklanndan, 3201 sayılı Yasadan faydalanarak Türkiye sosyal güvenlik kurumlanna 
borçlanmalan mümkün olamamaktadır. Geçici statüde çalışan işçilerimiz ise; Libya mevzuatı uya-
nnca en az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmalan halinde, yurda dönerken kendilerinden kesilen 
sigorta primlerini alabilmekte, yurda kesin dönüş yaptıklan tarihten itibaren de en geç 2 yıl içinde 
Türkiye sosyal güvenlik kurumlanna müracaatlarında 3201 sayılı Yasadan faydalanabilmededirler. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

10. -Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, askerlik hizmetinden muaf tutulan yurt dışında ça
lışanlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/4544) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz 

ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Yurtdışında çalışanlann askerlik hizmetlerinden muafiyeti ile ilgili olarak, 

1. Bu muafiyete imkân tanıyan yasa veya yasalar hangileridir? 

2. Bu yasa veya yasalar çerçevesince Bilecik il Merkezi ve ilçelerinden kaç kişi bu muafeyit-
ten istifade edebilmiştir? 

3. Muafiyetten yararlananlann isimleriyle birlikte, yurtdışında nerede, hangi işlerinde, kaç yıl 
görev yaptıklarını açıklayabilir misiniz? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 16.6.1994 

Kanun: 1994/486-TÖ ' 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 31 Mayıs 1994 tarihli ve Kan. Kar. Md. 
A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/4544-9999/38160 sayılı yazısı. 
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Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından verilen ve îlgi Ekinde gönderilerek vcevaplan-
dınlması istenilen "askerlik hizmetinden muaf tutulan Yurt dışında çalışanlara ilişkin" Yazılı Soru 
Önergesinin Cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven Tarafından Verilen Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. Yurt dışında bulunan Türk Vatandaşlarının askerlik hizmetinden muaf tutulabilmeleri, 1111 

Sayılı Askerlik Kanununun 2 nci maddesinin, 21.5.1992 tarihli ve 3802 sayılı Kanunla eklenen oni-
kinci fıkrası hükmünde yer verilen şartlara uyanlardan, istekte bulunanlar hakkında mümkün ola
bilmektedir. Sözkonusu hükme göre; Bakanlar Kurulu karanyla belirlenecek esaslar dahilinde, yurt 
dışında doğan ve ikamet edenler ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan, 
bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanan Türk Vatandaşlarının, tabiyetinde bulundukları ülke
de askerlik yapmış olduklarını 38 yaş sonuna kadar belgelemeleri halinde askerlik hizmetinden mu
af tutulabilmeleri öngörülmekte olup konuya ilişkin Bakanlar kurulu Karan da 25 Temmuz 1993 
tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. 

2. Diğer taraftan 1111 Sayılı Askerli Kanununun 10 uncu maddesinin onuncu fıkrasına göre 
de Türkiye'ye geldikleri tarihte yirmiiki yaşını doldurmuş veya geldikleri memlekette askerlik yap
mış olduklan anlaşılan Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna girmiş göçmenler de askerlik hizmetinden 
muaf tutulmaktadırlar. 

3. Bilecik îli nüfusuna kayıtlı olup ta askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olanlann kimlikle
rine ilişkin aynntıh bilgiler Ek'te gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 
İL- İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Aydıncık İlçesi müftülüğüne yabancı bir banka 

tarafından para yardımı yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin 
yazılı cevabı (714574) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Devlet Bakam tarafından yazılı 

olarak cevaplandınlması hususunda gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
İbrahim Gürsoy 

İstanbul 

Ülkemizdeki laiklik karşıtı son gelişmelerde göstermektedir ki, şeriat rejimi isteyenler Cum
huriyetimizi tehdit eder konuma gelmişlerdir. Elbette ki bu gelişmeler bugünün ürünü olmadığı gi
bi sadece içerideki yanlış uygulamaların da ürünü değildir. İçeride büyük ölçüde devlet olanakları
nı kullanan bu gerici güçler, dışarıda, özellikle şeriatla yönetilen ülkelerdeki bazı güçlerden para
sal veya benzeri yardımlar almaktadır. 
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Çağdaş yaşamın güvencesi olan laiklik aynı zamanda insanların inançlarının da güvencesidir. 
Halbuki şeriat rejimi gibi tamamen insanların inançlarının istismar edildiği veya sindirildiği bir re 
jim çağdaş olamadığı gibi 21 inci yüzyıla girerken Türkiye'nin ufkunu karartma amacının dışın
da bir özelliğe de sahip değldir. 

Anayasamız Cumhuriyetin niteliklerini sıralarken laikliği de sıralar ve değişmez hükümler 
arasında yer verir. İnsanlarımızın dinî inançlarını, özüne uygım bir biçimde yerine getirme konu
sunda ise Diyanet İşleri Başkanlığı adı altında bir idarî kurum oluşturulmuştur. Bu kurum gerekli 
yasal çerçeveler doğrultusunda bu görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Ne var ki bu kurumu
muz bugün bu işlevini yerine getiremez hale geldiği gibi, içeriden ve dışarıdan ülkemizde şeriat re
jimini egemen kılmak isteyenlerin kontrolünde, bir kuruluş haline gelmiştir. Bu kurumun kullandı
ğı devlet olanakları da düşünülürse tehlikenin boyutları anlaşılmış olacaktır. 

Bu bakış açısıyla, 

1. Al rajhi Banking bir Suudi Bankasıdır. Basınımızda yeralan bazı haberlerden de anlaşılmak
tadır ki, bu kuruluş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kontrolünde bulunan ve yine bu kuruluşumuz ta
rafından finanse edilen; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş esaslarını belirleyen yasa
ya bağlı olarak çıkarılan "Kur'an Kursları Yönetmeliği"ne göre eğitim ve öğretim yapan bir kuru
mumuza parasal yardım yapmıştır. Bu durum doğaldır ki şu soruyu akla getirmektedir: Diyanet İş
leri Başkanlığı, birçok bakanlığımızın bütçesinden oldukça fazla olan 8 Trilyon 368 milyarlık büt
çesiyle bu hizmeti finanse edememekte midir? Bütçede ayrılan miktarın daha önceden planlı bir şe
kilde hazırlandığı düşünülürse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın parasal sıkıntısı olmaz. Öyleyse ne
den Ulusal bağımsızlığımıza gölge düşüren ve yasal olmadığı açık olan bir parasal kaynağı Diya
net İşleri Başkanlığına bağlı birimler kullansın? 

İçel ili Aydıncık ilçesi Merkez Kur'an kursuna 0008816 nolu çek ile 12.8.1993 tarihinde gön
derilen 90 milyon 415 bin 913 lira Al Rajhi Banking tarafından acaba hangi amaçla Aydıncık Müf
tülüğüne gönderilmiştir? Bu konuda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmış ise, hangi so
nuçlara ulaşılmıştır? 

2. Aydıncık Müftülüğüne gönderilen yardım, bir takım Suudi kuruluşlarının Türkiye'ye yöne
lik faaliyetleri de belindiğinden bu olayın ne kadar yaygın olup olmadığını akla getirmektedir. Bu 
konuda, Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? Eğer var ise bu çalışmaların sonucunda 
ne tür uygulamalar yaptınız? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 16.6.1994 

Sayı: B.02.0.002-2.03/05855 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 3.6.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4574-10035/38194 sa
yılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un ilgi yazı ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer 
alan soruların cevaplan ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Gürsoy'un Yazılı Soru Önergesi Cevapları 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğu tarihten bu yana genel idare içinde yer alan ana

yasal kuruluşlarımızdan birisi de Diyanet İşleri Başkanlığıdır. 

Anayasal kuruluşlarımızdan olan Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dininin inanç, ibadet ve ah
lak esasları ile ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönet
mek üzere kurulmuştur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu tarihten beri kanunen üstlenmiş olduğu bu görevlerini ya
parken her türlü siyasî görüş ve düşüncelerin, her türlü bölücü akımların dışında kalarak ve mil
letçe dayanışma bütünleşmeyi amaç edinerek hareket etmiş ve böylece % 99'u müslümün olan 
Türk milletinin millî birlik ve beraberliğinin, vatanın bölünmez bütünlüğünün tesisinde en büyük 
rolü oynamıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı her zaman olduğu gibi bu gün de yasal görevlerini yine yasaların be
lirlediği çerçeve içinde ve büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye devam etmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı hiç bir kişi veya grubun etkisinde değildir, devletimizin kontrolün
de ve yasalarımızın verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde çalışmalarını yürüten anayasal bir ku
ruluştur. 

Anayasanın 24 üncü maddesinde Din ve ahlak eğitim ve Öğretiminin Devletin gözetim ve de
netimi altında yapılabileceği, ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan Din kültürü ve Ahlak öğ
retimi dışındaki din eğitim ve öğretiminin ise, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni tem
silcilerinin talebine bağlı olarak yapılabileceği beyan edilmiştir. 

Kur'an kurslarındaki Din eğitimi ve öğretim işleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürü
tülmektedir. Bu kur'an kurslarında yapılan eğitim ve öğretim, Millî Eğitim Bakanlığı ve 5442 sa
yılı Kanuna göre mülkî amirlerin de denetimine tabi bulunmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1993 yılındaki 3 trilyon 500 milyar liralık bütçesinden yatırım 
harcamalarına 47 milyar lira ayrılmış olup bu miktar da 1993 yılı bütçesinin % 1,3 üne tekabül et
tiği gibi ayrıca yatırım harcamaları Kur'an kurslarından ibaret de değildir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1994 yılındaki bütçesinden ise yatırım harcamalarına sadece % 
09 nisbetinde para ayrılabilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden yatırıma ayrılan paralarla ihtiyaç olan Cami, Kur'an kur
su ve hizmet binalarından yaklaşık ancak % 10 kadarı yapılmakta, geriye kalan % 90'ını ise hayır
sever kişi ve kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. 

İçel Aydıncık İlçesi Müftüsü, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde ikamet eden Doktor Abdul-
laziz Hoca adlı kişiden Kur'an kursu, cami ve müştemilatında harcanmak üzere Diyanet İşleri Baş
kanlığının bilgisi dışında yardım talebinde bulunmuş ve bu talep üzerine adı geçen kişi tarafından 
Al Rajhi Banking kanalı ile 0008816 nolu çekle 12.8.1993 tarihinde 90 415 913.-TL gönderildiği 
mahallince yapılan soruşturma neticesinde anlaşılmıştır. 

Konu bir defa da müfettiş marifetiyle incelentirilmektedir. 
Arz ederim. 
Saygılarımla. 

12. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, SSK genel kurulunda yaptığı iddia edilen 
konuşmaya ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı ceva
bı (7/4580) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

1. 14.5.1994 Tarihinde Milliyet Gazetesinde yayınlanan SSK Genel kurulu kapanış konuşma
nızda işçi emeklileri için "Benden alacağınız emekli maaşlarınızla kurban keseceksiniz, buna katıl
mıyorum. Size bayramdan önce kasıtlı olarak maaş ödemiyorum" diye bir açıklama yaptınız mı? 

2. Eğer bu talihsiz açıklamayı yaptıysanız, kurban İslamiyete manmış insanların dinî bir veci-
besidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tanımış olduğu din ve vicdan hürriyetine rağmen işçi 
emeklilerinin kurban almamalarını hangi yasal veya kişisel engellemelerle açıklarsınız? 

3. Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, vatandaşlarımı
zın dini inançlarını tayin ve tespit etme makamı görevimi üstleniyor? 

4. Vatandaşlarımızın kurban alıp almama yetkisini hangi kurum tespit eder. Onayı kimden al
maları gerekiyor? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 17.6.1994 

Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01/3890 

Konu : Yazılı soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 3.6.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4580-10055/38251 sayılı yazınız. 
Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar kurumu 

Genel kurulunda yaptığım konuşmaya ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği gibi, işçi emeklileriyle dul ve yetimlerine aylıkları her ayın 21 ve 23'ünde olmak üze
re iki grup halinde ödenmektedir. Ancak bu yıl Mayıs ayının 21 ve 23'ü Kurban Bayramına rastla
mıştır. 

İşçi emeklilerimizin geçmişte, benzeri durumlarda aylıkların bayramdan önce ödenmesi istek
leri, koşulların da elvermesi nedeniyle ve Bakanlar Kurulu Kararlarıyla yerine getirilmiştir. 

Ancak, Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunları, Sosyal Sigortalar Kurumu'nu da 
olumsuz yönde etkilemiş ve yeterli kaynak birikimi sağlanamamıştır, Bu nedenle emekli, dul ve ye
timlerimize bayram öncesi aylık ödenebilmesinin ancak kurumun çok yüksek faiz ödeyerek borç 
alması ile gerçekleşebileceği, bu durumun ise Kuruma, sigortalılarımıza ve aylık alanlara zarar ve
receği düşünüldüğünden bu yol izlenmemiştir. 

Bu konuda Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulunun kapanışında yapılan konuşmanın ta
mamen ortamdan kaynaklanan bir espri niteliğinde sarfedildiği, kurban kesmenin kutsal bir ibadet 
olduğu, toplumun her kesiminin dinî inançlarını tayin ve tespit etme görevinin kimseye ait olama-
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yacağı, herkesin dinî inançlarına sonuna kadar saygılı olduğumuz ve bu konuda duyduğumuz üzün
tü esasen basın ve yayın organlarında yapılan açıklamalar ile kamuoyuna duyurulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

13. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, 29.5.1994 günü Ankara 19 Mayıs Stadındaya-
pılan maç hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem 'in yazılı cevabı 
(7/4620) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Soru : 29 Mayıs 1994 Pazar günü Ankara 19 Mayıs Stadyumunda Erzurumspor ile Çanakka
le Dardanelspor arasında 1 inci lige Yükselme karşılaşması yapılmış ve resmî sonuca göre Çanak-
kalespor 2-0 galip gelmiştir. Ancak bu sonuç hakem heyetinin, özellikle orta hakem Vahap Be-
yaz'ın gayretleri ile ortaya çıkmış haksız bir sonuçtur. Video filmlerinden de tesbit edileceği üze
re Erzurumsporun geçerli iki gölü sayılmamış, bariz şekilde penaltı olan iki pozisyon cezalandırıl
mamış ve bu haksız yönetim altında Erzurumspor mağlup edilmiştir, Erzurumspor Çanakkalespo-
ra değil hakemlere yenilmiştir. ' 

Bu durum karşısında hakem heyetinin haksız tutumu dolayısiyle maçın tekrarlanması düşünül
mekte midir? 

Maç hakemleri, özellikle orta hakem Vahap Beyaz hakkında ne gibi bir yasal işlem yapılacak
tır? 

T. C 

Devlet Bakanlığı 

Sayın : B.02.0.015.0.00.00.00-088/01462 17.6.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3.6.1994 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/4620-10151/38535 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün tarafından Bakanlığıma tevcih edilen.ilgi yazınız eki ya
zılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 

Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : 29 Mayıs 1994 Pazar günü Ankara 19 Mayıs Stadyumunda Erzurumspor ile Çanakka
le Dardanelspor arasında 1 inci lige yükselme karşılaşması yapılmış ve resmî sonuca göre, Çanak-
kâlespor 2-0 galip gelmiştir. Ancak, bu sonuç hakem heyetinin, özellikle orta hakem Vahap Be-
yaz'ın gayretleri ile ortaya çıkmış haksız bir sonuçtur. Video filmlerinden de tesbit edileceği üze-
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re, Erzurumspor'un geçerli iki golü sayılmamış, bariz şekilde penaltı olan iki pozisyon cezalandı
rılmamış ve bu haksız yönetim altında Erzurumspor mağlup edilmiştir. Erzurumspor, Çanakkales-
pora değil, hakemlere yenilmiştir. 

Bu durum karşısında, hakem heyetinin haksız tutumu dolayısıyle maçın tekrarlanması düşü
nülmekte midir? 

Maç hakemleri, özellikle orta hakem Vahap Beyaz hakkında ne gibi bir yasal işlem yapılacak-
. tır? 

Cevap : Futbol Müsabaka talimatı'nın 23'üncü maddesine göre, sona ermiş bulunan müsaba
kaların teknik nitelikleri hakem raporları ile belli olur. Beynelmilel Oyun Kuralları'nın 5 inci mad
desine göre de, hakemin oyun esasında meydana gelen ofaylarla ilgili kararları, oyunun neticesini 
ilgilendirse bile nihaidir. Benzer bir olay nedeni ile İdare Mahkemesinde açılan davada Mahkeme
ce verilen kararda "Futbol müsabakalarında doğan pozisyonlar bir anlık görüntüler şeklinde cere
yan eder. Maçın mutlak hâkimi olan hakemin bu bir anlık pozisyonlara ilişkin takdir hakkını çok 
kısa bir süre içinde kullanmak zorunda olduğu tartışmasızdır. Maçı yöneten bir orta hakemin, mev
zuata göre müsabakanın oynanmasının veya devamının mümkün olmaması hallerinde oynatmak 
gibi çok açık hatası dışında takdir hakkının denetlenmesi sözkonusu olamaz. Aksi durumun düşü-
nülmesi halinde, sahada oynanarak sonuçlanmış müsabakanın video, televizyon v.b. görüntüleri ile 
tekrardan incelenmesi yeni sonuçlanri doğmasına neden olur. Bunun da futbol müsabakalannın 
oyun şekline, amacına ve yapısına ters düşeceği muhakkaktır. Bu bakımdan, sonuçlanmış bir mü
sabakanın sonradan, sadece hakeme ait olan takdir yetkisinin çeşitli nedenlerle değerlendirilerek 
sonucun değiştirilmesi işlemde kanuna aykırı bir durum görülmemiştir" denilmek suretiyle, oyun 
neticesi verilen hakem kararının nihai olduğu açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla maçın tekrarlanması sözkonusu olmayıp; mahkeme kararında da açıkça belirtildiği 
üzere, maçın hakemleri hakkında herhangi bir yasal işlem yapılması sözkonusu değildir. 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE ' 

, , , 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 
î inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Haklan da 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 vo 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 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1 /52, 1 /62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtaıa tarihi : 6.7,1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10J992) 

•7. — Tarım ve Köyişieri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişieri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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t 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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 Haindi 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 
ilişkin 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 Değişildik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu (î/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 
Lutfullah 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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t 
KANUN TASARI VE TCIOAFLERtYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 16. — Ceza tnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine 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, İmar, 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. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş,. Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan vo Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı: 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

22s — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı i 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

23. — 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) 

24. — 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) 

25. — 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) 

26. — İl idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (î/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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7 
KANUN TASAR* VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

27« — 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) 

28., — 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) 

29. —: Memurin. Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Bir. Ek Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (i /709) (S. Sayısı : 
684) (Dağıtma tarihli : 15.6.1994) 

30. — 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) 

31'. — Denizli Milletvekili Nabı Saıbuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alırıma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

32. — 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) 

X 33. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Dam
ga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 
7338 Sayıh Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Ka
nunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/641) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma tarihi : 25.5J994) 

X 34. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm 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) 

35. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

X 36. — 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 Rapom 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 
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1 
KANUN. TAS ARI VE'TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

37. — Hâkimler ve Savcilar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanıma 
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 Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi: 18.4.1994) 

38. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kânun Tek
lifi ve Adalet ve Plân ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994) 

3 9 . - 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

40. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

41. —/Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve (Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1994) 

X 42. — Çocuk Halklarına 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) 

43. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili îçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişildik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

44. — 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 (î/341) (S, Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) , 

45. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka-
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omumun 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) 

46. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve îçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağılma tarihi : 8.10.1992). 

47..— 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) 

48. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği-, 
siklik 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 Elclenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi: 4,3.1993) ' ' 

49. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak: 
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı 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 : 2.4.1993) 

50. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

.51. — 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) 

52. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun .Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1 /490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

53. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatınıo 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 



• : • • • • • • • • 7 •• ; . - , , • - -

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 54. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

X 55< — 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 56. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11,1992) 

57. — 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 
Rapora (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

58. — 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) 

59. — 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) 

60. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 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) 

61. — 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) 

62. — 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) 

63. —- İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı 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) 
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64. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vn 
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) 

65. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Tüıt 
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) 

66. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 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) (Sİ Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

67. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güne? 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

68. — 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, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

69. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

70. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

71. — 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 Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

72. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-
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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) 

73. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Saydı 
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)'' 

74. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Saydı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

75. — 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 i 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

76. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri i'ç Hizmet''Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

77. — Çorum MUletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Saydı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) . 

78. — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7*2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kânuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

79j — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Baz; 
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) 

80. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk 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) 
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81. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 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) 

82. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

83. — 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) 

84. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

85. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.ye Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

86. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazj 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

87. — 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) 

88. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar, ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'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) 

90. — 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) 

91. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
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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) 

92. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek tdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

93. —' 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) 

94. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki 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) 

951— Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Kpmisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı.: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1,1993) 

96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'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) 

97. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'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) 

98. — 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) 

99. — 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) 

100. — 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) 

101. — Hatay Milletvekili Melımet 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) 
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102. — 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) 

103. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi: 1.3.1993) 

104. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları 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) 

105. •— 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 tarihi : 
4.3,1993) 

106. — 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) 

107. — İki İl ve Beş ilçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

108. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/513) 
(S. Sayıcı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

109. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 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) 

110. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu 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) 

11L — 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) 
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İ12. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge. Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe.Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 

113. — Manisa Milletvekili Tevfik 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) 

114. — 2886 Sayılı Devlet İhale 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) 

115. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (İ/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

116. — 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 tarihî : 18.5.1993) 

117. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

118. — §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (Ş. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

119ı — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

120. — Yabancıların Türkiye'de ikamet 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) 

121. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'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) (Dağıtma ta 
rihi : 22.9.1993) 

122. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Smavlarm 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) 
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123, — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217).(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.199?) 

124. — 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 
Kanım Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi,: 25.11.1993) 

X 125. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticari 
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 126. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri-komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 127. — 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 128. — 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 /37Ö) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993) 

129. — 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) 

130. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'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) 

131. — 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) 

132. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka-
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nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

133. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtmatarihi: 31.12.1993) 

X 134. — 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 135. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 136. — 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. Sayıs,ı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 137. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, 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) 

138. — Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Eteni 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) 

139.— 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 140. — 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) 
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X 141."— Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî işbirliği 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) 

142. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 143. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze-
rinden Alınan 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 144. — 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) 

145. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 146. — 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 147. — 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) 

148. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis 
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 149. — 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 150. — 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 151. — Türkiye Cumlıuriyey Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As

keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlan raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 152. — Ozon Tabakasını incelten 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) 

153. _ Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 ine Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

154. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2,1994) 

155. — 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 156. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlan raporları 
(.1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 157. — 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 komisyonlan raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2,1994) 

X 158. — 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 159. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16,2.1994) 

X 160. — 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) 
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X 161. — 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 162.— 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) 

163. — 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) 
X 164. — 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) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

165. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Say,ılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların 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) 

166. — 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) 

167. — 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 168. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sauayi ve 

Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

169. — 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 
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) 

— 19 — 



rt 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

170. — 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) 

171. — İcra ve iflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 60İ) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

172. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

173. — 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 : 23.3.1994) 

174. — 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) 

175. — 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) 

176. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

177. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dik'ici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

178. — 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 179. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı: 613) (Dağrtma tarihi : 23.3.1994) 

180. — 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) 
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X 181. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

182. — 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) 

183. — 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) 

184j — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

185. —- Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak 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) 

186. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'm 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) 

187. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanıma Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (i/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24,3.1994) 

188. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

189. — Bazı Kanunlardaki Cezaların idarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

190. — Antalya Milletvekili Hasan 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) 
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İ91, __ 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 192. — 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 193. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Ajanında 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) 

194. — 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) • 

X 195. — 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) 

196. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı: 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 
X 197. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Boya Malzemel esinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/581) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

198. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat. ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile §ehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

199. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayıs,ı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 
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200; — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Carniinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürökli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ye İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

X 201. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve KÖyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

202. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) . ' 

203. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5,1994) 

204. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Halkktnda Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

205. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

206. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

207. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) . 

X 208. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-
çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Erba'kan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti-
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riimesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı : 306 ve 30.6'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri' : 24.2.1993 ve 9.6.1994) • 

X 209. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1 /687) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi':. 10.6.1994) 

X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) {Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 211. — Patent 'İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) , • 

212. — Balıkesir 'Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 'Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi.: 10.6.1994) 

iX 213. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 14.6.1994) 

,214. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

215. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

X 216. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S.Sayısı: 684) 

Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 

Raporu (1/709) 

T.C. 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 20.5.1994 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKGI101-727I03075 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.4.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Memurin Muhakcmatı Hakkında Kanunu Muvakkata Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
* .- Başbakan 

GEREKÇE 
Anayasa Mahkemesi 23.11.1992 tarihli ve 21414 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

27.2.1992 tarihli ve E. 1991/26, K. 1992/11 sayılı Kararıyla, Memurin Muhakematı Hakkında Ka
nunu Muvakkat'm 6 ncı maddesinde yer alan "Bir meclisin kararı aleyhindeki itiraz mafevki mec
liste... Tetkik edilir" hükmünü, ilçe idare kurulu kararlarına yapılan itirazları sonuçlandıran il ida
re kurulu kararlarına karşı yargı yolunu kapatması nedeniyle iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, iptal ettiği hükmün ortaya çıkaracağı hukukî boşluğun kamu yararını 
olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, Anayasanın 153, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 53 üncü maddeleri gereğince iptal kararının Resmî Gaze
tede yayımlandığı günden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. 

Ancak, altı aylık süre içinde yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı gibi söz konusu hukukî boş
luk bugüne kadar giderilememiştir. 

İlçe idare kurulları kararları, doğrudan Danıştay İkinci Dairesine gönderilmişse de, anılan Da
ire 22.6.1993 tarihli ve E. 1993/1318, K. 1993/1492 sayılı Kararında; "ilçe idare kurulu kararlarının 
ikinci ya da üçüncü derecede Danıştay İkinci Dairesi tarafından inceleneceğine ilişkin yasal bir dü
zenleme yoktur. Görev, kamu düzenine ilişkindir ve bu bakımdan görevli karar mercii yasa ile bel
li edilir. Görev konusunda oluşan boşluğun Anayasa Mahkemesi veya karar mercileri tarafından 
-değik Yasama Organınca doldurulması gerekir. Esasen, Anayasa Mahkemesi kararı incelendiğin
de hukukî boşluğun yasal düzenleme ile doldurulması gerektiğine işaret edildiği görülmektedir" di
yerek söz konusu kararları incelemeksizin iade etmiştir. 

Bunun üzerine, ilçe idare kurullarının Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata 
göre verdikleri kararlar, gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmiş, an
cak Cumhuriyet başsavcılıkları anılan Kanunun yürürlükte olduğunu, Kanunun 5 inci maddesi hük
müne göre gerekli olan iki dereceli inceleme gerçekleştirilmeden gönderilen kafariaon-ve-eki-dos-
yaların usul eksikliğiyle malul bulunduklarını belirterek, bunları geri göndermişlerdir. 



Bu durum, birçok suçun zamanaşımına uğramasına, sonuçta takipsiz ve cezasız kalmasına ne
den olmaktadır. 

Konu, kamu düzenini tehdit ve kamu vicdanını rencide eder bir mahiyet almıştır. 

Her ne kadar, memur yargılama sisteminin tümüyle değiştirilmesi düşünülmekteyse de, bu
nun kanunlaştırılmasımn oldukça uzun bir zaman alacağı anlaşılmaktadır. Bu zaman içinde bir çok 
suç dosyasının daha zamanaşımına uğraması kaçınılmazdır. 

Bu nedenle, konunun Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata bir madde eklen
mesiyle çözümünün uygun olacağı düşünülmektedir. 

Esasen, Anayasanın 153 üncü maddesinde, "İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği du
rumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu doldura
cak kanun tasarı ve teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar" hükmü yer almış olup, anılan madde 
gerekçesinde de "iptal kararı bazen hukukî boşluk yaratabilir. Bu boşluğun süratle doldurulması 
için kanun yapımındaki merasime istisna getirilmiş, görüşmenin öncelikle yapılması esası kabul 
edilmiştir" denilmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararının temelini, ilçe idare kurullarının mezkûr Ka
nuna göre verdikleri kararları itirazen veya re'sen inceleyip kesinleştiren il idare kurullarının, yar
gıç statüsüne, bağımsızlığına ve güvencesine sahip olmayan kişilerden meydana gelmesi oluştur
muştur. Anayasa Mahkemesi, il idare kurullarının söz konusu Kanuna göre verdikleri kararların 
Danıştay ikinci Dairesince incelenip kesinleştirilmesini, bu temel yaklaşımdan hareketle Anayasa
ya aykırı bulmamıştır. 

Bu husus dikkate alınarak, Tasanda, ilçe idare kurullarının adı geçen Kanuna göre verdikleri 
kararların itirazen veya re'sen o ilçenin bağlı bulunduğu bölge idare mahkemesi tarafından incele
nip kesinleştirilmesi öngörülmüştür. 

Söz konusu görevin bölge idare mahkemelerine verilmesi, anılan mahkemelerin 2576 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesine göre esasen ikinci derecede inceleme ve kesinleştirme mercii olarak be
lirlenmiş olmasından kaynaklanmıştır. Ayrıca, Danıştay ikinci Dairesinin iş yükünün, daha da art
maması ve konunun daha kısa sürede ve yerinde çözümlenmesi de amaçlanmıştır. 

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulu
şu ve Görevleri Hakkında Kanunun, "Bölge İdare Mahkemelerinin görevleri" başlıklı 8 inci mad
desinin (c) bendinde anılan mahkemelerin diğer kanunlarla verilen görevleri de yerine getireceği 
hükme bağlandığından, 2576 sayılı Kanunda herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, 
sorun çözümlenmiş ve hukukî boşluk giderilmiş olacaktır. 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 7.6.1994 
Esas No. : 1/709 

Karar No.: 8 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA . 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Başkanlığınıza 20.5.1994 tarihinde intikal ettirilen ve Baş
kanlığınızca 26.5.1994 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Memurin Muhakematı Hakkında 
Kanunu Muvakkata Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 684) 



6.6.1994 tarihli toplantısında, Adalet ve İçişleri Bakanlıklan temsilcileri ile Damştay Başkanlığı 
temsilcisinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatin, Anayasa Mahkemesinin 
27.2.1992 tarihli ve E. 1991/26, K. 1992/11 sayılı kararıyla iptal edilen 6 ncı maddesinin "Bir mec
lisin karan aleyhindeki itiraz mafevki mecliste ... tetkik edilir." şeklindeki hükmünün ortaya çıkar
mış olduğu yasal boşluk giderilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu hükmün, Anayasa Mahkemesin
ce iptalinden önce, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkate göre soruşturması yapı
lan ilgililerin, ilçe İdare Kurulu kararlarına karşı İl İdare Kuruluna; İl İdare Kurulu kararlarına kar
şı Danıştaya başvurma hakları bulunmaktaydı. Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükmü, yargı yo
lunu kapadığı; yargı yetkisinin ancak bağımsız mahkemelerce kullanılabileceği ve ilgililerin, mah
kemeler önünde savda bulunmak ve savunma yapmak hakkını kısıtladığı gerekçeleriyle iptal etmiş 
ve Anayasanın 153 üncü maddesine istinaden, yasama organının 6 aylık süre içinde hukukî boşlu
ğu dolduracak yasal düzenleme yapmasını kararlaştırmıştır. Ancak yasama organı bu süre içinde 
harekete geçirilmemiş ve bu alanda bir hukukî boşluk doğmuştur. Sonuçta Danıştay, kendisine Ka
nunla görev tevdi edilmediği sürece inceleme yapamayacağı yönünde kararlar vermiş buna karşı
lık İl İdare Kurullan, Kanunun, söz konusu hükmü iptal edildiği için yapılan başvurulan kabul et
memiş ve çok sayıda soruşturma dosyası ilgili makam bulunamadığından zamanaşımına uğramış
tır. Halen ilgili makam bulanamadığı için sonuçlandırılmayan çok sayıda dosya mevcuttur. İçişle
ri Bakanlığı bu konudaki hukukî boşluğu doldurmak ve soruşturma sürecinin tamamlanmasını sağ
lamak için söz konusu tasarıyı hazırlamış ve hükümet kanalıyla Başkanlığınıza intikal ettirmiş bu
lunmaktadır. 

Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca benimsenmiş ve geneli üzerinde incelemeler yapılmış
tır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sırasında üyelerimizce; 

- Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatin eskimiş bulunduğu, dilinin anlaşılmaz 
olduğu ve günümüz ihtiyaçlarına karşılık vermediği, bu nedenle de tümünün değiştirilmesi gerek
tiği; 

- Kuvvetler ayrılığı prensibini gerçekleştirmede Kanunun çok önemli bir fonksiyona sahip ol
duğu, bu nedenle de en kısa zamanda acil değişikliklerin yapılması, daha sonra da tümünün değiş
tirilmesi gerektiği; 

- Yapılacak yeni düzenlemelerde süreci kısaltıcı ve hızlandıncı önlemlerin alınması gerekti
ği, bu surette kurumlann iş yükünün hafifletilmesi gerektiği; 

görüşleri ileri sürülmüştür. 

Buna karşılık olarak Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

- Söz konusu Kanunun tümünün değiştirileceğini; bu konudaki çalışmalann son aşamada ol
duğu; 

- Kanunun tümünün değiştirilemsine ilişkin tasan taslağında, İl ve İlçe İdare Kurullarına yer 
verilmediğini, bu ve buna benzer düzenlemelerle sürecin kısaltılacağı; 

- Görüşülmekte olan tasannın çok acil bir hukukî ihtiyaçtan kaynaklandığı; 

ifade edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerine geçilmesi kabul 

edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 684) 
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Tasarının çerçeve 1 inci maddesi, Başkanlığa verilen redaksiyon yetkisi çerçevesinde yeniden 
düzenlenmiş ve Ana Kanunun tarihini gösterir hale getirilmiştir. 

Tasarının, İlçe İdare Kurullarının kararlarına karşı, Bölge İdare Mahkemesine başvurmayı ola
naklı kılan Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna eklediği Ek 1 inci madde ile yürürlük ve yü
rütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, halen sonuçlandırılmamış bulunan ve zamanaşımına uğrama tehlikesiyle kar
şı karşıya bulunan soruşturma dosyalarının bir an Önce sonuçlandırılmasını sağlamak için, tasarı
nın, İçtüzüğümüzün 53 üncü maddesine istinaden, Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini karar
laştırmıştır. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur. 
Başkan 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

Kâtip 
Ahmet Bilyeli 

İçel 
Üye 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Üye 
M. Fevzi Yalçın 

Eskişehir 
Üye 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Üye 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 
Üye 

Akın Gönen 
Manisa 

Üye 
Seyit Eyyüpoğlu 

Şanlıurfa 
• ı 

Başkanvekili 
Mehmet Kerimoğlu 

Ankara 
Üye 

Hasan Çakır 
Antalya 

Üye 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Üye 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Üye 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 
Üye 

Ömer Şeker 
Konya 

Üye 
Mehmet Cebi 

Samsun 
Üye 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 

Üye 
Güler İleri 

Tokat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Bir Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata aşağıdaki ek madde ek

lenmiştir. 
"EK MADDE 1. - İlçe idare kurullarının bu Kanun hükümlerine göre verdikleri kararlar, ka

rarın türüne göre itirazen veya kendiliğinden o ilçenin bağlı bulunduğu bölge idare mahkemesi ta
rafından ikinci derecede incelenerek karar bağlanır." 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükülmerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçm 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakanı 

T. Akyol 
Devlet Bakanı 

İV. 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 
Af. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R, Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. 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 

N. Menteşe 
Maliye Bakanı 

/. Attila 
Bay. ve İskân Bakanı 

O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Köstepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTlĞÎ METİN 

Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 4.2.1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata aşağıda
ki ek madde eklenmiştir. 

"EKMADDE 1. -Tasannmek 1 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir." 
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

© 
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Dönem: 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 339) 
Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.G Emeldi 
Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/312) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan 2/312 Esas Numaralı S434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici .Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifimin İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya Gündeme alın- / 
masını saygılarımla arz ederim. 

Nabi Sabuncu 
Denizli 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu

na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifim ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Nabi Sabuncu 
Denizli 

GEREKÇE 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 66 ncı maddesinin (b) fık

rasında Emekli Sandığı iştirakçilerinden fiili hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla olanların dul 
eşleri ile yetimlerine maaş bağlanacağı hükmü yeralmaktadır. Daha sonra anılan kanuna ilave 
edilen Ek Madde 13 ile de fiili hizmet süresi 5 yılı dolduran iştirakçilerin dul eşleri ile yetimleri
ne müracaatları halinde ve başkalarının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremeyecek 
derecede malûl ve muhtaç durumda olmaları kaydı ile maaş bağlanabileceği hükmü getirilmiştir. 

Ancak, yeni memuriyete başlayan ve 66 ncı maddenin (b) fıkrasında belirtilen süreden ön
ce vefat eden iştirakçinin dul eşi ile yetimlerine ise maaş bağlanmamaktadır. Bu durum, Sosyal 
Devlet anlayışı ile kurulan ve devlet çalışanlarının sigorta kurumu gibi-mütalaa edilebilecek 
Emekli Sandığı'nın amaçlarına da ters düşmektedir. Bilindiği gibi ölüm olayı ihsanın elinde 
olmayan bir ilâhi tecellidir. Geçimini temin etmek için girdiği işine sonuna kadar çalışmaya 
devam edecek olan kişinin elinde olmayan bir nedenle hayatını kaybetmesi, o kişinin kusuru 
değildir. Kaldı ki, dul eşi ile yetimlerinin manevi kayıpları yanında bir de maddi zorluk içine 
itilmesi de bir anlamda devlet tarafından cezalandırılması anlamına da gelmektedir. 

Kanunların ihtiyaçlar karşısında çıkarılması ve gerektiğinde değiştirilmesi, vatandaşın hak
kını korumak yönünden, adalete uygun düşeceği cihetle, esasen sayıları da çok fazla olmaya
cak bu gibilere, maaş bağlanması için, yukarıda bahsi geçen kanunda, teklifimizde öngörülen 
şekilde 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 66 ncı maddesinin (b) 
fıkrasında yer alan 10 yıllık sürenin kaldırılması Öngörülmektedir. 



DENİZLİ MİLLETVEKİLİ NABİ SABUNCU'NUN TEKLİFİ 

5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 66 ncı maddesinin (b) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"b) İştirakçilerden fiili hizmet süresine bakılmaksızın ölenlerin," 
"ancak, bu maddenin (b) bendine göre bağlanacak dul ve yetim aylıklarının hesaplanma

sında, fiili hizmet süreleri 10 yıldan az olanların hizmet süreleri 10 yıla iblağ edilir." 
• ' " * • - ' 

MADDE. 2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Geçici Madde ek
lenmiştir. 

' 'GEÇİCİ MADDE 197. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Sandık iştirakçi
si iken ölenlerin aylığa müstehak olması koşuluyla, dul ve yetimlerine, 66 ncı madde hükümle
ri uyarınca müracaatlarını takibeden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Ancak, bunlara geç
miş süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz." 

MADDE 3. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun, bu Kanunun 1 inci maddesi 
ile değişik 66 ncı madde (b) fıkrasına aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. —• Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 339) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 594) 

Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/65) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Plan ve Bütçe Komisyonunda 3.1.1992 tarihinden itibaren bekleyen 2/65 Esas Nolu 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tekli
fimin İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince doğrudan doğruya Gündeme alınmasını saygıla
rımla arz ederim. 

18.1.1994 
Fethi Akkoç 

Bursa 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Ka

nun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Fethi Akkoç 
Bursa 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

İsmail Köse 
Erzurum 

Muhtar Mahramh 
Tekirdağ 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

Hamdi Üçpmarlar 
Çanakkale 

Evren Bulut 
Edirne 

Nurhan Tekine! 
Kastamonu 

Fethiye özver 
Tekirdağ 

Selahattin Kılıç 
Adana 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

A. Adnan Türkoğlu 
Çorum 

İbrahim Gürdal 
Bursa 

İbrahim Y. Dedelek 
Eskişehir 



Hayri Doğan 
Antalya 

Melih Pabuçcuoğlu 
Balıkesir 

Tevfık Diker 
Manisa 

Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

M. Sabri Gürier 
Kars 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Hüseyin Balyah 
Balıkesir 

Mustafa Dursun Yangın 
Ankara 

Bilal Güngör 
Ankara 

Cemil Erhan 
Ağrı 

Veysel Atasoy 
Antalya 

: Ömer Şeker 
Konya 

Hasan Afşar 
Konya 

Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Doğan Baran 
Niğde 

Tunç Bilget 
Aydın 

Necdet Yazıcı 
Zonguldak 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 
Haçı Filiz 
Kırıkkale 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Nurettin Tbkdemir 
Hatay 

Adil Aydın 
Antalya 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

A. Baki Ataç 
Balıkesir 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Adnan Akın 
Zonguldak 

Erkut Şenbaş 
İzmir 

îsmet Attila 
Afyon 

Ömer Lütfü Coşkun 
Balıkesir 

Cemal Alişan 
Samsun 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Mustafa Kaçmaz 
Van 

Nevzat Çobanoğlu 
tzmir 

İbrahim Arısoy 
Niğde 

Nazmi Çiloğlu 
Bolu 

M, Kazım Dinç 
Kocaeli 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Halit Dağlı 
Adana 

A. Baki 7l4ğ 
Ankara 

Abdurrahman Ünlü 
Kırıkkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 594) 
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Rıfat Yüzbaşıoğlu 
Niğde 

Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Hasan Kılıç 
Ordu 

UğurAksöz 
Adana 

İsmail Karakuyu 
Kütahya 

Tbvfık Türesin 
Bolu 

Sait Kemal Mimdroğlu 
Ankara 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Rahmi özer 
Çanakkale 

İsmail Kalkandelen 
Kocaeli 

Mahmut öztürk 
Aksaray 

Şinasi Al tiner 
Zonguldak 

M.Fevzi Yalçın 
Eskişehir 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

M. Cemal öztaylan 
Balıkesir 

İrfan Demiralp 
Samsun 
Ali Eser 
Samsun 

Bestami Teke 
Hatay 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

İsmail Amasyalı 
Kocaeli 

Mehmet Cebi 
Samsun 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Hasan Namal 
Antalya 

G E R E K Ç E 

Anayasamızın 41 inci maddesine göre aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur 
ve refahı ile özellikle ananın ve çocuklann korunması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Yine Anayasanın 50 nci maddesine göre, küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizli
ği olanların çalışma şartları bakımından korunmaları gerekmektedir. Anne sevgisi ve şefkati 
ile sağlıklı bir nesil yetiştirilmesini sağlamak Devletin temel görevleri arasındadır. 

Doğum yapan kadın memura gerek çocuklarının korunması ve bakımı ile çalışma şartları 
bakımından Anayasamızda emredilen hükümler doğrultusunda, bu teklifle bazı iyileştirici hü
kümler getirilmektedir. 

Bu hükümler şunlardır : > 
Doğum yapan kadın memura, çocuğuna bakabilmesi için 6 aylık mazeret izni verilmesi 

öngörülmektedir. 
Meri mevzuata göre doğum yapan kadın memura isteği üzerine 6 aya kadar aylıksız izin 

verilebilmektedir. Teklifle bu süre 2 yıla çıkarılmakta ve bu sürelere ait kesenek ve karşılıkların 
kurumlarınca T.C. Emekli Sandığına ödenmesi hükmü getirilmektedir. 

Böylece bu teklifle, Anayasamızın ilgili maddelerindeki çocuğun korunması ve kadının 
çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin gereği yerine getirilmiş olacağı inancındayım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 594) 
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BURSA MİLLETVEKİLİ FETHİ AKKOÇ VE 84 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. rf 

A) Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 
6 hafta; bu süreden sonra da çocuğun bakımı için 6 ay müddetle izin verilir. Altı aylık izin 
müddeti içinde çocuğun ölümü halinde, memur görevine geri döner. 

MADDE 2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin ikinci ve üçün
cü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İstekleri üzerine; doğum yapan devlet memuruna 2 yıla, yetiştirilmek üzere (bursla giden
ler dahil) yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok dört yıla kadar aylıksız 
izin verilebilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre doğum yapan devlet memurlarından aylıksız izin verilenlerin 
bu süreleri (kesenek ve karşılıkları kurumları tarafından ödenmek şartıyla), aylıksız izin veri
len diğer devlet memurlarının bu süreleri (keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafın
dan her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden 
eski derecelerinde değerlendirilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 594) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 659) 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 
492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Ka
nunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 
6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/641) 

TC. 
Başbakanlık 1.12.1993 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-655/07248 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 29.11.1993 ta
rihinde kararlaştırılan "213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga 
Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Çağdaş bir vergi sisteminin en önemli özelliği ekonomiye yön verebilmesi, adil olması ve 
beklenen geliri sağlamasıdır. 

Gelişmekte olan ekonomiler hızlı bir değişim ve yeniden yapılanma içinde bulundukların
dan, vergi sistemlerinin bu değişimlere paralel olarak yeniden düzenlenerek ekonomiye uygun 
hale getirilmesi gerekmektedir. Vergi kanunlarının ekonomik gelişmeye paralel olarak düzen
lenmemesi halinde, vergi sistemi etkinliğini yitirmekte, adil olmaktan uzaklaşmaktadır. 

Vergi sisteminin ekonomik ve sosyal hayatın gereklerine uygun Olması, ekonomik kalkın
manın itici gücünü de oluşturur. Yatırımların ve üretimin arttırılması, istihdam olanaklarının 
genişletilmesi bakımından vergilendirmenin sağladığı olanaklar yadsınamaz. Çağdaş ekono
milerde olduğu gibi selektif olma niteliği kazandırılarak vergi teşviklerinin gerçek teşvik ön
lemleri olarak düşünülmesi, bu imkânların etkinliğini de arttıracaktır. Aynı şelcilde, ekonomi
de yaşanan sürekli fiyat artışlarının işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerini giderici önlemle
rin alınması da bu amaca hizmet edecektir. 

Bütün bu hususlar, yapılacak yasal düzenlemelerin yanısıra etkin bir vergi idaresini de zo
runlu hale getirmektedir. Bununla birlikte, vergi sisteminin amacına uygun işlemesinde, 3568 
sayılı Kanun gereğince faaliyet gösteren serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî 
müşavirlerden yararlanılması gereği de açıktır. Mükellef ile vergi idaresi arasında bir köprü gö
revini üstlenen meslek mensuplarının vergilendirme konusunda sorumluluk almaları, öngörü
len hedeflere ulaşılmasında önemli katkılar sağlayacağı kuşkusuzdur. 

işte bu Tasarı ile vergi sistemindeki aksaklıkların giderilmesi, sistem bütünlüğü içerisinde 
uyumun sağlanması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması prensibinin ger
çekleştirilmesi, sistemin basit, anlaşılır ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturulması ve öngörü
len ekonomik, malî, sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde etkinlik sağlanması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU ÎLE İLGİLİ 
DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin sonuna bir fıkra ek
lenmektedir. 

Eklenen fıkra hükmü ile Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişiye bir 
vergi numarasının verilmesi öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, gelir vergisi mükellefiyeti genelde 
tabiyet esasına dayanmamaktadır. Tam mükellefiyette yerleşme esası, dar mükellefiyette ise fa
aliyetin Türkiye'de icra edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi esası geçerli bulunmakta
dır. Ancak tam mükelleflerin büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunduğun
dan, sadece T.C. tabiyetinde olan gerçek kişilere vergi numarasının verilmesi öngörülmektedir. 
Yabancılara ise Türkiye'de faaliyette bulunmaları halinde vergi numarası verilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilere verilen bu vergi numarası, kişile
rin vergileme ile ilgili her türlü işlemlerinin izlenmesinde kullanılacaktır. Bu vergi numarasına 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca ayrıca tespit, edilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 659) 
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Madde 2. —• Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
1 numaralı bendi değiştirilmekte, bu fıkranın 6 numaralı bendinden sonra gelmek üzere 7 ve , 
8 numaralı bentler eklenmekte ve maddenin dördüncü fıkrası yeniden düzenlenmektedir. 

Vergi Usul Kanununun 342 nci maddesinde 3181 sayılı Kanun ile yapılmış olan değişiklik
le veraset ve intikal vergisine ilişkin beyannameler dışındaki diğer beyannameli mükellefiyet
lerde ek sürenin kaldırılmış olması nedeniyle maddenin ikinci fıkrasının 1 numaralı bendi ye
niden düzenlenmiştir. 

Maddeye eklenen 7 numaralı bent ile mükelleften herhangi bir bildirim, belge, beyan alın
maksızın sadece idare tarafından tespit edilen harcama ve tasarruftan hareketle kişilerin vergi
lendirilmesi gereken gelirlerinin kontrol edilmesi amaçlanmıştır. 

Harcama ve tasarruftan hareket ederek bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonraki yıl
lara ilişkin dönem kazancının hesaplanabilmesi için; mükellefin bu tutarları vergilendirilmiş 
veya vergiye tabi olmayan kaynaklardan sağladığını kanıtlayamaması esastır. Maliye müfettiş
leri, hesap uzmanları veya gelirler kontrolörlerince yapılan incelemeler sırasında mükelleflerce 
harcama ve tasarruflarının bu kaynaklardan sağlandığı kanıtlanabiliyorsa vergi idaresi bu ko
nuda hiçbir işlem yapmayacaktır. Kaynak kanıtlanamıyorsa, bu tutarın tamamı harcamanın 
veya tasarrufun yapıldığı hesap dönemi içinde elde edilmiş gelir olarak dikkate alınacaktır. 

Kaynağı izah edilemeyen harcama ve tasarruflardan hareket edilerek dönem kazancının 
belirlenmesi yöntemi, güçlü bir oto-kontrol sistemi olarak denetimin etkinliğini de artıracaktır. 

Diğer taraftan, bu Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 227 nci madde ile Maliye 
Bakanlığına, vergi beyannamelerini mükellefle birlikte 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek 
mensuplarınca imzalanması mecburiyeti getirme ve bazı haklardan yararlanmanın yeminli malî 
müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporlarının zamanında ibraz edilmesi şartına bağlanması ko
nularında yetki verilmektedir. 

Yapılan bu düzenlemeye işlerlik kazandırılması bakımından, 30 uncu maddeye eklenen 
8 numaralı bent ile yukarıda belirtilen yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca getirilen mecbu
riyetlere uyulmaması halleri resen takdir nedeni olarak belirlenmektedir. 

öte yandan vergi beyannamesinin kanunî süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilmesi 
veya pişmanlık talebiyle verilip pişmanlık şartlarının ihlal edilmesi halinde dönem matrahları 
takdir komisyonlarınca takdir edilmekte ve takdir olunan matrahlar üzerinden de cezalı tarhi-
yatlar yapılmaktadır. Ancak yapılan bu tarhiyatlar nedeniyle idare ile mükellefler arasında ih
tilaflar doğmakta, yargı organlarınca da matrahın tadili veya tarhiyatların tamamen terkini 
yolunda kararlar verilmekte, yargı organlarına intikal eden bu olayların sonuçlanması da uzun 
bir zaman almaktadır. 

Bu hususlar göz önüne alınarak ve vergilemenin kısa sürede sonuçlandırılmasını sağla
mak amacıyla maddenin dördüncü fıkrası değiştirilmektedir. 

Yapılan değişiklikle; kanunî süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen veya pişmanlık 
talebiyle verilip pişmanlık şartları ihlal edilen vergi beyannamesinde beyan edilen matrahlar 
üzerinden resen tarhiyat yapılması, olayın takdir komisyonuna intikal ettirilmemesi öngörül
mektedir. Beyannamenin vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk* 
edilmesinden sonra bu hükmün uygulanmayacağı ayrıca belirlenmektedir. Ancak, bu madde
nin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendiliğinden verilmiş olan beyannameler için bu hükmün 
uygulanmasına imkân bulunmamaktadır. 
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Madde 3. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununa 196 ncı maddeden sonra gelmek üzere 
mükerrer 196 ncı madde eklenmektedir. 

Eklenen madde ile, birinci ve ikinci sınıf tacirler ile serbest meslek erbabının faaliyetleri 
ile ilgili borç ve alacakları için düzenledikleri bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetlerini 
kaydetmek üzere kambiyo senetleri defteri ihdas edilmiştir. 

Bu madde ile ihdas edilen ve tutulma zorunluluğu getirilen bu defterin, birden çok işyeri 
ve şubenin bulunması halinde her işyeri veya şube için ayrı ayrı tasdik ettirilmek suretiyle tutu
lacağı öngörülmekte ve bu defterde yer alacak bilgiler ile bu deftere ilişkin diğer usul ve esasla
rın belirlenmesi hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Bu değişiklik bono, poliçe, çek gibi kambiyo senetlerinin iş piyasasında hareketinin vergi 
inceleme elemanlarınca yapılacak incelemelerde defter yardımıyla tespit edilebilmesi amacıyla 
yapılmıştır. 

' Madde 4. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 220 nci maddesine 10 numaralı bentten 
sonra gelmek üzere yeni bir bent eklenmektedir. 

Eklenen bent ile, birinci ve ikinci sınıf tacirler île serbest meslek erbabınca tutulması zo
runlu hale getirilen kambiyo senetleri defterinin tasdike tabi defterler kapsamına alınması ön
görülmektedir. ı 

Madde 5. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununa 227 nci maddeden sonra gelmek üzere 
mükerrer 227 nci madde eklenmektedir. 

Maddenin 1 numaralı bendinde; vergi beyannamelerinin mükellefle birlikte serbest muha
sebeci serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir tarafından imzalanmasın
dan sonra verilmesi mecburiyetinin getirilmesi ve bu mecburiyetin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasların belirlenmesi hususlarında Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. 

Maddenin 2 numaralı bendinde ise, yeminli malî müşavirlerin vergi kanunları ile ilgili ola
rak 3568 sayılı Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak düzenledikleri tasdik raporlarının, içer
diği konu ve kapsamı ölçüsünde ispat edici belge niteliğinde kabul edileceği tasdik kapsamına 
alınan konularda mükelleflerin tasdik raporlarını zamanında ibraz etmemeleri halinde istisna, 
yeniden değerleme, muafiyet ve benzeri haklardan yararlanamayacakları hüküm altına alınmıştır. 

Bu düzenleme ile yergi denetimlerinde serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî mü
şavir ve yeminli malî müşavirlerden de yararlanılması amaçlanmaktadır. 

Madde 6. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesine ikinci fık
radan sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmektedir. 

Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinin en etkin tedbirlerinden birisi de belge düzeninin 
disiplin altına alınmasıdır, 

Yapılan düzenleme ile Vergi Usul Kanununa göre kullanılması zorunlu belgelerin tasdiki-
' ni yapabilecek makamları belirleme hususunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. Böyle
ce söz konusu belgelerin tamamı veya birkısmı, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçe
vesinde noterlere, kanunla kurulmuş meslekî kuruluşlara veya uygun görülecek diğer mercilere 
ayrıca tasdik ettirilebilecektir. 

Ayrıca, belge düzeninin disiplin altına alınması ve götürü mükelleflerde defter tutma alış
kanlığının geliştirilmesi amacıyla, ticarî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mü
kelleflerine özel bir defter tutma mecburiyeti getirilmesi hususunda Bakanlık yetkili kılınmaktadır. 
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Madde 7. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 274 üncü maddesi yeniden düzenlen
mektedir. 

Bu maddede, mükelleflerin satın aldıkları veya imal ettikleri emtia değerlemesinde son 
giren ilk çıkar yöntemini uygulamak suretiyle maliyet bedelini tespit edebilecekleri ve bu yön
temin seçilmesi halinde S yıl süre ile bu yöntemden vazgeçilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 
Ayrıca, maliyet bedelinin tespitinde seçimlik hak olarak getirilen bu yöntemin uygulamasına 
ilişkin esaslarının tespit edilmesi hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. 

Yapılan bu düzenleme ile, para değerindeki düşüşlerin stoklar değerinde yarattığı sunî ar
tışlar yoluyla mükelleflerin fiktif kazançlar üzerinden vergi ödemelerinin önlenmesi amaçlan
maktadır. 

Madde 8. — Bu Madde ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin 4 ve 7 
numaralı bentleri yeniden düzenlenmektedir. 

Değişiklikten önceki 4 numaralı bent hükmüne göre, amortismana tabi iktisadî kıymetle
rini yeniden değerlemeye tabi tutan kurumlar vergisi mükellefleri, iktisadî kıymetlerini yeni de
ğerleri üzerinden amortismana tabî tutabilmekte gelir vergisi mükellefleri ise yeniden değerle
me yapabilmekle birlikte, amortismanları sabit kıymetlerin eski değerleri üzerinden ayırmakta 
idiler. Yapılan değişiklikle, kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil olmak üzere bilanço 
esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerine de kurumlar vergisi mükellefleri gibi yeni 
değerler üzerinden amortisman ayırabilmelerine imkân sağlanmıştır. 

Maddenin 7 numaralı bendinde yapılan değişiklik ise, değer artış fonunun sermayeye ila
ve dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdir
de, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde vergiye tabi tu
tulmasıdır. 

Ayrıca, gelir vergisi mükelleflerinin ortaya çıkan değer artışını sadece pasifte özel bir fon 
hesabında tutacakları, sermayeye ilave edemeyecekleri, sermayeye ilave edilmesi halinde fonun 
işletmeden çekilmesi olarak kabul edileceği de 7 numaralı bentte hükme bağlanmaktadır. 

Madde 9. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesi yeniden düzenlen
mektedir. 

Yapılan değişiklik, uygulanmakta olan normal amortisman nispetinin % 25'den % 20'ye 
indirilmesi olup, öngörülen oran ile uygulamada sıkça karşılaşılan aşırılıkların önlenmesi amaç
lanmaktadır. 

Madde 10. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 315 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının 2 numaralı bendi yeniden düzenlenmektedir. 

Yapılan değişiklik, azalan bakiyeler usulünde amortisman ayrılmasına ilişkin olarak uy
gulanmakta olan amortisman nispetinin % 50'den % 40'a indirilmesidir. 

Bu değişiklik, azalan bakiyeler usulünde amortisman ayrılmasının kötüye kullanımının 
önlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Madde 11. — Bu madde ile Vergi Usûl Kanununun 320 nci maddesine birinci fıkradan 
sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmektedir. 

Eklenen bu fıkra ile, işletmelerin hesap dönemi içinde satın aldıkları iktisadî kıymetler 
için o dönemde tam olarak yıllık amortisman ayırmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. İktisadî 
kıymetin aktife girdiği ay kesri, tam ay sayılmak suretiyle hesap dönemi sonuna kadar kalan 
süre için kist amortisman ayrılması esası benimsenmiştir. Ayrılamayan bakiye değer ise, itfa 
süresinin son yılında tamamen yok edilecektir. 
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Madde 12..— Bu madde ile Vergi Usul Kanununun "Kaçakçılığın tarifi" başlıkh.344 ün
cü maddesi yeniden düzenlenmektedir. 

Yapılan değişiklikle, kaçakçılık suçu mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyaı-
na sebebiyet verilmesi olarak tanımlanmakta ve maddenin 6 bendinde sayılan fiiller ile vergi 
ziyama sebebiyet verilmesi halinde kastın varlığının kabul edileceği hüküm altına alınmaktadır. 

Bu düzenleme sonucunda, yalnızca bilerek, isteyerek vergi ziyama sebebiyet verenlere ka
çakçılık cezası uygulanacak, beyan dışı bırakılan matrahın, matrah farkının veya vergi farkla
rının belli hadleri aşması nedeni ile bu ceza kesilemeyecektir. 

Böylece maddenin 1 ila 6 numaralı bentlerinde yer alan fiillerle vergi ziyama sebebiyet 
veren mükelleflerin kaçakçılık suçu cezası ile cezalandırılmalarının yanısıra ceza mahkemele
rince de mutlaka yargılanmaları sağlanacak ve adlarına kaçakçılık cezası kesilenler tarhiyat öncesi 
uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma gibi hafifletici hükümlerden de yararlanamayacaklardır. 

Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş fiiller hakkında bu fiillerin işlendiği 
tarihte yürürlükte bulunan madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 13. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun "Ağır kusurun tarifi" başlıklı müker
rer 347 nci maddesi değiştirilmektedir. 

Değişiklikten önceki şeklinde yer alan maddenin 1 ve 6 numaralı bentleri birleştirilip 1 
numaralı bent hükmü olarak yeniden düzenlenmekte ve ağır kusur cezasının uygulanmasında 
dikkate alınan maktu had ve miktarlar yükseltilmektedir. Bu değişikliğe, kaçakçılık cezasının 
kasıt unsuruna bağlanması ve beyan dışı bırakılan matrah, matrah kısmı veya vergi farkları 
dikkate alınarak kaçakçılık cezası kesilmesi uygulamasına son verilmesi nedeniyle gerek görül
müştür. 

Ayrıca, veraset ve intikal vergisine ilişkin beyannameler dışındaki diğer beyannameli mü
kellefiyetlerde ek sürenin kaldırılmış olması nedeniyle maddenin 3, 4 ve 5 numaralı bentlerin
de yer alan "Ek süre" ibareleri bent hükümlerinden çıkarılmıştır. 

Bu madde hükmünün yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş fiiller hakkında bu fiillerin 
işlendiği tarihte yürürlükte bulunan madde hükmünün uygulanacağı ise tabiidir. 

Madde 14; — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 349 uncu maddesi değiştirilmektedir. 
"Yapılan düzenleme, ağır kusur sayılan fiilleri işleyen mükelleflere veya sorumlulara ziyaa 

uğrattıkları verginin bir katı tutarında uygulanmakta olan ağır kusur cezasının, iki kat olarak 
değiştirilmesidir. 

Bu değişiklik, cezanın caydırıcılık etkisinin artırılması amacıyla yapılmaktadır. 
Madde 15. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 350 inci maddesinin madde başlığı 

"Tahrire dayanan vergiler ile kanunî süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen beyannameler 
için kusur cezası kesilmesi" şeklinde değiştirilmekte ve maddeye birinci fıkradan sonra gelmek 
üzere yeni bir fıkra eklenmektedir. 

Değişiklikten önce, vergi beyannamesinin kanunî süre geçtikten sonra kendiliğinden veril
mesi veya pişmanlık talebiyle verilip pişmanlık şartlarının ihlal edilmesi halinde beyan dışı bı
rakılan matrah dikkate alınarak kaçakçılık veya ağır kusur cezalarından birisi kesilmekte ve 
olay matrah takdiri için takdir komisyonuna veya incelemeye intikal ettirilerek mükellef beya
nından fazla bir matrah hesaplandığı takdirde ayrıca gerekli işlemler yapılmakta idi. 

Yapılan değişiklikle, kanunî süresi geçmiş olan beyannamenin vergi incelemesine başlanıl
masından veya takdir komisyonuna şevkinden önce mükellef tarafından kendiliğinden veril
mesi halinde ziyaa uğratılan vergi için kusur cezası kesilmesi öngörülmektedir. 
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Bu düzenleme sonucu, kanunî sürelerinde verilmeyen beyannamelerin daha sonra kendili
ğinden verilmesi halinde beyan edilen matrahın miktarına bakılmaksızın bu matrah üzerinden 
hesaplanan vergi için kusur cezası kesilecek, matrah takdiri için olay takdir komisyonuna inti
kal ettirilmeyecektir. 

Madde 16. — Bu madde ile Vergi Usul Kanunun 353 maddesi yeniden düzenlenmektedir. 
Değişiklikten önceki maddenin 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde yer alan ceza miktarları 

artırılmakta, maddeye iki yeni bent eklenmektedir. 
Maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde sayılan fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile 

perakende satış vesikalarını düzenlemeyen ve almayanlara uygulanan ceza miktarları yükseltil
mektedir. 

Maddeye yeni eklenen 3 numaralı bent hükmünde ise 232 nci maddenin birinci fıkrasının 
1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalanların bu belgeleri almamaları halinde bun
lara da özel usulsüzlük cezası kesilmesi öngörülmektedir. Kesilecek ceza miktarı, belge düzen-
lemeyenlere kesilen cezanın beşte biri olarak belirlenmektedir. Ancak bu cezanın kesilebilmesi, 
belge alınmadığına ilişkin tespitin incelemeye yetkililer tarafından yapılmış olması şartına bağ
lanmaktadır. 

Ayrıca, belge vermeyenler ile belge almayanlar adına kesilen cezanın 7 gün içerisinde öde
neceği, bu cezanın; tutanağın düzenlendiği gün içerisinde ödenmesi halinde yarısının indirile
ceği, 7 gün geçtiği halde ödenmemesi halinde de iki kat olarak tahsil edileceği belirlenmektedir. 

Değişiklikten önceki 3 ve 4 numaralı bentler yeni düzenlenen maddede 4 ve 5 numaralı 
bentler olarak yer almakta ve bu bentlerde yalnızca ceza miktarları artırılmaktadır. 

Maddenin 6 numaralı bendinde ise Vergi Usul Kanununa göre belirlenen muhasebe stan
dartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara uyulmaması hali özel usulsüzlük fiilî olarak 
belirlenmekte ve 25 000 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilmesi öngörülmektedir. 

Madde 17. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun "tşyeri Kapatma Cezası" başlıklı mü
kerrer 354 üncü maddesine Üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere iki yeni fıkra eklenmektedir. 

Eklenen fıkralarda, uygulanacak safhaya gelen işyeri kapatma cezasının kapatma kararı
nın uygulanmasından önce mükelleflerin yazılı olarak istemeleri halinde para cezasına çevril
mek suretiyle uygulanmasına imkân tanınmaktadır. 

Ayrıca, bir takvim yılı içerisinde işyeri kapatma cezasının para cezasına çevrilmek suretiy
le uygulanmasından sonraki işyeri kapatma cezalarının para cezalarına çevrilmemesi ve bu ce
zaların işyerleri fiilen kapatılmak suretiyle uygulanması öngörülmektedir. 

Para cezası tutarı ise kapatma kararına ilişkin yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihte yü
rürlükte bulunan sanayi sektörü için belirlenen asgarî ücretin bir yıllık brüt tutarından az ol
mamak üzere, bir önceki yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilen kazancın 
°/o 5'i olarak belirlenmektedir. Ancak, mükelleflerin bu imkândan yararlanabilmeleri, hesap
lanıp kendilerine yazı ile bildirilen para cezasına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 
15 gün içerisinde bu cezanın tamamen ödenmesine bağlı bulunmaktadır. Para cezası belirle
nen süre içinde ödenmediği takdirde bu talepler geçersiz sayılacak ve işyeri kapatma cezası uy
gulanacaktır. 

Bu madde hükmünün yürürlüğe girmesinden önce, uygulanacak safhaya gelen ancak yü
rürlük tarihi itibariyle henüz uygulanmamış olan işyeri kapatma cezaları da, mükelleflerin is-
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temeleri halinde para cezasına çevrilmek suretiyle uygulanabilecektir. Buna göre, kapatma ka
rarına ilişkin Onay'ın Valilik Makamına sunulmuş veya sunulacak olması, bu Makamda Onay'ın 
beklemesi yada Onay alınmakla beraber işyeri kapatma kararının mükellefe henüz tebliğ edil
memiş olması, kapatma kararı mükellefe tebliğ edilmekle birlikte fiilen işyeri kapatma cezası
nın uygulanmamış olmasının anlaşılması gerekmektedir. 

Madde 18. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun "Kaçakçılığa Teşebbüs" başlıklı, 358 
inci maddesi değiştirilmektedir. 

Maddenin 1 numaralı bendinde yapılan değişiklikle; vergi mükelleflerince düzenlenmesi 
zorunlu belgelerden yalnızca fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu ve müstahsil mak
buzunun bir hesap dönemi içinde dört defa düzenlenmemesi ile vesikasız mal bulundurma fii
linin bir hesap dönemi içinde iki defa tespiti kaçakçılığa teşebbüs suçu olarak belirlenmiştir. 
Böylece sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi ve günlük müşteri listesinin düzenlenme
mesine ilişkin fiiler kaçakçılığa teşebbüs suçu kapsamından çıkarılmıştır. 

Ayrıca, değişiklikten önceki 3 numaralı bentte yer alan "aracını durdurmayanlar" ibare
si, "durmayan aracın sürücüsü" olarak değiştirilmiş ve 2 numaralı bent hükmü olarak düzen
lenmiştir. 

Değişiklik öncesi 3 numaralı bentte yer alan Maliye Bakanlığı veya defterdarlık ile anlaş
ma yapan matbaa işletmecilerinden muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge basan veya dağıtanlar 
ile yönetmelikte belirtilen bildirim görevini yerine getirmeyenlere ilişkin hüküm ile 4 numaralı 
bent hükmü birleştirilerek maddenin 2 numaralı bendinde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 19. —Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin birinci fıkrası 
yeniden düzenlenmektedir. 

"Kıpılan değişiklik, kaçakçılık suçu işleyenler için öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın alt 
sınırının "üç aydan", "altı aya" çıkarılmasıdır. 

Madde 20. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 360 inci maddesinin birinci fıkrası 
yeniden düzenlenmektedir. 

Yapılan değişiklik, kaçakçılığa teşebbüs suçlarını işleyenler için öngörülen hürriyeti bağ
layıcı cezanın alt sınırının "bir aydan", "üç aya" çıkarılmasıdır. 

Madde 21. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinin birin
ci fıkraları yeniden düzenlenmektedir. 

Yapılan değişiklikle, kaçakçılık suçu cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza, vergi in
celemeleri sırasında kaçakçılık suçu cezası kesilmesini gerektiren fiillerin tespiti nedeniyle salı
nacak vergi ve kesilecek kaçakçılık suçu cezası, gerek tarhiyat sonrası gerekse tarhiyat öncesi 
uzlaşma mevzuundan çıkarılmaktadır. 

Mevcut düzenlemeye göre, vergi dairelerince yapılmış olan tarhiyatlara kaçakçılık cezası
nın kesilmiş olması veya vergi incelemeleri sonucu düzenlenen raporlarda kaçakçılık cezasının 
kesilmesinin önerilmiş olması durumlarında mükelleflerin talepleri halinde gerek tarhiyat son
rası, gerekse tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmeleri sırasında kesilen veya kesilmesi önerilen ka
çakçılık cezaları uzlaşma konusu olabilmekte idi. 

Bu Kanunla Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinde yapılan değişiklikle kaçakçılık 
suçu cezası münhasıran, mükellefin kasıtlı olarak vergi kaçırması fiillerine bağlanmakta, yal
nızca bulunan matrah farklarının belli hadleri aşması nedeniyle kaçakçılık suçu cezası kesil-
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mesi uygulamasına son verilmektedir. 344 üncü maddede yapılan bu değişikliğe paralel ola
rak, sahte belge düzenlemek, kullanmak, çift defter tutmak gibi hileli yollara başvurarak kas
ten vergi ziyama sebebiyet verenlerin, uzlaşma gibi hafifletici uygulamalardan yararlanmaları
nı önlemek için, kaçakçılık suçu cezası kesilmesini gerektiren fiillere bağlı vergi ve cezalar tar-
hiyat sonrası ve öncesi uzlaşma kapsamından çıkartılmaktadır. 

Madde 22. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununa Geçici 17 nci maddeden sonra gelmek 
üzere Geçici 18 inci madde eklenmektedir. 

Eklenen 18 inci madde ile, Kanunun 315 ve mükerrer 315 inci maddelerinde yer alan amor
tisman nispetlerinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisap edilen amortismana 
tabi iktisadî kıymetler hakkında uygulanacağı öngörülmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ 

DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇELERİ 

Madde 23. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 11 numaralı 
bendi değiştirilmektedir. 

Maddenin 11 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, hizmet erbabının emekli maluliyet, 
dul ve yetim aylıklarına ilişkin istisna tutarı, en yüksek Devlet memuruna yapılan aynı nitelikli 
ödemeler seviyesine yükseltilmektedir. Ayrıca sigortacılığı geliştirme amacını güden bu düzen
leme ile Türkiye'de faaliyette bulunma izni olan sigorta şirketlerinden alınan emekli, maluli
yet, dul ve yetim aylıkları da istisna kapsamına alınmaktadır. 

Madde 24. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin 3 numaralı bendi 
değiştirilmektedir. 

Yapılan değişiklikle; Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 11 numaralı bendinde 
yapılan değişikliğe paralel olarak, Türkiye'de faaliyette bulunma izni olan sigorta şirketleri de 
kapsama alınarak, bunlar ve emekli sandıklarından alınan emekli, dul, yetim ve evlenme ikra
miyeleri veya iade olunan mevduat vb. ilgili istisna tutarı en yüksek devlet memuruna yapılan 
aynı nitelikteki ödemeler tutarına yükseltilmektedir. 

Madde 25. —Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinde değişiklikler ya
pılmaktadır. 

Maddenin 5 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, işletmede kullanılan taşıtların gider
lerinin masraf olarak kabul edilmesi uygulaması sınırlandırılmaktadır. Yapılan değişiklikle, ki
ralama yoluyla edinilenler de dahil olmak üzere işletmede kayıtlı olan ve faaliyet konusu nakli
yecilik olmayan işletmelerde kullanılan binek otomobilleri ile zatî ve ailevî ihtiyaçlar için kul
lanılan taşıtların giderlerinin yarısının masraf olarak yazılması esası getirilmektedir. 

, İşletmenin faaliyetinin binek otomobilleri ile yapılan nakliyecilik olması halinde ise binek 
otomobillerinin giderlerinin tamamının kazanç tespitinde dikkate alınacağı tabiidir, örneğin 
taksicilik, dolmuşçuluk ve benzeri nitelikteki faaliyetlerden olan araba kiralama faaliyeti ile 
özel sürücü kurslarında eğitim amacıyla kullanılan binek otomobillerinin giderleri bu niteliktedir. 

Ancak, bu otomobillerin aynı zamanda zatî ve ailevî ihtiyaçlar için de kullanılması halin
de, bunların masraflarının yarısı gider olarak dikkate alınacaktır. 

Maddenin 7 numaralı bendinde yapılan değişiklikle de yukarıda bahsedilen binek otomo
billeri ve taşıtların amortismanların yarısının gider olarak yazılması esası getirilmektedir. 
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Bu esasların Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi gereğince kurumlar vergisi 
mükelleflerine de uygulanacağı tabiidir. 

Madde 26. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine 7 ve 8 numaralı 
bentler eklenmektedir. 

Maddeye eklenen 7 numaralı bent ile işletmelerin esas faaliyet konulan ile ilgili olmayan, 
kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan yat, kotra, sürat teknesi ve benzeri deniz 
araçları ve uçak, helikopter ve benzeri hava taşıtlarına ait giderlerin ve amortismanların ticarî 
kazancın safı tutarının tespitinde dikkate alınmaması esası getirilmektedir. 

Bu suretle, işletmelerin esas faaliyet konuları ile ilgili olmayan söz konusu taşıtların gider
leri ve amortismanları hâsılattan indirilmeyecektir. Ancak, söz konusu taşıtların, işletmelerin 
esas faaliyet konusu ile ilgili olması halinde, bu taşıtlara ilişkin giderlerin ve amortismanların 
tamamının ticarî kazancın tespitinde indirim olarak dikkate alınacağı tabiidir. 

Maddeye eklenen 8 numaralı bent ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, dönem sonu 
stoklarını son giren ilk çıkar yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabi iktisadî kıy
metlerini yeniden değerlemeye tabi tutan mükelleflerin işletmelerinde kullandıkları yabancı kay
naklar için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tahakkuk eden faiz, komisyon, vade 
farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yaptıkları giderlerin ve maliyet unsurlarının 
Maliye Bakanlıgı'nca o yıl için belirlenmiş olan indirim oranına isabet eden kısmın °/o 25'inin 
gider olarak indirilmemesi öngörülmektedir. 

Bu suretle, söz konusu giderler, gerçek tutarları ile dikkate alınabilecektir. İndirim oranı, 
yeniden değerleme oranının her yıl Maliye Bakanlığınca T.G. Merkez Bankası, Devlet istatistik 
Enstitüsü ve Bankalar Birliği gibi ilgili kuruluşlardan temin edilecek bilgilere göre hesaplanan 
ticarî, kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. 

öte yandan, sanayi siciline kayıtlı imalatçılar, bu bent kapsamı dışında tutulduklarından 
imalat faaliyetlerinde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin sözkonusu giderlerin tamamını 
gider olarak indirebileceklerdir. Diğer taraftan anılan giderlerden yatırımın maliyetine eklenenler 
bu bent hükmü ile ilgilendirilmeyecektir. 

Madde 27. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde değişiklik yapıl
maktadır. 

Yapılan değişiklikle, Gelir Vergisi Kanununun 23/11 nci ve 25/3 üncü maddelerinde yapı
lan değişikliklere paralel olarak emekli ve yardım sandıkları ile Türkiye'de faaliyette bulunma 
izni olan sigorta şirketleri tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları ile emek
li, dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri, iade olunan mevduat ve toptan ödenen tazminatların 
ücret olarak kabul edilmesi öngörülmektedir. 

Madde 28. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 3 numaralı bendi 
değiştirilmektedir. 

Yapılan değişiklikle, mükellefin şahsına eşine ve çocuklarına ait emeklilik, hayat, ölüm, 
kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortaları için sigorta şir
ketlerine ödenen primlerin ücret matrahından indirilebilmesine ilişkin sınır kaldırılmakta Sos
yal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve vakıf şeklinde kurulu emekli sandıklarına ödenen aidatla
rın da matrahtan indirilmesine imkân sağlanmaktadır. 
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Ayrıca, sigorta şirketlerinin kanunî ve iş merkezinin Türkiye'de bulunması şartı, Türkiye'
de faaliyette bulunma iznine dönüştürülmektedir. Bu suretle, hem indirim konusu yapılabile
cek sigorta primi miktarı yükseltilerek, hem de şirketin kanunî ve iş merkezinin Türkiye'de bu
lunması şartı kaldırılarak özel şahıs sigortacılığı teşvik edilmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ 

DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇELERİ 

Madde 29. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine yeni iki bent 
eklenmektedir. 

a) Maddeye eklenen 12 numaralı bent ile kurumların esas faaliyet konuları ile ilgili ol
mayan, kiralama yoluyla edinilen veya bilançoya dahil olan yat, kotra, sürat teknesi ve benzeri 
motorlu deniz araçları ve uçak, helikopter ve benzeri hava taşıtlarına ait giderlerin ve amortis
manların kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması esası getirilmektedir. Bu suretle, ku
rumların esas faaliyet konuları ile ilgili olmayan söz konusu taşıtlara ilişkin giderleri ve amor
tismanları kurum kazancından indirilmeyecektir. Ancak, söz konusu taşıtların kurumların esas 
faaliyet konusu ile ilgili olması halinde, bu taşıtlara ilişkin giderlerin ve amortismanların ku
rum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alınacağı tabiidir. 

b) Maddeye eklenen 13 numaralı bent hükmü ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, 
dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabi 
sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutanların, Gelir Vergisi Kanununun 41 inci mad
desinin 8 numaralı bendindeki esaslar çerçevesinde hesapladıkları giderlerin, kurum kazancın
dan indirilmemesi öngörülmektedir. Ancak, bankalar bu bent kapsamı dışında tutulduğun
dan, bu giderlerinin tamamını indirim konusu yapabileceklerdir. 

Madde 30. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununa 45 inci maddeyi takiben müker
rer 45 inci madde eklenmektedir. 

Eklenen bu madde ile kurumlar vergisine ilişkin muafiyet ve istisnalar ile kurum kazan
cından yapılacak indirimler konusunda getirilecek yeni düzenlemelerin, Kurumlar Vergisi Ka
nunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu Kanunlarda 
değişiklik yapılmak suretiyle gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Buna göre, bu maddenin yü
rürlük tarihinden sonra özel Kanunlarda yer alacak kurumlar vergisine ilişkin hükümler ge
çersiz sayılacaktır. 

Madde 31. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununa bir geçici madde eklenmektedir. 
Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 45 inci maddede, kurumlar vergisine iliş

kin istisna, muafiyet ve kurum kazancının tespitinde indirimleri düzenleyen hükümlerin ancak 
bu Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda düzenlenebileceği hükmü getiril
mektedir. 

Kanuna eklenen bu geçici madde ile bu Kanunun yayımından önce diğer kanunlarla geti
rilen kurumlar vergisi muafiyet, istisna ve indirimleri düzenleyen hükümlerin uygulanmasına 
imkân verilmektedir. 
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3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGtSl KANUNU İLE ILGÎLİ DEĞİŞİKLİKLERİN GE
REKÇELERİ 

Madde 32. — Bu madde ile Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine ikinci 
fıkra olarak yeni bir hüküm eklenmek suretiyle belgesiz mal ve hizmet satın alanlara cezalı 
tarhiyat uygulaması şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. 

Vergi sisteminin bütünü ve özellikle katma değer vergisinin başarısı bakımından belge dü
zeninin kurulması hayatî önem taşımaktadır. Ekonomideki belgesiz mal ve hizmet dolaşımının 
önlenebilmesi bakımından etkili ve caydırıcı bir müeyyideye ihtiyaç duyulduğundan Katma Değer 
Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine bir hüküm eklenerek satın aldıkları mal ve hizmetlere 
ait belgeleri ibraz edemeyenlere bu alışlara ait katma değer vergisinin cezalı olarak ödeme zo
runluluğu getirilmiştir. 

Bu hükme göre, satın aldıkları mal ve hizmetlerin belgesiz olduğu tespit edilen mükellef
ler, bu mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanacak katma değer 
vergisini ödemek zorundadırlar. Bu tarhiyata kaçakçılık cezası uygulanmayacaktır. Mükellef
ler bu şekilde tarhedilen Katma Değer Vergisini ödemeyi yaptıkları dönemde indirim konusu 
yapabileceklerdir. Ancak kesilen cezanın indirim konusu yapılamayacağı tabiîdir. 

öte yandan, belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili olarak, vergi 
inceleme raporuna dayanılarak Katma Değer Vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ziyaa uğratı
lan vergi ve buna ilişkin ceza ayrıca alıcılardan aranmayacaktır. 

Bu uygulama, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tespit edilen belgesiz mal ve 
hizmet alışlan için geçerli olacak, bu mal ve hizmetlerin Kanunun yürürlük tarihinden önce 
iktisap edilmiş olması alıcı adına vergi ve ceza uygulanmasını engellemeyecektir. 

Madde 33. — Bu madde ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesinde bir deği
şiklik yapılarak, araçlara ilişkin istisna uygulamasına sınırlama getirilmiştir. 

Maddenin değişiklikten Önceki şekline göre, mükelleflerin bizatihi işletme olarak kullan
mak üzere satın aldıkları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların 
yanısıra işletmesinde kullanmak için yaptıkları söz konusu araç alımları da Katma Değer Ver
gisi istisnası kapsamındadır. Ancak, yat, kotra, helikopter, uçak vb. araçların "İşletme" ola
rak kullanılmak yerine, işletmenin genel amaçları için kullandıkları tespit edilmiştir. 

Tanınan istisnanın amacı bu araçların doğrudan "işletme" olarak kullanılmak amacıyla 
iktisaplarını teşvik etmektir. Firmaların genel işletme ihtiyaçları ya da özel kullanım amacıyla 
firma adına yapılan araç alımlarının teşviki istisnanın amacına uygun düşmemektedir. 

Bu nedenle, yapılan yeni düzenlemede, mükellefin bizatihi "işletme" olarak kullanılanlar 
dışındaki amaçlarla işletmeleri için yapacakları söz konusu araç alımları katma değer vergisi 
istisnası kapsamı dışına çıkarılmıştır. Bu tür araçların mükellef olmayanlar tarafından iktisabı 
ise istisnadan hiçbir surette faydalanamayacaktır. 

Bu durumda, yukarıda sözü edilen araçlar ile nakliyecilik faaliyeti yapan bir mükellef, 
bu araçların iktisabında Katma Değer Vergisi ödemeyecektir. Söz konusu araçların işletmenin 
genel ihtiyaçları ya da özel kullanım amacıyla satın alınması halinde ise katma değer vergisi 
ödenecektir. 

Madde 34. —- Bu madde ile Katma Değer Vergisi Kanununun 16/1-b maddesinde yer alan 
naklihane istisnasına sınırlama getirilmektedir. 
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Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında yurda getirilen zat ve ev eşyası Katma 
Değer Vergisi Kanununun 16/1-b maddesine göre ithalat istisnalan arasında yer almaktadır. 

Bu kapsama giren değişik hak sahiplerine ait ev eşyasının birleştirilerek yurda getirilip ti
carî amaçla piyasaya sürülmesinin yaratacağı rekabet eşitsizliği ile haksız kazanç ve vergi kay
bının önlenmesi amacıyla istisna hükmüne bazı sınırlamalar getirilmiştir. Kullanılmamış olan 
ve naklihane sahibine ait olmadığı anlaşılan ev eşyası ile bu eşyaların hak sahibi itibariyle her 
cinsten birer adedi dışındaki eşyaların ithali istisna kapsamından çıkarılmıştır. 

Ayrıca, Yurtiçi Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarından satın alınan eşyanın, satın 
alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde dahili ticarete konu edildiğinin tespit edilmesi halinde 
gümrükte ödenmesi gereken verginin, devreden ile devralandan ayrı ayn aranması ve her ikisi
ne de Gümrük Kanununa göre gümrük vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanması hük
me bağlanmıştır. 

Bu uygulama, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra söz konusu mağazalardan sa
tın alındığı tespit edilen eşyalar için geçerli olacaktır. 

Bu düzenlemenin amacı, naklihane istisnasının ticarî amaçla suiistimalinin önlenmesidir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ 

DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ 

Madde 35. — Hisarının bu maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 
30 uncu maddesinin son fıkrası değiştirilmektedir. 

\apılan bu değişiklikle Bakanlar Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun uygulanması ile 
ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen kâğıtların tabî olduğu dam
ga vergisi nispetini " 0 " sıfıra kadar indirmeye ve kâğıtlar bakımından kanunî hadler içinde 
kalmak şartıyla farklı nispetler tespit etmeye yetkili kılınmaktadır. 

Bu suretle sermaye piyasasının gelişmesine vergi teşviki yoluyla katkıda bulunulması amaç
lanmaktadır. 

ALTINCI BÖLÜM 
492 SAYILI HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ 

DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇESİ 

Madde 36. — Bu madde ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yapılan 
değişikliklerle; 

1. Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından alman harç miktarlarının ekonomik geliş
melerin gereği olarak artırılması, 

2. Finansal faaliyette bulunacak bazı kişi ve kurumlarla, ilgili makamlar tarafından ve
rilen kuruluş ve faaliyet izin belgelerinin Harçlar Kanunu kapsamında harca tabi tutulması, 

amaçlanmaktadır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU İLE İLGİLİ 

DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ 
Madde 37. — Bu madde ile Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkra

sının (n) bendinden sonra gelmek üzere (o) ve (p) bentleri eklenmektedir. 
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Yapılan değişiklikle, uygulamada meydana gelen ihtilafların çözümlenmesi, işlem hacmi
nin daralması ve döviz rezervlerinin erimesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. 

SEKÎZÎNCÎ BÖLÜM 
7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ 

DEĞİŞİKLİKLERİN MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 38. — Bu madde ile maktu istisna hadleri artırılmaktadır. 
Ülkemizde her ailenin bir konut sahibi olması devletimizin temel politikalarından birisini 

teşkil etmekte, bu konuda gerekli her türlü çaba sarfedilmektedir. Her ailenin bir konut sahibi 
olmasını sağlamanın yanında sahip olunan konutun elden çıkarılmaması için de tedbirler alın
ması icap etmektedir. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yürürlükte olan (b) fıkrası ile mirasçıların veraset 
tarikiyle iktisap ettikleri mallar için tanınan istisna tutarı, ekonomik koşullarda ve para değe
rinde görülen değişmeler sebebiyle, intikal eden bir konutun vergi dışı kalmasını sağlamaya 
yetmemektedir. Bunun sonucu olarak mirasçılar, doğan veraset ve intikal vergisini ödemek için 
çoğu zaman intikal eden konutu elden çıkarmak zorunda kalmaktadırlar. 

Yapılan değişiklikle, (b), (d) ve (e) bentlerindeki istisna miktarları günün şartlarına uygun 
hale getirilmekte ve yeniden değerleme oranına bağlanmak suretiyle kanun değişikliğine gidil
meden her yıl artırılması sağlanmaktadır. 

Artırılan istisna hadleri 1.1.1994 tarihinden sonraki intikaller için geçerli olup, bu tarihten 
önceki intikaller için ölüm veya intikalin vuku bulduğu tarihteki istisna hadleri uygulanacak
tır. Ayrıca, yeniden değerleme oranının da 1.1.1995 tarihinden itibaren uygulanmasına başla
nacaktır. 

Madde 39. —Bu madde ile veraset ve intikal vergisi tarifesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Veraset ve intikal vergisi, 1982 yılında yapılan tarifeye göre hesaplanmaktadır. Oysa o ta

rihten bugüne kadar geçen süre içinde para değerinde görülen değişmeler ve fiyat artışları kar-
şısında sözkonusu tarife büyük ölçüde aşınmıştır. Bu durum, vergi tarifesinin günün ekono
mik ve sosyal koşullarına uygun hale getirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Yapılan değişiklik bir yandan matrah dilimlerinin yeterli düzeye çıkarılması, bir yandan 
da tarifede yer alan vergi nispetlerinin yeniden ayarlanması şeklinde oluşmaktadır. Ayrıca, Ba
kanlar Kurulu'na, matrah dilimlerini on katına kadar artırma yetkisi verilmektedir. 

Bu değişiklik 1.1.1994 tarihinden sonraki olaylar için geçerli olup, bu tarihten önceki inti
kal olayları ölüm veya intikalin vuku bulduğu tarihteki hükümlere göre vergilendirilecektir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

3100 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN 
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA 

KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇESİ 

Madde 40. — Bu madde ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kay
dedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun Mükerrer 8 inci maddesinin 
1 inci fıkrası değiştirilmektedir. 
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Bu değişiklikle, Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemeye paralel olarak bir hesap dö
nemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa ödeme kaydedici cihazları kullanmamak suretiyle sa
tış fişi vermedikleri tespit edilen mükelleflerin kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılmasına ilişkin 
hükmün yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. 

Böylece, bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa ödeme kaydedici cihaz satış 
fişi vermedikleri tespit edilen mükellefler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılmayacaklar ve bu mü
kellefler hakkında işlemiş oldukları fiile uygun olarak Vergi Usul Kanununa göre ceza kesilecektir. 

ONUNCU BÖLÜM 
KALDIRILAN HÜKÜM 

Madde 41. — Bu Kanun ile finans kurumlarının ruhsat harçları yeniden düzenlendiği için, 
ödünç para verme vesikaları ile sigorta ruhsatnamelerine harç düzenleyen hükümler, kaldırıl
maktadır. 

Madde 42. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 43. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 659) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.:11641 13.5.1994 
Karar No.: 47 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 1.12.1993 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 2.12.1993 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilen "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider 
Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sa
yılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 11.5.1994 ta
rihinde yaptığı 53 üncü birleşimde Hükümeti temsilen Maliye Bakanının başkanlığında Maliye Ba
kanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görü
şülmüştür. 

Bilindiği gibi, çağdaş bir vergi sisteminin en önemli özelliği; ekonomiyi yönlendirmesi, adil 
ve beklenen geliri sağlayacak düzeyde olmasıdır. Gelişmekte olan ülkemizin hızlı bir değişim ve 
yeniden yapılanma süreci içinde bulunması nedeniyle, vergi sistemimizin de bu değişimlere para
lel olarak yeniden düzenlenmesi ve ekonomiye itici güç unsuru teşkil etmesi gerekmektedir. 

Tasarı ile; vergi sistemindeki aksaklıkların giderilmesi, sistem bütünlüğü içinde uyum sağlan
ması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması prensibinin gerçekleştirilmesi, siste
min basit, anlaşılır ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturulması ve öngörülen ekonomik, malî ve sos
yal hedeflerin gerçekleştirilmesinde etkinlik sağlanması amaçlanmaktadır. 

Tasan ile getirilen düzenlemeler; 
I. VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
- Çağdaş vergi sisteminin önemli bir aracı olan "herkese vergi numarası verilmesi, 
- Mükelleflerin beyan ettikleri gelirlerini aşan servete sahip olmaları veya harcama yapmala-

n halinde bunun kaynağının araştırılması imkânı getirilmesi, 
- Belge tasdik işlemlerinde; kanunla kurulan meslekî kuruluşlara yetki verilmesi, 
- Ticarî işletmelerin dönem sonu stoklarının değerlemesinde, enflasyondan koruyucu LİFO 

(son giren ilk çıkar) esasımn öngörülmesi, % 

- Gelir vergisi mükelleflerinin de, (Kurumlar Vergisi mükelleflerinde olduğu gibi) sabit kıy
metlerini yeniden değerlemeleri ve bu tutarlar üzerinden amortisman ayırmalar imkânının getiril
mesi, 

- Vergi kayıplanna yol açan amortisman nispetlerinin % 20'ye indirilmesi ve kist amortisman 
ayırma sisteminin getirilmesi, 

— Vergi cezalannda caydıncılığın ve etkinliğin artırılması amacıyla yeni düzenlemelerin 
getirilmesi. 

II. GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
- Sigortacılığı geliştirmek amacıyla özel sigorta şirketlerinin ödedikleri aylıklar ve ik

ramiyelere ilişkin olarak ücretliler lehine düzenlemeler öngörülmesi, 
- Firmalann kendi öz kaynaklarına yönelmelerini sağlamak amacıyla işletmelerin kullandık

ları kredilerin faizlerinin bir kısmının gider yazılamaması, 
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- Müteşebbisin faaliyet konusuna ilişkin sahip oldukları ve kiraladıkları taşıtların giderlerinin 
indirime tabi olması, 

III. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
- Gelir Vergisi mükellefi firmalarda olduğu gibi, ticaret ve hizmet alanında faaliyet gösteren 

şirketlerin de işletmelerde kullandıkları kredilere ilişkin faizlerin belli bir kısmının gider yazılma-
•masının sağlanması, 

- Çeşitli muafiyet ve indirimlere ilişkin düzenlemelerin sadece Vergi Usul Kanunu ile Gelir 
ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılması, 

- Şirketlerin, faaliyet konusuna girmeyen yat, kotra gibi araçların gider ve amortismanlarının 
indirim konusu yapılmaması, 

IV. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
- Belgesiz mal bulunduran ve hizmet satın alanlara bu mal ve hizmetlerle ilgili katma değer 

vergisini cezalı olarak ödemeleri zorunluluğu getirilmesi, 
- Bedelsiz ithalata ilişkin katma değer vergisi istisna uygulamasının sınırlandırılması, 
V. GİDER, DAMGA VERGİSİ İLE HARÇLAR KANUNUNA İLİŞKİN DÜZENLEME

LER 
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen kâğıtların vergisini sıfıra indir

me hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi, 
- Merkez Bankasına yapılan zorunlu döviz devirleri ile arbitraj işlemlerinin banka ve sigorta 

muameleleri vergisinden istisna edilmesi, 
VI. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İLGİLİ DÜZENLEMELER 
- Maktu istisna hadlerinin günün koşullarına göre artırılması ve izleyen yıllarda otomatik ar

tışa imkân sağlanması, 
- Vergi tarifesinde yer alan matrah dilimlerinin mükellef lehine yükseltilmesi ve Bakanlar Ku

ruluna, bu dilimleri 10 katma kadar artırma yetkisi verilmesi, 
VII. YAZAR KASA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
- Geniş bir mükellef grubunun kullandığı yazar kasa fişinin verilmemesine ilişkin "kaçakçılı

ğa teşebbüs" cezasımn kaldırılarak Vergi Usul Kanunundaki cezaların uygulanması, 
şeklinde özetlemek mümkündür. 
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
- Tasarının bir reform özelliği taşımadığı, ancak vergi kanunlarında bir revizyonu öngördüğü, 
- Halihazırda uygulanmakta olan vergi sisteminde herhangi bir aksaklık bulunmadığı, buna 

rağmen vergilerin gerektiği gibi tahsil edilemediği ve tahsilat aşamasında, gerçek otomasyon siste
minin kurulamamış olması nedeniyle gereğinden fazla masraf yapıldığı, 

- Vergi mevzuatının karışık olduğu düşüncesine katılınmadığı, beyanname verilmesi ve dü
zenlenmesinin karmaşık olduğu ve her vatandaşın beyanname vermesi konusunun sıkıntı yarataca-
ğı, 

- Vergi toplamak için getirilen kontrol sistemlerinin yurt dışına para akımını artırabileceği, 
- Tasarının tüm vatandaşları, özellikle dar gelirlileri son derece mağdur edeceği, 
- Katma Değer Vergisi artışlarının vergi kaybına neden olacağı, vergi kanunlarındaki oranla

rın batılı ülkeler oranlarının altında olduğunun savunulduğu, oysa oranlar mukayese edilirken, ge
lir düzeylerinin de karşılaştırılması gerektiği, 
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- Tasarı ile sadece kamu harcamalarına yeni kaynak yaratılmasının amaçlandığı, 
- Vergi toplamanın yanısıra, toplanan vergilerin titizlikle harcanmasının da gerekliliği, 
- Mevcut vergi sistemimizin, yeterli kaynak bulma işlevini yerine getiremediği, 
- Tasarının vergi yükünün dağılımında adaleti sağlayacağı, 
- Tasarıda reform olabilecek düzenlemelere yer verildiği, 
şeklindeki eleştiri ve görüşleri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
- Mevcut sistem içinde vergi yükünün ağırlığını ücretlilerin çektiği, tasan ile herkesten kazan

cı ölçüsünde vergi alınacağı, • 
- Ülkemizde vergi yükünün OECD ortalamasının % 10 puan altında olduğu, 
- Vergi denetiminin sağlanabilmesi için mevcut bilgisayar sisteminin yetersiz olduğu ve taşra 

için yeni bir sistemin kurulacağı, 
- Vergi toplamada gösterilen titizliğin vergilerin harcanmasında da gösterileceği, 
- Tasarının vergi kayıp ve kaçaklarını önlemeye yönelik teknik düzenlemeler ile, kayıt dışı 

ekonomiyi kontrol altına almaya ve ceza sistemini etkin hale getirmeye yönelik tedbirleri içerdiği, 

- Malî Müşavirlik müessesesini etkinleştirdiği, 
ifade edilmiş ve bu görüşmeleri takiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsene

rek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
- Tasarının çerçeve 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 
- 516 Sayılı KHK ile "vergi kontrol memuru" unvanının "Vergi Denetmeni" olarak değiştiril

mesi ve mesleğe "Vergi Denetmen Yardımcılığı" ile başlanılması esasının getirillmiş olması nede
niyle, tasarıya 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinin birinci fıkrasını düzenleyen 
bir metnin yeni 3 üncü madde olarak ilavesi suretiyle, 

- Çerçeve 3 üncü maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 196 ncı mad
denin 1 inci fıkrasında yer alan "çek ve senet" ibaresi redaksiyona tabi tutularak "kambiyo senet
leri" şeklinde değiştirilmek ve metne ilave edilen yeni madde nedeniyle 4 üncü madde olarak, 

- 4 ,5 , 6 ,1, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri sırasıyla 5, 6 ,7,8,9, 10,11, 12 ve 13 üncü mad
deler olarak aynen, 

- Çerçeve 13 üncü maddesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 347 nci maddesinin 
(1) numaralı bendinde geçen 50 000 000 Liralık limitlerin 100 000 000 Liraya, 20 000 000 Liralık 
limitlerin de 40 000 000 Liraya yükseltilmesi suretiyle ve 14 üncü madde olarak, 

- 14 ve 15 inci maddeleri 15 ve 16 ncı maddeler olarak aynen, 
- Çerçeve 16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan "işyerinde bulundurulmaması veya bu 

defterlerin" ifadesinin redaksiyon yetkisi ile metinden çıkarılması suretiyle ve 17 nci madde ola
rak, 

- 17, 18 ve 19 uncu maddeler aynen, 
- 20 nci maddesi, kaçakçılığa teşebbüs suçlarını işleyenler için öngörülen hürriyeti bağlayıcı 

cezaların alt sınırının (1) aydan (3) aya çıkaracak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle ve 21 in
ci madde olarak, 

- 21 ve 22 nci maddeleri 22 ve 23 üncü maddeler olarak aynen, 
- Özel Sigorta Şirketleri ile sandıkların aktüeryal hesaplarında dengesizliklere neden olacağı 

ve sigorta işlemleri işlemez hale getireceği düşüncesinden hareketle, 23 ve'24 üncü maddelerin me
tinden çıkarılması suretiyle, 

- 25 ve 26 ncı maddeler metinden çıkarılan iki madde nedeniyle 24 ve 25 inci maddeler ola
rak aynen, 
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- Sigorta sistemlerinin işleyişini olumsuz yönde etkileyeceği düşüncesinden hareketle, 27 ve 
28 inci maddeler metinden çıkarılmak suretiyle, 

-1.1.1993 tarihinden itibaren iktisap edilen mal ve hakların dört yıllık süre içinde elden çıka
rılmasından doğan kazancın vergilendirilmesi ve bu mal ve hakların iktisap bedelinin endekslen-
mesi, bu tarihten önce iktisap edilen mal ve haklara ise eski hükümlerin uygulanması hususuna 
açıklık kazandırmak amacıyla, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 41 inci madde
nin, metne yeni 26 ncı madde olarak ilave edilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 29 uncu maddesi 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine ila
ve edilen 13 üncü bendde yer alan parantez içi hükme, tüm finans kurumları ve sigorta şirketlerine 
de bankalara sağlanan istisnalardan yararlanabilmelerini temin amacıyla, Bankalardan sonra gel
mek üzere "sigorta şirketleri ve özel finans kuruluşları" ibarelerinin eklenmesi suretiyle, çerçeve 
27 nci madde olarak, 

- Çerçeve 30 uncu maddesi, çerçeve 28 inci madde olarak aynen, 

- Çerçeve 31 inci maddesi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici madde
nin numarasının (22) olarak değiştirilmesi suretiyle ve 29 uncu madde olarak, 

- Çerçeve 32 nci maddesi ile düzenlenen 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 un
cu maddesinin 1 inci fıkrasının sonunda yer alan "veya diğer ilgili bir şahsı" ifadesinin, uygulama
da sorunlar yaratabileceği düşüncesiyle metinden çıkarılması suretiyle ve 30 uncu madde olarak, 

- Çerçeve 33 üncü maddesi, 31 inci madde olarak aynen, 
- Çerçeve 34 üncü maddesinde Katma Değer Vergisi istisnalarından yararlanabilme şartlan 

arasında; ithal edilen ev eşyasının kullanılmış olma şartının kaldırılması suretiyle ve 32 nci madde 
olarak, 

- Çerçeve 35 inci maddesinde yer alan "son fıkrası" ibaresinin "üçüncü fıkrası" şeklinde de
ğiştirilmesi suretiyle ve 33 üncü madde olarak, 

- 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili değişikliklerin yeraldığı, çerçeve 36 ncı madde, silah ta
şıma ve bulundurma vesikaları ile finansal faaliyet izin belgelerine ilişkin tarifelerin yeniden dü
zenlenmesi suretiyle ve 34 üncü madde olarak, 

- Çerçeve 37, 38, 39,40,41 ve yürütmeye ilişkin 43 üncü maddeleri 35,36, 37, 38, 39 ve 41 
inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Harç kapsamına alınan belgelerden 1994 yılına ait "kist dönemi" harçların alınmamasının 
uygun olacağına ilişkin bir hüküm ise metne geçici 1 inci madde olarak ilave edilmiştir. 

- Tasarıya bazı maddelerin eklenmesi ve tasandan bazı maddelerin çıkarılması nedeniyle, yü
rürlük maddesi 39 uncu madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

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

İlyas Aktaş Mehmet Dönen 
Samsun Hatay 
Sözcü Üye 

Yılmaz Ovalı Veli Andaç Durak 
Bursa Adana 
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Üye 

Gaffar Yakın 

Afyon 

'üye 
M. Nedim Budak 

Ankara 

(Muhalifim) 

Üye 

Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 

Üye 

Edip Safder Gaydalı 

Bitlis 

(Muhalifim) 

Üye 

Necmi Hoşver 

Bolu 

Üye 

A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 

Üye 

Mehmet Gözlükaya 

Denizli 

Üye 

İsmail Köse 

Erzurum 

Üye 

Güneş Taner 

İstanbul 

(Muhalifim) 

Üye 

Yahya Uslu 
Manisa 
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Üye 

Bilal Güngör 

Ankara 

Üye 

Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 

Üye 

Bahattin Şeker 

Bilecik 

Üye 

Zeki Er gezen 

Bitlis 

(Muhalelefet şerhim eklidir) 

Üye 

Nevfel Şahin 

Çanakkale 

Üye 

Muharrem Şemsek 

Çorum 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 

İbrahim Yaşar Dedelek 

Eskişehir 
1 Üye 

Z. Selçuk Maruflu 

İstanbul 

Üye 

Mehmet Alp 

Kars 

Üye 

Osman Develioğlu 

Kayseri 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
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Üye 

Abdullah Gül 

Kayseri 

Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 

Ur Doğan Ölmeztoprak 
Malatya 

ıhalefet şerhim eklidir) 

Üye 

Yaşar Topçu 
Sinop 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

(Muhalifim, muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 

Nevşat Özer 
Muğla 

(Muhalifim) 
Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
MUHALEFET ŞERHİ 

Vergi paketi tasarısına 

1. Her söylediğinin tersini yapma konusunda şampiyon olan hükümet ve onun Başbakanının 
"Sistem bütünlüğü içerisinde uyumun sağlanması" iddiasını da bu tezatlar arasında düşündüğü
müzden hükümetin, bütünlüğü ve uyumu bozacağı kanaati oluşmaktadır. Bu kanaatle güvenmedi
ğimizden, 

2. Zulüm anlamını taşıyan hükümler taşıdığından, 

3. Anayasa eşitlik ilkesini zedeleyici gördüğümüzden muhalifiz. 
Kanaatimizi bildirir muhalefet şerhidir. 

Üye Üye 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Zeki Ergezen 
Konya Bitlis 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
MUHALEFET ŞERHİMİZDİR 

Türkiye'nin ekonomik krizden çıkarılması için çeşitli tedbirlere ihtiyaç vardır. Ülkemizin kar
şılaştığı ekonomik krizin sebebi, Türkiye'yi bugüne kadar idare etmiş olan iktidarların yanlış eksik 
ve ülke gerçekleriyle bağdaşmayan zararlı politikalarıdır. 
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Gelişmiş sanayi ülkeleri, geçmişte Türkiye'ye alabildiğine borç vermiş, ülke yöneticilerimiz
de hesapsız, kitapsız bu borçları almış, borç para ile geçici sükûnet sağlanmış, Türkiye üretmeden 
tüketen bir tüketim toplumu haline getirilmiş, borçların ödeme vakti gelince de, Türkiye borçları
nın faizlerini bile ödeyemez duruma gelerek büyük bir ekonomik buhranla karşılaşmıştır. Toplu
mumuzda kazanmadan, üretmeden harcamak, lüks israf bir hayat tarzı olarak teşvik edilmiş, hak
sız da olsa para kazanma, çıkar sağlama, köşe dönme anlayışı politika yapılmış ülkeye ve insanla
rımıza kötülük edilmiştir. Bugünde ülke ekonomik bakımdan çıkmaza düşmüştür. 

Türkiye'nin bu krizden çıkması için mesele millî bir anlayışla ele alınmalı, bölücülük ve terör 
konusunda olduğu gibi partiler üstü bir politika ile çözülebilmelidir. Bu konuda Mecliste temsil 
edilen bütün siyası partilerin temsilcilerinin katılımı ile "ortak bir kurul" oluşturularak en az beş yıl 
süre ile tavizsiz uygulanacak ve bütün partilerce savunulacak "millî mutabakat ekonomi planı" ha
zırlanarak devreye sokulmalıdır aksi takdirde, siyasî partilerimiz ekonomik krizin geniş halk kitle
lerinde meydana getirdiği rahatsızlıkları tahrik ve istismar eder, istifade etmeye çalışırlarsa iktida
rı ile birlikte muhalefet ve topyekûn ülke zarar görür. 

Ekonomik krizden çıkış için vergi kanunları birer araç olarak kullanılabilir. Ancak Vergi Ka
nunlarının, gelir artırıcı, adalet sağlayıcı, gider azaltıcı vergi mevzuatında sadeliği sağlayıcı ve di
ğer iyileştirici özellikleri taşıması gerekmektedir. 

Ancak Tasarı müsbet yönleri yanında ifade ettiğimiz özelliklere ve ülke gerçeklerine tam uy
mamaktadır. 

1. Bütün vatandaşlarımıza bir vergi numarası verilmesi faydalıdır. Ancak Türkiye'nin tama
mını içine alacak bilgi işlem ağının ne zamana kadar kurulacağı belli olmadığı gibi zorlukların gi
derilmesi için tedbirde görünmemektedir. 

; 2. Kısaca servet beyanı incelemesi olarakta adlandırabileceğimiz harcama ve tasarruflar üze
rinde, sadece Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörlerine yetki verilip Vergi 
Denetmenlerine yetki verilmemesi bu maddenin etkinliğini azaltacaktır. Şöyle ki; 

a) Yetki verilen inceleme elemanı sayısı 957'dir. Yurt dışında, Stajda, İdarî görevlerde olan
lar düşüldüğünde bu sayı 5Ö0'e düşmektedir. Oysa yetişmiş Vergi Denetmeni sayısı 2 045'dir. 

b) Vergi incelemelerinin % 90'ı Vergi Denetmenlerince yapılmaktadır. Her türlü vergi ince
lemesi yetkisine sahip Vergi Denetmenlerinin servet beyanı incelemesi yapamamasının mantığını 
anlamak güçtür. . 

c) Ülkemizde vergi mükellefi sayısı 3 086 000'dir. Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler 
Kontrolörleri tarafından incelenen mükellef sayısı 7 309 olup mükellef sayısı bakımından vergi in
celemesi oranı binde üçtür. 

d) Kanun tasarısı bu haliyle yasallaşırsa defalarca yurt dışına çıkanlar, bankalara milyarla ifa
de edilen değerde parayı yatıranlar, gece kulüplerini her gece doldurup taşıranlar, milyarlık villa 
satın alanlar, özel uçak ve helikopter sahipleri milyarlık lüks otomobil sahipleri ile 5 yıldızlı otel
lerde milyarlık düğün yapanlar nezdinde etkin bir vergi incelemesi yapılamayacaktır. 

3. Vergi Kanunlarında yer alan muafiyet istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve ben
zeri hükümlerden yararlanılması sadece Yeminli Malî Müşavirler tarafından düzenlenen tasdik ra
porlarıyla mümkün hale getirilmiştir. Ülkemizin yeminli malî müşavir sayısı az ve yetersizdir. Mü
kelleflerin vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme ve zarar mahsubu gibi 
hükümlerden yararlanmaları belli hadlere kadar Serbest Muhasebeci Malî Müşavir raporlarına da
ha yüksek hadlerde yeminli malî müşavir raporlarına bağlanmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 659) 



— 23 — 

4. Kambiyo senetleri defteri tutulması kayıt dışı ekonomiyi kontrol altına almada yetersizdir. 
Maliye Bakanlığı ticarî senetleri kendisi bastırmalı ve mükelleflere takip ederek dağıtmalıdır. Ma
liye Bakanlığı amblemi taşımayan senetler geçersiz sayılmalıdır. 

5. Kaçakçılık cezası olarak 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası yetersizdir. Kaçakçılık suçunu 
işleyenlere 1 yıldan az olmamak, tecil ve para cezasına çevrilmemek şartıyla ceza verilmelidir. 

6. Milletlerarası antlaşmalar Anayasa gereğince TBMM'nin kabulünden sonra kanunlaşarak 
yürürlüğe girmektedir. Bu sebeple tasarıda bu konuda hüküm koymakta yersizdir. 

7. Tasarıda özel usulsüzlük cezaları da çok yüksektir. Bu cezalar küçük esnafımızı ve dar ge
lirli kesimi zorda bırakacak maliyecilerle esnaflarımız karşı karşıya gelecektir. Cezalar yarı yarıya 
indirilmelidir. 

8. Çok sayıda kanunda değişiklik bir tasarıda getirilmiş bu da kargaşa yaratmıştır. 
İzah etmeye çalıştığımız sebeplerle tasarıya karşıyız. 

Üye Üye 

Muharrem Şemsek Osman Develioğlu 
Çorum Kayseri 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTlÖÎ METİN 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi, Kanunu 
492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve 
İntikal Vergisi ve 6.12.1984 TarihU ve 3100 Sayıb Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 
ÎLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 1. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin so
nuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

' 'Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişiye bir vergi numarası verilir. Bu 
hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 2. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 6 numaralı bendinden son
ra gelmek üzere aşağıdaki 7 ve 8 numaralı bentler eklenmiş, maddenin dördüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"1. Vergi beyannamesi kanunî süresi geçtiği halde verilmemişse," 

"7. Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörlerince yapılan incelemeler 
sırasında, mükellefler, her türlü harcama ve tasarruflarını vergisi ödenmiş veya vergiye tabi ol
mayan kazançlardan sağladıklarını kamtlayamazlarsa, 

Harcama ve tasarrufların vergiye tabi tutulmuş veya yergiye tabi olmayan kazançlardan 
sağlandığı kanıtlanamayan kısmı, harcama ve tasarrufun yapıldığı dönemde elde edilmiş ve 
vergisi ödenmemiş kazanç olarak dönem matrahının takdirinde dikkate alınır. 

8. Bu Kanunun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış 
meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen beyanname ve ekleri imzalattırılmaz-
sa veya tasdik kapsamına alınan konularda yeminli malî müşavir tasdik raporu zamanında ib
raz edilmezse." i 

"Vergi beyannamesini kanunî süresi geçtikten sonra vermiş olanlara bu beyannamede gös
terdikleri matrah üzerinden re'sen gerekli tarhiyat yapılır ve bu beyannameler re'sen takdir için 
takdir komisyonuna sevk edilmez. Ancak, vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir ko
misyonuna sevk edilmesinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler için bu hüküm uygu
lanmaz." 

MADDE 3. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 196 ncı maddeden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 196 ncı madde eklenmiştir. 

"Kambiyo Senetleri Defleri 
MÜKERRER MADDE 196. — I inci ve II nci sınıf tacirler ile serbest meslek erbabı; bu 

faaliyetleriyle ilgili borçlan ve alacakları için düzenlenen bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo 
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senetlerine ilişkin bilgileri kaydetmek üzere kambiyo senetleri defteri tutmak zorundadırlar. 
Birden çok işyeri veya şubenin bulunması halinde her işyeri veya şube için ayn ayn çek ve senet 
defteri tutulur. 

Defterin bir tarafına işletmenin alacaktan için aldığı veya işletmeye ciro edilen bono, poli
çe, çek ve benzeri kambiyo senetleri; diğer tarafına işletmenin borçları için düzenleyip verdiği 
veya ciro ettiği bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetleri, düzenlenme veya ciro tarihlerin
den itibaren on gün içerisinde kaydedilir. 

Bu defterde yer alacak bilgiler ile bu deftere ilişkin diğer usul ve esaslan belirlemeye Mali
ye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 4. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220 nci maddesine 10 
numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 11 numaralı bent eklenmiştir. 

"11. Kambiyo senetleri defteri." 

MADDE 5. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 227 nci maddeden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 227 nci madde eklenmiştir. 

"Vergi Beyannamelerinin imzalanması ve Yeminli Malt Müşavir Tasdik Raporları 
MÜKERRER MADDE 227. — Maliye Bakanlığı : 
1. Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, ser

best muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavirler tarafından da imzalanması mec
buriyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konula
rı itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya, 

2. Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve 
benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak 
yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, 

bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 
Yukarıdaki bent hükümlerine göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenle

yen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında 
yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtlann dayanağını teşkil eden belgelere uygun 
olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyama bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme 
faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tas
dik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mü
kellefler tasdike konu hakdan yararlanamazlar." 

MADDE 6. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci mad
desine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Maliye Bakanlığı, birinci fıkrada yazılı belge tasdik işlemini; noterlere, kanunla kurul
muş meslekî kuruluşlara veya uygun göreceği diğer mercilere yaptırmaya, ticarî kazançları gö
türü usulde tespit edilen gelir vergisi mükelleflerine özel bir defter tutturmaya ve bu konulara 
ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 
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MADDE 7. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 274 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Emtia 
Madde 274. — Satın alınan veya imal edilen emtia maliyet bedeliyle değerlenir. Mükellef

ler, satınaldıkları veya imal ettikleri emtianın maliyet bedelini, son giren ilk çıkar yöntemini 
uygulamak suretiyle de tespit edebilirler. Bu yöntemi seçenler, en az 5 yıl süre ile bu yöntemden 
vazgeçemezler. Bu yöntemin uygulama usul ve esaslannı tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha faz
la bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sı
rasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci 
maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir." 

MADDE 8. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci mad
desinin 4 ve 7 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4. Amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan kurumlar ver
gisi mükellefleri ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil olmak üzere bilanço esasına 
göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri, yeniden değerlemenin yapıldığı hesap döneminden 
itibaren sabit kıymetlerini yeni değerleri üzerinden itfa ederler. Şu kadar ki bina, arsa ve arazi
ler yeniden değerlemeden önceki kıymetleri üzerinden amortismana tabi tutulur. 

Mükellefler değer artışını, pasifte özel bir fon hesabında gösterirler. Kurumlar vergisi mü
kellefleri, değer artışının tamamını sermayelerine ilave edebilirler. Bu suretle sermayeye ekle
nen değer artışları, ortaklar tarafından işletmeye ilave edilmiş kıymetler olarak kabul edilir. 
Değerleme yapılan kuruma iştirak eden işletmelerin aktifinde bu nedenle meydana gelen artış
lar ise pasifte özel bir karşılık hesabında gösterilir ve bu karşılık sermayenin cüzü addolunur. 
Karşılık hesabında gösterilen değer artışı kurumlar tarafından sermayeye eklenebilir. Bu işlem
ler kâr dağıtımı sayılmaz." 

"7. Değer artış fonu, sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nak
ledildiği veya işletmeden çekildiği taktirde, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendi-
rilmeksizin bu dönemde vergiye tabi tutulur. Gelir vergisi mükelleflerince ayrılan değer artış 
fonu başka bir hesaba aktarılamaz; aktarılması veya sermayeye ilave edilmesi halinde işletme
den çekilen değer olarak kabul edilir." 

MADDE 9. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Normal Amortisman 
Madde 315. — Mükellefler amortismana tabi iktisadî kıymetlerinin değerini, % 20 nispe

tinden fazla olmamak üzere, serbestçe tespit ettikleri nispetler üzerinden yok ederler. 
Ancak, arazi ve binalar ile % 20 nispetinden daha yüksek bir nispette amortismana tabî 

tutulacak iktisadî kıymetlerin değeri, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan nispetler üze
rinden yok edilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 659) 



— 27 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 10. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 315 inci mad
desinin ikinci fıkrasının 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2. Bu usulde uygulanacak amortisman nispeti % 40'ı geçmemek üzere normal amor
tisman nispetinin iki katıdır." 

MADDE 11. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesine 
birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Ancak, kıymetlerin aktife girdiği ilk hesap döneminde, dönemin bitimine kaç ay kalmış 
ise bu hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman 
ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında ta
mamen yok edilir." 

MADDE 12. —4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kaçakçılık Suçunun Tarifi 
Madde 344. — Kaçakçılık suçu, mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyama 

sebebiyet verilmesidir. Kastın varlığının ispat külfeti iddia edene aittir. 
Aşağıda yazılı hallerden herhangi biri ile vergi ziyama sebep olunması halinde kastın var

lığı kabul edilir. 
1. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterleri tutmamak, bu defterlere kaydı 

gereken hususları kaydetmemek, vergi matrahının azalmasını tevlit edecek tarzda tamamen ve
ya kısmen diğer defter veya kağıtlara kaydetmek. 

2. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek 
kullanmak. 

3. Vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler tanzim etmek ve
ya tahrif edilmiş vesikalarla asıllarına uygun olmayarak tanzim edilmiş vesika ve suretleri bile
rek kullanmak. 

4. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarını tahrif etmek veya 
bu defterlerde mevhum adlara hesap açmak veyahut her türlü hesap ve muhasebe hileleri yapmak. 

5. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlerin sahifelerini yok ederek yer
lerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak. 

6. Vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası mecburi olan defter veya vesikaları 
yok etmek veya gizlemek (mevcudiyetleri noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu 
halde vergi incelemesine yetkili kimselere inceleme sırasında defter ve vesikaların ibraz edilme
mesi gizleme demektir.) 

MADDE 13. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 347 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ağır Kusurun Tarifi 
Mükerrer Madde 347. — Ağır kusur, mükellef veya sorumlu tarafından aşağıdaki haller

den birisi ile vergi ziyama sebebiyet verilmesidir. 
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1. " Verilmesi gereken vergi beyannamelerinde, toplamı 50 000 000 liradan az olmamak 
üzere, beyannamede yazılı vergi matrahının % lO'unu geçen bir miktarın noksan bildirilmesi 
veya beyan dışı bırakılan matrah veya matrah farkı veya yersiz vergi mahsup ve indirimleri ne
deniyle Ödenmesi gereken verginin 20 000 000 liradan az olmamak üzere noksan hesaplanması 
veya bu miktarı aşan verginin haksız yere iadesine sebebiyet verilmesi. 

Beyanname dışında ayrıca bir incelemeye ihtiyaç göstermeksizin beyannamede yazılı bil
gilere dayanılarak vergi dairesince tespiti mümkün olan noksan bildirimler ile katma değer ver
gisinin beyan edilmesi gereken dönemden bir dönem önce veya bir dönem sonra beyan edilme
si bu hüküm dışındadır. 

30 uncu maddede yazılı sebeplerle verginin re'sen tarhı halinde, yukarıdaki hadleri aşan 
matrah veya matrah farklan da noksan beyan hükmündedir. Mezkûr maddenin 1 ve 2 numa
ralı bentlerinde yazılı sebeplerle yapılan takdirlerde, bu hükmün uygulanması için, takdir edi
len matrahın 50 000 000 lirayı aşması yeterlidir. 

Vergi matrahının para birimi dışındaki diğer birimlere göre tespiti halinde mezkûr hadle
rin tayininde bu Kanunun değerleme hükümlerine göre bulunacak tutarları esas alınır. 

2. Vergilendirme dönemi ve tarh zamanı geçtiği halde götürü ticaret ve götürü serbest 
meslek erbabının kazançları ile ilgili faaliyetlerinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması. 

3. Beyanname verme süresi geçtiği halde götürü gider usulüne tabi çiftilerin zirai faali
yetlerinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması. 

4. Beyanname verme süresi geçtiği halde ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul ser
maye iradı ile sair kazanç ve iratların vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması. 

5. Ticarî, ziraî ve meslekî kazançlarla ilgili faaliyetlerin vergi dairesinin bilgisi dışında 
bırakılması veya bu faaliyetler vergi dairesine bildirilmekle beraber, beyanname verme süresi 
geçtiği halde beyannamenin verilmemesi." 

MADDE 14. —• 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 349 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ağır Kusurda Ceza 

Madde 349. — Ağır kusur sayılan fiilleri işleyen mükelleflere veya sorumlulara zıyaa uğ
rattıkları verginin iki katı tutarında vergi cezası kesilir." 

MADDE 15. —4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 350 nci maddesinin 
madde başlığı "Tahrire dayanan vergiler ile kanunî süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen 
beyannameler için kusur cezası" şeklinde değiştirilmiş ye maddeye birinci fıkradan sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra 
verilenler hariç olmak üzere, kanunî süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen vergi beyan
nameleri için ziyaa uğratılan verginin Vo 50'si tutarında kusur cezası kesilir." 

MADDE 16. —• 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"özel Usulsüzlükler ve Cezalan 
a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine 

uyulmaması 
Madde 353. — 1 . Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil mak

buzu ile serbest meslek makbuzunu vermeyen ve almayanlardan herbirine, her fatura, gider 
pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu için 1 000 000 liradan aşağı olmamak 
üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın yüzde yirmibeşi nispetinde özel usulsüzlük ce
zası kesilir. 

2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, 
sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca dü
zenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; kullanılmadığının, düzenlenmediğinin, bulundurul-
madığının, irsaliye ve yolcu listesinin ayrıca taşıtta bulundurulmadığının, düzenlenen belgeler
de aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği
nin tespiti halinde, herbir belge için 1 000 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

3. 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila S numaralı bentlerinde sayılmayan kişilerin, 
fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış vesikası, 
ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi ha
linde, bunlara münhasıran bu maddenin 1 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri ka
dar özel usulsüzlük cezası kesilir. Şu kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığı
na ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. Bu hükmün 
uygulanmasında belge düzenlenmediğine ve alınmadığına ilişkin tespit tutanağının bu belgele
ri almayan veya vermeyenlere verilen örneği ceza ihbarnamesi yerine geçer ve ceza 7 gün içinde 
ödenir. Bu cezanın tespit tutanağının düzenlendiği gün içinde ödenmesi halinde cezanın yarısı 
indirilir. 7 gün geçtiği halde ödenmeyen ceza iki kat olarak tahsil edilir. 

4. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri, serbest meslek kazanç 
defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen def
terlerin; işyerinde bulundurulmaması veya bu defterlerin günü gününe tutulmaması veya yok
lama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halinde ve vergi kanunları
nın uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükellefle
rin bu zorunluluğa uymamaları halinde, her tespitte 1 000 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

5. Bu Kanunun mükerrer 354 üncü maddesine göre işyerleri için kapatma kararı verilen 
ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflere; bir takvim yılı içinde ilk uygulama 
için 2 000 000 lira, ikinci uygulama için 4 000 000 lira, üçüncü ve daha sonraki her uygulama 
için ise 8 000 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. Bilanço usulü esasına göre defter tutan 
mükellefler ile serbest meslek erbabı için bu cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

6. Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî 
tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara 25 000 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde bu 
ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 ncı madde hükmü 
uygulanmaz. 
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Bu maddenin uygulamasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yet
kilidir." 

MADDE 17. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 354 üncü 
maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

"Uygulanacak safhaya gelen işyeri kapatma cezası, kapatma kararının uygulanmasından 
önce mükelleflerin yazılı olarak istemeleri halinde para cezasına çevrilir. İşyeri kapatma ceza
sının para cezasına çevrilmek suretiyle uygulanmasından sonra aynı takvim yılı içerisinde işle
nen fiiller nedeniyle uygulanacak safhaya gelen işyeri kapatma cezaları para cezasına çevrilmez. 

Para cezası, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen ve kapat
ma kararına ilişkin yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihte yürürlükte bulunan asgari ücretin 
bir yıllık brüt tutarından az olmamak üzere, mükelleflerin bir önceki yıl gelir veya kurumlar 
vergisi beyannamelerinde yer alan dönem kazancının yüzde beşi olarak hesaplanır ve bir yazı 
ile mükellefe bildirilir. Hesaplanan para cezası, mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 
gün içerisinde tamamen ödenmediği takdirde, işyeri kapatma cezası uygulanır." 

MADDE 18. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 358 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kaçakçılığa teşebbüs suçunun tarifi 
Madde 358. — 1. 344 üncü maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçları 

veya bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az dört defa fatura, gider pusulası, müstahsil 
makbuzu, serbest meslek makbuzu düzenlememe ve iki defa vesikasız mal bulundurma fiille
ri, verginin tarhı için kanunda belli edilen sürenin girmesinden önce meydana çıkarılanlar, bu 
fiillerinin vergi ziyama neden olup olmayacağına bakılmaksızın; 

2. Bu Kanunun 127 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli 
görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sürücüsü; 

3. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge basan veya mükerrer 257 nci maddenin verdiği 
yetkiye dayanılarak çıkartılan Yönetmelikte belirtilen bildirim görevini yerine getirmeyen an
laşmalı matbaalar ile anlaşması olmadığı halde bu Kanun uyarınca tutulması veya düzenlen
mesi zorunlu belgeleri basanlar ve bu belgeleri kullananlar; 

Kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar." 

MADDE 19. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"344.üncü maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını işleyenler hak
kında 345 inci maddede yazılı vergi cezalarından ayrı olarak altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyete hükmolunur." 

MADDE 20. — 4.1.1961 tarihli ve 2İ3 sayılı Vergi Usul Kanununun 360 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Hareketleri 358 inci maddeye uyanlar hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ve 
bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyete hükmolunur. Ayrıca, mas
raf hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiyetin gazete çıkan yerlerde gazete ile, çık
mayan yerlerde mutad vasıtalarla ilan edilmesine de hükmolunur." 
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MADDE 21. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 376 ncı maddeden son
ra gelmek Üzere 205 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddenin birinci fıkrası ile 3239 sayılı 
Kanunun 33 ncü maddesi ile eklenen Ek 11 nci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Ek Madde 1. — îkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi 
cezalarının tahakkuk edecek miktarları mevzuunda; idare, bu bölümde yer alan hükümler dai
resinde mükellefler veya cezaya muhatap olanlarla aşağıda yazılı hususlarda uzlaşabilir. An
cak, kaçakçılık suçu cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza uzlaşma mevzuu yapılamaz." 

"Ek Madde 11. — Maliye Bakanlığı; vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergilerle 
kesilecek cezalarda tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir. Ancak; inceleme sonu
cunda kaçakçılık cezalı tarhiyat yapılmasını gerektiren tespitler nedeniyle salınacak vergi ve 
kesilecek kaçakçılık suçu cezası tarhiyat öncesi uzlaşma mevzuu yapılamaz." 

MADDE 22. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Geçici 17 ncİ maddeden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici 18 inci madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 18. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aktife giren ikti
sadi kıymetler hakkında aktife alındıkları yılda yürürlükte olan hükümlere göre amortisman 
ayrılmasına devam olunur." 

ÎKtNCt BÖLÜM 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLÎ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 23. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi
nin 11 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"11. Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz bulunan emekli sandıkları ve Türkiye'de 
faaliyette bulunma izni olan sigorta şirketleri tarafından Ödenen emekli, maluliyet, dul ve ye
tim aylıkları (Tüzel kişiliği haiz muhtelif emekli sandıkları ve Türkiye'de faaliyette bulunma 
izni olan sigorta şirketleri tarafından ödenen aylıklar toplamı, en yüksek Devlet memuruna 
ödenen miktardan fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Genel, katma ve 
özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar dahil,);" 

MADDE 24. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesi
nin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"3 . Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz olan emekli sandıkları ve Türkiye'de faali
yette bulunma izni olan sigorta şirketlerince kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları dışın
da, kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri veya 
iade olunan mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan öde
nen tazminatlar (Kamu idare ve müesseseleri ile kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlan 
dışında kalan tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları ile Türkiye'de faaliyette bulunma izni olan 
sigorta şirketleri tarafından ödenen tazminat ve yardımlar, en yüksek Devlet memuruna veri
len miktardan fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur. Bu mukayesede gerek 
muhtelif emekli sandıklarından gerek aynı emekli sandığından muhtelif zamanlarda alınan ik
ramiye ve tazminatlar topluca dikkate alınır.);" 
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MADDE 25. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesi
nin S numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 7 numaralı bendine aşağıdaki parantez 
içi hüküm eklenmiştir. 

"5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların gi
derleri (Nakliyecilikte kullanılanlar hariç olmak üzere, binek otomobillerinin ve zati ve ailevi 
ihtiyaçlar için de kullanılan diğer taşıtların giderlerinin yansı.)," 

"(Nakliyecilikte kullanılanlar hariç olmak üzere, binek otomobillerinin ve zati ve ailevi 
ihtiyaçlar için de kullanılan diğer taşıtların amortismanlarının yarısı.)" 

MADDE 26. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesi
nin birinci fıkrasına (bu fıkranın 6 numaralı bendinden sonra gelmek üzere) aşağıdaki 7 ve 
8 numaralı bentler eklenmiştir. 

"7. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan, yat, kotra, tekne, sürat tekne
si gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konu
su ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları." 

"8. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar yön
temine göre değerleyen veya amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi 
tutanların, işletmede kullandıkları yabana kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr 
payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yaptıkları giderler ve maliyet unsurları toplamına (yatı
rımın maliyetine eklenenler hariç) aşağıdaki indirim oranının uygulanması suretiyle buluna
cak kısmın % 25 1. A 

İndirim oranı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden 
değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığı'nca o yıl için 
hesaplanan ortalama ticari kredi faizi oranına bölünmesi suretiyle bulunur. 

Sanayi siciline kayıtlı imalatçıların imalat faaliyetlerinde kullandıkları yabancı kaynakla
ra ait gider ve maliyet unsurlarına bu bent hükmü uygulanmaz. 

Bu bendin birinci paragrafında yerâlan % 25 oranını, b̂ 100'e kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu; bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 27. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi
nin üçüncü fıkrasinın 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 1 . Emekli ve yardım sandıkları ile Türkiye'de faaliyette bulunma izni olan sigorta şir
ketleri tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları ile emekli, dul, yetim ve ev
lenme ikramiyeleri, iade olunan mevduat ve toptan ödenen tazminatları," 

MADDE 28. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesi
nin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"3 . Mükellefin şahsına, eşine ve çocuklarına ait emeklilik, hayat, ölüm, kaza, hastalık, 
sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortaları için Türkiye'de faaliyette bulun
ma izni olan sigorta şirketlerine, emekli ve yardım sandıklarına hizmet erbabı tarafından Türk
iye'de ödenen aidat ve primler." 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 
İLE tLGtLt DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 29. —3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci mad
desinin 11 numaralı bendinden sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki 12 ve 13 numaralı bent
ler eklenmiştir. 

' '12. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat tekne
si gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konu
su ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları." 

"13. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar 
yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi 
tutan kurumların (Bankalar hariç), Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin 8 numaralı 
bendindeki esaslar çerçevesinde hesapladıktan giderler." 

MADDE 30. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 45 inci madde
yi takiben aşağıdaki mükerrer 45 inci madde eklenmiştir. 

"indirim ve İstisnaların Sınırı 
MÜKERRER MADDE 45. — 1. Kurumlar vergisine ilişkin istisna, muafiyet ve kurum 

kazancının tespitinde indirimleri düzenleyen hükümler, ancak bu Kanun, Gelir Vergisi Kanu
nu ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu Kanunlarda değişiklik yapılmak suretiy
le düzenlenir. 

2. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır." 

MADDE 31. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçi
ci madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 21. — Kurumlar Vergisi Kanununa bu Kanunla eklenen mükerrer 45 
inci madde hükmünün yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka Kanunlar
da yer alan muafiyet, istisna ve indirim hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 32. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 9. — 1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve 
iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, ver
gi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanlan veya diğer 
ilgili bir şahsı verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. 

2. Fiili ya da kaydi envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet 
satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belge
siz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır. 
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Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal 
ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. 
Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hiz
metlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, alışlarını 
belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarhedilir. Bu tarhiyata kaçakçılık cezası uygulanmaz. 

Ancak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili olarak, vergi incele
me raporuna dayanılarak katma değer vergisi tarhiyatî yapıldığı takdirde, ziyaa uğratılan vergi 
ve buna ilişkin ceza ayrıca alıcılardan aranmaz." 

MADDE 33. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü 
maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer 
tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla ya
pılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimleri ile bunla
rın tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler." 

MADDE 34. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrası
nın 3287 sayılı Kanunla değişik (b) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

"Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin 7 ve 8 numaralı bentleri kapsamında ithal edilen , 
ev eşyasının, katma değer vergisi istisnasından yararlanabilmesi için, bu eşyanın kullanılmış 
olması, naklihane sahibine ait olduğunun anlaşılması ve her cinsten bir adet olması şarttır. 
Muaf olarak ev eşyası ithal hakkı Yurtiçi Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarından eşya 
satın alınarak kullanıldığında, bu eşyanın satın alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde dahili 
ticarete konu edildiği tespit edilirse bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi, devreden ve dev
ralandan ayrı ayrı aranır ve Gümrük Kanunu uyarınca gümrük vergisindeki esaslar dairesinde 
ceza uygulanır." 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

488 SAYILI DAMGA VERGİSÎ KANUNU 
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 35. — 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bakanlar Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak Sermaye 
Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen kağıtların tabi olduğu damga vergisi nispetini "O" 
sıfıra kadar indirmeye, indirilen nispeti kanuni seviyesine kadar çıkarmaya ve bu.nispetler da
hilinde kağıtlar itibariyle farklı nispetler tespit etmeye yetkilidir." 

ALTINCI BÖLÜM 

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 36. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin 
"VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" bölü-
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münün 16'ncı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tarifenin sonuna aşağıdaki "XI-FinansaI 
faaliyet izin belgesi harçları" bölümü eklenmiştir. 

"16. Silah taşıma Ve bulundurma vesikaları : 
a) Resmi makamlar tarafından hususi eşhasa verilecek silah taşıma 

müsaade vesikaları (Her yıl için) (2 000 000. TL.) 
b) Bulundurma vesikaları (1 000 000. TL.)" 
"XI-Finansal faaliyet izin belgesi harçları : 
1. Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri : 
a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankala

rın Türkiye'de açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine ilişkin izin bel
geleri (Her yıl için) (100 000 000 TL.) 

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar 
ve açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka ve şube 
için) (100 000 000 TL.) 

c) Bütün Bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere 
açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) (20 000 000 TL.) 

2. özel Finans Kurumları Kuruluş izin belgeleri : 
a) özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (Her yıl için) (100 000 000 TL.) 
b) özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen bel

geler (Her şube için) (20 000 000 TL.) 
3. Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki bel

geleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) (20 000 000 TL.) 
4. Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri (20 000 000 TL.) 
5. Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri : 
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (20 000 000 TL.) 
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil 

olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) (10 000 000 TL.) 
6. Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri : 
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (20 000 000.TL.) 
b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak 

üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) (10 000 000 TL.) 
7. Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri : 
a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl 

için) (20 000 000 TL.) 
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için dü

zenlenen belgeler (10 000 000 TL.) 
8. Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (50 000 000 TL.) 
9. Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler; 
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a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her 
yıl için) 

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında 
kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri 
yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.) 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili 
izin belgeleri (Her şube için) 

YEDİNCÎ BÖLÜM 

6802 SAYILI GÎDER VERGİLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 37. — 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu mad
desinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o) ve (p) bendleri eklen
miştir. 

"o) Bankaların, yetkili müesseselerin, özel finans kuruluşlarının ve PTT'nin Türk Parası 
kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan tebliğlere göre 
Merkez Bankasına yapacakları zorunlu, döviz ve efektif devirleri," 

"p) Arbitraj muameleleri ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar." 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 38. — 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 ün
cü maddesinin (b), (d) ve (e) bentleri ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlat
lıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 200 000 000 
lirası (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 400 000 000 lirası)" 

" d ) İvazsız suretle vaki intikallerin 10 000 000 lirası;" 

"e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 
10 000 000 lirası;" 

* '(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki 
yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca 
belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 
1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz." 

MADDE 39. — 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Nispetler 

Madde 16. — Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır. 

(20 000 000 TL.) 

(10 000 000 TL.)" 
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Füruğlar, eşler, ana 
ve baba için (Evlat
lıklarla nesebi sahih 
olmayan çocukların 
Medeni Kanunun 
257 ve 443 üncü 

Matrah 

ilk 
Sonra gelen 
Sonra gelen 
Sonra gelen 
Sonra gelen 

50 000 000 lira için 
100 000 000 lira için 
150 000 000 lira için 
200 000 000 lira için 
250 000 000 lira için 

Matrahın 750 000 000 lirayı aşan 
bölümü için 

maddelerine göre 
alacakları miraslar 
bu gruba dahildir.) 
Vergi nispeti yüzde 

4 
7 
10 
13 
16 

20 

Kardeşler, büyük 
ana, büyük baba 
ve füruğları için 

Vergi nispeti 
yüzde 

7 
10 
13 
16 
20 

25 

1 ve 2 nci 
gruplar dışın
da kalanlar 

için Vergi nis
peti yüzde 

10 
13 
16 
20 
25 

30 
Bakanlar Kurulu, yukarıda yer alan matrah dilimlerini topluca 10 katına kadar artırmaya 

yetkilidir. 
Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanan kupon sahiplerine ödenen ikra

miyelerde nispet yüzde 20 olarak uygulanır." 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

3100 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ 
CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN 

İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 40. — 6.12.1984 tarih ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme 
Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun'a, 3482 sayılı Kanun'la ekle
nen Mükerrer 8'inci maddenin l'inci fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1 . Onaylanan modele uygun üretim veya ithalat yapmayan, cihazları satışa sunmadan 
önce Maliye Bakanlığı'nın özel mühürü ile mühürlettirmeyen, servis teşkilatını (satış, bakım-
onarım) kurmayan, satışını yaptığı her cihazın yedek parça da dahil olmak üzere en az 10 yıllık 
bakım ve onarımını sağlayamayan üretici veya ithalatçı kuruluşlar ile süresi içerisinde ödeme 
kaydedici cihazları almayan, cihazları bozan, bozuk cihazları kullanan veya başkalarının kul
lanmasına izin veren mükellefler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar. Bu mükellefler hakkın
da Vergi Usul Kanunu'nun 360'ıncı maddesinde yer alan ceza uygulanır. 

Üretici veya ithalatçı kuruluşlar, Maliye Bakanlığı'nın özel mühürü ile mühürlenen her 
500 cihaz için en az bir eleman bulunduracak şekilde yurt sathına yayılmış bakım ve onarım 
teşkilatlarını kurmak zorundadırlar." 
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ONUNCU BÖLÜM 

KALDIRILAN HÜKÜM 
MADDE 41. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin 

VI ncı bölümünün 12 ve 17 nci bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 42. — Bu Kanunun; 
1. 1,4, 5,6,30, 31, 32, 33, 34 üncü maddeleri ve 22 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununa 

eklenen geçici 18 inci madde yayımı tarihinde, 
2. 7 ve 8 inci maddeleri, 26 ncı maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine 

eklenen (8) numaralı bent ve 29 uncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci madde
sine eklenen (13) numaralı bent 1.1.1996 tarihinde, 

3. Diğer hükümleri 1.1.1994 tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 43. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakam've Başbakan Yrd. 
M. Karayalçtn 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakanı 

T.'Akyel. 
Devlet Bakanı 

M Kurt 
Devlet Bakanı 

C. Erhan 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 
Millî Savunma Bakanı 

M. Gölhan 
Dışişleri Bakanı V. 
O. Kumbaracıbaşı 

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. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

N. Tekinel 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
M Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attüa 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı V. 
B. S. Daçe 

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 

213-Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 
492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Haklanda 

Kanun Tasana 
BİRİNCİ BÖLÜM 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 1. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin so
nuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişiye bir vergi numarası verilir. Bu 
hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 2. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 6 numaralı bendinden son
ra gelmek üzere aşağıdaki 7 ve 8 numaralı bentler eklenmiş, maddenin dördüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

" 1 . Vergi beyannamesi kanunî süresi geçtiği halde verilmemişse," 
"7. Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörlerince yapılan incelemeler 

sırasında, mükellefler, her türlü harcama ve tasarruflarını vergisi ödenmiş veya vergiye tabi ol
mayan kazançlardan sağladıklarını kanıtlayamazlarsa, 

Harcama ve tasarrufların vergiye tabi tutulmuş veya vergiye tabi olmayan kazançlardan 
sağlandığı kanıtlanamayan kısmı, harcama ve tasarrufun yapıldığı dönemde elde edilmiş ve 
vergisi Ödenmemiş kazanç olarak dönem matrahının takdirinde dikkate alınır. 

8. Bu Kanunun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış 
meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen beyanname ve ekleri imzalattırılmaz-
sa veya tasdik kapsamına alınan konularda yeminli malî müşavir tasdik raporu zamanında ib
raz edilmezse." 

"Vergi beyannamesini kanunî süresi geçtikten sonra vermiş olanlara bu beyannamede gös
terdikleri matrah üzerinden re'sen gerekli tarhiyat yapılır ve bu beyannameler re'sen takdir için 
takdir komisyonuna sevk edilmez. Ancak, vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir ko
misyonuna sevk edilmesinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler için bu hüküm uygu
lanmaz." 

MADDE 3. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergi incelemesi; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal memu
ru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri tarafından ya
pılır." 
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MADDE 4. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 196 ncı maddeden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 196 ncı madde eklenmiştir. 

"Kambiyo Senetleri Def teri 
MÜKERRER MADDE 196. — I inci ve II nci sınıf tacirler ile serbest meslek erbabı; bu 

faaliyetleriyle ilgili borçları ve alacakları için düzenlenen bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo 
senetlerine ilişkin bilgileri kaydetmek üzere kambiyo senetleri defteri tutmak zorundadırlar. 
Birden çok işyeri veya şubenin bulunması halinde her işyeri veya şube için ayrı ayrı kambiyo 
senetleri defteri tutulur. 

Defterin bir tarafına işletmenin alacakları için aldığı veya işletmeye ciro edilen bono, poli
çe, çek ve benzeri kambiyo senetleri; diğer tarafına işletmenin borçları için düzenleyip verdiği 
veya ciro ettiği bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetleri, düzenlenme veya ciro tarihlerin
den itibaren on gün içerisinde kaydedilir. 

Bu defterde yer alacak bilgiler ile bu deftere ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Mali
ye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 5. -— 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220 nci maddesine 10 
numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 11 numaralı bent eklenmiştir. 

"11. Kambiyo senetleri defteri." 

MADDE 6. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 227 nci maddeden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 227 nci madde eklenmiştir. 

"Vergi Beyannamelerinin imzalanması ve Yeminli Malî Müşavir Tasdik Raporları 
MÜKERRER MADDE 227. — Maliye Bakanlığı : 
1. Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, ser

best muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavirler tarafından da imzalanması mec
buriyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konula
rı itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya, 

2. Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve 
benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak 
yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, 

bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 
Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzen

leyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporların
da yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun 
olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyama bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme 
faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tas
dik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mü
kellefler tasdike konu hakdan yararlanamazlar." 

MADDE 7. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci mad
desine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Maliye Bakanlığı, birinci fıkrada yazılı belge tasdik işlemini; noterlere, kanunla kurul
muş meslekî kuruluşlara veya uygun göreceği diğer mercilere yaptırmaya, ticarî kazançları gö
türü usulde tespit edilen gelir vergisi mükelleflerine özel bir defter tutturmaya ve bu konulara 
ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 
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MADDE 8. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 274 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Emtia 
Madde 274. — Satın alınan veya imal edilen emtia maliyet bedeliyle değerlenir. Mükellef

ler, satınaldıkları veya imal ettikleri emtianın maliyet bedelini, son giren ilk çıkar yöntemini 
uygulamak suretiyle de tespit edebilirler. Bu yöntemi seçenler, en az 5 yıl süre ile bu yöntemden 
vazgeçemezler. Bu yöntemin uygulama usul ve esaslarını tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha faz
la bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sı
rasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci 
maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir." 

MADDE 9. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci mad
desinin 4 ve 7 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4. Amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan kurumlar ver
gisi mükellefleri ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil olmak üzere bilanço esasına 
göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri, yeniden değerlemenin yapıldığı hesap döneminden 
itibaren sabit kıymetlerini yeni değerleri Üzerinden itfa ederler. Şu kadar ki bina, arsa ve arazi
ler yeniden değerlemeden önceki kıymetleri üzerinden amortismana tabi tutulur. 

Mükellefler değer artışını, pasifte özel bir fon hesabında gösterirler. Kurumlar vergisi mü
kellefleri, değer artışının tamamını sermayelerine ilave edebilirler. Bu suretle sermayeye ekle
nen değer artışları, ortaklar tarafından işletmeye ilave edilmiş kıymetler olarak kabul edilir. 
Değerleme yapılan kuruma iştirak eden işletmelerin aktifinde bu nedenle meydana gelen artış
lar ise pasifte özel bir karşılık hesabında gösterilir ve bu karşılık sermayenin cüzü addolunur. 
Karşılık hesabında gösterilen değer artışı kurumlar tarafından sermayeye eklenebilir. Bu işlem
ler kâr dağıtımı sayılmaz." 

"7. Değer artış fonu, sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nak
ledildiği veya işletmeden çekildiği taktirde, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendi-
rilmeksizin bu dönemde vergiye tabi tutulur. Gelir vergisi mükelleflerince ayrılan değer artış 
fonu başka bir hesaba aktarılamaz; aktarılması veya sermayeye ilave edilmesi halinde işletme
den çekilen değer olarak kabul edilir." 

MADDE 10. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Normal Amortisman 
Madde 315. — Mükellefler amortismana tabi iktisadî kıymetlerinin değerini, °7o 20 nispe

tinden fazla olmamak üzere, serbestçe tespit ettikleri nispetler üzerinden yok ederler. 
Ancak, arazi ve binalar ile °/o 20 nispetinden daha yüksek bir nispette amortismana tabî 

tutulacak iktisadî kıymetlerin değeri, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan nispetler üze
rinden yok edilir." 
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MADDE 11. — 4.1,1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 315 inci mad
desinin ikinci fıkrasının 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2. Bu usulde uygulanacak amortisman nispeti % 40'ı geçmemek üzere normal amor
tisman nispetinin iki katıdır." 

MADDE 12. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesine 
birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

. "Ancak, kıymetlerin aktife girdiği ilk hesap döneminde/dönemin bitimine kaç ay kalmış 
ise bu hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman 
ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında ta
mamen yok edilir." 

MADDE 13. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. - . 

"Kaçakçılık Suçunun Tarifi 
Madde 344. —Kaçakçılık suçu, mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyama 

sebebiyet verilmesidir. Kastın varlığının ispat külfeti iddia edene aittir. 
Aşağıda yazılı hallerden herhangi biri ile vergi ziyama sebep olunması halinde kastın var

lığı kabul edilir. 
1. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterleri tutmamak, bu defterlere kaydı 

gereken hususları kaydetmemek, vergi matrahının azalmasını tevlit edecek tarzda tamamen ve
ya kısmen diğer defter veya kağıtlara kaydetmek. 

2. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek 
kullanmak. 

3. Vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler tanzim etmek ve
ya tahrif edilmiş vesikalarla asıllarına uygun olmayarak tanzim edilmiş vesika ve suretleri bile
rek kullanmak. 

4. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarını tahrif etmek veya 
bu defterlerde mevhum adlara hesap açmak veyahut her türlü hesap ve muhasebe hileleri yapmak. 

5. Vergi kanunlarına göre tutulması:mecburi olan defterlerin sahifelerini yok ederek yer
lerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak. 

6. Vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası mecburi olan defter veya vesikaları 
yok etmek veya gizlemek (mevcudiyetleri noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu 
halde vergi incelemesine yetkili kimselere inceleme sırasında defter ve vesikaların ibraz edilme
mesi gizleme demektir.) 

MADDE 14. —4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 347 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ağır Kusurun Tarifi 
Mükerrer Madde 347. — Ağır kusur, mükellef veya sorumlu tarafından aşağıdaki haller

den birisi ile vergi ziyama sebebiyet verilmesidir. 
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1. Verilmesi gereken vergi beyannamelerinde, toplamı 100 000 000 liradan az olmamak 
üzere, beyannamede yazılı vergi matrahının °/o lO'unu geçen bir miktarın noksan bildirilmesi 
veya beyan dışı bırakılan matrah veya matrah farkı veya yersiz vergi mahsup ve indirimleri ne
deniyle ödenmesi gereken verginin 40 000 000 liradan az olmamak üzere noksan hesaplanması 
veya bu miktarı aşan verginin haksız yere iadesine sebebiyet verilmesi. 

Beyanname dışında ayrıca bir incelemeye ihtiyaç göstermeksizin beyannamede yazılı bil
gilere dayanılarak vergi dairesince tespiti mümkün olan noksan bildirimler ile katma değer ver
gisinin beyan edilmesi gereken dönemden bir dönem önce veya bir dönem sonra beyan edilme
si bu hüküm dışındadır. 

30 uncu maddede yazılı sebeplerle verginin re'sen tarhı halinde, yukarıdaki hadleri aşan 
matrah veya matrah farkları da noksan beyan hükmündedir. Mezkûr maddenin 1 ve 2 numa
ralı bentlerinde yazılı sebeplerle yapılan takdirlerde, bu hükmün uygulanması için, takdir edi
len matrahın 100 000 000 lirayı aşması yeterlidir. 

Vergi matrahının para birimi dışındaki diğer birimlere göre tespiti halinde mezkûr hadle
rin tayininde bu Kanunun değerleme hükümlerine göre bulunacak tutarları esas alınır. 

2. Vergilendirme dönemi ve tarh zamanı geçtiği halde götürü ticaret ve götürü serbest 
meslek erbabının kazançları ile ilgili faaliyetlerinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması. 

3. Beyanname verme süresi geçtiği halde götürü gider usulüne tabi çiftçilerin zirai faali
yetlerinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması. 

4. Beyanname verme süresi geçtiği halde ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul ser
maye iradı ile sair kazanç ve iratların vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması. 

5. Ticarî, ziraî ve meslekî kazançlarla ilgili faaliyetlerin vergi dairesinin bilgisi dışında 
bırakılması veya bu faaliyetler vergi dairesine bildirilmekle beraber, beyanname verme süresi 
geçtiği halde beyannamenin verilmemesi." 

MADDE 15. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 349 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ağır Kusurda Ceza 
Madde 349. — Ağır kusur sayılan fiilleri işleyen mükelleflere veya sorumlulara ziyaa uğ

rattıkları verginin iki katı tutarında vergi cezası kesilir." 

MADDE 16. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 350 nci maddesinin 
madde başlığı "Tahrire dayanan vergiler ile kanunî süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen 
beyannameler için kusur cezası" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkradan sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra 
verilenler hariç olmak üzere, kanunî süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen vergi beyan
nameleri için ziyaa uğratılan verginin % 50'si tutarında kusur cezası kesilir." 

MADDE 17. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"özel Usulsüzlükler ve Cezalan 
a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine 

uyulmaması 
Madde 353. — 1. Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil mak

buzu ile serbest meslek makbuzunu vermeyen ve almayanlardan herbirine, her fatura, gider 
pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu için 1 000 000 liradan aşağı olmamak 
üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın yüzde yirmibeşi nispetinde özel usulsüzlük ce
zası kesilir. 

2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, 
sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca dü
zenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; kullanılmadığının, düzenlenmediğinin, bulundurul-
madığının, irsaliye ve yolcu listesinin ayrıca taşıtta bulundurulmadığının, düzenlenen belgeler
de aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği
nin tespiti halinde, herbir belge için 1 000 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

3. 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılmayan kişilerin, 
fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış vesikası, 
ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi ha
linde, bunlara münhasıran bu maddenin 1 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri ka
dar özel usulsüzlük cezası kesilir. Şu kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığı
na ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. Bu hükmün 
uygulanmasında belge düzenlenmediğine ve alınmadığına ilişkin tespit tutanağının bu belgele
ri almayan veya vermeyenlere verilen örneği ceza ihbarnamesi yerine geçer ve ceza 7 gün içinde 
ödenir. Bu cezanın tespit tutanağının düzenlendiği gün içinde ödenmesi halinde cezanın yarısı 
indirilir. 7 gün geçtiği halde ödenmeyen ceza iki kat olarak tahsil edilir. 

4. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri, serbest meslek kazanç 
defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen def
terlerin günü gününe tutulmaması veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ib
raz edilmemesi halinde ve vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma ve
ya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde, her tespitte 
1 000 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

5. Bu Kanunun mükerrer 354 üncü maddesine göre işyerleri için kapatma kararı verilen 
ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflere; bir takvim yılı içinde ilk uygulama 
için 2 000 000 lira, ikinci uygulama için 4 000 000 lira, üçüncü ve daha sonraki her uygulama 
için ise 8 000 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. Bilanço usulü esasına göre defter tutan 
mükellefler ile serbest meslek erbabı için bu cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

6. Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî 
tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara 25 000 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde bu 
ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 ncı madde hükmü 
uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 659) 



— 45 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 354 üncü 
maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

"Uygulanacak safhaya gelen işyeri kapatma cezası, kapatma kararının uygulanmasından 
önce mükelleflerin yazılı olarak istemeleri halinde para cezasına çevrilir. İşyeri kapatma ceza
sının para cezasına çevrilmek suretiyle uygulanmasından sonra aynı takvim yılı içerisinde işle
nen fiiller nedeniyle uygulanacak safhaya gelen işyeri kapatma cezaları para cezasına çevrilmez. 

Para cezası, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen ve kapat
ma kararına ilişkin yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihte yürürlükte bulunan asgari ücretin 
bir yıllık brüt tutarından az olmamak üzere, mükelleflerin bir önceki yıl gelir veya kurumlar 
vergisi beyannamelerinde yer alan dönem kazancının yüzde beşi olarak hesaplanır ve bir yazı 
ile mükellefe bildirilir. Hesaplanan para cezası, mükellefelebliğ edildiği tarihten itibaren 15 
gün içerisinde tamamen ödenmediği takdirde, işyeri kapatma cezası uygulanır." 

MADDE 19. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 358 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kaçakçılığa Teşebbüs SuçunUn Tarifi 
Madde 358. — 1. 344 üncü maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlan 

veya bir hesap dönemi içinde ayn tarihlerde en az dört defa fatura, gider pusulası, müstahsil 
makbuzu, serbest meslek makbuzu düzenlememe ve iki defa vesikasız mal bulundurma fiille
ri, verginin tarhı için kanunda belli edilen sürenin girmesinden önce meydana çıkarılanlar, bu 
fiillerinin vergi ziyama neden olup olmayacağına bakılmaksızın; 

2. Bu Kanunun 127 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli 
görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sürücüsü; 

3. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge basan veya mükerrer 257 nci maddenin verdiği 
yetkiye dayanılarak çıkartılan Yönetmelikte belirtilen bildirim görevini yerine getirmeyen an
laşmalı matbaalar ile anlaşması olmadığı halde bu Kanun uyarınca tutulması veya düzenlen
mesi zorunlu belgeleri basanlar ve bu belgeleri kullananlar; 

Kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar." 

MADDE 20. —_4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"344 üncü maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını işleyenler hak
kında 345 inci maddede yazılı vergi cezalarından ayn olarak altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyete hükmolunur." 

MADDE 21. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 360 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kaçakçılığa Teşebbüste Hapis Cezası 
Madde 360. — Bu Kanunun 358 inci maddesinde yazılı fiilleri işleyenler hakkında 3 ay

dan 1 yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 
Kaçakçılığa teşebbüs suçu nedeniyle hükmolunan hapis cezasının paraya çevrilmesi halin

de, para cezası tutannm hesabında; hapis cezasının her bir günü için sanayi sektöründe çalışan 
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16 yaşından büyük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgarî ücretin bir aylık brüt tutarının 
yarısı esas alınır ve hükmolunan bu para cezası ertelenemez." 

MADDE 22. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 376 nci maddeden son
ra gelmek üzere 205 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddenin birinci fıkrası ile 3239 sayılı 
Kanunun 33 ncü maddesi ile eklenen Ek 11 nci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Ek Madde 1. — İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi 
cezalarının tahakkuk edecek miktarları mevzuunda; idare, bu bölümde yer alan hükümler dai
resinde mükellefler veya cezaya muhatap olanlarla aşağıda yazılı hususlarda uzlaşabilir. An
cak, kaçakçılık suçu cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza uzlaşma mevzuu yapılamaz." 

"Ek Madde 11. — Maliye Bakanlığı; vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergilerle 
kesilecek cezalarda tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir. Ancak; inceleme sonu
cunda kaçakçılık cezalı tarhiyat yapılmasını gerektiren tespitler nedeniyle salınacak vergi ye 
kesilecek kaçakçılık suçu cezası tarhiyat öncesi uzlaşma mevzuu yapılamaz." 

MADDE 23. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Geçici 17 nci maddeden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici 18 inci madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 18. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aktife giren ikti
sadi kıymetler hakkında aktife alındıkları yılda yürürlükte olan hükümlece göre amortisman 
ayrılmasına devam olunur." 

İKİNCİ BÖLÜM 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 24. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesi
nin 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 7 numaralı bendine aşağıdaki parantez 
içi hükmü eklenmiştir. 

"5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların gi
derleri (Nakliyecilikte kullanılanlar hariç olmak üzere, binek otomobillerinin ve zati ve ailevi 
ihtiyaçlar için de kullanılan diğer taşıtların giderlerinin yarısı)," 

"(Nakliyecilikte kullanılanlar hariç olmak üzere, binek otomobillerinin ve zati ve ailevi 
ihtiyaçlar içinde kullanılan diğer taşıtların amortismanlarının yarısı.)" 

MADDE 25. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41inci maddesi
nin birinci fıkrasına (bu fıkranın 6 numaralı bendinden sonra gelmek üzere) aşağıdaki 7 ve 
8 numaralı bentler eklenmiştir. 

"7. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan, yat, kotra; tekne, sürat tekne
si gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konu
su ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları." 
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"8. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar yön
temine göre değerleyen veya amortismana tabi iktisadî kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi 
tutanların, işletmede kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr 
payı, kur farkı ve benzerî adlar altında yaptıkları giderler ve maliyet unsurları toplamına (yatı
rımın maliyetine eklenenler hariç) aşağıdaki indirim oranının uygulanması suretiyle buluna
cak kısmın % 25'i, 

İndirim oranı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden 
değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için he
saplanan ortalama ticarî kredi faizi oranına bölünmesi suretiyle bulunur. 

Sanayi siciline kayıtlı imalatçıların imalat faaliyetlerinde kullandıkları yabancı kaynakla
ra ait gider ve maliyet unsurlarına bu bent hükmü uygulanmaz. 

Bu bendin birinci paragrafında yer alan % 25 oranını, % 100'e kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu; bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 26. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 
41 inci madde eklenmiştir. 

"Geçici Madde 41. — Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci maddesine 3946 sayılı 
Kanunla eklenen son fıkra hükmü, 1.1.1993 tarihinden itibaren iktisap edilen mal ve hakların 
elden çıkarılmasından doğan kazançlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önce iktisap edilen 
mal ve haklara Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 3824 sayılı Kanunla de
ğişmeden önceki hükümleri uygulanır." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 27. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci mad
desinin 11 numaralı bendinden sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki 12 ve 13 numaralı bent
ler eklenmiştir. 

"12. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat tekne
si gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konu
su ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları." 

"13. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar 
yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi 
tutan kurumların (Bankalar, sigorta Şirketleri ve Finans Kurumları hariç) Gelir Vergisi Kanu-
nunurr41 inci maddesinin 8 numaralı bendindeki esaslar çerçevesinde hesapladıkları giderler." 

MADDE 28. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 45 inci madde
yi takiben aşağıdaki mükerrer 45 inci madde eklenmiştir. 

"İndirim ve İstisnaların Sınırı 
MÜKERRER MADDE 45. — I. Kurumlar vergisine ilişkin istisna, muafiyet ve kurum 

kazancının tespitinde indirimleri düzenleyen hükümler, ancak bu Kanun, Gelir Vergisi Kanu
nu veVergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiy
le düzenlenir. 
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2. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır. 
MADDE 29. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayilı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçi

ci madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 22. — Kurumlar Vergisi Kanununa bu Kanunla eklenen mükerrer 
45 inci madde hükmünün yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka Kanun
larda yer alan muafiyet, istisna ve indirim hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU ÎLE İLGÎLt DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 30. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 9. — 1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve 
iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, ver
gi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin 
ödenmesinden sorumlu tutabilir. 

2. Fiilî ya da kaydî envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet 
satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belge
siz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır. 

Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal 
ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. 
Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hiz
metlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, alışlarını 
belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarhedilir. Bu tarhiyata kaçakçılık cezası uygulanmaz. 

Ancak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili olarak, vergi incele
me raporuna dayanılarak katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ziyaa uğratılan vergi 
ve buna ilişkin ceza ayrıca alıcılardan aranmaz." 

MADDE 31. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü 
maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer 
tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla ya
pılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimleri ile bunla
rın tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler." 

MADDE 32. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrası
nın 3287 sayılı Kanunla değişik (b) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

"Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin 7 ve 8 numaralı bentleri kapsamında ithal edilen 
ev eşyasının, katma değer vergisi istisnasından yararlanabilmesi için, bu eşyanın naklihane sa
hibine ait olduğunun anlaşılması ve her cinsten bir adet olması şarttır. Muaf olarak ev eşyası 
ithal hakkı Yurtiçi Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarından eşya satın alınarak kullanıl
dığında, bu eşyanın satın alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde dahili ticarete konu edildiği 
tespit edilirse bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi, devreden ve devralandan ayrı ayrı ara
nır ve Gümrük Kanunu uyarınca gümrük vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanır." 
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BEŞtNCt BÖLÜM 

488 SAYILI DAMGA VERGİSÎ KANUNU 
tLE tLGtLt DEĞtŞtKLtK 

MADDE 33. — 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bakanlar Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak Sermaye 
Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen kâğıtların tabi olduğu damga vergisi nispetini "O" 
sıfıra kadar indirmeye, indirilen nispeti kanunî seviyesine kadar çıkarmaya ve bu nispetler da
hilinde kağıtlar itibariyle farklı nispetler tespit etmeye yetkilidir.'' 

ALTINCI BÖLÜM 

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 
tLE tLGtLt DEĞtŞtKLtK 

MADDE 34. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin 
"VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" bölü
münün 16'ncı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tarifenin sonuna aşağıdaki "XI-Finansal 
faaliyet izin belgesi harçları" bölümü eklenmiştir. 

"16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları : 
a) Resmi makamlar tarafından hususi eşhasa verilecek silah taşıma 

müsaade vesikaları (Her yıl için) (1 000 000. TL.) 
b) Bulundurma vesikaları (500 000. TL.)" 
"XI-Fİnansal faaliyet izin belgesi harçları : 
1. Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri : 
a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankala

rın Türkiye'de açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine ilişkin izin bel
geleri (Her yıl için) (500 000 000 TL.) 

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar 
ve açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka ve şube 
için) (500 000 000 TL.) 

c) Bütün Bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere 
açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) (100 000 000 TL.) 

2. özel Finans Kurumları Kuruluş izin belgeleri : 
a) özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (Her yıl için) (500 000 000 TL.) 
b) özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen bel

geler (Her şube için) (100 000 000 TL.) 
3. Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki bel

geleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) (100 000 000 TL.) 
4. Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri (100 000 000 TL.) 
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5. Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri: 
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (100 000 000 TL.) 
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil 

olmak üzere açacaldarı şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) (50 000 000 TL.) 
6. Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri : 
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (100 000 000 TL.) 
b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak 

üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) (50 000 000 TL.) 
7. Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri : 
a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl 

için) (100 000 000 TL.) 
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için dü

zenlenen belgeler (50 000 000 TL.) 
8. Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (250 000 000 TL.) 
9. Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler; 
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her 

yıl için) (100 000 000 TL.) 
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında 

kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri 
yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.) 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili 
izin belgeleri (Her şube için) (50 000 000 TL.)" 

YEDlNCl BÖLÜM 
6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 35. — 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu mad
desinin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o) ve (p) bendleri eklen
miştir. 

"o) Bankaların, yetkili müesseselerin, özel finans kuruluşlarının ve PTT'nin Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan tebliğlere göre 
Merkez Bankasına yapacakları zorunlu, döviz ve efektif devirleri," 

"p) Arbitraj muameleleri ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar." 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 

İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
MADDE 36. — 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 ün

cü maddesinin (b), (d) ve (e) bentleri ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlat

lıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 200 000 000 
lirası (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 400 000 000 lirası)" 
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"d) İvazsız suretle vaki intikallerin 10 000 000 lirası;" 
"e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 

10 000 000 lirası;" 
"(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki 

yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca 
belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 
1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz." 

MADDE 37. — 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Nispetler 
Madde 16. — Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır. 

Matrah 

İlk 50 000 000 lira için 
Sonra gelen 100 000 000 lira için 
Sonra gelen 150 000 000 lira için 
Sonra gelen 200 000 000 lira için 
Sonra gelen 250 000 000 lira için 
Matrahın 750 000 000 lirayı aşan 
bölümü için 

Füruğlar, eşler, ana 
ve baba için (Evlat
lıklarla nesebi sahih 
olmayan çocukların 
Medeni Kanunun 
257 ve 443 üncü 
maddelerine göre 

alacakları miraslar 
bu gruba dahildir.) 
Vergi nispeti yüzde 

4 
7 
ıo 
13 
16 

Kardeşler, büyük 
ana, büyük baba 
ve füruğları için 

Vergi nispeti 
yüzde 

7 
10 
13 
16 
20 

1 ve 2 nci 
gruplar dışın
da kalanlar 

için Vergi nis
peti yüzde 

10 
13 
16 
20 
25 

20 25 30 
Bakanlar Kurulu, yukarıda yer alan matrah dilimlerini topluca 10 katına kadar artırmaya 

yetkilidir. 
Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanan kupon sahiplerine ödenen ikra

miyelerde nispet yüzde 20 olarak uygulanır." 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
3100 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ 

CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN 
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 38. — 6.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Öde
me Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun'a, 3482 sayılı Kanun'la ek
lenen Mükerrer 8'inci maddenin l'inci fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

•"1. Onaylanan modele uygun üretim veya ithalat yapmayan, cihazları satışa sunmadan 
önce Maliye Bakanlığı'nın özel mühürü ile mühürlettirmeyen, servis teşkilatını (satış, bakım-
onarım) kurmayan, satışını yaptığı her cihazın yedek parça da dahil olmak üzere en az 10 yıllık 
bakım ve onarımını sağlayamayan üretici veya ithalatçı kuruluşlar ile süresi içerisinde ödeme 
kaydedici cihazları almayan, cihazları bozan, bozuk cihazları kullanan veya başkalarının kul
lanmasına izin veren mükellefler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar. Bu mükellefler hakkın
da Vergi Usul Kanunu'nun 360'ıncı maddesinde yer alan ceza uygulanır. 

Üretici veya ithalatçı kuruluşlar, Maliye Bakanlığı'nın özel mühürü ile mühürlenen her 
500 cihaz için en az bir eleman bulunduracak şekilde yurt sathına yayılmış bakım ve onarım 
teşkilatlarım kurmak zorundadırlar." 

ONUNCU BÖLÜM 

KALDIRILAN HÜKÜM 

MADDE 39 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin 
VI ncı bölümünün 12 ve 17 nci bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇtCl MADDE 1. — Bu Kanunun 34 üncü maddesi ile Harçlar Kanununa bağlı (8) 
sayılı tarifeye eklenen XI - Finansal faaliyet izin belgesi harçları bölümünde yer alan ve yıllık 
harç kapsamına alınan belgelerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar düzenlenmiş 
bulunanlara ait 1994 yılı kist dönemine ait harçlar tahsil edilmez. 

MADDE 40. — Bu Kanunun; 
1. 2, 4,9,10, 11, 13, 14, 15, 16,20, 21,22,24 ve 25 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu

nun 41 inci maddesine eklenen 7 numaralı bent ve 27 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 15 inci maddesine eklenen 12 numaralı bent 1.1.1995 tarihinde, 

2. 8 inci maddesi, 25 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine ekle
nen 8 numaralı bent ve 27 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 nci maddesine ekle
nen 13 numaralı bent 1.1.1996 tarihinde, 

3. 35 inci maddesi, yayımını izleyen aybaşında, 
4. Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 41.—Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
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