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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 

II. - GELEN KAĞITLAR 

III.-YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. -Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, il genel meclisi üyelerinin sorun
larına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin ce
vabı 

2. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Başbakanın servet beyanna
mesinde yer almadığı halde, ABD'de bulunduğunu belirttiği yüksekokuluna 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı 

3. - Gümüşhane Milletvekili Lütfü Doğan'm, halkımızın Hükümetten ve 
Parlamentodan beklentilerine ilişkin gündem dışı bir konuşması 

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

1. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 12 arkadaşının, Başbakan ile 
yakınlarının yurt içi ve dışındaki mal varlıklarının araştırılması amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 
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Savfa 
2. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve 

yakınlarının mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıy
la, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 510 

3. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı millet
vekillerinin siyasî baskılarla devlet ihalesi aldıkları ya da aracılık ettikleri iddi
alarını araşırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/195) 511 

4. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başbaka
nın mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 512 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 517 

1. - İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun, 
TBMM tatildeyken de çalışmasına ilişkin tezkeresi (3/1469) 517 

2. - (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun, TBMM tatildeyken de çalışmasına devam etmesine ve görev süresinin 
uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1470) 518:519 

V.-ÖNERİLER 513 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 513 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 Haziran 1994 Salı gününden baş
lamak üzere tatile girmesine ilişkin DYP Grubu önerisi 513:517 

2. - Güvenlik Soruşturmasıyla İlgili Kanun Tasarısının, gündemin 31 inci sı
rasına alınmasına ilişkin SHP Grubu önerisi 517 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER - 519 

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 Hizmelerinin Başbakanlığa 
Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sa
yısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 519 

2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 519 

3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 520 

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlara raporları (1/376) (S. Sayısı: 
139) 520 
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Sayfa 
5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 520 

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
sı : 283) 520 

7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyoları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) 520 

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 520 

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) 521 

10. - 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 Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) 521:568 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 569 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 5 6 p 

1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek İlçesi Gökçe-
kent Köyü ile Kazancı Beldesi arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3315) 569 

2. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, K.İ.T.'lerin Yönetim ve De
netim Kurulu Üyelerine ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin yazılı cevabı (7/3599) 569 

3. - Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, TYT Bank'a para yatıran kamu 
bankalarına ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/4334) . „ ' 570:572 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Belediyesince açılan 
ihalelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/4393) 572:573 

5. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi 
üyesinin sağlık sorunu nedeniyle nakline ilişkin sorusu ye Adalet Bakanı Meh
met Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/4614) 574:575 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
Gündemin "Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 
21 inci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan 82, 
23 üncü sırasında bulunan 139, 

, 24 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, 
26 ncı sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 
S. Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili komisyon raporu ile kanun tasarı ve teklifleri 

ve ilgili komisyon raporlarının görüşmelerini, komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından ertelendi. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi 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 Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının (1/641) (S. Sayısı: 659), görüşmelerine devam edildi; 

20 nci maddenin oylanması sırasında yoklama talebinde bulunuldu. Bu istemde bulunanlardan 
Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener, yoklama esnasında Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 
yoklama işlemine son verilerek madde oylandı ve kabul edildi. ' 

Başkanlığın bu uygulaması nedeniyle, Divan üyeleriyle birleşimi yöneten Başkanvekili arasın
da beliren görüş ayrılığı yüzünden oturuma 10 dakika ara verildi. 

21 inci maddenin oylanması sırasında istem üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel Kurul
da toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

23 Haziran 1994 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 23.00'te birleşime son verildi. 
Kamer Genç 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Kadir Bozkurt 
Manisa Sinop 

Kâtipliye , Kâtip Üye 
İlhan Kaya İbrahim Halil Çelik 

İzmir Şanlıurfa 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Işılay Saygın 
İzmir 

' Kâtip Üye 

. — — © — 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
23 . 6 .1994 PERŞEMBE 

Sözlü Soru Önergesi 
1. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet desteğinin kaldırıl

dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.6.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, BM Global Çevre Programı Karadeniz Koor

dinasyon Ünitesi tarafından dağıtılan "Karadenizi Kurtaralım" başlıklı İngilizce katoloğa ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4711) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1994) 

2. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, BM Global Çevre Programı Karadeniz Koor
dinasyon Ünitesi tarafından dağıtılan "Karadenizi Kurtaralım" başlıklı İngilizce katoloğa ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4712) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1994) 

3. -Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, BM Global Çevre Programı Karadeniz Koor
dinasyon Ünitesi tarafından dağıtılan "Karadenizi Kurtaralım" başlıklı İngilizce katoloğa ilişkin 
Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/4713) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1994) 

4. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'iny Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışan danışmala
ra ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4714) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.6.1994) 

5. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, il olması planlanan ilçelerimize ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4715) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1994) 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik toplu konut alanındaki belediyeye ait arsa
ların alış ve satışına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4716) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 21.6.1994) 

7. - Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, ayçiçeği destekleme alımlarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4717) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1994) 

8. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, mal varlığı ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4718) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.6.1994) 

9. -Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, oğlunun askere gitmekten kaçındığı iddialarına iliş
kin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4719) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.6.1994) 

10. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Van Belediye Başkanlığında bazı memurların işi
ne son verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4720) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 22.6.1994) 

11. - Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Ayçiçeğinin destekleme alımları kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yazılı soru önergesi (7/4721) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 22.6.1994) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 12 arkadaşının, Başbakan ile yakınlarının yurt içi 

ve dışındaki mal varlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.6.1994) 

— SU — 
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2. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve yakınlarının mal 
varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.6.1994) 

3. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı milletvekillerinin siyasî 
baskılarla devlet ihalesi aldıkları ya da aracılık ettikleri iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/195) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.1994) 

4. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başbakanın mal varlığı ile 
ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/196) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22.6.1994) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, bazı kamu bankalarının genel müdür odalarının 

tefrişlerine ödenen miktara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesini 22.6.1994 tarihinde geri 
almıştır (7/4407) 

—:—; @—— 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER: Cengiz Üretmen (Manisa), Kadir Bozkurt (Sinop) 

— © — 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üyelerin, 

salonda hazır bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 
(Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır; sırasıyla üç 

değerli üyeye söz vereceğim. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, il genel meclisi üyelerinin sorunlarına ilişkin gündem 

dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 
BAŞKAN — İl genel meclisi üyelerinin sorunlarıyla ilgili olmak üzere, Sayın Seyfi Şahin; bu

yurun. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; il genel meclisi üyeleri -san

ki Parlamento gibi- yerel seçimlerle işbaşına gelen, memleketimizin en ücra köşelerindeki prob
lemleri mahallî idarelere taşıyan seçilmiş kişilerdir. İl genel meclisi üyelerinin kendilerine ait prob
lemleri vardır. Bu insanlar, kendi köylerindeki, kasabalanndaki, kentlerindeki her türlü problemle
rin halli ile bölgelerinde yapılacak yatırımlan ve devletle ilişkileri ayarlarlar. Dolayısıyla, birçok 
masrafa girerler ve mağdur olurlar. 

Demokrasinin gereği olarak, bu kuruluşların devlet tarafından desteklenmesi, bu kişilerin öz
lük haklarının genişletilmesi çalışmalarının yapılması, bilhassa Parlamentomuzun önemli görevle
ri arasındadır. 

Daha önce, 1989 yılındna Konya Milletvekili Haydar Koyuncu tarafından il genel meclisi üye
lerinin özlük haklarının Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına alınmalarıyla ilgili bir girişim yapıl
mış; bu konu Emekli Sandığına sorulmuş, müspet cevap alınmış ve Maliye Bakanlığı da olumlu 
görüş bildirmişti. Ancak, 1991 yılında, o günkü Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından bu ka
nun teklifi veto edilmiş, dolayısıyla il genel meclisi üyelerinin ihtiyaçları karşılanamamıştı. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Başbakan bir kanunu veto edebilir mi? 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) - Şimdi, bu ekonomik yapılanmanın bunalımı içerisinde olduğu

muz bir ülkede, her ferdin kendi sıkıntılarının ve geçim darlığının olduğu bir yerde, il genel mec
lisi üyeleri için biz şu teklifte bulunuyoruz : 

Umarız ki, Türkiye'de bütün vatandaşlarımız sosyal güvenlik haklarına sahip olsunlar. Bunun 
için de, mümkünse, il genel meclisi üyelerine asgarî ücretten maaş bağlanması ve devletin herhan
gi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaları; yolluklarının verilmesi; Türk Hava Yolları ve 
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Devlet Demiryolları biletlerinde yüzde 50 indirim yapılması, mümkünse telefon ücretlerinin yüzde 
50 oranında indirilmesi Parlamento üyelerinde olduğu gibi, bazı hakların verilmesi, Ankara'da bir 
misafirhanenin yapılarak il genel meclisi üyelerine tahsis edilmesi -ancak şu anki ekonomik kriz 
böyle bir imkânı sağlamayabilir- veya hiç olmazsa geçici olarak devlet kuruluşlarının misafirhane
lerinde, personel ücreti mukabilinde yatmalarının sağlanmasını teklif ediyoruz. 

Demokrasinin daha iyi yerleşebilmesi için, il genel meclisi üyelerimizin haklarının korunma
sını talep eder, bütün bu duygularla saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Şahin'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Menteşe; 

buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kay
seri Milletvekili Sayın Seyfı Şahin'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Öncelikle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Bilindiği üzere, il özel idareleriyle ilgili esasları düzenleyen 1913 tarihli kanunda zaman içe
risinde birtakım değişiklikler yapılmış olmasına rağmen, kanun, hali hazırdaki durumu ile günü
müz şartlarına cevap vermekten uzak kalmıştır. Ayrıca, malî gücünde önemli ölçüde gerileme gö
rülen il özel idareleri, artık hiçbir fonksiyonu olmayan bir yerel yönetim birimi durumuna düşmüş
tür. Bu gerçeklerden hareketle, Koalisyon Hükümetimizin göreve başladığı tarihten itibarne, dev
letin yeniden yapılanması programı çerçevesi içinde, yeni ve kapsamlı bir yerel yönetim düzenle
mesine gidilmesi önemli bir ilke olarak kabul edilmiştir. 

Gerek Hükümet, gerekse bakanlık olarak yerel yönetimlere büyük bir önem veriyoruz. Yerel 
demokrasinin gelişmesi yolunda engel olabilecek tüm olumsuzlukların giderilmesi, güçlü il siste
mine destek verecek ve yardımcı olacak şekilde yeni ve sağlam esaslara bağlı bir il özel idaresinin 
oluşturulması, kırsal kesimde yaşam şartlarının iyileştirilmesi, il genel meclislerinin yetkilerinin ar
tırılarak, yerel kaynakların bir bölümünün bunlara tahsis edilmesi temel hedefimizdir. Hepinizin 
yakından bildiği gibi, bu amaçla, Bakanlığımızca yeni il özel idaresi kanun tasarısı taslağı hazırla
narak Başbakalığa sunulmuş; ancak, 50 nci Hükümetin yönetimi üstlenmesi nedeniyle, yeniden de
ğerlendirilmek üzere Bakanlığımıza geri gönderilmiştir. Bahse konu kanun tasarısı taslağı üzerin
deki çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması sağlanacak
tır. 

Tasarı ile, il özel idereleriyle ilgili olarak getirilen birtakım yenilikler ve yapılan değişiklikler 
yanında, il genel meclisi üyelerinin özlük haklarına yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapılmış 
ve durumlarının iyileştirilmesine çalışılmıştır. Ana hatlarıyla belirtmek gerekirse, tasarı ile il enel 
meclisi ve daimî encümen üyelerine tatminkâr bir ücret verilmesi ve geliş-gidiş yol masraflarının 
karşılanması uygun görülmüştür. Bunun için, zamanla yetersiz hale gelen göstergeye bağlı ücret 
hesaplama sistemi değiştirilerek, en yüksek devlet memuru maaşının esas alınması benimsenmiş
tir. Meclis üyelerine sosyal güvenlik hakkı verilmek suretiyle hem gelecekleri güven altına alınmış 
hem de meclis üyeliği cazip bir hale getirilmek istenmiştir. İl daimî encümen üyelerinin ödenekleri 
artırılmış ve toplantılara geliş gidişlerde yolluk verilmesi uygun görülmüştür. İl genel meclisi 
üyelerine, özürleri halinde, her toplantı döneminde 15 günü aşmamak üzere, meclis tarafından üc
retsiz izin verilebilmesi esası getirilmiştir. İl genel meclisi üyelerinin eşleriyle bakmala yükümlü 
oldukları ana, baba ve çocuklarının tedavilerinde Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uy
gulanması öngörülmüştür. 
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Değerli milletvekilleri, ülkemizde yerel yönetimlerin ve bu kavramın önemli bir parçasını 
oluşturan il genel meclislerinin pek çok sorunu olduğunun bilincindeyim ve tüm bu sorunları çöz
mekle görevli ve yükümlü bir bakanlığın başı olarak da, sorunların üstesinden, elbirliğiyle, hep bir
likte geleceğimize içtenlikle inanıyorum. 

Değerli milletvekiline, bu fırsatı verdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum ve Yüce Meclisi, 
tekrar, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

2. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Başbakanın servet beyannamesinde yer almadı
ğı halde, ABD'de bulunduğunu belirttiği yüksekokuluna ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî 
Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in cevabı 

BAŞKAN - Yurt dışında kurulan üniversitelerle ilgili olmak üzere, Edirne Milletvekili Sayın 
Hasan Basri Eler'e gündem dışı söz veriyorum. . 

Sayın Eler, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Eler, süreyi notlarınıza göre ayarlama imkânım olmadığı için, notlarınızı süreye göre 
ayarlamanızı rica ediyorum. 

Buyurun efendim : 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, basınımızın medyanın ve dolayısıyla kamuoyunun gündeminde olan, 
Sayın Başbakanımız Tansu Çiller ve ailesinin mal varlığıyla ilgili konunun dün yapılan açıklama
sını ben yeterli bulmadım. Bu konuyla ilgili olan ve kendilerinin geçmişte bana imzalarıyla sundu
ğu bir yazıda, yüksekokul hakkında -üniversite değilmiş, yüksekokulmuş- bilgi vereceğim. 

Öncelikle şunu ifade ediyorum : Sayın Başbakanın mal bildirimi beyannamesinde bu yük
sekokul geçmiyor; ama, bana 4 Ekim 1993 tarihinde vermiş olduğu yazıda böyle bir yüksekokulu 
olduğunu, ABD'de bu okulu açtığını belirtiyor; bunun Türk ekonomisine, eğitimine katkısını sor
duğumda, bana, ülkemiz ekonomisine katkısı olacağını, öte yandan, Türkiye'yi tanıtmak için de 
büyük faydaları olduğunu, kendi yazılarıyla ifade ediyor. 

Burada iki husus var : Bu okulla ilgili olarak yazılı beyanına mı inanacağız, beyannamesine 
mi inanacağız? Bu konu, beyannamesinde belirtilmiyor; oysaki, yasaya göre, kanuna göre, beyan
namedeki tüm değişikliklerin 30 gün içinde ilgili mercie bildirilmesi gereklidir. Bunu yapmayana, 
ilgili merciin amiri veya bağlı olduğu daire ihtar verir; bu ihtardan sonra yine aynı şekilde bu bil
dirimi yapmamakta ısrar ederse -üç aya kadar- cezaî müeyyide uygulanır. Bu husus, Türkiye Cum
huriyetinin kanunlarında böyle ifade ediliyor. 

Buradan, Sayın Meclis Başkanını göreve davet ediyorum. Sayın Tansu Çiller ek beyanname 
vermemiştir. Bu hususu, altını çizerek söylüyorum ve Meclis Başkanımızı, bu konuda açıklama 
yapmaya davet ediyorum. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Her konuda, bilhassa yargı konusunda, olayların hemen akabinde açıklama yapmayı usul edi
nen Sayın Meclis Başkanımızın, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı Sayın Tansu Çiller hakkındaki 
bu iddialar konusunda kamuoyuna açıklama yapması da bir görevidir; milletvekili olarak buradan 
bunu istemenin benim hakkım olduğuna inanıyorum. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Yat da var, yat... 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, buradaki amaç, Türkiye Cumhuri
yetinin Başbakanına, olmayan bir şeyi yakıştırmak, olmayan bir şeyi onun üstüne atmak değildir. 
Burada önemli olan konu şudur: Sayın Tansu Çiller, sattığı yatı olsun, paralarını dolara çevirmesi 
olsun veya Amerika'da aldığı diğer mal varlıkları olsun, mal varlığındaki her değişiklikte, Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre mal varlığında maaşının 5 misli bir değişiklik olduğunda, 30 gün 
içinde mal beyanını değiştirmesi gerekirken, Sayın Başbakan -kendileri şu anda beni dinlemiyor
lar- bu görevi yapmamıştır. Başta İktidar milletvekilleri olmak üzere, sosyal demokrat olan İktidar 
ortağı tüm arkadaşlarıma durumu duyuruyorum ve ihbar ediyorum. (CHP ve ANAP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetinde binlerce lise mezununun açıkta kaldığı malu-
muzundur. Başbakanımız Sayın Tansu Çiller, basına yaptığı açıklamalarında, tüm lise mezunlarını 
üniversiteye alacağını vaat etmişti; ama, lise mezunu çoğu gencimizin açıkta olduğunu da hepimiz 
biliyoruz. Sayın Başbakan, bu vaadini de yerine getirmedi. 

Bu konuda duyarlı olan Sayın Başbakanımız mademki bütün öğrencilerimizi düşünüyor, o 
halde, niçin Amerika'da üniversite veya yüksekokul açıyor da Türkiye'de açmıyor?! Türkiye'de 
yüksekokul açan değerli müteşebbislerimiz, işadamlarımız var. Bunlar çeşitli okullar açtıkları gibi 
kültür merkezleri de açıyorlar; acaba onların ekonomi bilgisi Sayın Çiller ailesinden daha mı azdır; 
yoksa, Türkiye'de okul açan bu müteşebbisler, Türkiye'yi dışarıda tanıtmak mı istemiyorlar? Hak
lı olarak, aklımıza bu soru geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan mal bildirimi, açıklamalarında, Başbakan Sayın Tansu Çiller ile 
Özer Çiller arasında çelişki vardır. 7 milyon dolarlık olan bu gayrimenkul mal varlığının açıklan
ması sırasında, Sayın Özer Çiller "ABD'de mal sahibi olmak suç değildir..." 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Özer Uçuran Çiller... 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - ...diyor ve aynı zamanda da, bununla ilgili bir konuda, 
Türkiye'de yatırım yapılmaması, Amerika'da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Eler, lütfen toparlayın. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, konuyu şöyle toparlıyorum : Yurt 
dışındaki işçilerimizden, onlara avuç açarak mark istenirken, iç ve dış finans kaynakları Türkiye'de 
yatırım yapmaları için davet edilirken bizim Başbakanımız ve ailesi Amerika'ya yatırım yaparsa 
biz ne diyeceğiz?. Onlar, Türkiye'yi, yatırım yapmak için riskli bölgeler içerisine aldığında, kendi
mizi nasıl savunacağız?! Bu konuları, Sayın Çiller'in, buradan açıklaması gerekir. 

En acı olan konu şudur: Ekonomik savaşın, ikinci kurtuluş savaşı olduğunu iddia ediyor Sayın 
Çiller. Kurtuluş Savaşı Mississipi kıyılarında değil, Sakarya'da başlamıştır; onu da hatırlatmakta 
fayda görüyorum. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu Hükümeti kurtarmak için, soyadı kafiyeli olan, "er" harfleriyle biten milletvekilleri 
aranıyor. Soyadı "er" harfleriyle biten muhalefet milletvekilleri de var. "Ali Dinçer" var "Hasan 
Basri Eler" var. 

Ben, Sayın Çilleri'i kurtarmak için değil ülkemi kurtarmak için hazırım; ama ülkeyi kurtarmak 
için soy ismi "er" li olmak önemli değildir "ar" lı olmak önemlidir. 
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Hepinize saygılarımı sunarım. (CHP ve ANAP sıralarından "bravo" sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Eler, teşekkür ediyorum. (ÇHP ve ANAP sıralarından "Sayın Başbakan ce
vap verecek herhalde" sesleri) 

Sayın Eler'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Ayaz. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. (CHP ve ANAP sıralarından "Ooo" sesleri) 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başbakan cevap versin, millî eğitimle alakası yok. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Bakan, size zor görev vermişler. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Sayın Eler'in, Sayın Başbakanın Amerika'da açtıkları yüksekokulla ilgili soruları konusuna ce
vap vermek üzere huzurunuzdayım. 

Sayın Eler, biraz önce kendilerinin de ifade ettikleri gibi, 4.10.1993 tarihinde yazılı soru öner
gelerine verilmiş olan cevaba istinaden, burada, Sayın Başbakanın Amerika'da bir yüksekokulları 
bulunduğunu ve beyannamede bu okuldan bahsedilmediğini ifade buyurdular. Sayın Eler'in "bu 
üniversiteyi ABD'de açma amacı nedir?" şeklindeki 1 numaralı sorusuna verilen cevapta "bir Türk 
hür teşebbüsü olarak Amerika Birleşik Devletlerinde, turizm alanında uygulamalı eğitim verecek 
yüksekokul açılacaktır. Bütün işlemler iki ülke mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir" denili
yor. 

Şimdi, bu sualin sorulduğu ve cevabın alındığı dönem, Sayın Başbakanımızın Devlet Bakanı 
oldukları dönemdir. Ancak, sonradan, bu okulun açılmasıyla ilgili işlemler yürürken, bu okulu 
müştereken açacakları kişilerle yapmış oldukları müzakerelerde, Sayın Başbakanın, Türkiye'den 
getirilecek öğrencilerle ilgili olarak ve keza yine Türkiye'deki mevzuatla ilgili olarak koymuş ol
dukları bazı şartlar kabul edilmediği için, okulun açılmasından vazgeçilmiştir. 

BEDRETTİN DOGANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Bunları anlatmak size mi düşer! Ame
rika'da okul!.. Millî Eğitim Bakanıyla alakası yok. Ha Tansu Hanım, ha Mary Hanim... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) - Binaenaleyh, şu anda bahsedilen 
okul Amerika'da açılmamıştır. Ancak, Sayın Başbakanımızın beyanlarında gösterilen binada halen 
hizmet yapan bir yüksekokul vardır; bu yüksekokulla kendilerinin herhangi bir ilişkisi bulunma
maktadır. Yani, burada beyan edilen okul, kendileriyle ilgili olan, Sayın Özer Çiller'in kurmakta 
olduğu okulun açılmasından vazgeçilmiş ve şu anda da böyle bir okul, kendileriyle ilgili olan bir 
okul Amerika'da bulunmamaktadır. 

Bu hususu Yüce Meclise arz etmek üzere huzurunuza geldim. 

Saygılar sunuyorum. ~ 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
BEDRETTİN DOGANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Çok yanlış bir görev. Türkiye Cum

huriyeti Millî Eğitim Bakanı böyle bir cevap vermez. Amerika'daki okuldan bize ne yani! 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) - Sana ne yahu!... Dün buradaydın bugün orada! 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Asıl yeri burası. 
BEDRETTİN DOGANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Amerika'daki her okulu savunacak 

mısınız? 
BAŞKAN - Saym Akyürek.... Sayın milletvekilleri... 
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BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Millî Eğitim Bakanıyla ne alakası var?! 
Millî Eğitim Bakanı Türkiye'deki okullarla ilgilidir. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Çıksın kendi cevap versin; kendi özel işini kendi savunsun; Mil
lî Eğitim Bakanını niye çıkarıyor?! 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Oteli de var, ona da Turizm Bakanı cevap versin (!) 

3. - Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan 'in, halkımızın Hükümetten ve Parlamentodan bek
lentilerine ilişkin gündem dışı bir konuşması 

BAŞKAN - Halkımızın, Hükümetten ve Parlamentodan beklentileriyle ilgili olarak, Gümüş
hane Milletvekili Sayın Lütfi Doğan gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; halkımızın Yüce Mecli

simizden ve Hükümetimizden beklentileri hakkında şahsî düşüncelerimi arz etmek üzere gündem 
dışı söz almış bulunuyorum ve bu vesileyle huzurunuzdayım. Sözlerime başlamadan önce, hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepiniz takdir buyurursunuz ki, halkımızın gerek Meclisimizden ve ge
rekse Hükümetimizden beklentileri sayılamayacak kadar çoktur; ancak, iktisadî sıkıntı hissettiği
miz şu günlerde bazı hususları sizlere arz etmek istiyorum. Hemen hepinizin hatırında olan durum 
şudur: Gerek Meclisimizden gerekse Hükümetimizden halkımızın beklentisi, bütün iş ve davranış
larında, icraatlarında adalete ve erdeme sarılmış olmaktır. Böyle olduğunu zaten biz düşünüyor, 
inanıyor ve bunun neticelerini de bütün fertlerimizden, başta Millet Meclisimiz ve Hükümetimiz
den bekliyoruz. Bununla birlikte, birtakım arzu edilmeyen hususların Türkiyemizde cereyan ettiği 
de bir vakıadır. 

Misal olarak arz etmek istiyorum : Geçtiğimiz pazartesi günü, bir İstanbul gazetesinde, güney
doğu illerimizden birisinde valilik makamında, bulunan bir zatın 7.5 milyar değerinde bir makam 
otosu aldığı yazılmıştır. Hükümetin tasarruf tedbirleri aldığı bir sırada, bir valimizin böyle bir icra
atta bulunduğu doğruysa buna üzülmemek elde değil, yanlışsa yine üzülmemek elde değil. Yanlış
sa, üzülmemek niçin elde değil; eğer yanlış ise, masum insanları töhmet altında bırakmak adalete 
de erdeme de yakışmaz. Bunun için, bu hususu yüksek huzurunuzda dile getiriyorum. İnşallah ha
kikat meydana çıkar; ama, hangi şık doğru olursa olsun üzüntü verici olduğunu arz etmek isterim. 

Efendim, izin verirseniz, bu konuyla ilgili ikinci bir husus arz etmek istiyorum : Geçmiş edip
lerimizden merhum Muallim Naci bir eserinde şöyle ifade eder: "Bir insan bir konuşma yaptığın
da veya bir yazı hazırladığında önce onu kendisi tenkit etmelidir, tam tetkik süzgecinden geçirdik
ten sonra, onu ammenin yararına sunmalıdır. O zaman bu konuşmaya veya bu yazı, tenkit bakımın
dan asgarî duruma, yani en az tenkit alma durumuna gelmiş olur; yararı da çok büyük olur" 

Gerek Meclisimizden gerek İktidarımızdan halkımızın beklentileri konusunda arz edeceğim 
husus şudur : Meclisimizin ve üyelerimizin, konuşmalarında, davranışlarında ve icraatlarında hal
kımıza hakikaten örnek olmasıdır. Tabiî, takdire şayan durumlar mevcut; ama, bazen üzücü hadi
selerin Büyük Millet Meclisimizde cereyan ettiğini, maalesef, çok defa müşahade ettiğimiz de bir 
vakıadır. Bunun için büyüklerimizin çok güzel sözleri vardır: "Ya hayır söylemeli, ya sükut etme
li" 

Bir de, birbirimize karşı hitaplarımızda en güzel üslubu seçmiş olmak, halkımızın bizden bek
lentilerinden biridir. 
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Sayın Başkan, bir konuyu daha arz edip sözlerimi toparlayacağım : Geçtiğimiz hafta buradan 
bir kanun tasarısı geçti ve öyle zannediyorumki kanunlaştı; Hükümete kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi verdik. Ondan önce bir kanun tasarısı görüşülüyordu, istikraz mevzuu söz ko
nusu ediliyordu; sonra, bu tasarıyı Hükümet geri çekti. Şahsen bendeniz buna çok memnun oldum. 
Ondan sonra, bir başka kanun görüşülürken, değerli milletvekili arkadaşlarımız tarafından bir öner
ge verildi ve o istikraz kelimesi geçtiğimiz hafta çıkan kanuna eklenmiş oldu. Demek oluyor ki, te
fecilik hakkında, Hükümet, kanun hükmünde bir kararname çıkaracaktır. 

Bendenizin malî mevzularda ihtisasım yok; ancak, buradaki arkadaşlarımın bilgilerinden an
ladığım durum şudur: Türkiye'de tefeciliğe imkân verecek bir kanun veya kanun hükmünde karar
name hazırlanmaktadır. Tefeciliğin topluma felaket getireceği hepinizin bildiği bir husustur. Onun 
için, Hükümetten beklediğim şudur : Şayet, Hükümet, bu konularda ilgili kendisine verilen yetki
yi kullanarak kanun hükmünde kararname getirirken, mutlak surette tefeciliği önlemesi gerekir; 
bunu yaparsa, milletimizin beklediği hizmetleri yerine getirmiş olur ve ümit ediyorum ki, karşılaş
tığımız iktisadî sıkıntıları aşma yolunda, ileriye doğru bir adım daha atmış oluruz. 

Son olarak bir misal arz etmek istiyorum, niçin bu tefecilik yıkıcıdır, memlekete felaket geti
rir: Belki de sizin büyük dedeleriniz, onlardan birisi, buğday ticareti yapıyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
LÜTFİ DOĞAN (Devamla) - İzin verirseniz bağlıyorum. 
.... bir gemi buğday alıyor; diğer şehirde bulunan ve güvendiği şahsa mektup yazıyor, buğda

yı gönderdiğini bildiriyor, "buğday şehrinize çıkıp teslim aldığınız gün satınız" diyor. Karşıdaki şa
hıs, buğdayı teslim aldığı gün başka yerlerden de buğday geldiği için buğdayın fiyatı ucuzdur; bek
letiyor, bir hafta on gün sonra buğdayı satıyor; parasını gönderdiği zaman malın sahibine şöyle bir 
beyanda bulunuyor : "Buğdayın şehrimize geldiği gün buğdayı teslim aldım; satacak idim; fakat, 
başka yerlerden de buğday geldi, buğday ucuzladı; on gün beklettim; başka yerlerden buğday gel
medi, fiyat yükseldi, böylece sattım, kârımız da çok oldu, size gönderiyorum." 

Fakat, malın sahibi tekrar bir mektup yazar ve adamlarıyla, itimat ettiği o şahsa gönderir. Der 
ki "Değerli arkadaşım, mektubunu aldım, parayı da aldım; ama bu meblağı olduğu gibi size gön
deriyorum. Sizden istirhamım şudur: Bu parayı bütünüyle içinde yaşadığınız şehrin yoksullarına 
dağıtacaksınız. Ben kâr da istemiyorum; böylece, bekletmiş olup ihtikâra düştüğünüzden dolayı o 
vebalden de kendim berî olduğumu ifade etmek istiyorum.'"1 

Bu konular çok önemlidir. Bu konuda Millet Meclisimizin de, Hükümetimizin de çok dikkat
li olacağını düşünüyorum. Halkımızın, milletimizin, aziz ve büyük Meclisimizden ve 
Hükümetimizden beklediği budur. İnşallah bunu kemaliyle tecelli ettireceksiniz. 

Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 12 arkadaşının, Başbakan ile yakınlarının yurt içi 

ve dışındaki mal varlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/193) 
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BAŞKAN - Şimdi, Meclis araştırması önergeleri vardır; sırasıyla okutup bilgilerinize sunaca
ğım. 

Buyurun efendim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Sayın Tansu Çiller'in politikaya girdiği günden beri kendisinin ve ailesinin mal var
lığı tartışılır hale gelmiştir. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan olarak devlet hizme
tinde bulunduğu dönem içerisinde, borsa, döviz, tahvil, hazine bonosu, emlakçilik, bankacılık gibi 
ekonomik harekette daima ön plana çıkmış ve hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. 

Sayın Başbakan ve eşinin mal varlıklarının özellikle ekonomiden sorumlu Devlet Bakam ol
duğu dönemde artış gösterdiği, yurt içinde edinilen gayrimenkul kazanımlarınm yanında, özellikle 
ABD'de 7 milyon dolarlık garimenkul sahibi olduğu, Sayın Özer Çiller'in ifadeleriyle de doğru
lanmış bulunmaktadır. Ancak, bu beyanlarda zaman zaman çelişkiler ortaya çıkmaktadır. 

Öte yandan Sayın Başbakan ve eşinin kendi ülkesi dışında, başka bir ülkede yatırım yapması-
da hayli düşündürücü ve üzücü olduğu gibi yerli-yabancı yatırımcıya kötü bir örnek teşkil etmek
tedir. 

Bu nedenlerle, Sayın Başbakanın ve yakınlarının gerek yurt içindeki ve gerekse yurt dışında
ki mal varlıklarının ve kaynaklarının araştırılarak açıklığa kavuşturulması maksadıyla, Anayasanın 
98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 
20.6.1994 

Saygılarımızla. 
Mahmut Orhon (Yozgat) 
Feridun Pehlivan (Bursa) 
Faruk Saydam (Manisa) 
Mustafa Parlak (Rize) 
Süleyman Hatinoğlu (Artvin) 
Mehmet Seven (Bilecik) 
Ersin Taranoğlu (Sakarya) 
Seyit Eyyüpoğlu (Şanlıurfa) 
Şerif Bedirhanoğlu (Van) 
Sadi Pehlivanoğlu (Ordu) 
Muzaffer Arıcı (Denizli) 
Feyzi İşbaşaran (İstanbul) 
Adem Yıldız (Samsun) > 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 
2. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve yakınlarının mal var

lığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/194) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Tansu Çiller ve eşinin Amerika Birleşik Devletlerinde, değeri tam olarak tespit edi

lemeyen, çoğunluğu Tansu Çiller'in bakanlığı döneminde sahip olunan servetlerinin varlığı basma 
yansımıştır. Sayın Başbakanın mal varlığı sürekli tartışma konusu olmaktadır. Bu nedenle, devlet 
yönetiminde yer alan Başbakanın ve yakınlarının bilinen kazançlarıyla açıklanamayan mal varlığı
nın değerinin ve kaynağının tespit edilmesi, gerçeklerin ortaya çıkarılması için, Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımız
la arz ederiz. 

Mehmet Sevigen 
M. Istemihan Talay 
Ali Dinçer 
Hasan Basri Eler 
Hasan Akyol 
Veli Aksoy 
Fuat Çay 
İbrahim Özdiş 
Faik Altun 
Coşkun Gökalp 

(İstanbul) 
(içel) 
(Ankara) 
(Edirne) 
(Bartın) 
(İzmir) 
(Hatay) 
(Adana) 
(Antalya) 
(Kırşehir) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 
3, - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı milletvekillerinin siyasî 

baskılarla devlet ihalesi aldıkları ya da aracılık ettikleri iddialarını araştırmak amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (101195) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçtiğimiz hafta Doğru Yol Partisi Meclis Grubunda yapılan görüşmeler sırasında bir millet
vekili, bazı DYP Milletvekillerinin şirket kurup, devlet ihalesi aldıklarını ve iş takibi yaptıklarını 
açıklamıştır. Bu açıklama, sadece bir iddia veya sadece Doğru Yol Partisi Milletvekilleri ile sınır
lı olsa dahi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî kişiliğine zarar veren ve kamuoyunun bu Yü
ce Müesseseye olan güven duygusunu zedeleyici niteliktedir. 

Bu açıklamada bulunan Sayın Milletvekili tarafından kimlerin iş takibi yaptığını ve devletten 
ihale aldığını kapsayan dosya ve dokümanlar Sayın Başkana, tahkik edilmek üzere takdim edilmiş 
ise de, ne Sayın Başbakan tarafından ve ne de Doğru Yol Partisi Grubunca yapılacak araştırmanın 
objektif olması beklenemez. Kaldı ki, iddia sadece Doğru Yol Partisini ilgilendiren bir olay da 
değildir; doğrudan doğruya devleti ve milleti, dolayısıyla da TBMM'yi ilgilendiren bir boyuttadır. 

Hangi siyasî partiye mensup olursa olsun, bazı milletvekillerinin, hem de şirket kurarak, usul
süz ve siyasî baskılarla devlet ihalesi almalan Türkiye Büyük Millet Meclisini ilgilendirdiği kadar 
bütün milletimizi de o nispette alakadar etmektedir. 

Boyutları bu kadar büyük olan ve sonuçları Yüce Meclisin manevî şahsiyetini de yakınen il
gilendiren bu iddialara Meclisçe el konularak araştırılması bir zaruret haline gelmiştir. 
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İtham edilen milletvekillerinin mensup olduğu parti grubunun kendi kendilerini araştıramaya-
cağı da bir gerçektir. 

Bu sebeplerle, iddia edilen usulsüzlüklerin ve şirket kurmak suretiyle devlet ihalesi alanların 
kimler olduğunun ortaya çıkarılması amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

(Artvin) 

(Ankara) 

(Afyon) 

(Gümüşhane) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Kastamonu) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 

(Eskişehir) 
(İzmir) 
(Manisa) 
(Rize) 
(Manisa) 

(İçel) 
(Bolu) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, şırasında yapılacaktır. 
4. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başbakanın mal varlığı ile 

ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (101196) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son iki yıl içerisinde Başbakan Sayın Tansu Çiller'in yurt dışında almış olduğu gayrimenkul-
ler kamuoyunda huzursuzluğa neden olmuştur. Gerek Sayın Çiller'in gerekse kamuoyunun huzuru 
bakımından ve hakikatin ortaya çıkması için Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 nci 
maddesi uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Süleyman Hatinoğlu 

Hamdi Eriş 

Halil İbrahim Özsoy 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Yusuf Pamuk 

Engin Güner 
Selçuk Maruflu 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Refik Arslan 

Elaattin Elmas 

Şadan Tuzcu 

İsmail Sancak 
Sabri Öztürk 
Hüseyin Aksoy 
Timur Demir 
Faruk Saydam 
Mustafa Parlak 
Ekrem Pakdemirli 
Rüştü Kazım Yücelen 

Avni Akyol 
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Hasan Dikici 

Şaban Bayrak 

İbrahim Halil Çelik 

Ahmet Remzi Hatip 

Ömer Ekinci 

Ahmet Arı kan 

Hüsamettin Korkutata 

Şinasi Yavuz 

İsmail Coşar 

Salih Kapusuz 

Ahmet Dökülmez 

Zeki Ergezen 

Bahattin Elçi 

Mustafa Baş 

Ahmet Feyzi İnceöz 

Abdüllatif Şener 

(Kahramanmaraş) 

(Kayseri) 

(Şanlıurfa) 

(Konya) 

(Ankara) 

(Sivas) 

(Bingöl) 

(Erzurum) 

(Çankırı) 

(Kayseri) 

(Kahramanmaraş) 

(Bitlis) 

(Bayburt) 

(İstanbul) 

(Tokat) 

(Sivas) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüş-
me, sırasında yapılacaktır. 

V. - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 Haziran 1994'Salı gününden başlamak üzere tatile 
girmesine ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, grup önerileri vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.6.1994 tarihinden itibaren tatile girmesini isteyen Doğru 
Yol Partisi Grubu önerisi ile, gündemde sıra değişikliğini isteyen Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun önerileri vardır; ayrı, ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 23 Haziran 1994 Perşembe günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları 
arasında oybirliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

İhsan Saraçlar 

Samsun 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 

Öneri: Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 Haziran 1994 Salı gününden başlamak üzere tatile 
girmesi önerilmiştir. 
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BAŞKAN - Öneri üzerinde söz talebi?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Abdüllatif Şener. 

Öneride imzanız olmadığına göre, aleyhinde konuşacaksınız değil mi efendim? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Evet. 

BAŞKAN - Buyurun. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bildiğimiz gibi, yaz dö
neminin girmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne zaman tatile gireceği konusu, hem 
kamuoyu tarafından, hem basın tarafından yakınen takip edilmektedir ve izlenmektedir. 

Aslına bakarsanız, bir aydır, yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar ve zaman zaman Meclis 
gündemindeki belirlemeler önümüze konulup dikkatlice incelendiğinde, henüz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gündeminde bulunan pek çok konunun burada müzakere edilemeden, görüşüleme
den Meclisin tatile gitmesi gibi bir durumun ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır. 

Böyle bir durumda, kamuoyunun beklediği pek çok kanun teklifi ve tasarısı ile uzun süredir 
görüşülmeyen denetim konuları gündemde sırasını beklerken, özellikle son günlerdeki gelişmeler 
karşısında, siyasî olayların içinde bulunulduğu hassas bir dönemde, hemen yarından sonra Mecli
sin tatile girmesini uygun bulmadığımızı burada ifade etmek istiyorum. 

Bu bakımdan, çalışmalarımızı bir süre daha uzatıp, Meclis gündemindeki beklenen konuların 
tamamlanmasını müteakip, böyle bir hususun gündeme gelmesinin daha makul olabileceği kana
atindeyiz. 

Dolayısıyla, 28 Haziran itibariyle tatil önerisinin Grubumuzca uygun bulunmadığını ifade 
eder, saygılar sunarım. 

(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Anavatan Partisi Grubu adina söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, grup adına değil, kişisel olarak söz verebilirim, buyurun. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi
nin bir önerisi söz konusu. "Meclisi yarından itibaren tatil edelim" diyorlar. Aslında, öneriye göre 
tatil salı gününden itibaren; ama, yarın da görüşmelerimizi yapacağız ve fiilen tatile gireceğiz şek
lindedir. . 

Memleketimizin karşı karşıya bulunduğu fevkalade önemli iç ve dış olaylar vardır. Bu olaylar 
bütün vahametiyle devam ederken Meclisi tatile sokmanın ve bizim, tatil beldelerinde dinlenmemi
zin mantığı yoktur; buna milletvekili olarak hakkımız da yoktur. 

Bakın, arkadaşlar, meclisleri çalıştırmak elbette ki iktidar partilerinin görevidir; ama, biz de 
vatandaşın sesini bu kürsülerden dile getirmeye gayret ediyoruz. (Doğru Yol Partisi sıralarından 
"siz gelmiyorsunuz" sesleri) 

Biz buraya devamlı geliyoruz, muhalefet olarak vazifemizi yapıyoruz; siz Meclisi açamıyor
sunuz. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Kaç kişisiniz?.. 
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MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Eğer "sizden alacağımız takviye ile Meclisi açacağız, 
açmak istiyoruz" diyorsanız, buraya,getirdiğiniz kanunları gelip bizimle görüşmeniz lazım, bizim
le bir konsensüs sağlamanız lazım. Uzlaşma olan kanunlarda, bu Meclis gayet rahat kanun çıkarı
yor; ama, hiç bize danışmadan, hiç sormadan, vatandaşın tepkilerini nazan itibara almadan vergi 
kanunu üstüne vergi kanunu getirirseniz, yetki kanunu üstüne yetki kanunu getirirseniz, elbette ki, 
muhalefetten engelleme göreceksiniz; elbette ki, muhalefetten tenkit göreceksiniz. Yoksa başka bir 
şey mi bekliyorsunuz?.. Demokrasilerde çok sesliliğe, mulalefetin sesine tahammüllü olmak zorun
dasınız. iktidar, her rejimde olur; Saddam rejiminde de vardır, Hitler rejiminde de vardır, Mussoli-
ni rejiminde de vardır; ama, muhalefet, sadece demokrasilerde vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, biz, biraz evvel Sayın Başbakanın Amerika'daki mal varlığı 
hakkında bir araştırma önergesi verdik ve muhtemelen de bunun önümüzdeki salı günü bu Meclis
te görüşülmesi için gayret sarf edeceğiz; siz ise Meclisi tatile sokmak suretiyle, bu önergenin önü
nü tıkıyorsunuz. Kamuoyu, bu konuda henüz zihnindeki sualin cevabını bulmuş değil. Birtakım 
ciddi iddialar var, birtakım yayınlar var. Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı hakkında bu yayınla
rın önünü kesmenin yolu, bunu müzakereye açmak, bu müzakerinin sonucunda araştırmasını yap
mak ve araştırmanın sonucunu kamuoyuna duyurmaktır. 

Eğer siz bu tür araştırmalar verildi diye Meclisi tatile sokarsanız, Meclis, bir gün olur mutla
ka açılır, naslı olsa açılacaktır, bu önergeler o zaman görüşülecektir ve mutlaka da görüşülecektir. 
Bu meselenin peşini bırakacağımızı zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. 

Fevkalade önemli dış olaylar var. Yunanistan ile ilgili ilişkilerimiz fevkalade gergin bir nok
tadadır. Yıllardan beri unuttuğu, telaffuz etmediği 12 mil meselesini tekrar gündeme getirmiştir. Si
lahlı Kuvvetlerimizin son tatbikatını taciz edici davranışlar içerisine girmiştir. Kıbrıs'ta önemli ge
lişmeler var, Bosna-Hersek'e birlik gönderdik, ne olacağı belli değil henüz orada. Bu gibi durum
larda, şimdi, siz, bu tür önemli dış meseleler varken, "Meclisi tatil edelim; gidelim, yazlıklarda din
lenelim" diyorsanız, biz bu işe karşıyız. 

Anavatan Partisi olarak önergenin aleyhinde oy vereceğimizi zabıtlara geçiriyor, bu duygu ve 
düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Keçeciler, teşekkür ediyorum. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, lehinde yok mu? 

BAŞKAN - Sayın Balyalı, arzu ederseniz... - • 

M. İSTEMlHAN TALAY (içel) - Sayın Başkan, aleyhinde... 
BAŞKAN - Sayın Talay, aleyhinde iki sayın üye konuştu, size söz verme imkânım maalesef 

yok. 
M. İSTEMlHAN TALAY (içel) - Ben daha önce söz istemiştim... 
BAŞKAN - Sayın Saraçlar, zatı âliniz mi geldiniz efendim? 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Zatı âliniz beni davet etmediniz mi efendim? 
BAŞKAN - Ben, Sayın Balyalı konuşacak zannettim. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Sayın Balyalı'yı çok seviyorsunuz herhalde. (Gülüşmeler) 
BAŞKAN - Çok severim efendim, sizi de çok severim de... 
Sizin söz talebinizi görmedim. Sayın Talay ile konuşurken kürsüye geldiğiniz için fark et

medim. 
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Lehinde olmak üzere, buyurun efendim. 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, esasında, bu, bir tatil değil. Allah, Türkiye Büyük Millet Meclisini tati
le uğramaktan korusun. 

ALÎ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Amin. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Bu, bugünden ya da yarından itibaren de değil; haziran ayı 

sonundan, yani, salı gününden itibarendir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Fiilen yarın. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Cumartesi ve pazar günleri çalışma olmadığına göre ya

rından itibaren tatile girilmiş oluyor. 
İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Çok değerli milletvekili arkadaşlarımın görevi, sadece Tür

kiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında değil, aynı zamanda bütün vatan sathındadır. Bu itibarla, 
kendilerinin, seçmenleriyle olan ilişkilerine, görevlerini rahatça yerine getirmelerine imkân verme
miz gerekmektedir. Üstelik, önümüzde seçimler de vardır. Bu seçimlerde de milletvekili arkadaş
larımıza verilmiş görevler vardır. 

Bu arada bir iki noktaya değinmek istiyorum; Tabiî, takdir Yüce Meclisindir. Biz, bunu, bir 
tatil hevesliliği içinde değil, Mecliste müşahade ettiğimiz tablo dolayısıyla getirmiş bulunmaktayız. 
Esasen, çok değerli Refah Partili arkadaşlarımız fiilen tatile geçmiş bulunuyorlar, kaç kişi oldukla
rını birlikte izliyoruz. Sayın Anavatan Partili arkadaşlarımız da onlardan aşağı kalmıyorlar, şu an
da burada kaç kişiler, sayabilirsiniz... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Siz kendinize bakın. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) - Siz kendi Grubunuzun sayısına bakın. 

İHSAN SARAÇLAR (Devamla) - Bu itibarla, bu meseleleri, lütfen, kamuoyuna bir selam 
gönderme ve kamuoyunda bir provakasyon yaratma istidadı haline getirmeyelim. İçimizdekini bu
rada söyleyelim. Sizin tabirinizle, tefekkürümüz ne ise, tckellümatımız da o olsun; içimiz dışımıza 
benzesin. 

Takdir sizindir. Saygılarımızı sunuyorum efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Saraçlar, teşekkür ediyorum. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başka, müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Şener. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, Sayın Saraçlar, Refah Partisi Grubu olarak 

fiilen tatile girdiğimizi söylediler, burada bir sataşma görüyorum... 

BAŞKAN - Efendim, bir grubun kendini tatile sokması teknik anlamda mümkün değildir. Sa
yın Saraçlar öyle demiş olsa bile, Refah Partisi Grubunun veya herhangi bir grubun tatile girmiş ol
duğu kabullenilemez. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Bir noktayı açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN - Yerinizden buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Mecliste hazır olduğumuzu ve yaptığımız muhalefetle, gay

retle, eğrilerini düzelttiğimizi, doğrularını desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. (RP sıralarından 
"bravo" sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. - Güvenlik Soruşturmasıyla İlgili Kanun Tasarısının, gündemin 31 inci sırasına alınması
na ilikin SHP Grubu önerisi 

BAvŞKAN - İkinci öneriyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 23.6.1994 Perşembe günü yaptığı toplantıda, Siyasî Parti Grupları arasın

da oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi ge
reğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Nihat Matkap 

SHP Grubu Başkanvekili 
Öneri : 22.6.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 693 sıra sayılı 

Güvenlik Soruşturmasıyla İlgili Kanun Tasarısının, gündemin, 'Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 31 inci sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneri üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, öneri kabul edilmedi. Yeniden sayar mısınız? 
BAŞKAN - Efendim müsaade buyurun... 
İLHAN KAYA (İzmir) - DYP Grubu oy vermedi Sayın Başkan, yeniden oylar mısınız... Say

madınız. „ 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Kabul edildi Sayın Başkan. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... Müsaade buyurun... Saydım efendim... 
İLHAN KAYA (İzmir) - Efendim, DYP Grubu oy vermedi... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri... Sayın Kaya... 
Sayın Kaya, sizi şöyle alayım... Cengiz Beyle... (Gülüşmeler) 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Oylama iyi anlaşılmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Başkanlık anladı; zabıtlara da geçti efendim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun, TBMM tatildeyken de 

çalışmasına ilişkin tezkeresi (3/1469) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Türki

ye Büyük Millet Meclisi tatildeyken de çalışabilmesi yönünde bir tezkeresi vardır; okutup, oy
larınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzun 9.6.1994 tarihli 14 üncü toplantısında, Komisyonumuza yapılan muhtelif 

başvuruların değerlendirilmesi, tatil süresince çalışmaların aksatılmaması ve incelenip görüşülmeyi 
bekleyen konuların önemine binaen, Komisyonumuzun tatil sırasında çalışması hususunun Yüce 
Makamınıza sunulması kararı alınmıştır. 
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Millet Meclisi İçtüzüğünün 26 ncı maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Yüce Makamları
na saygı ile arz olunur. 

: Sabri Yavuz 
- Kırşehir 

Komisyon Başkanı 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun tatil süresi içinde çalışabilmesi husu

sundaki tezkeresini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. - (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun, TBMM 

tatildeyken de çalışmasına devam etmesine ve görev silresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi 
(3/1470) 

BAŞKAN - (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, Meclisin tatilde bulun
duğu sürede çalışabilmesi için süre uzatımına dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depolarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi ve 
üretici birliklerine ait depolarda geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiistimalleri or
taya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek amacıyla Genel Kurulun 14.1.1992 tarihli 25 
inci Birleşiminde kurulan (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonumuzca, İçtüzüğün 26 
ncı maddesine göre, Meclisin tatil ve ara vermesi sırasinda da çalışma yapabilmesi ve görev süre
sinin uzatılmasına karar verilmiştir. 

Meclisin tatil ve ara vermesi sırasında da çalışma yapabilmesi ve Komisyonun görev süresi
nin 22.7.1994 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mahmut Öztürk 

Aksaray 
Komisyon Başkanı 

İLHAN KAYA (İzmir) - Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Karar yetersayısı talebini dikkate alacağım. 
Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maalesef, karar yeter

sayısı yoktur. 
Saat 16.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.20 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.45 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Kadir Bozkurt (Sinop) 

- © • • — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. - (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun, TBMM 

tatildeyken de çalışmasına devam etmesine ve görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi 
(3/1470) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri (10/4) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunca gön
derilen tezkerenin oylamasını yapıyorken, karar yetersayısı talebinde bulunulmuş ve karar yetersa
yısı olmadığından, birleşime ara verilmişti. 

Tezkereyi tekrar oylayacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 
Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tezkere kabul edilmiş

tir. • 
Sayın milletvekilleri, günemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

işler" kısmına geçiyoruz. 
Önce, mutaden, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı 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 Hizmelerinin Baş
bakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret 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 Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Müzakere 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 İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
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3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve,İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları Raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonlaro raporları (11376) (S. Sayısı: 139) 

BAŞKAN - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlaro Raporlarının görüşmelerine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 
5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

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

nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlaya
cağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 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 Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
porunun görüşmelerine, başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
7. -İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyoları raporları (1/553) (S. Sa
yısı : 391) 

BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyoları raporlarının gö
rüşmelerine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere 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) . 
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BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
nun görüşmelerine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir. 
9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 

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

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakere ertelenmiştir 
10. - 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 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Ka
nunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İn
tikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon bilişare hazır olduğunu ifade etti. 
Sayın Hükümet de hazır. 
Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Değerli milletvekilleri, dünkü birleşimde tasarının 21 inci maddesi üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştı. 
Şimdi, 21 inci maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22.-4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda 376 ncı maddeden sonra 

gelmek üzere 205 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddenin birinci fıkrası ile 3239"sayılı Kanu
nun 33 üncü maddesi ile eklenen Ek 11 inci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"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 dairesin
de mükellefler veya cezaya muhatap olanlarla aşağıda yazılı hususlarda uzlaşabilir. Ancak, 
kaçakçılık suçu cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza uzlaşma mevzuu yapılamaz." 

(1) 659 S. Sayılı Basmayan 17.6.1994 tarihli 119 uncu Birleşim tutanağına eklidir. 
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"Ek Madde 1 1 . - Maliye Bakanlığı; vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergilerle kesi
lecek cezalarda tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir. Ancak, inceleme sonucunda ka
çakçılık cezalı tarhiyat yapılmasını gerektiren tespitler nedeniyle salınacak vergi ve kesilecek ka
çakçılık suçu cezası tarhiyat öncesi uzlaşma mevzuu yapılamaz." 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Komisyondan bir hususu sormak istiyorum : Bu fıkraların başın
da, "Ek Madde 1" ve "Ek Madde 11" ifadeleri var; bunlar, isabetli mi, değil mi? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Onlar, isabetsiz 
olmuş efendim... 

BAŞKAN - Maddedeki "Ek Madde 1" ve "Ek Madde 11" ifadelerini çıkarıyoruz. 

Bu iki ifadeyi çıkardıktan sonra, maddenin kalan kısmı üzerinde müzakere açıyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ertekin; buyurun efendim. 

Sayın Ertekin, süreniz 10 dakika efendim. 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 22 nci maddesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini belirtmek üzere söz aldım. Bu vesileyle, heyetinizi selamlıyorum. 

Madde 22, uzlaşmayla ilgili. Bir taraftan, vergi yasalarını, cezaları ağırlaştırarak çıkarıyoruz; 
arkasından da uzlaşmayı getiriyoruz... Her şeyde olduğu gibi, gayet normal (!) 

Dünkü görüşmelerde de belirttiğim gibi, vatandaşlarımız, esnafımız, bu kadar ağır ekonomik 
koşullar altında, vergilerini ödeyemez duruma, zaten geldiler; onu, hepimiz biliyoruz; ama, iktidar 
mensubu arkadaşlarımı, hâlâ, bu sıkıntının farkında değiller gibi geliyor bana. Esnaf, artık o kadar 
kötü bir duruma düştü ki -öyle görüyorum- madde 22'deki uzlaşma formülü de esnafımız için ye
terli olmayacak. 

Değerli arkadaşlarım, çıkardığımız yasalar, nedense, hep küçük esnafın üzerine uygulanabile
cek yasalar oluyor. Vergi mevzuatında da, denetlemelerde de, her zaman, küçük esnaf yanıyor. Ma
liyenin yaptığı hangi denetlemede büyük esnafa, şirketlere ve holdinglere ceza yazıldığını gördü
nüz?.. Ne zaman Anadolu'da vergi denetimi olsa, küçük esnafın üzerine gidilir, onların defterleri 
istenir; onların defterleri zaten istendi mi, defter Maliyeye gitti mi, ceza yazılmadan geçilmez, mu
hakkak bir yerinde bir şeyler bulunur ve ceza yazılır. 

Şimdi, söylemek istiyorum; zaten normal vergilerini ödeyemez duruma gelmiş olan bu esna
fın bu kadar sıkıştırılması, netice itibaryle, esnafın işyerini kapatmasına sebep oluyor. 

"Ülke, ekonomik sıkıntı içindedir" dedik. Bunu, sadece esnaf kesimi değil, her kesim yaşıyor. 
Bugün, önümüzdeki ayın 15'inde, acaba memur maaşını alabilecek midir, alamayacak mıdır; bunu 
da bilemiyorum. Bırakınız memurun temmuz ayında alacağı artışı, maaşını alabilecek mi; o, meç
hul. İşçi arkadaşlarımız da aynı şekilde. İşçilerimiz, toplusözleşmelerden hak ettikleri enflasyon ar
tışını alamıyorlar. Bugün, elime bir faks geldi; faksta, Kütahya Azot Saayiindeki işçilerimiz, ücret 
zamlanndan, üçüncü dilim enflasyon farkı olarak alacakları parayı hâlâ alamamışlar, bu nedenle di
renişe geçmişler. Şimdi Hükümete sormak gerekir : Acaba, bu. kanunları çıkararak, artık ücretini 
ödeyemeyecek, vergisini ödeyemeyecek esnafı daha da sıkıştırarak mı bu işçilerimizin maaş fark
larım ödeyeceğiz? 

Önümüzdeki yıl sonunda tüm toplusözleşmelerden işçi arkadaşlarınızın alacakları bu enflas
yon farklarını, Hükümetin bir kanadı ödeyeceğim diyor, bir kanadı ödemeyeceğim diyor. Ki, işte 
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örneğin bir tanesi burada şimdi. Çoğu sözleşme yapan işyerlerinde üçüncü dilim olan enflasyon 
farkını alan işçilerimizin yanında, bugün, TÜGSAŞ işçileri, bu enflasyon farkını alabilmek için di
renişe geçmişler; her tarafta direniş var. Esasında bu madde, kanunun bir uzlaşma maddesi. Ben şu
nu söylemek istiyorum : Acaba Hükümet, milletle bir uzlaşsa nasıl olur? Böyle, sadece uzlaşmayı 
kanun metnine getirerek, vergi cezası kesildikten sonra, oradaki vergi cezasını pazarlık yapıp uzla
şarak değil, bu kanunları getirirken, daha önce, bu kanunları alâkadar eden kesimlerle görüşüp bun
ları buraya getirsek de, böyle uzlaşma maddelerine imkân bırakmasak, fırsat vcrmesek... 

Değerli arkadaşlarım, bir tarafta vergi kanunları çıkarılıyor, öbür tarafta, ükede fevkalâde bir 
israf yaşanıyor ve vergilerden, çıkardığımız vergi kanularından geri adım atılıyor. Dün Sayın Baş
bakan, otomotiv sanayicileriyle, işverenleriyle yaptığı toplantıda, "KDV'deki oranlan biz düşüre
lim, siz de şu kadar fiyatlardan düşürün" diyor. Arkasından, "oradaki işçi çıkışını birazcak önlemiş 
olalım" diye öneride bulunuyor. 1993 Aralık ayında çıkarılan "paket" diye getirdiğiniz o vergi ya
saları görüşülürken, vergiler artırılırken, Anamuhalefet partisi olarak, bu vergilerin bu kadar artı
rılmasının vergi gelirlerinde hiçbir etkinliği olmayacağını, daha çok vergi ziyama sebep olacağını 
belirtmiştik. Bugün, işte, aradan geçen altı ay zarfında, haklı olduğumuzun göstergeleri açıkça or
taya çıktı. Yani, mademki biz vergi yasalaranı yapıyoruz, arkasından da geri adım atabiliyoruz, o 
zaman burada niye uğraşıyoruz? 

1993 yılında çıkardığımız, gazetelerde boy boy ilanlar vererek "vergi reformu yapmak zorun
dayız, bu kanunları çıkaramazsak ülke batar" dediğiniz o yasa görüşmelerinde -çok iyi hatırlıyo
rum- gerek İktidarın büyük kanadı, gerekse SHP Genel Başkanı, çıktıkları seçim gezilerinde, "işte 
biz böyle partileriz ki, seçim esnasında bile böyle memleketin âli menfaatlarını gözeten kanunları 
yapabiliyoruz" demişlerdi. Ancak, arkasından hep beraber müşahede ettik; birazcık baskı geldi İs
tanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, vergi kanunlarında bunlar uygulanacaktır denilen o vergi ka
nunlarından hep geri adım atıldı; İstanbul'daki, Ankara'daki taksici esnafın götürü usule sokulma
sıyla alakalı tüm vergi kanunlarında çıkardığımız maddelerin, geri adım atılarak, uygulanmaları ile
ri bir tarihe atıldı. Şimdi, böyle bir yere varmak mümkün değil. Kanun ya uygulanır ya uygulan
maz. Madem çıkarıyoruz, çıkardığımız kanunlari uygulayalım veya çıkarmayalım veyahut da esa
sı, ülkedeki bu kesimleri ilgilendiriyorsa, onlarla konsensüse varıp bu kanunları çıkaralım, yoksa, 
uzlaşma diye bir şey olmayınca da kanunlar yürümüyor, yürümeyen kanun da hiçbir işe yaramıyor, 
ondan sonra da milletin nazarında devlet olarak, Hükümet olarak küçük düşüyoruz. Vergi afları da 
aynı şekilde. Kanun çıkarıyoruz, cezaları artırıyoruz, ödenmiyor, arkasından vergi afları geliyor. 
Böyle bir yere varmak mümkün değil. Vergi kanunları olsun, diğer kanunlar olsun, uygulanabilir 
olmalı. Bunlardan geri adım atıldığı takdirde, bu kanunların uygulanma alanları olmadığı sürece, 
insanlarımızın güveni sarsılıyor, neticede, "mademki bu böyle oluyor, biz de vergi kaçıralım, biz 
de şunu yapalım, biz de bunu yapalım" noktasına geliniyor. 

Ülkedeki hadise şu anda böyle. Zaten esnafımız, işçimiz, memurumuz, bütün kesimler sıkıntı 
içerisinde. Bu sıkıntı devam ederken, hâlâ, daha bunların üzerine gitmekle, esnafın üzerine gitmek
le, vergi cezalarını artırmakla, arkasından uzlaşmayla alakalı maddelerde de birazcık değişiklik 
yapmakla, kanun çıkarmakla, milletin gündemini değiştirmemiz mümkün değil; çünkü, hayatın, 
bugünkü Türkiye'nin gerçekleri içerisinde yaşayan insanlar onlar. Bugün evindeki çoluğuna 
çocuğuna rızkını götüremeyen, aldığı maaşla geçinemeyen memur, işten çıkarılmış işçi, dükkânına 
kilit vurmak zorunda kalan esnaf, verilen taban fiyatlarla, topraktan elde ettiği mahsulünün değerini 
alamayan köylü, fevkalade sıkıntı içerisinde. Biz bunları bırakıyoruz, daha hâlâ üstüne üstüne 
gidiyoruz... 
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Bu düzenlemeleri getirelim, alınabilir vergileri ortaya koyalım, insanların ödeyemeyeceği öl
çülerde vergi koyarsanız, yarın, bu ödenmeyen vergiler dolayısıyla, bu esnafımızın üzerine haciz 
salmak zorunda kalırsınız. Ondan sonra da, Amerika'da olduğu gibi, -hacizden alınma modeli çok 
uygulanıyor; çünkü Sayın Başbakanımız tarafından Ameraki'daki villalarını, işyerlerini, oraya ya
tırılan yatırımları hep haciz kanalıyla halletmiş- herhalde Türkiye'de de haciz işlemleri devam 
ederse, Başbakanınla gibi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sizin gibi bir beyefendiye yakışmıyor bu üslup. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

M. RAUF ERTEKlN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Benim söylemek istediğim; vergiyle bir yere varmak mümkün değil. Vergi, bir devletin, bir 
milletin almak zornda olduğu temel ilkelerden bir tanesidir; ama, bunun alınabilir olması lazım. 
Yoksa, millet sıkıntı içerisindeyken, siz hâlâ vergi salarsanız; memurun, işçinin maaşlarını bu ver
gilerle değil, millletin malını satarak ödeme yoluna giderseniz ki, bugünlerde de böyle oluyor. O 
bakımdan, "biraz daha dikkatli davranmamız lazımdır" diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun efendim. (RP sıralarından al
kışlar) < l 

RP GRUBU ADINA AHMET REMZl HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; önü
müzdeki tasarının 22 nci maddesi üzerinde Refah Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurları
nızdayım; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Bu ek 11 ve ek 1 inci maddelerde yapılan değişiklikle; kaçakçılık suçu cezası kesilen tarhiya-
ta ilişkin vergi ve ceza, vergi incelemeleri sırasında kaçakçılık suçu cezası kesilmesini gerektiren 
fiillerin tespitini müteakip, salınacak vergi ve kesilecek kaçakçılık suçu cezası; gerek tarhiyat son
rası gerekse tarhiyat öncesi uzlaşma mevzuundan çıkarılmaktadır. 

Demek ki, bundan önceki dönemde, yani şu anda cari olan mevzuata göre, bunlar uzlaşma ko
nusu olabilmekteydi. Şimdi, biz bu kanun tasarısında önümüze getirilen değişiklikle; kaçakçılık su
çu cezası, mühnasıran müklellefin kasıtlı olarak vergi kaçırması fiiline bağlanmakta olduğundan -
yukarıdaki maddelerle- yalnızca bulunan matrah farklarının belli hadleri aşması nedeniyle kaçak
çılık suçu cezası kesilmesi uygulamasına son veriliyor, 344 üncü maddede yapılan bu değişikliğe 
paralel olarak; kaçakçılık suçu cezası kesilmesini gerektiren fiillere bağlı vergi ve cezalar tarhiyat 
sonrası ve öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılıyor. 

Kaçakçılık suçuna taraftar değiliz. Kaçakçılığa tevessül eden kimselere cezası verilmeli; yal
nız, burada düzenlendiği şekilde, bu, bir zulüm mekanizması olmamalıdır. 

19 uncu madde kaçakçılığa teşebbüs suçunun tarifini yapıyor; 20 nci maddede ise, üst üste şid
detli bir şekilde cezalandırma görüyoruz. Evvela, vergi cezalarını alıyoruz, "sen şu kadar vergi öde
yecektin, ödemedin; ver o vergiyi" diyoruz; artı, "cezalarını da yer" diyoruz; artı -artırarak- altı ay
dan üç yıla kadar hapis cezası veriyoruz; artı, "sen kendi meslek ve sanatını şu kadar müddet icra 
edemezsin" diye de onun müessesesini kapatıyoruz; yani, ocağına incir ağacı dikiyoruz; bu şekil
de, değil bir daha vergi mükellefi olmak, onu, maişetini temin edecek bir güçten mahrum ediyoruz. 
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Kaçakçılığa teşebbüste ise hapis cezasını şiddetlendiriyoruz; bir ay iken, üç aydan bir yıla ka
dara çıkarıyoruz ve ondan sonra da, lütfen para cezasına çevirerek getirdiğimiz ölçüyle, bugünkü 
asgarî ücret dikkate alındığında, 110 milyon lira ceza veriyoruz; yarın, Asgarî Ücret Tespit Komis
yonu bunu bir misline çıkarırsa, bu sefer kaçakçılığa teşebbüs cezasından dolayı verilen hapis ce
zasını, 150 milyon lira para cezasına çeviriyoruz. 

Şimdi, burada, uzlaşmaya son veren bir düzenleme getirerek, "mademki sen bu suçu işledin, 
öyleyse -eskiden uzlaşma imkânın vardı- uzlaşma imkânını da kaldırıyoruz" diyoruz. Belki, hasbel 
beşeriye, bu mükellefin üzerine giden vergi kontrol memurları hata yapmış olabilirler veya mükel
lef kendisini iyi koruyamamış olabilir. Onun için, bu uzlaşma kapısının kapatılmasını, vatnadaşlık 
hukukuna, insan haklarına pek uygun görmüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, esasen, bu tasarının gerekçesinde öyle şeyler kullanılıyor ki, biz, bu 
gerekçelerin, sırf tasarıyı takdim etmek, onun içeriğini kamufle etmek maksadıyla yazıldığı kana
atine varıyoruz. 

"Çağdaş vergi sistemi getirmişiz, onu uyguluyoruz ve bunun da en önemli özelliği, ekonomi
ye yön verebilmesidir" deniyor. Şimdiye kadar yaptığımız düzenlemelerde görüyoruz ki, ekonomi
ye yön verme diye bir şey yok; cezaları artırıyoruz -kıyıda köşede olmuş birtakım hataları dikkate 
alarak- daha fazla vergi almak için, amortismanları kısıyoruz, süreleri daraltıyoruz; yani sinekten 
yağ çıkarma metoduyla,mükelleften daha fazla vergi nasıl alabiliriz diye, yeni vergi ismi getirme-
sek bile, alınanları artırmaya çalışıyoruz ki, bu, ekonomiye yön verme değil, ekonominin canlı fert
leri olan insanlara, müteşebbislere, kazananlara ortak olma manasını kazanıyor. 

"Çağdaş vergi sisteminin adil olamıs gerekir" diyoruz; adaleti sadece, hüsnüniyetle gelmiş, 
kendisini vergi dairelerine teslim etmiş, beyannamesini vermiş olan mükelleflere yüklüyoruz. Mü
kellef, beyannamesini vermiş; ama, ondan sonraki kısmını yapmamış; derhal kendisine ağır bir ce
za veriyoruz. Dünkü görüşmeler sırasında, tahrire dayalı vergilerle gördüğümüz gibi, mükellef eğer 
bir hata yapmışsa, cezayı yüzde 50'ye çıkarıyoruz. Halbuki, yüzde 20'lik bir mevcut var, ayrıca 
kendisine bir yüzde 50'lik daha ağır bir ceza getiriyoruz; ama, yukarıda, hiç vergi vermeyen, hatta 
bizim mevcut kanunlarımızla vergi dışı bırakılmasına özen gösterilmiş olan, çok kazanandan çok 
vergi alma prensibini de çiğneyerek, onlardan hâlâ vergi almaktan kaçınıyoruz; ama, sade vatanda
şın, sade vergi mükellefinin, devamlı, üzerine üzerine gidiyoruz. 

Esasen, bu iki hususun adil olma, ekonomiye yön verme konularının dışında, bir de "çağdaş 
vergicilik, beklenen gelirin sağlanmasıdır" deniyor. 

Şimdi, meselenin Türkçesi bu. Bu kanun niye çıkarılıyor?.. Bütçede muazzam bir açık var da 
onun için. Bu açık niye var?.. Yatırımlardan dolayı mı? Hayır. Sosyal hizmetlerden dolayı mı? Ha
yır. Eğitimden dolayı mı? Hayır. Savunma harcamalarından dolayı mı? Hayır. Bu açık, sadece, ho
vardaca yapılan borçlanmalar karşılığında meydana gelmiş olan faizlerin ödenebilmesi içindir. Ne 
kadar faiz borcu ödenecekse, o kadar vergi salınıyor. , 

İşte, bu İktidar, bu tarzda sabıka sahibi olan bir iktidardır. Bu Hükümet işbaşınagelir gelmez 
-Sayın Demirci Başbakanken- hemen bir düzenleme yapılarak "Matrah Artırımı" diye bir kanun 
çıkarılmıştı. Bu kanunla, geriye doğru, dört sene evveline kadarki beyannemcler hiçe sayılmış ve 
"getirin defterlerinizi inceleyelim; eğer, defterlerinizi incelememi istemiyorsanız, dört sene ev
veline kadar vermiş olduğunuz beyannamelerinizdeki matrahı artırın, artırdığınız kadar vergi 
ödeyin, ben de defterlerinizi kontrol etmeyeyim" denmiş; bunun üzerine bütün vergi mükellefleri, 
yeniden, dört sene için vergilendirilmiştir. Buna mukabil, aynı kanun içerisinde, devlete vergisini 
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vermeyen yüzsüzlerin, bu vergi borçlan affcdilmiştir. Hani neredeydi adil bir vergi düzeni? Demek 
ki, sizin "çağdaş düzen" dediğiniz, sadece vergi artırımıdır. Şimdi, Tansu Çiller Hükümetinin bun
dan evvel getirdiği vergi paketinde ne var?.; Tutuyorsunuz, ek vergiler getiriyorsunuz. Yani, vatan
daş normal vergilerini ödeyecek; ama, siz bunlara ilaveten net aktif vergisi alacaksınız, ekonomik 
denge vergisi alacaksınız. Bunu kimden alacaksınız?.. Sade mükelleften alıyorsunuz, bir de "10 
milyon liradan aşağı vergi ödenmesini istemem" diyorsunuz. Mükellef ise "yahu, ben ziyan ediyo
rum, kazanamıyorum, işyerimi kapatacağım" diyor; ama siz, "hayır, madem ki senin dükkânın 
açık, asgarî 10 milyon lira ekonomik denge vergisi vereceksiniz" diyorsunuz... 

Muhterem kardeşlerim, işte bu İktidar, bugün beşinci vergi paketini getirmiş ve bu Mecliste 
ekseriyeti sağlayamadığı* görüşme nisabı temin edemediği halde, burada 150 kişiyle bu kanunu çı
karmaya çalışmaktadır. Yani, bir kasıt var. Bu millete vereceksiniz ki alacaksınız, vermeden alma
nız mümkün değil. Son ikibuçuk, üç sene zarfında millete ne verdiniz? Enflasyon yüzde 117'ye 
çıktı. Yani, vatandaşın cebindeki para, artık eksi bir değer almaya başladı. Çeşitli vergi kanunları 
getirdiniz -bu beşicni vergi kanunu- enflasyon almış başını giderken, bu sene içerisinde iki defa üst 
üste devalüasyon yaptınız; 15 lira civarında olan doları 40 liraya çıkarttınız. Bugün ise, suni tedbir
lerle, faizleri yüksek tutmak pahasına, doları sabit tutmaya çalışıyorsunuz. Faizleri yüksek tutarken 
de, eksik kalan paraları temin etmek için tutup, yeni vergiler getiriyorsunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Öyleyse, buradaki düzenlemeler zahiren masum da ol
sa, temelinde milleti ezmek kastı olduğu için, millete yeni iş imkânları bulacak, yatırımların önün
deki engelleri ve formaliteleri kaldıracak, her türlü sıkıntıyı bertaraf edecek tedbirler getirileceği
ne, istihdamı artıracağına, ücretlerin reel kıymetini yükselteceğine, tek çare olarak vergileri artır
mak geliyor. Niçin? Çünkü, bu millet, masum ve mazlum millettir. "Askere evlâdını gönder" de
nir, katiyen itiraz etmez, gönderir; şehit olacak evlâdını merasimlerle uğurlar. Niçin vergisini ver
mesin?.. Vergisini de verir; öyleyse, bunu ben ona yükleyeyim... 

Arkadaşlar, bu, sonu olmayan bir maceradır. İktidarı, biran evvel bu politikasını terk ederek, 
milleti huzura ve refaha ulaştırması konusunda ikaz ediyoruz. Ama, siz, milletin maddî gücünü ar
tıracağınıza ve 11 milyon işsize yeniden iş bulacağınız yerde, onları kapının önüne koyacak yeni 
tedbirler getiriyorsunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Hatip, son cümlenizi ifade buyurur musunuz. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Sayın Başkanım, size teşekkür ediyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, gece sabahlara kadar çalışmak -sadece vergi yasalarıyla il
gili olarak ve beşinci defadır- adet haline getirildi. Bu toplantıların, kalkınmamızın temellerini gö
rüşmek üzere, acil alınacak tedbirleri burada ittihaz etmek üzere yapılmasını istiyoum. 

Memleketimizdeki yegâne işsizlik sebebi, bu yatırımların durması ve fabrikaların kapatıl
masıdır. Bakınız, bunca fabrika kapatılacak. Klasik misal olarak, Karabük, Zonguldak gibi hav
zalarda mühim işyerleri kapatılırken Başbakanın kılı kıpırdamıyor, hiçbirini gidip ziyaret etmiyor, 
"turizm sektörü tehlikeye girdi" diye, gidip Antalya'da konferanslara iştirak ediyor, otelleri tek tek 
ziyaret ediyor, oradaki ecnebilerin elini sıkıyor. Peki, nedir bu çifte standart?.. Petlas'ın önünde 
bekleyen büyük tehlikeler varken, niçin Kırşehir'e gidip ziyaret etmiyor? 
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Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah memleketin encamını hayır eylesin. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Hatip, teşekkür ediyorum efendim. 

Evet, madde üzerinde gruplar adına başka söz talebi yok. 

Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Balyalı; buyurun efendim. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi kanun tasarı
sının son maddelerine geldik. 

Dün de ifade ettiğim gibi, adaleti sağlamak ve gerçekten haksızlığı önlemek gayesine matuf 
olan bu tasarıda -bu maddede de görüldüğü gibi- vergi kaçakçılığı kapsamı çok daraltılmıştır. Uz
laşma müessesesi ayrı bir müessesesidr. Miktarlardan ziyade, doğrudan doğruya "ben vergi kaçıra
cağım, bu memlekete vergi vermeyeceğim" diye ısrar edenler üzerine yoğunlaştırılan ve kapsamı 
daraltılan bu vergi kaçakçılığı hükümlerinin, uzlaşma kapsamına girdiği zaman mükellefler üzerin
de psikolojik etkisi olmakta, vergi kaçakçıları uzlaşma müessesesiyle affedilir duruma sokulmakta 
bu da, vergi idaresinin ciddiyetini göstermektedir! Mükelleflerin daha çok vergi kaçakçılığına te
şebbüslerini artıran ve teşvik eden bir hüküm olduğu için, Maliye Bakanlığı, bu yeni madde düzen
lemesiyle, gerçekten vergi kaçakçılığının -ama hakiki vergi kaçakçılığının- kapsamını daraltarak ve 
ağırlaştırarak, vergi kaçakçılarını uzlaşma kapsamından çıkararak ciddî bir işlem yapmıştır. Bu ba
kımdan, Maliye Bakanlığını kutluyorum. 

Buradaki hükümlerin, vergi idaresinin caydırıcılık fonksiyonunu ifa etmesi ve adaletli vergi 
salınması bakımından güzel hükümler olduğunu ifade ediyorum. 

Ancak, bu kaçakçılık cezalarını yazan denetim elemanlarının da, gerçekten vergi incelemesi 
raporlarını hukuka, muhasebeye, ciddiyete, maliye ilmine ve kanunlara uygun olarak düzenlemele
rini tavsiye ediyorum. Ancak, Demokles'in kılıcı gibi uyduruk raporlarla, alın teri dökmeden, sah
te ifadelerle mükellefi kandırarak, "bir şey çıkmaz" diyerek, inceleme elemanı hüviyetini cebine 
koyup, bedavadan inceleme elemanlığı yapanlara da bu kürsüden -tutanaklara da geçmesi için- söy
lüyorum ki, inceleme elemanlığı, Türkiye'nin en zor mesleğidir. O bakımdan, kaçakçılık hüküm
lerini uygulayan ve meslektaşlarım olan Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının daha iyi yetişme
lerini, mesleklerini daha iyi öğrenmelerini, bu hükümleri uygularken Sezar'ın hakkını Sezar'a ver
melerini ve bu konuda çok hassas olmalarnıı temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Balyalı, teşekkür ediyorum. 

Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

.Sayın milletvekilleri, 23 üncü maddeye geçmeden önce bir ek madde teklifiyle ilgili önerge 
vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 659 sıra sayılı kanun tasarısına aşağıdaki ek maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 
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Aydın Güven Gürkan Ercan Karakaş Nihat Matkap 

İçel istanbul Hatay 

Kamer Genç Halil Çulhaoğlu 

Tunceli İzmir 

"EK MADDE. - Vergi denetmenleri de bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen konularda in
celeme yetkisine sahiptirler." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okunan önerge, tasarıya bir ek madde ilavesi hedeflemekte
dir. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, aynı nitelikte benim de bir önergem var. 

BAŞKAN - Var efendim; bu işlem tamamlansın, zatı âlinizin imzası bulunan önergeyi de iş
leme koyacağım. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Yeri burası değil, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, ifade edeceğim; müsaade buyurun. 

Okunan önerge, tasarıya bir ilaveyi hedeflemektedir. Bu ilave, Başkanlıkça komisyona hava
le edilen ve komisyonda görüşülen tasarıda bulunmamaktadır ve yeni bir kanun teklifi mahiyetin
dedir. 

Esasen, bu önergeyi normal usulde işleme koymamız mümkün değildir; ancak, yerleşen uygu
lamalara göre, Komisyon bu önergeye yeterli sayıdaki üyesiyle katılırsa, yeni bir madde gibi üze
rinde görüşme açacağım. Şayet Komisyon önergeye katılmazsa veya yeterli sayıda üyesi hazır bu
lunmazsa, o zaman önergeyi işleme koymam mümkün değildir. Şimdi, Komisyona bu şartlar tah
tında, önergeye katılıp katılmayacağı hususunu soracağım. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz 
efendim. Sayın Başkanım, hafızam beni yanıltmıyorsa, 2 nci madde görüşülürken bu konuda veri
len bir önerge de reddedildi. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN - Efendim, önergeye Sayın Komisyon katılamıyor; zaten yeterli sayıda üyesi de 
yok. Bu sebeple, bu önergeyi işleme koymam mümkün değildir. 

Benzer bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 659 sıra sayılı tasarının birinci bölümünün sonuna aşağıdaki maddenin ek 
madde olarak eklenmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Gaffar Yakın Musa Erarıcı Mustafa Dağcı 

Afyon Konya Kayseri 

İsmail Sancak Recep Kırış 

İstanbul Kahramanmaraş 

"EK MADDE. - Kanunun 2 nci maddesinde sözü edilen incelemeleri yapmaya vergi denet
menleri de yetkilidir." 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu önerge de, biraz önce ifade ettiğim şartlar tahtında veril
miş bir önergedir. Şimdi, Komisyona soracağım; yeterli sayıda üyeyle katılırsa önergeyi işleme ko
yacağım. -

Sayın Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkanım, 
aynı mülahazayı bu teklif için de ileriye sürüyoruz; katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılmadı. 

Önergeyi işleme koymam mümkün değildir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 23. -4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Geçici 17 nci maddeden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici 18 inci madde eklennıiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 18. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aktife giren iktisadi kıy
metler hakkında aktife alındıkları yılda yürürlükte olan hükümlere göre amortisman ayrılmasına 
devam olunur." 

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

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 659 sıra 
sayılı kanun tasarısının 23 üncü maddesine kadar gelmiş bulunuyoruz. 23 üncü maddeyle amortis
manlarla ilgili hususlar hükme bağlanmıştır. Bu maddede "4.1.1961 tarihli ve 213 sayıh Vergi Usul 
Kanununa Geçici 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici 18 inci madde eklenmiş
tir" dendikten snora, 18 inci maddeyle "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aktife giren ik-. 
tisadî kıymetler hakkında akife alındıkları yılda yürürlükte olan hükümlere göre amortisman ayrıl
masına devam olunur." hükmü getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının özellikle bu maddesinin esbabı mucibesinde de ve bu mad
denin gerekçesinde de, "Eklenen 18 inci madde ile, Kanunun 315 ve mükerrer 315 inci maddele
rinde yer alan amortisman nispetlerinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisap edilen 
amortismana tabi iktisadî kıymetler hakkında uygulanacağı öngörülmektedir." denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, eski hükümde, "normal olarak amortismanların yüzde 25, azalan baki-
yeyeler için yüzde 50 indirim yapılacağı" hususu derpiş edildiği halde, yeni hükümde "normalde 
yüzde 20 ve azalan bakiyelerde yüzde 40 nispetinde amortisman indirileceği" hususu derpiş edil
miştir. Burada da görüyoruz ki, mükellef aleyhine bir ağırlaştırma söz konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, belki sık sık tekrarında fayda yok, sık sık tekrarı da belki sıkıcı oluyor; 
ama, bu mükellef aleyhine vaki uygulamalar, özellikle bugün sıkıntıda olan mükellefi daha da çok 
sıkıntıya, daralmaya, hatta canından bıktırmaya varacak kadar ağır yükler getirmektedir. 

Malumu ihsanınız, vergi, hayırlı bir hizmettir. Çünkü, verginin tarifi, "vatandaşın devlet hiz
metlerine pay vermesidir" şeklinde ifade edildikten sonra, adil bir verginin, beklenen çok,hayırlı 
hizmetleri olduğunu, devletin, özellikle ekonominin itici gücü olduğunu ve sayılamacak kadar hiz
metlere iştirak olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama görüyoruz ki, bugün artık vergilerin çoğalması, 
devletin, devamlı olarak vergi yükünü vatandaşın üzerine yüklemesi neticesinde, vatandaş artık, 
vergiyi de,vergi dairesini de, vergicileri de sevmez hale gelmiştir. Bunu açıkça itiraf etmekte fay
da var. 
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Bugün, zaten vatandaşın ticarethanesinde bir şey kazandığını ifade etmek mümkün değil. 
Özellikle milletvekili olarak bölgelerimize gittiğimiz zaman esnafın, tüccarın, sanayicinin yakındı
ğını, fevkalade sızlandığını, çok acılar ve ıstıraplar'içerisinde olduklarını dinliyoruz. Genellikle, 
küçük esnafın "bugün siftah etmeden kepenk kapattım" diyerek, sadece mevcut iktidarı değil, bü
tün Parlamentoyu itham ederek, çok ağır surette bize müteveccih tenkitlerini, tarizlerini ve hatta 
hücumlarını görüyoruz ve bunlara hedef oluyoruz. 

Bilccik'in Yeniköy'ünü ziyaretimde, bir kahvede bir vatandaş "Allah rızası için bana 450 ta
ne mermi verin, hepinizi öldüreyim" dedi. Değerli arkadaşlarım, bu hale geldik. Otobüslerde, tren
lerde, uçakta, milletvekili sıfatımızı söylemekten sıkılır hale geldik yani!.. "Bu nedir, bu nasıl faiz
dir, bu nasıl vergidir, bu nasıl ekonomidir? Canımızdan bıktırdınız. Malımızla başımız derde girdi. 
Meclise gelip hepinizi vuracağız" diyor adam. Bu kadar açık söylüyor, böyle söylüyor : "Meclise 
gelip hepinizi vuracağız" diyor adam. E, durumu bu hale getirmenin bir anlamı yok. Değerli kar
deşlerim, Meclisin görevi, vatandaşını, milletini, canından bezdirmek, bıktırmak değil ki... "Kazan
madan benden vergi alıyorsuz" diyor adam. Hakikaten de öyle, serbest meslek erbabı, belli ölçüler 
içerisinde "hayat stadartı, peşin vergi" diye koyduğumuz vergilerle canından bıkmış hale geldi. Bu
na bir son vermek lazım. Yani, bunu tebessümle geçirmek mümkün değil. Bu tehditi yaptıktan son
ra da, daha ağır bir sözle, "bu kadar maaş alıyorsunuz, biz burada açlıktan ölüyoruz, siz utanmı
yorsunuz?" diyor. Özellikle, kapımızı çalan işsiz insanlar, açıkça bunu söylüyor, "nolur, siz biraz 
az alsanız da, bize de biraz bir şeyler kalsa" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, milleti usadırrnanın ve canından bıktırmanın, hiçbir anlamı yok. Bunun 
mutlaka cezasını göreceksiniz; ama, daha iki sene var, bilmem, bu millet iki sene dayanabilir mi. 
Bu ağır faizler, bu sıkıntılar, bu yeni vergiler... Ver, ver, ver... 

Değerli arkadaşlar, beş defa üst üste vergi paketi getirdiniz. Yani, size belki bu sözlerimizle 
zulmetmiş olabiliriz, "çok ağır konuşuyorsunuz" da diyebilirsiniz; ama, vergi, vatandaşın birhiz-
met olduğunu bilerek ve idrak ederek, rızasıyla vermesi gereken bir şey olmaktan çıkmış, bugün 
artık bir zulüm mertebesine gelmiştir. Bunun bir çaresi olmalı. Bunun çaresini de, herhalde muha
lefet bulacak değil, İktidar bulacaktır. Bunun bir çaresini bulun; işsize çare bulun, esnafa çare bu
lun, tüccara çare bulun, vatandaş bir nefes alsın. Sanayiciyle de, tüccarla da, esnafla da, hiç kim
seyle de barışık değilsiniz; herkes sizden şikâyet ediyor. 

Anadolu'da çok anlatılan maruf bir hikaye vardır : Adamın oğlu, kâr için gurbete çıkmış da, 
dönüşünde, "baba, 40 tane arkadaş edindim, fakat 40'ı da kötüydü" deyince, baba da, "oğlum, bu 
40 arkadaşın 40'ı da kötü olmaz. Herkes senden şikâyet ettiğine göre, sen, kedini bir muhasebeye 
çek, halini bir yokla" demiş. 

Değerli arkadaşlarım, siz de kendinizi bir muhasebeye çekin, şu yaptığınız işlerle, vatandaşı, 
memnun edip etmemek hususunda bir vicdan muhasebesi içinde olun. Herkes sizden şikâyet edi
yorsa, bir noksanınız var demektir. Vergi, rızayla verilmeli, rızayla vermeyenin de canını yakmalı; 
ama, getirdiğiniz öyle hükümler var ki, ağır cezalar, büyük hapis cezaları, işyeri kapatma ve ağır 
malî sıkıntılar... Bunu, vatandaşın, şu şartlar altında karşılaması mümkün değildir değerli arkadaş
larım. Çünkü, bakın bir kere geçmişimize, bizim vergi sistemlerimiz vardır; eğer vergi, bir Hak em
ri ise, herkes rızasıyla vermiş ve 'vergi vermemenin manevî mesuliyetini de hep üzerinde taşımış
tır. Vatandaş, devlete karşı vatandaşlık görevini, aşk ve şevk içerisinde yapabilmek için, vergisini 
rahatlıkla vermenin huzurunu duymalı ve gayretini göstermeli. Efendim, biz, vergi dairelerine, 
"Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" gibi şeyler yazmakla bu işin olacağını zannediyoruz; ama, böy
le hamasî sözleri, böyle uyduruk şeyleri ne kadar yazarsanız yazın, vatandaşın, vergisini rızasıyla 
vermediği de bir gerçektir. 
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Başka ülkelerde, vatandaşının yaşayabileceği, hayatım sürdürebileceği, gerek müessesesi, ge
rekse içtimaî mevkiyle yaşayabileceği miktarlar verginin dışına koyulduktan sonra, kalammn da 
munsif bir miktar üzerinden vergisini vermesinin usulleri geliştirilmiştir; ama, siz, bakıyoruz ki, va
tandaşın neredeyse canını alacak noktaya kadar'Vergi alalım" diye gayret sarf ediyorsunuz. Bir pa
ket getirdiniz, yetmedi, arkasından bir paket daha geldi, "herhalde bunun noksanlarını tamamlaya
cak" dedik, o da yetmedi; yani, bu paketler birbirini beş defa takip etti, hâlâ da neticesi gelmedi; 
nereye kadar devam edecek, bilmiyorum. Vatandaşı çıldırtmaya, canından-malından bıktırmaya 
hiç gerek yok. Bağışlayın teşbihimi, komünist ülkelerdeki tatbikata benziyor bu. Komünist ülkeler
de, vatandaşın mallarını elinden zorla almadılar; ne yaptılar?.. Altından kalkamayacağı vergiler 
koydular, vatandaş, geldi, "ben malımdan da, imkânlarımdan da vazgeçtim, vergisini de veremi
yorum; alın devletin olsun, hükümetin olsun" diyerek malından vazgeçti. Eğer muradınız vatanda
şı bu hale getirmekse, bundan da vazgeçin, iki sene sonra bu vatandaş, seçimde oylarıyla sizin he
sabınızı görür, cezanızı verir. 

Bu duygularla, hepinizi hürmetle selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun. 

ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 659 sıra sayılı, çeşitli vergi yasaları üzerinde deği
şiklik yapan tasarının 23 üncü maddesi üzerinde Anavatan Partisi adına söz almış bulunuyorum; 
hepinizi sözlerimin başında saygıyla selamlıyorum. 

23 üncü maddeyle ilgili olarak, bir iki hususa, öncelikle değinmek istiyorum. Ben, İktidar 
grupları acaba bu yasayı geçirmek istiyor mu, istemiyor mu diye tereddüte düştüm; çünkü, siz mu
halefeti tahrik ediyorsunuz bu görünümünüzle. Dayanamayacağız, Refah Partili arkadaşlarımız bi
raz sonra karar yetersayısı isteyecekler veya biz isteyeceğiz. 

Bir yasa geçecekse, burada, bütün milletvekillerinin veya en azından karar yetersayısını oluş
turacak sayıda milletvekillerinin gelmesi lazım. Bir serzenişte bulunmak istiyorum; dün Başbakan 
çıktı, "Biz Mecliste bütün yasaları geçiriyoruz" dedi. Yani, konuşmasında SHP'yi biraz kenara bı
rakıyor, Doğru Yol Partisi bütün krediyi alıyor. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Bilakis, hep birlikte çıkarıyoruz, sizler de dahilsiniz. Size 
de şükran borçluyuz. Refah Partisine de şükran borçluyuz Sayın Maruflu. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Ama söylesin, lütfen söylesin; ben onu söyleyeceğim. Ba
kın, ben 22 nci maddeye olumlu rey verdim. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) - Grup Başkanvekili söylüyor işte Sayın Maruflu. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Evet. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Size de, Refah Partisine de, hepinize şükran borçluyuz efen
dim. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Sayın Saraçlar, çok teşekkür ederim, siz bunu ifade buyu
ruyorsunuz; ama, bunu, lütfen, Başbakanınıza söyleyin. O da söylesin. Sayın Başbakana ben çok 
kırıldım, kendisine lütfen söyleyin. Buraya gelmiyor; ama... (DYP sıralarından gürültüler) 

Başbakanı bağlar mı bağlamaz mı bilemem. 

BAŞKAN- Sayın Maruflu, iltifat teatisini bırakıp, maddeye gelin efendim. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Böyle karşılıklı görüşme usulü var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN - Bendenizde onu ifade ettim efendim, yani, bu teatiyi bırakalım dedim. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Efendim, ben kırgınlığımı ifade etmek istiyorum; yani, 
muhatabım da Sayın Başbakan. Bakalım yarın ne diyecek. Eğer böyle devam ederse, bu yasa ko
lay, kolay çıkmaz. Herkes gelir buraya oturursa, o zaman çıkar; ona da bir şey demiyorum. 

Değerli milletvekilleri, şimdi ikinci bir hususa değinmek istiyorum. Dikkat ederseniz bu yasa
nın, 213 sayılı Gelir Vergisi Usul Kanununa ilişkin bölümü bitiyor. Bu son maddedir. Bu madde
den sonra ikinci bölüm başlamaktadır ve gelir vergisiyle ilgili bazı değişiklikler yapacağız. Biz bu 
vergi usul yasasıyla ilgili maddeler görüşüldükten sonra -bunu şunun için söylüyorum- artık düzelt
me imkânımız kalmıyor; çünkü, birinci bölüm bitiyor. 

Kaçakçılık suçları maddesinde bir önerge verdik, şu maddeyi de alalım dedik; fakat, okunma
dı bile. O şuydu: "Vergiyi doğuran olay açısından, gerekli bildirim ve başvurulan yapmadan, ma
lî kaynaklarını yurt dışına yatırım için götüren ve gereken mal bildiriminde bulunmayanlar da ka
çakçı sayılır" diye ilgili maddenin altıncı bendinden sonra gelmek üzere bir yedinci bent teklifinde 
bulunmuştum. 

Şimdi, düşünün, Türkiye'de bir vatandaş, malı mülkü var, bunları satıyor. Bu vatandaşın Tür
kiye'de normal olarak yatırım yapması gerekirken, götürüyor, başka memleketlere yatırım yapıyor. 
Bunun için gerekli olan mal bildirimini veya Maliyeye gerekli olan başvuruyu yapıyor mu yapmı
yor mu; bunu da bilmiyoruz. O zaman, bu kaçakçıdır; esasında bu, kaçakçılık suçudur, hatta ağır 
kusurdur. îlave bir madde daha koymak lazım ve onu da, 15 inci maddede söyledik : "Beyanname 
vermeden, vergi dairelerinin bilgisi dahilinde, paralarını yurt dışına götürenler ağır kusur işlemiş 
sayılırlar; buna göre ceza görürler" diye belirtmiştim. Bundan böyle bu işlere tevessül edecek olan 
Türk vatandaşlarına yaptırım getiren bir maddeydi. Bunlar, şu andaki bölümde görüşüldüğü ve dik
kat nazara alınmadığı için -tutanaklara geçmesi açısından belirtiyorum; çünkü bölümü bitiriyor, 
ikinci bölüme geçiyoruz- bunu belirtmeyi gerekli görüyorum. 

Aslında 23 üncü madde, önemli bir madde ve maddede, "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce aktife giren iktisadî kıymetler hakkında aktife alındıkları yılda yürürlükte olan hükümle
re göre amortisman ayrılmasına devam olunur" deniyor. Yani, burada adaletli bir durum ortaya 
çıkmaktadır. Bildiğiniz gibi, daha önceki maddelerde, tasarının 10 uncu (315) ve 11 inci maddele
rinde amortismaır nispetlerinde değişiklik yapılmıştı ve bu amortisman nispetleri, hızlı amortis
manlarda yüzde 20 ve yüzde 40'a indirilmişti. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki iktisadî de
ğerleri aktife alındığı tarihlerde eski amortisman nispetlerinin uygulanması, bir noktada adil bir 
yaklaşımdır. Bunun düşünülmesinden dolayı da memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, hep konuşuyoruz, Türkiye'de yatırımlar konusunda özel sektörde yeterli 
sermaye terakümü yok, Sermaye terakümü olmayınca, tasarruflar da millî gelir karşısında yeterli 
düzeyde olmayınca, bazen yükselmeler oluyor; ama, bunlar tasarrufların tam manasıyla istenilen 
optimal noktada olmadığı şeklinde değerlendirilebilir; yatırımlarda tıkanıklık oluyor. O zaman, ta
biî devletin teşvik tedbirleri, teşvik alınarak yatırımları destekleme yolunda bazı insentifler, yani 
teşvikler kullanması söz konusu olmakla birlikte, ideali, bilhassa özel sektör kuruluşlarının, kendi 
öz kaynaklarıyla, kendi öz varlıklarıyla, amortismanları da birleştirerek,yatırımlara yönelmeleri 
şeklindedir. Onun için bu maddenin, yerinde bir madde olduğunu söylemek istiyorum; ama, bura
da bana -şimdi yine bana belki kızacaksınız- ters gelen bir husus var. Türkiye'de yatırımlar durmuş 
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vaziyette, Devlet Planlama Teşkilatından alınan teşvik belgelerinin sayısında düşüş var. Gerçi, 
miktar olarak parasal değerleri yüksek; ama, bu enflasyonun sonucu olarak, paranın değerini yitir
mesinden dolayı oluyor. Mesela, eskiden bir fabrikayı 20-25 milyar liraya kurarken şimdi 200 mil
yardan başlıyor. O bakımdan, rakamsal olarak yükselmekle birlikte, adet açısından teşvik alan ya
tırımlarda düşme var. 

Şimdi, yatırım olmayınca, istihdamda daralma oluyor. İstihdamda daralma olunca, gene yatı
rım olmayınca, ihracata yeterli mal yönlendirilemiyor. Siz, özel sektöre "Hem yatırım yapacaksı
nız, hem ihracat yapacaksınız, hem de Haydi Türkiye..." diyeceksiniz, ondan sonra da "sülükler" 
diyorsunuz, "bu sülükleri üzerimizden atın" diyorsunuz. Belki sülük olan bir-iki tane özel sektör 
teşebbüsü olabilir. Burada bulunan arkadaşlarımız içinde daha evvel, özel sektör işletmecisi veya 
özel sektörde çalışmış, dürüst iş yapan teşebbüs sahipleri de olabilir. Sayın Başbakan tarafından, 
özel sektörün böyle "sülük" şeklinde nitelendirilmesini ben yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. 
Çünkü, hem kendilerinden yatırım yapmalarını isteyeceksiniz, hem de kendilerine "sülük" diye. if
tirada bulunacaksınız... Bunlar doğru değil. 

'] İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Özel sektöre "sülük" diyen yok. Sülük olanlara "sülük" de
niyor. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Ama, işte o sülükler kimse, belki onu söylemek lazım. Di
yor ki : "Sülükleri üzerinizden atın." Nedir yani; ne demek? Çok müphem bir ifade bu. 

Biz Anavatan Partisi olarak, Türkiye'nin kalkınmasının, özel sektör yoluyla, serbest piyasa 
ekonomisi yoluyla mümkün olabileceğini gören bir partiyiz. Temel felsefemiz bu olduğuna göre, 
burada özel sektöre, hakikaten kanunlar çerçevesinde bazı insentifler getirilmesinde yarar gördü
ğümüzü ifade etmek istiyorum. Bu madde de, amortismanların eski değerleriyle tatbike konulması 
açısından, biraz daha fazla imkân doğurabilecek bir maddedir. 

Bu maddenin, doğru bir madde olduğu düşüncesiyle hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum efendim. 

Gruplar adına başka söz talebi olan?.. Yok. 

Kişisel söz talebi var mı? Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde okunduğu şekliy
le kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 24. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40ıncı maddesinin 
5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 7 numaralı bendine aşağıdaki parantez içi hük
mü eklenmiştir. 

"5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri 
(Nakliyecilikte kullanılanlar hariç olmak üzere, binek otomobillerinin ve zati ve ailevi ihtiyaçlar 
için de kullanılan diğer taşıtların giderlerinin yarısı)," 
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"(Nakliyecilikte kullanılanlar hariç olmak üzere, binek otomobillerinin ve zatî ve ailevî ihti
yaçlar içinde kullanılan diğer taşıtların amortismanlarının yarısı.)" 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi olan?.. Anavatan Partisi grubu adına Sa
yın Çelebican. ' • 

Gruplar adına başka söz talebi var mı?.. Yok. 

Kişisel söz talebi var mı? Yok. 

Sayın Çelebican, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; görüşmekte olduğumuz 659 sıra sayılı Kanun Tasarısının 24 üncü maddesiyle ilgili olarak 
Anavatan Partisinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuza'gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başla
madan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu maddede yapılan düzenlemeyle, tüm binek otomobillerinin, zatî ihtiyaçlar için kullanılsın 
veya kullanılmasın, masraf ve amortismanlarının yarısı gider olarak kabul edilmemektedir. Bir ku
rumun mülkiyetindeki araç masraflarının, yalnız bir bölümünün kanunen kabul edilmemesi haklı 
bir gerekçeye isnat ettirilemez. İdarenin yapılmış fiilî masrafları, kanunen kabul edilmeyen gider 
sayması yerine, hasılata dönük vergi tedbirlerine yer vermesi, herhalde daha muvafık olacaktır. 

Vergileme ve vergi toplama bakımından kurumlaşmanın önemi hepimizin malûmudur. Daha 
ziyade, kurumlaşmış işletmelerde üst seviyelerdeki personelin ücret gelirlerinin stopaj yoluyla 
önemli miktarda vergilendiği de dikkate alınmalı, otomobillerin sınırlı sayıda personel için değil, 
tamamen iş ve işletme ihtiyaçları için kullanıldığı hususu gözden uzak tutulmamalıdır. 

Özellikle, yurdun her köşesine seyahat etmek suretiyle yürütülen satış hizmetleri ile müşteri
lere verilen servisin yürütülmesinde binek otomobillerinin kullanılmasının şart olduğu da gözden 
kaçırılmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sanayimiz, öncelikle kendini yurt içinde sınayacak, kabul ettirecek, ken
di mamullerinin ithal mamulleriyle mukayesesinden ders alacak, dış piyasalara, burada edildiği tec
rübeler doğrultusunda çıkarak, ihracatımızı ve ihracatın içindeki payını artırmak için güvenle çalı
şacaktır; ama, hep beraber görüyoruz ki, firmalarımızın iç pazarda ihtiyaç duydukları en önemli 
araçları ellerinden alınmaya çalışılmaktadır. Ancak, şunu gözden kaçırmamak gerekir ki, iç pazar
da bir duraklama olursa, hem ihracatı besleyecek finansal destek bulunamaz, hem de yerli mamul
lerin ithal mamullerle mukayesesi imkânı yaratılamaz ve gerekli tecrübe kazanılamaz. 

Değerli arkadaşlarım, bir türlü toplama becerisi sağlanamayan kayıt dışı ekonomi kazancıyla 
ilgili vergileri tahsil etmek yerine, Hükümetin, vergisini veren dürüst insanımızı ezmek gibi kolay, 
fakat adaletsiz, insafsız bir yol seçtiğini görüyoruz ve bu yol, maalesef hepimizi üzüyor. Artık gay
ri adil metodların ülkemizin ekonomik istikbalinde açacağı yaraları şimdiden görmek, çaresini bul
mak ve gerekli tedbirleri almak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, ifade ettiğim hususlar gözönünde tutularak, işletmeye dahil tüm araçlara 
ait masrafların tamamının kabul edilmesi esasının uygun olacağı ve düzenlemelerin buna göre 
yapılması gereğini tekrar ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çelebican, teşekkür ediyoruz efendim. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
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Kişisel söz talebi?.. Yok. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 24 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Bülent Atasayan Halil Orhan Ergüder Elaattin Elmas 

Kocaeli İstanbul İstanbul 

Gürhan Çelebican Abbas İnceayan 

İstanbul Bolu 

Madde 24. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinin 5 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri" 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu önergeye? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve sayın Hükümet katılmadı. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Elmas, imzanız mı var efendim? 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Önerge sahibi sıfatıyla, buyurun efendim. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
24 üncü maddeyle ilgili önergemiz hakkındaki sözlerime, önce, hepinize saygılar sunarak başlıyo
rum. 

Bu maddede yapılan düzenlemeyle ilgili, tüm binek otomobillerinin, zatî ihtiyaçlar için kulla
nılsın veya kullanılmasın, masraf ve amortismanlarının yarısı gider olarak kabul edilmektedir. Bir 
müessesenin sahip olduğu araçlara ait masrafların yalnız bir bölümünün kanunen kabul edilmeme
si, hakkaniyet ölçülerine sığmaz. İdarenin, yapılmış iş için yapılan masrafları kanunen kabul edil
meyen gider sayması yerine, hâsılata bağlı vergi toplama metodlarına yer vermesi, hiç şüphesiz 
herkes tarafından daha uygun bulunacaktır. 

Vergileme ve vergi toplama bakımından, kurumlaşmanın önemi malumdur. Daha ziyade, ku
rumlaşmış işletmelerin üst seviyedeki az sayıda personelinin ücret gelirinin, stopaj yoluyla büyük 
ölçüde vergilendirildiği de gözönünde tutulmalıdır. Binek otomobillerinin, sınırlı sayıda personel 
için değil, tamamen firmanın işletme ihtiyaçları için kullanıldığı da dikkatten kaçırılmamalıdır. 
Özellikle, ülkemizin her noktasına gitmek suretiyle yürütülen satış hizmetleriyle alıcılara sağlanan 
servis ve binek otomobillerinin kullanılmasının şart olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, yapılan 
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düzenlemenin, işletmeye dahil tüm araçların tüm masraflarının, önergemizde belirtildiği üzere, ka
bul edilmesinin uygun olacağını ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elmas. ' 
Önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Karar yetersayısının dikkate alınmasını istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim. 
Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Saat 18.15'te yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.00 

$ : 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.15 

BAŞKAN : Başkanvcküi Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Kadir Bozkurt (Sinop) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

10. - 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 - Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Sayın milletvekilleri, 24 üncü madde ile ilgili değişiklik önergesinin oylanması sırasında ka
rar yetersayısı istenilmiş, karar yetersayısı bulunamamış idi. Bu kere, önergeyi oylayacak ve karar 
yetersayısı arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

24 üncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin 

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 teknesi gibi 
motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili 
olmayanların giderleri ile amortismanları." 

"8. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar yöntemi
ne göre değerleyen veya amortismana tabi iktisadî kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutanla
rın, işletmede kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur far
kı ve benzeri adlar altında yaptıkları giderler ve maliyet unsurları' toplamına (yatırımın maliyetine 
eklenenler hariç) aşağıdaki indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak 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 hesap
lanan ortalama ticarî kredi faizi oranına bölünmesi suretiyle bulunur. 

Sanayi siciline kayıtlı imalatçıların imalat faaliyetlerinde kullandıkları yabancı kaynaklara ait 
gider ve maliyet unsurlarına bu bent hükmü uygulanmaz. 
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Bu bendin birinci paragrafında yer alan % 25 oranını, % 100'e kadar artırmaya Bakanlar Ku
rulu; bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Gürhan Çelebican; buyu
run efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; görüşülmekte olan 659 sıra sayılı Kanun Tasarısının 25 inci maddesi hakkında 
Anavatan Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Görüşlerimi ifadeye 
başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 numaralı bent hükmü ile yeniden de
ğerleme ve stok değerlemesi gerekçe gösterilerek, mükelleflerin ödedikleri kredi faizlerinin önem
li bir kısmının gider kabul edilmemesi yönünde düzenleme yapılmaktadır. 

Getirilmek istenen sistem, hem ekonomik gerçeklere, hem de vergi adaletine aykırı bulunmak
tadır. Sadece ve sadece sabit kıymetlerin ve stokların değerlenmesi suretiyle, işletmelerin enflas
yondan tamamen korundukları iddia edilemez. Zira, işletme varlıkları içerisinde önemli bir yer tu
tan alacaklar ve menkul kıymetler için herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Bu şekilde, enflas
yon muhasebesi prensipleri tümüyle uygulanmadığı halde, yüksek enflasyonun getirdiği bir sonuç 
olan yüksek kredi maliyeti, kur farkı ve vade gibi finansal yükler işletmenin kusuru gibi mütalaa 
edilmemelidir. Bunların önemli bir kısmının gider kabul edilmemesi ve üzerinden vergi alınması 
şeklindeki bir uygulama, son derece haksız ve adaletsiz olmaktadır. Tasarıdaki hükmün aynen ka
nunlaşması halinde, muvazaalı yollara başvurulacak ve idare ile mükellef arasında pek çok ihtilaf 
çıkacaktır. 

Sayın milletvekilleri, hazır söz almışken şunu ifadede yarar görüyorum : Devlet İstatistik Ens
titüsünün son rakamlarına göre, toplam sanayi üretimi yüzde 8,1 gerilemiş bulunuyor. Bunun yanı 
sıra, imalat sanayiinde üretim gerilemesi ise yüzde 11,7, son rakamlara göre de, yüzde 18 gibi yük
sek bir orana çıkıyor. Bu rakamlar, Hükümetin ekonomi politikasındaki başarıyı açıkça ortaya ko
yuyor (!) Sanayideki bu gerileme işsizler ordusuna yeni katılımlar sağlıyor. 100 bin derken, 200 bin 
derken, işten çıkarılanların sayısı 320 bini buluyor. Bu sayı belki de, şu anda 400 bine doğru hızla 
ilerliyor. 

Bu rakamlar, sadece işini doğrudan kaybedenleri belirtiyor. Birde dolaylı olarak işinden olan
lar var. Bunlar, kapanan veya kabuğuna çekilen sanayi kesimiyle ilgili olan yan sanayide çalışan 
işçilerdir. Belirtildiği üzere, otomotiv sektöründe çalışan bir işçinin, otomotiv yan sanayiindeki 12 
işçiye iş açtığı dikkate alınırsa, yan sanayide çalışanların boyutu ortaya çıkacaktır. Halen aileleriy
le birlikte 2 milyona vardığı hesap edilen yeni işsiz kesimin büyüklüğü nispetinde ne yapacağı bel
li olmayan insanların sayısı da artacak ve hiç şüphesiz önümüzdeki günlerde hırsızlığın, soygunun, 
gaspın, fuhşun, polisiye olayların çoğalmasına sebep olacaktır. Hükümetin aldığı basiretsiz karar
lar ve izlediği yanlış ekonomik politikalarla, insanlarımızın âdeta zorla suça teşvik edildiğini, 
önemle vurgulayarak dikkatinize sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; enine boyuna değerlendirilmeden getirilen bu tasarının 
kanunlaşması halinde ne gibi müşkül durumlar husule getireceğini ve sadece vergi ödeyen kesimin 
yükünü artırarak bir yere varılamayacağını, bilakis yumurtlayan tavuğun kafasının kopartılmış 
olacağını, Hükümetimiz, artık idrak etmek zorundadır. Birçok sorunların ortaya çıkmasını, haksız 
ve adaletsiz uygulamalara yol açılmasını önlemek maksadıyla 25 inci maddeyle Gelir Vergisi 
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Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 numaralı bendin tasarıdan çıkarılması gerektiğini ifade 
ediyor, tekrar saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çelebican, en güzel konuşmayı zatı âliniz yapıyorsunuz, teşekkür ederim. 
Çünkü, hayrül kelam ma kelle ve delle. 

ALÎ YALÇIN ÖĞÜTÇÜN (Adana) - Sayın Başkan, söylediğinizin Türkçesi nedir? 

BAŞKAN - Efendim, Türkçesi, "Sözün en güzeli kısa olandır" 

ALt YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) - Teşekkür ederim. 

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

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 659 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 25 inci maddesi hakkında söz almış bu
lunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, 25 inci madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin 
birinci fıkrasına -bu fıkranın 6 numaralı bendinden sonra gelmek üzere- 7 ve 8 numaralı bentler ila
ve edilmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesi gelir kabul edilmeyen ödemelerle ilgilidir. Bu mad
dede, "Aşağıda yazılan ödemelerin gider olarak indirilmesi gider kabul olunamaz" denilmektedir. 
Bu maddede gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecek olan giderler tek tek sayılmıştır. Bu tasa
rının 25 inci maddesiyle buraya 7 nci ve 8 inci bentler ilave edilmektedir. 

7 nci bentte, "Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat tek
nesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlanndan işletmenin esas faaliyet konusu 
ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanlan" nın gider kabul edilmeyeceği ifade edilmekte. 
8 inci bentte ise, enflasyonla ilgili yeni bir düzenleme, yeni bir müessese getirilmektedir. 

7 nci bentte getirilen bu hüküm, fevkalade isabetlidir. Maalesef, birçok işletmeler -orta ve bü
yük işletmeler- genellikle büyük işletmeler, asıl faaliyet mevzuu ile ilgili olmadığı halde, kendile
ri, aile efratları ve camiaları için lüks, konfor hizmetlerini karşılamak üzere burada zikredilen yat, 
kotra, tekne^ sürat teknesi, motorlu deniz aracı, uçak ve helikopter gibi birtakım vasıtalan almakta 
ve kullanmakta, bunlann hem amortismanlannı yazmakta, yani vergiden kaçırmakta, hem onlann 
KDV'sini KDV tahsisatından indirmekte, aynca bunların işletme ve personel giderlerini, her şeyi
ni yine vergiden.kaçırarak vergi ödeyen ve vergiden hizmet bekleyen vatandaşlann hakkını gasp 
etmekteydi. Ben, burada isim vererek polemiğe sebep olmak istemiyorum; ama, zaman zaman ba
sında da tartışılan, pek maruf kimselerin bu imkânı çok hoyratça kullandığım, efkânumumiyeyi de 
rahatsız edecek derecede kullandığını gördük. Bu bakımdan, bu hükmün getirilmesi isabetli olmuş
tur; ama, burada dönüp, "niye bu kadar geç getirilmiştir" diye soruyorum. 

Şüphesiz, Maliye Bakanlığının mevzuat geliştirme merkezi vardır, olması gerekir ve olmama
sını düşünemiyorum; böyle bir birimin olması lazımdır. Yani, yurdun en ücra köşesindeki vergi 
dairelerine kadar, vergi uygulamalarını, vergi kaçaklannı tespit eden ve bunları önleyici mevzuatı 
geliştirmek üzere, defterdarlıklardan veya diğer birimlerden merkeze intikal eden bilgilerin değer
lendirilip, gecikmeden, mevzuat haline getirilmesi lazımdır. 

Müzakere ettiğimiz, 41 maddelik bu tasarıda faydalı birçok hüküm bulunmaktadır; ama, bu 
hükümlerin çok geç kalmış olması da affedilir bir husus değildir. Mesela, burada getirilen bir tadi
lat da amortismanlarla ilgili bir suiistimali önlemiştir. Aralık ayının son haftasında, birtakım, kolay 
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nakte tahvil edilir taşıtları al -kamyon; otobüs, otomobil gibi- ve ocak ayının ilk haftasında sat, bun
ların yüzde 50 amortismanını yaz ve bunların satış gelirini de Uç yıl demirbaş yenileme fonuna al... 
Tabiî, böyle olunca da, bütün bu taşıtın bedeli aşağı yukarı, vergi mükelleflerine ödetilmiş veya 
vergisi ödenmemiş, vergiden çalınmış veya vergi gelirinden hizmet bekleyen vatandaşların hakkı 
gaspedilmiş oluyordu. Şimdi, onyedi sene sonra yapılan böyle bir düzenleme isabetlidir; ama, hak
lı olarak "niye geç kaldın" diye de soruyoruz. Yani, bu tip meseleler makul meselelerdir; bunları 
süratle Meclise getirip, kaç maddelik bir kanun gerekiyorsa onu çıkarıp, beklemeden, büyük paket 
haline getirmeden, süratle, vergi kaçak deliklerini tıkamak lazımdır. 

Batıda, zaman zaman çeşitli neşriyata rastlarız, personel arayanlar gazeteye ilan verdiği gibi, 
bazen kalifiye personel de "benim şu şu vasıflarım var, iş arıyorum" diye ilan verir. Bunların için
de vergi ve finansman uzmanlarının, zaman zaman şu tip ifaelerine rastlarsınız : "Kanuna göre en 
az vergi ödemenizi sağlarım" Yani, bu bir suç değildir; kanunun cevaz verdiği noktaları sonuna ka
dar kullanıp az vergi ödemek mükellefin maharetidir ve orada onu suçlamak mümkün değildir. Bu
rada kimi suçlarız; burada suçlayacağımız, vergi kaçırmayı, az vergi ödemeyi; ama, haksız olarak 
az vergi ödemeyi sağlayanlardır. Bu nedenle, mevzuatı toplum aleyhine istismar edenlerin geçtiği 
bu delikleri tıkamak Maliye Bakanlığımızın birinci görevidir. İşte, bu bakımdan mevzuat geliştir
me merkezi mühimdir. Zaten -olması gerektiğine inanıyorum ve mutlaka vardır, yoksa olmalıdır-
her bakanlığın kendi tatbikatıyla ilgili mevzuatı geliştirmesi, aksaklıkları yeni mevzuat haline ge
tirmesi, günün şartlarına göre kanun ve yönetmelik çıkarması, hatta, başarılı olmuş Batılı ülkeler
de bu tip meseleler nasıl tedvir ediliyor, nasıl düzenleniyor, bunların çok yakın takip edilmesi ge
rekir. Maliye Bakanlığımız, gerçekten çok yetenekli uzmanları bünyesinde bulunduran, seçkin ve 
yetişmiş personeli olan, dünyayı tanıyan uzmanları bünyesinde bulunduran bir bakanlığımızdır. O 
uzmanların muhtelif meselelerde raporları vardır, tetkikleri ve teklifleri vardır; bunların, geciktiril
meden, mutlaka uygulamaya intikal ettirilmesi gerekir. İşte bu madde de bunları.sağlayacak bir 
maddedir. 

Burada getirilen -ikinci bir ek bent olan 8 numaralı bent ise, yepyeni bir uygulamadır. Bu uy
gulama, bendin biraz karışık ifadesine rağmen, dikkatle düşünüldüğü zaman, enflasyona karşı ye
niden değerleme ve "son giren ilk çıkar" muhasebe emtia değerleme metoduyla enflasyona karşı 
korunmuş olan işletmelerin, aynı zamanda enflasyon ve işletmede kullandıkları yabancı finans kay
nakları sebebiyle, Hazine aleyhine yahut da vergi aleyhine birtakım haksız iktisaplarını önlemeyle 
ilgili getirilen bir düzenlemedir. 

Bu düzenlemede yapılan husus şu : Madde metninde ifade edildiği gibi, burada, dönem sonu 
stoklarını son giren ilk çıkar yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabiî iktisadî kımetleri-
ni yeniden değerlemeye tabiî tutanların, işletmede kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin faiz, ko
misyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yaptıkları giderler ve maliyet unsur
ları toplamına bir indirim uygulanmakta, bu indirimin hesabı da şöyle yapılmaktadır: İndirim oranı 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, indirimin uygulanacağı yıl için tespit edilmiş olan yeniden 
değerleme oranını, ilgili kuruluşlardan, yani Maliye Bakanlığınca tespit edilen ortalama ticarî kredi 
faiz oranına bölmekte... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - ...ve bu orandan çıkan nispet kadar, yukarıda bahsettiğim 
finansman giderlerini indirmekte, bakiyenin de yüzde 25'ini gider olarak yazmayı men etmektedir. 
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Onun için, bu da faydalıdır. Burada, "Sanayi siciline kayıtlı imalatçıların, imalat faaliyetlerinde 
kullandıkları yabancı kaynaklara ait gider ve maliyet unsurlarına, bu bent hükmü uygulanmaz" 
denmekte ve sanayiciler burada korunmuş bulunmaktadır. 

Gene, bu bentle getirilen yüzde 25 oranının yüzde 100'e kadar yükseltilebilmesi konusunda 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Bu bakımdan, getirilen bu madde ile enflasyona karşı bir
takım değişikliklerle korunmak istenen müteşebbis ve işadamlarının, aynı zamanda, enflasyonu 
kullanarak vergi sayesinde Maliye aleyhine birtakım menfaat sağlamaları da önlenmiş bulunmak
ta ve mesele, bir denge noktasına doğru götürülmek istenmektedir. 

Hayırlı olsun derken, bu vesileyle hürmetlerimi arz ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim. 

Kişisel görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Taner; buyurun efendim. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Plan ve Bütçe Komisyonun
daki görüşmeler sıralarda, Uç dört kısım istisna, tasarının müspet olduğunu, bugünkü koşullarda ih
tiyaç olduğunu, yapılmasının ve bir an evvel çıkarılmasının doğru olduğunu ifade etmiştik. İtiraz 
ettiğimiz bölümlerden bir tanesi, amortisman meselesidir ve maalesef, arkadaşlarımız görüşmele
rimize katılmadıkları için, biz de bu tasarıya menfî şerh koyduk. Burada, bir defa daha, düzeltilmek 
için, sizlere de ifade etmek istiyorum. 

Defalarca ifade ettim, dünyanın her yerinde en büyük kabadayı devlettir; devletten büyük ka
badayı olmaz. Devlet de bu kabadayılığını yeri geldiğinde ya polisiye kuvvetleriyle veya Maliye 
Bakanlığıyla vergide kendini gösterir. Yalnız, tabiî, bu kabadayılığı vergide gösterirken, mümkün 
mertebe adaleti sağlamak lazımdır. Çünkü, her ülkenin anayasası vardır -Türkiye'nin de vardır-
anayasada, devletin adil olması koşulu vardır. İşte bu koşullarda, Maliye Bakanlığının, bilhassa 
vergi usullerinde adil olunmasını sağlaması esastır; fakat, ikibuçuk sene içerisinde, Maliye Bakan
lığımız, bu adaletten, maalesef, gün geçerek uzaklaşmaya çalışmaktadır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Ondan evvel nasıldı?! 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Böyle değildi. Niye böyle olmadığını ifade edeceğim : Bakın, 
hızlı amortismanla yeniden değerlemeyi Anavatan Hükümetleri getirmiştir. Niye getirdiler; eğer 
bir ülkede yüksek enflasyon varsa, sermaye de bu enflasyonun altında eziliyorsa, bunu kısmen ge
ri iade etmek için hızlı amortisman ve yeniden değerleme getirilir; onun için getirdik. Şimdi, siz 
burada ne yapıyorsunuz; sanki memlekette enflasyon meselesini halletmişsiniz gibi bunu ortadan 
kaldırıyorsunuz. İşte yanlış buradadır. Bunu siyasî istismar için söylemiyorum. Enflasyonu, söyle
diğiniz gibi, yüzde 10'lara çekmiş olsaydınız veya devraldığınız gibi yüzde 56'da tutmuş olsaydı
nız da bunu getirseydiniz size pek bir şey söyleyemezdik; ama, enflasyonun yüzde 156'ya çıktığı 
bir dönemde -önümüzdeki ayı kastederek söylüyorum- sanayiciden salma usulüyle vergi aldıktan 
sonra bir de onun amortisman yolunu tıkar, hızlı amortismanla teknoloji yenilemesini engeller
seniz, burada adil olduğunuzu söylemeniz mümkün değil. 

Şimdi, bakın, vergi salması diyorum; arkadaşlarım beni ayıplayacaklar ve Maliye, salma 
yoluyla vergi alır mı diyecekler. Bunu ben söylemiyorum, tasarının kendi söylüyor. Dikkatinizden 
belki kaçmıştır; 46 ncı sayfada, 22 nci maddenin ek madde 11'inde bakınız ne diyor : "Maliye 
Bakanlığı; vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergilerle..." Şimdi, nasıl bir Maliye Bakanlığı 
ki bu, "salınacak vergilerle" ibaresini, adamın gözüne parmağını sokar gibi kullanır; kanuna da 
bunu yazar! Diyorsunuz ki : "Ben vergi salarım, bunu da alırım." 
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Enflasyon, en adil olmayan vergidir; vergiyi salarak zaten alıyorsunuz buradan. Yüzde 150'ye 
varan bir enflasyon vergisiyle adamın canını almışsıız, geriye nesi kalmış; geriye, açmış olduğu sa
nayi tesisini veya ticarethanesini idame ettirebilmek için üç beş kuruşu kalmış, "eskiden yapmış 
olduğu yatırımların amortismanlarını da artık yeniden değerlemeye sokmayacağım" diyorsunuz. 
Bakın, gelin bu yanlışı buradan kaldırın. Burada şu söylenebilir; denir ki : "Buraya yatırım yapıl
dı, on senedir burada bu makine var, bunu bu kadar zaman da yeniden değerlediler, bunu artık yüz
de 25 oranında değerleyelim" Yüzde 25 oranında değerlemeyin, bu rakamı yükseltin; bana kalırsa 
kaldırın; ama, bunun hesabı yapıldıysa -kanaatimce yapılmamıştır- bunu devraldığınızda enflasyon 
yüzde 56 idi, şimdi yüzde 150'ye çıkmışsa, bu işin matematiği yok demektir. Bir ülke vardır sana
yii çalışıyordur, bir ülke vardır üretim yapıyordur, bir ülke vardır işsizlik azalmıştır; yapın; ama, şu 
andaki ülkenin durumuna bakın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, devam edin. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bu şartlarda bunu yaparsanız, zaten üzerine fazlaca gidilmiş 
olanın, yük bindirilmiş olanın, bu yükü taşıyamayanın beli kırılır. Bel kırıldıktan sonra nasıl dü
zelteceğiz ki?!. Siz, hiç beli kırıldıktan sonra düzelen hasta gördünüz mü? Maalesef, sanayi bugün 
bu durumdadır. 

Şimdi, mesela, maddenin 7 numaralı bendinde diyoruz ki : "Uçak ve helikopter gibi hava ta
şıtlarının giderleri ile amortismanlarını saymayalım..." Bana göre bu da yanlıştır; ama, bunun bir 
mazereti vardır. Burada Maliye diyor ki: "Eğer bir şirket, gezmek için bir helikopter, bir uçak, bir 
yat aldıysa, bunun gider ve amortismanını şirkete yazdırmayın." 

Sayın milletvekilleri, Türkiye öyle bir duruma geldi ki, bahsettiğiniz helikopter minimum 1 
milyon dolardan, uçak da 1,5 milyon dolardan başlıyor. Yani, Türkiye'de gezmek için bunu alabi
lecek insan varsa, bir kere, bizim bu insanları bulup onlara madalya takmamız lazım "bu kadar ser
vetin var, bunları da geliyor buraya yatınyorsun" diye. Kimse buradan kalkıp da Roma'ya veya İn
giltere'ye gitmek için özel uçak almaz. Bu alınan bütün özel uçaklar, Balkanlar'da, Ortadoğu'da ve 
Türk Cumhuriyetlerinde iş yapmak için alınan uçaklardır. Çok aykırı bir madde değildir; yani, siz 
buraya bunu böyle yazarsanız, onlar da kalkıp, bunu iştigal sahaları olarak göstermek istiyorlarsa, 
hepsi bir turistik şirket kurar, uçakları da buraya koyarlar, yine buradan kaçarlar; o kadar önemli 
değildir. Yani, bu, buraya yazmaya değmezdi. Önemli olan burada, sanayii geliştirmek, onlara im
kân sağlamaktır. Biz, sanayimiz ne kadar gelişirse, sermaye ne kadar artarsa bu ekonomi de o ka
dar artar diyoruz; ama, gelin bu 8 inci fıkradaki oranı bu rakamda tutmayın -Son cümlemi söylü
yor ve bağlıyorum, çok teşekkür ederim Sayın Başkan- çünkü, neticede, buradan bu kanunları 
çıkarırken, bugün için çıkarmıyoruz, 24 saat için çıkarmıyoruz, bir sene için çıkarmıyoruz; bu 
kanunlar, ilerideki sürelerde de memlekete hizmet etsin diye çıkarılıyor. Onun için, mümkün mer
tebe yanlış yapılmaması lazım. Söylediklerimin hiçbir siyasî tarafı da yoktur, kimseye mesaj da 
vermiyoruz, bir yanlışın düzeltilmesini arzu ediyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Taner, teşekkür ediyorum efendim. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

Maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 25 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci 
maddesinin birinci fıkrasına eklenen 8 numaralı bendin tasandan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Halil Orhan Ergüder Elaattin Elmas Gürhan Çelebican 

İstanbul İstanbul İstanbul 

Bülent Atasayan Abbas İnceayan 

Kocaeli Bolu 

Gerekçe : Bent hükmü ile yeniden değerleme ve stok değerlemeleri gerekçe gösterilerek mü
kelleflerin ödedikleri kredi faizlerinin önemli bir kısmının gider olarak kabul edilmemesi yönünde 
düzenleme yapılmaktadır. Getirilmek istenen sistem, ekonomik gerekçelere ve vergi adaletine ay
kırıdır. Sadece sabit kıymetlerin ve stokların değerlenmesi ile işletmeler için enflasyon muhasebe
si prensiplerinin uygulandığı ve işletmelerin enflasyondan tamamen korundukları iddia edilemez. 
Zira, işletme varlıkları içerisinde önemli bir yer tutan alacaklar ve menkul kıymetler gibi değerler 
için herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Bu şekilde enflasyon muhasebesi prensipleri tümü 
uygulanmadığı halde, yüksek enflasyonun bir sonucu olan, yüksek kredi maliyetlerinin, kur farkı 
ve vade farkı gibi finansal yüklerin işletmenin kusuru gibi mütalaa edilerek, önemli bir kısmının 
gider kabul edilmemesi (üzerinden vergi alınması) şeklindeki bir uygulama son derece haksız ve 
adaletsiz olacaktır. 

Tasarıdaki hükmün aynen kanunlaşması halinde, muazaalı yollara başvurularak ve idare ile 
mükellef arasında pek çok ihtilaf çıkacaktır. Büyük bir kaosa ve haksız ve adaletsiz uygulamalara 
yol açacak bu hükmün tasarıdan çıkarılması, bahsedilen sorunların ortaya çıkmamasını temin ede
cektir/ 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ne buyuruyorlar efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Bu, tasarıdan çı
karmadır; katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet ne buyuruyor efendim? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Sayın Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN - Önerge sahibi olarak Sayın Elaattin Elmas; buyurun efendim. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
kanun tasarısının 25 inci maddesiyle ilgili önergemiz hakkında görüşlerimi ifade etmek üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 numaralı bent hükmü ile, yeniden de
ğerleme ve stok değerlemesi gerekçesi gösterilerek; mükelleflerin ödedikleri kredi faizlerinin 
önemli bir kısmı masraf olarak kabul edilmemektedir. Yapılmak istenen bu değişiklik, hem 
ekonomik gerekçelere ve hem de vergi adaletine aykırıdır. Sadece sabit kıymetlerin ve stokların 
yeniden değerlemesi suretiyle işletmeler için enflasyon muhasebesi prensiplerinin uygulandığı ve 
işletmelerinin enflasyondan tamamen korundukları söylenemez. Görüldüğü üzere, işletme varlık
ları arasında önemli bir yer tutan alacaklar ve menkul kıymetler için herhangi bir düzenleme 
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düşünülmemiştir. Enflasyon muhasebesi prensipleri tümüyle uygulanmadığı halde, yüksek enflas
yonun getirdiği bir sonuç olan yüksek kredi maliyeti, kur farkı ve vade farkı gibi finansal yükler, 
işletmenin kusuru olarak kabul edilmemelidir; bunların önemli bir kısmının gider kabul edilmeme
si ve üzerinden vergi alınması son derece haksız ve adaletsiz bir uygulama olacaktır. Birçok soru
nun ortaya çıkmasını, haksız ve adaletsiz uygulamalara yol açılmasını önlemek maksadıyla, bu 
hükmün tasarıdan çıkarılmasının gereğini ifade ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Elmas, teşekkür ediyorum efendim. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yeni bir maddeyi müzakereye aldığımız takdirde süremizin kâfi gelmesi 
mümkün gözükmüyor. Bu sebeple, sayın grupların da muvafakat ve mutabakatıyla, saat 21.00'de 
toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.53 

©— ' 

— 544 — 



T.B.M.M. B : 122 23 . 6 .1994 O : 4 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Işılay Saygın (İzmir) 

-—© 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

10. — 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 - Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
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 kabul edilen mal ve haklara 
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 3824 sayılı Kanunla değişmeden önceki 
hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar ve şahıslar adına söz talebi?.. Yok? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayımız 

maalesef yoktur. 
Saat 22.00'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.04 

; — @ 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 22.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa), Işılay Saygın (İzmir) 

'• ® • • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

10. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Konuttu, 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 - 659 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, 26 ncı madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, okunduğu şek
liyle kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 27. - 3.6.1949 ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin 11 
numaralı bendinden sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki 12 ve 13 numaralı bentler eklenmiştir. 

"12. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gi
bi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile il
gili olmayanların giderleri ile amortismanları." 

"13. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkan yönte
mine göre değerleyen veya amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan ku
rumların (Bankalar, Sigorta Şirketleri, ve Finans Kurumları hariç) Gelir Vergisi Kanununun 41 in
ci maddesinin 8 numaralı bendindeki esaslar çerçevesinde hesapladıkları giderler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Sayın Gürhan Çelebican'ın Anavatan Partisi Grubu adına söz ta
lebi var. 

Sayın Çelebican, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; görüşmekte olduğumuz 659 sıra sayılı kanun tasarısının 27 nci maddesi hakkında, 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu ve
sileyle, hepinize saygılar sunarım. 

Bu kanun tasarısının 25 inci maddesiyle, Gelir Vergisi mükellefleri için,getirilmek istenen, 
kredi faizlerinin, kur farklarının ve vade farklarının önemli bir kısmının gider olarak kabul edilme
mesi yönündeki hüküm; yine, konuşmakta olduğumuz bu tasarının 27 nci maddesiyle, Kurumlar 
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Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bentle, Kurumlar Vergisi Mükellefleri 
için de getirilmektedir. 

Bu bent hükmüyle, yeniden değerleme ve stok değerlemesi gerekçe gösterilerek, mükellefle
rin ödedikleri kredi faizlerinin önemli bir kısmının gider olarak kabul edilmemesi yönünde düzen
leme yapılmaktadır. 

Getirilmek istenen istem, hem ekonomik gerçeklere ve hem de vergi adaletine aykırı bulun
maktadır. Yalnız ve yalnız sabit kıymetlerin ve stokların değerlenmesi suretiyle, işletmeler için, 
enflasyon muhasebesi prensiplerinin uygulandığını ve işletmelerin enflasyonun tesirinden tama
men korunduklarını iddia etmek mümkün değildir. Zira, işletme varlıkları içerisinde önemli bir yer 
tutan alacaklar ve menkul kıymetler için herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Bu şekilde, enf
lasyon muhasebesi prensipleri tümüyle uygulanmadığı halde, yüksek enflasyonun getirdiği bir so
nuç olan yüksek kredi maliyeti, kur farkı ve vade farkı gibi fınans yüklerinin işletmeye ait bir ku
sur gibi mütalaa edilmesi, yanlış olmaktadır. Bunların önemli bir kısmının gider kabul edilmemesi 
ve üzerinden vergi alınması şeklindeki bir uygulama, son derece haksız, adaletsiz bir uygulama ol
maktadır. 

Ayrıntılı olarak saydığımız gerekçelerle, büyük haksızlıklara, adaletsizliklere ve pek tabiî eko
nomik sıkıntılara yol açacak bu hükmün tasarıdan çıkarılması, ekonomik gerçeklere ve hakkaniyet 
prensiplerine aykırı bulunan uygulamalara, muvazaalı yollara başvurulmasına ve idare ve mükellef 
arasında birçok ihtilaf doğmasına mani olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu meyanda ifade etmek istiyorum ki, mevcut Koalis
yon, milletimizin güvenine sahip iyi bir ekip oluşturmadığı takdirde, Türkiye'yi, içine düşürdüğü 
ekonomik krizden asla düze çıkaramayacak; ya güven veren ve kazanan bir Hükümet kuracak ya 
da İktidarı bırakmak zorunda kalacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, görüşümüzün Yüce Heyetinizce kabul buyurulmasını saygılarımla arz 
ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Çelebican, teşekkür ediyorum efendim. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
Sayın Ayhan, kürsüye gelmekte geciktiniz; ama, ben süreyi başlattım, haberiniz olsun. 
RP GRUBU ADINA ÇEVAT AYHAN (Sakarya) - Cömertliğinize güveniriz Sayın Başkan. 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler; aslında söz almayacaktım; ancak, bir meseleyi açıkla
mak için söz aldım... Görüşülmekte olan 659 sıra sayılı vergi kanunu tasarısının 27 nci maddesi 
üzerinde görüşlerimizi dile getireceğim. 

Bu madde, biraz evvel görüştüğümüz 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesin
deki benzer husustan kurumlar içinde düzenlemekte, Gelir Vergisi mükellefleri için yapılan düzen
lemeleri kurumlara da teşmil etmektedir. 

25 inci maddeye mümasil olan ve 25 inci maddedeki sekizinci bende atıfta bulunan bu madde 
üzerinde şunu belirtmek istiyorum : 25 inci madde üzerinde görüşlerimi dile getirirken, maddenin 
sekizinci bendi üzerinde de uzun uzun durdum. Burada getirilen husus vergi mevzuatımıza yeni gi
ren bir husustur. Bu madde, özkaynağı özendirmeyle ilgili bir maddedir. Dikkat edilirse -sekizinci 
bentteki hususu tekrar belirtiyorum; sekizinci bentte getirilen ve burada atıfta bulunulan kurumlar 
için uygulanacak husus, kurumların, faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı ve kur farkı gibi birtakım 
finansman giderlerinin bir kısmının gider kabul edilmemesiyle ilgili bir husustur. Bu maddede, enf
lasyonla faiz arasındaki orana ve Bakanlar Kurulunun tespit edeceği -yüzde 25'le yüzde 100 ara
sındaki- orana bağlı olmak üzere, bu giderlerin bir kısmı indirim dışı bırakılmaktadır. 
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Bunun amacı, kurumların -Gelir Vergisinde de, Gelir Vergisi mükelleflerinin- daha çok öz-
kaynak kullanmasını; yani özkaynakların başka birtakım sahalara kaydırılmak yerine, bizzat işlet
melerde kullanılmasını teşvik etmektir. Bu, daha sıhhatli bir ekonomiye geçmek için kullanılan 
mühim bir araçtır. 

Ben, Maliye Bakanlığını, getirdiği bu tedbir için, burada, ayrıca tebrik etmek isterim. Zira, bir 
memlekette, özkaynaga dayalı bir iktisadî yapı ne kadar gelişirse -işletmede olduğu gibi- o kadar 
istikrarlı, o kadar sıhhatli bir ekonomi meydana gelir. 

Onun için, bu maddenin bu şekilde getirilmiş olması faydalıdır. Bakanlar Kurulu da, bunu, 
önümüzdeki dönemde, memleketin ihtiyacına göre yüzde 25'ten yüzde 100'e kadar yükseltme yet
kisini, daha önceki bir maddede almıştır, bu maddede de ona atıfta bulunulmaktadır. 

Bilhassa son yıllarda -son on yılda- kurumlar, büyük ölçüde yabancı finansmana özenmişler
dir. Türkiye'de, döviz kurlarındaki artışla enflasyon arasındaki büyük fark sebebiyle firmalar dışa
rıya gitmişler, dışarıdan döviz kredisi bulup getirmişler, daha çok krediye özenmişler ve bunu kay
naklarında kullanmışlardır ve son -maalesef, talihsiz diyeyim ben buna- yüzde 150'ye varan deva
lüasyonla da bu firmaların birçoğu çarpılmış durumdadır. 

Maliye Bakanlığı, herhalde, ileride firmaları daha çok öz kaynak kullanmaya özendirmek için, 
yabancı kredileri daha dikkatli ve sınırlı kullanmayı özendirmek için bu tedbiri getirmiş bulunmak
tadır. Faydalı olacağına inanıyorum. Bunu ifade edeyim dedim. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerindeki müzakere tamamlanmıştır. 
Bir önerge vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 127 nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 15 in

ci maddesine eklenen 13 numaralı bendin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gürhan Çelebican Bülent Atasayan Halil Orhan Ergüder 
İstanbul Kocaeli İstanbul 

Elaattin Elmas Abbas tnceayan 
istanbul Bolu 

Gerekçe: 
Tasarının 25 inci maddesiyle Gelir Vergisi mükellefleri için getirilmek istenen kredi faizleri

nin, kur farklarının ve vade farklarının önemli bir kısmının gider olarak kabul edilmemesi yönün
deki hüküm, tasarının 27 nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde ekle
nen 13 numaralı bentle Kurumlar Vergisi Mükellefleri için de getirilmek istenmektedir. Tasarının 
25 inci maddesinin hükmüyle ilgili olarak verdiğimiz önergede ayrıntılı olarak saydığımız gerek
çelerle büyük haksızlık, adaletsizlik ve kaosa yol açacak bu hükmün tasarıdan çıkarılması, ekono
mik gerçeklere ve hakkaniyet ilkelerine aykırı uygulamalara gidilmesini engelleyecektir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, az önce 

kabul edilen 25 inci maddeye muvazi bir maddedir; o nedenle önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. . 
BAŞKAN - Efendim, önergeye Sayın Komisyon ve Hükümet katılmadı. 

Önerge sahibi?.. 
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Sayın Elmas, buyurun efendim. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan ta
sarının 27 nci maddesiyle ilgili önergemiz hakkında açıklama yapmak üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Bu tasarının 25 inci maddesiyle, Gelir Vergisi mükellefleri için getirilmek istenen, kredi faiz
lerinin, kur farklarının ve vade farklarının önemli bir kısmının gider olarak kabul edilmemesi yö
nündeki hüküm; bu maddeyle Kurumlar Vergisi mükellefleri için de getirilmektedir. 

Bu bent hükmüyle, yeniden değerleme ve stok değerlemesi gerekçe gösterilerek, mükellefle
rin ödedikleri kredi faizlerinin önemli bir kısmının gider olarak kabul edilmemesi yönünde yapılan 
düzenleme, yanlış olmaktadır. 

Seçilen yol, hem ekonomik gerçeklere ve hem de vergi adaletine aykırıdır. Yalnız sabit kıy
metlerin ve stokların değerlenmesi suretiyle, işletmeler için, enflasyon muhasebesi prensiplerinin 
uygulandığı ve işletmelerin enflasyondan tamamen korundukları söz konusu olamaz. Çünkü, işlet
me varlıkları içerisinde önemli bir yer tutan alacaklar ve menkul kıymetler içinherhangi bir imkân 
düşünülmemiştir. Bu şekilde, enflasyon muhasebesi prensipleri tümüyle uygulanmadığı halde, 
yüksek enflasyonun getirdiği bir sonuç olan yüksek kredi maliyeti, kur farkı ve vade farkı gibi fi-
nans yükleri işletmenin kusuru olarak kabul edilmemelidir. Bunların büyük bir kısmının masraf ka
bul edilmemesi ve üzerinden vergi alınması, son derece haksız ve adaletsiz bir uygulama olacaktır. 
Tasarıdaki hükmün aynen kanunlaşması halinde muvazaalı yollara başvurulacak ve idare ile mü
kellefler arasında pek çok ihtilaf çıkacaktır. Ayrıntılı olarak saydığımız gerekçelerle, büyük haksız
lık ve adaletsizlik yaratacak ve kaosa yol açacak bu hükmün tasarıdan çıkarılması, ekonomik ger
çeklere ve hakkaniyet ilkelerine aykırı uygulamalara mani olacaktır. 

Teklifimizin Yüce Heyetinizce kabul buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN - Sayın Elmas, teşekkür ederim efendim. 

Önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 28. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 45 inci maddeyi ta
kiben aşağıdaki mükerrer 45 inci madde eklenmiştir. a 

"İndirim ve İstisnaların Sınırı 

MÜKERRER MADDE 45. - 1. Kurumlar vergisine ilişkin istisna, muafiyet ve kurum kazan
cının tespitinde indirimleri düzenleyen hükümler, ancak bu Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Ver
gi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 

2. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruflu ve Refah Partisi 
Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener söz istemişlerdir. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 
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ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
görüşmekte olduğumuz 659 sıra sayılı yasa tasarısının 28 inci maddesi üzerinde Anavatan Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Gecenin bu geç saatinde faz
la konuşacak değilim; yalnız, maddeyle ilgili bazı endişelerimi dile getirmek istiyorum. 

Maliye Bakanlığı, burada, kendi açısından yerinde bir madde getirmiş. Maddede "Kurumlar 
Vergisine ilişkin istisna, muafiyet ve kurum kazancının tespitinde indirimleri düzenleyen hüküm
ler, ancak, bu Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu ka
nunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir" denilmiştir. Yani, çıkabilecek olan çeşitli yasa
ların arkasına bazı istisna hükümlerin eklenmesini bazı kanunî durumları ortadan kaldırmak için 
yapılacak olan düzenlemeleri ortadan kaldırmak için bu madde getirilmiştir. 

Bu madde, vergi sisteminin bütünlüğü açısından yerinde bir madde olarak düşünülebilir ve 
Maliye Bakanlığı da işi disipline edebilir, kontrol altına alabilir. Yalnız, benim burada bir endişem 
var. Bu endişemi belirtirsem, ileride bazı hataların yapılmasına sanıyorum mani olabiliriz. 

Bildiğiniz gibi, bazı projelere Devlet Planlama Teşkilatı tarafından teşvik.verilmektedir. Bu 
teşvik, adından da anlaşıldığı gibi, haliyle, bazı istisnaları getirir. Bu istisnalar içinde, yatırım indi
rimi vardır, vergi ve harç muafiyetleri vardır ve gümrük vergisi muafiyetleri vardır. 

Hatırlıyorum, bir zamanlar, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından verilen teşvik tedbirlerinde 
yer alan bazı imkânların, Merkez Bankası veya Maliye Bakanlığı tarafından tanınmadığı dönemler 
olmuştur. Bir keresinde ben şahit oldum; o zamanlar merkez Bankası Başkanı Saraçoğlu'ydu ve 
kendisiyle yaptığımız karşılıklı konuşmada, ben, "Devlet Planlama Teşkilatı bu teşvikte, bu imkân
ları, bu istisnaları getirmiş" dediğim halde, "efendim, ben Türkiye'de para konusunda yetkili tek 
merdim, Devlet Planlama Teşkilatının verdiği teşviki tanımam" şeklinde mütalaa ileriye sürmüş
tü. Bu nedenle, Maliye Bakanlığının, verilen yetkide, özellikle yatırımlara ve ihracata çok ihtiyaç 
duyulduğu bir dönemde verilebilecek teşviklerde çok katı olmamasını ve DPT tarafından verilen 
yatırım indiriminin ve teşviklerin dikkate alınmasını hatırlatmak istiyorum. Yoksa, demin de söy
lediğim gibi, maliye ve kanun bütünlüğünü sağlaması için olması gereken bir tedbirdir. 

Bu konudaki düşüncelerimi böylece ifade ederek, saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum efendim. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şener; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

659 sayılı kanun tasarısının 28 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununa mükerrer madde ola
rak bir 45 inci madde ilave edilmektedir. 

Bu maddeye göre, Kurumlar Vergisine ilişkin istisnalar, muafiyetler ve indirimlerin; ancak, 
Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa yapılacak ilavelerle ve
ya tadilatlarla mümkün olacağı ifade edilmektedir. 

Temenni niteliğindeki bu maddenin amacını kabullenebilmek doğrudur; yani, uygun bir dü
zenleme olarak kabul edilebilir; ancak, bu maddenin bir Anayasa maddesi olmadığı düşünülecek 
olursa, bir yaptırıma sahip olmadığı da hemen anlaşılır. Çünkü, diğer vergi kanunlarında da buna 
benzer maddeler var; Kurumlar Vergisi Kanununda var, Katma Değer Vergisi Kanununda var : 
Katma Değer Vergisiyle ilgili istisnaların, ancak ilgili kanunda yapılacak değişikliklerle mümkün 
olacağı ifade ediliyor; ama o maddeye rağmen, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinden ver
gilerle ilgili olmayan birtakım kanunlar geçti ve bunlarda istisna hükümleri yer aldı. Yani, Katma 
Değer Vergisi Kanununda bunun böyle yapılamayacağının ifade edilmiş olması, diğer kanunlarda
ki istisnaları ortadan kaldırmadı, varlığını sürdürdü. 
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Bu, iyi niyetle düzenlenen bir maddedir; ancak, işlerliği yoktur. Aslında burada bir bakıma 
fazlalık gibi yer alacaktır; doğrudan doğruya Anayasa değişikliğiyle mümkün olabilecek bir husus
tur. Bu madde ise bir Anayasa maddesi değil elbette; ancak, aynen bir Anayasa maddesi gibi tan
zim edilmiştir; çünkü, mükerrer madde 45'in ikinci bendinde de, "uluslararası anlaşma hükümleri 
saklıdır" denilmektedir. 

Bu ifade hemen Anayasanın 90 inci maddesini hatırlatıyor. Bildiğiniz gibi, 90 inci maddede, 
"Usûlüne göre yürürlüğe konmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir" denildikten son
ra, "Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz" hükmü 
yer almaktadır. Dolayısıyla, bir Anayasa maddesi gibi tanzim edilen ve bir niyeti ifade etmekten 
başka sonuç doğurmayacak bir maddenin, burada bir fazlalık gibi duracağını ve Kurumlar Vergisi 
Kanununda da aynı fazlalık görüntüsü içerisinde yer alacağını ifade etmek istiyorum; ancak geti
rilmek istenen düzen açısından bunu olumlu bulacağımızı da belirtmem lazım. 

Bugün, Türkiye'de bir vergi külliyatı vardır. Çok sayıda vergi kanununun oluşturduğu bu kül
liyatı takip edebilmek, gerçekten, uzmanlarınca dahi, bu meslekte gerek Maliye Bakanlığı bünye
sinde gerekse serbest piyasada ilgilenenlerce dahi çok zor olmasına karşılık, bir de vergi mevzu-, 
atıyla ilgili düzenlemelerin diğer kanunlara sıkıştırılması, olduğu gibi, meseleyi takip edilemez ha
le getirmektedir. Vergi mevzuatının bu kargaşadan ve bu anlaşılmazlıktan kurtarılması lazımdır. 

Nitekim, vergi kanunlarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili tartışmalarda bazı prensipler geliş
tirilmiştir ve bu geliştirilen prensipler içerisinde, her şeyden önce, bir açıklığın, basitliğin ve anla-
şılırhğın olması gerektiği de sürekli tekrar edilmiştir; fakat, bu açıklık ve anlaşılırlık prensibi de, 
sadece teoride konuşulan, tartışılan ve idealize edilen bir konu olarak kalmakta; maalesef, vergi 
mevzuatı, bugünkü haliyle de, bundan sonraki haliyle de bu karmaşık yapısını sürdüreceğe benze
mektedir. 

28 inci madde münasebetiyle ve son günlerde Anayasa tartışmalarının da gündemde bulundu
ğunu hatırlayarak, buna benzer bir hükmün, belki Anayasa tadilatı sırasında, Anayasanın 73 üncü 
maddesinde yer almasının yerinde olabileceğini söyleyebilirim; ancak, bir Anayasa değişikliğinin 
de fevkalade güç olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum (Alkışlar) 
BAŞKAN-Sayın Şener, teşekkür ediyorum efendim. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. ' 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka

bul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 29. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 22. - Kurumlar Vergisi Kanununa bu Kanunla eklenen mükerrer 45 inci 

madde hükmünün yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka Kanunlarda yer alan 
muafiyet, istisna ve indirim hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı efendim? 

Anavatan Partisi-Grubu adına, Sayın Çclebican; buyurun. 
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ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; müzakere etmekte olduğumuz kanun tasarısı hakkında görüşlerimizi belirtmeden önce, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, bu tasarının 29 uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununa, iştirak hissesi ve 
gayrimenkul satış kârları istisnasına dair yeni bir geçici maddenin 22 nci madde yerine eklenmesi
ni ve buna paralel olarak, tasarıdaki geçici 22 nci maddeyle yapılan düzenlemenin, geçici 23 üncü 
madde olarak yeniden numaralanmasını uygun bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Hatırlanacağı üzere, 1993 yılı sonuna kadar, tam mükellefiyete tabi kurumların, aktiflerinde 
yer alan gayrimenkullerini ve iştirak hisselerini satmaları karşılığında doğan kazançlarını kanunda 
belirtilen şartlarla, kurum sermayesine ilave edilmesi halinde, vergilenmemesi imkân dahilindeydi. 
Bilindiği gibi, Kurumlar Vergisi Kanununun 8/18 inci maddesinde yer alan bu istisnayla ilgili hü
küm, 3946 sayılı Kanunla, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları değiştirilerek, 1.1.1994 tarihinden 
itibaren kaldırılmış bulunmaktadır. Bu tarihten sonra şirketlerin gayrimenkul ve iştirak hisselerinin 
satışlarından doğan kazançları, satış bedelinden, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde be
lirtilen usule göre hesaplanacak maliyet bedelinin indirilmesi suretiyle bulunmaktadır. Yeni yön
temle, gayrimenkullerin ve iştirak hisselerinin maliyet bedelinin hesabında, net defter değeri yeri
ne, bakanlıkça öngörülen katsayıların uygulanması suretiyle tespit edilen tutar esas alınmakta; an
cak, bu yöntemle, satış kârının çok cüzî bir kısmı vergi dışı bırakılmış bulunmaktadır. 

İçinde yaşadığımız ekonomik ortamda, yüksek enflasyon, işletme öz kaynaklarını süratle erit
mekte, işletme sermayesi sıkıntısı içerisine düşen firmalar, ellerinde bulunan gayrimenkul ve işti
rak hisselerini satmak veya çok yüksek maliyetli yabancı kaynaklara yönelmek durumunda kal
maktadırlar. Gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışındaki istisna kaldırıldığı için, bu varlıkların 
paraya çevrilmesi sırasında oluşan ve büyük bir kısmı enflasyondan doğan kazanç, haksız bir ver
giye tabi tutulmaktadır. Bu ortamda, şirketler, yeni yatırım yapmayı düşünmek bir yana, yönele
cekleri yabancı kaynakların finansman yükünün özkaynaklarda meydana getireceği tahribatın gi
derilmesi için çareler araştırmak durumunda kalmaktadırlar. 

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; açıkça görüldüğü gibi, ek vergi, gelişen sanayi gereği 
planlanan ilave yatırımların yapılmasını engelliyor, yatırım için ayrılan para, yatırıma harcanmak 
yerine, ek vergi olarak veriliyor. Böylece, "gelir sağlayalım" derken, fazla incelenmeden konan 
vergiler sayesinde ve beceriden yoksun bir Hükümetin yarattığı ekonomik erozyonla, maalesef 
Türkiye'nin istikbalini de yemeye başlamış bulunuyoruz. . 

Sayın milletvekilleri, hiçbir zaman unutmamamız gerekir ki, sanayide her sene bazı yenileme
ler yapılmasına da ihdiyaç, hatta zaruret bulunmaktadır. Bu mecburiyet, teknolojideki büyük iler
lemeden, hızlı gelişmeden doğmaktadır. Bu hızı yakalamak, rekabet düzeni içinde faaliyetini sür
düren sanayi için şarttır. Sanayiin faaliyetini devam ettirebilmek için nakde ihtiyacı olduğunu ha
tırlatmaya gerek yoktur; ama, sanayi, tezyidi sermayeyle veya kredi temini suretiyle bu ihtiyacını 
karşılamıyorsa, yani bugünkü İktidarın hızia inkıraz içine soktuğu ekonomik ortamda hisse senet
lerine itibar edilmiyorsa, kredi faizleri başını alıp göklere çıkmış bulunuyorsa, o zaman ne olacak
tır, ne yapılacaktır? Sayın milletvekilleri, ya cepte bir şey bulunuyorsa ortaya konacak ya da varsa, 
bazı mallar satılacaktır; başka bir yol, başka bir çare yoktur. "Mallar, mülkler, makine ve ekipman
lar satılacaktır" diyoruz; ama, kim alacaktır, hangi piyasada nasıl alıcı bulunacaktır? Ya yabancı 
sermaye gelecektir -gelecektir; ama, ekonominin içinde bulunduğu müşkül şartlarda, fırsattan isti
fade, kelepir fiyatla satın almaya uğraşacak ve bizi münasip şekilde soymaya kalkışacaktır- ya da 
satın alacak bir yerli kahraman müşteri aranacak ve inşallah bulunacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, işte bu zor şartlar içinde faaliyetini idame ettirmeye ve hayatiyetini 
muhafazaya çalışan, gerekli para için malını, mülkünü satan sanayicinin bulduğu nakdî, "vergi" di
ye elinden alıyorsunuz. Hiç şüphesiz, büyük fedakârlık ve kayıplarla elde edilen paranın üretime 
girmesine, iş hayatını canlandırmasına mani oluyorsunuz ve dolayısıyla, bu tutumla, hem sanayi
mize hem ülkemize hem de milletimize çok haksızlık etmiş bulunuyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, açıkladığım nedenler dikkate alınarak, şirketlerin işletme sermayesi ihti
yaçlarını kendi kaynaklarıyla finanse etmelerini ve yapacakları yatırımları sağlam kaynaklarla ger
çekleştirmelerini temin etmek üzere, gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kârı istisnasının tekrar te
sisini gerekli görmekteyiz. 

Sözlerime son verirken, görüşümüzün dikkatle değerlendirilmesini tekrar Önemle ifade ediyor, 
Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Çelebican, teşekkür ediyorum. 

Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? Yok. 
Kişisel söz talebi var mı efendim? Yok. 
Sayın Çelebican, bu geçici 22 nci maddeyle ilgili bir önergeniz var. Efendim, çerçeve 29 un

cu maddeyi müzakere ediyoruz. Bu 29 uncu madde içerisinde bulunan geçici 22 nci maddede de
ğişiklik istiyorsunuz; ancak, bu talepte, bu önergede, hem çerçeve maddeye dahil geçici 22 nci 
madde bahse konu hem de geçici 23 üncü madde bahse konu. Önergenizde, henüz müzakereye al
madığımız maddeyle ilgili bir husus da var. Bu bakımdan, bunu maddelerden birine bahsedeceksi
niz ki işleme koyayım; yoksa, başka türlü işleme koymamız mümkün değil... 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Geçici 22 nci maddede işleme koyun efendim. 
BAŞKAN - Tamam efendim. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 29 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Gürhan Çelebican Elaattin Elmas Halil Orhan Ergüder 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Bülent Atasayan Abbas İnceayan 
Kocaeli Bolu 

Madde 29. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

Geçici Madde 22. -Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkul-
lerinin 1994 ilâ 1998 yıllarında satışından veya teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak bir 
sermaye şirketine aynî sermaye olarak konulmasından doğan kazancın, satışın yapıldığı veya aynî 
sermaye olarak konulduğu yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı Kurumlar Vergisinden müs
tesnadır. 

Şu kadar ki, vadeli satış halinde, satışın yapıldığı hesap dönemini takip eden ikinci hesap dö
neminin sonuna kadar tahsil edilen kazançların tutarı ilgili yıl kurum kazancından indirilir. Bu ta
rihten sonra yapılacak tahsilat için bu hüküm uygulanmaz. İlk yapılan tahsilatın iştirak hissesi ve
ya gayrimenkulun maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul edilir. Bu kazançların sermayeye ilavesi 
kâr dağıtımı sayılmaz. Sermayeye ilave edilen kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü mad-
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desine göre tevkifata tabi tutulmaz ve Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fık
rasındaki yüzde 20 asgarî vergi tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu kârlar için Gelir 
Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, hükmü dinlediniz; katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Pek anlayamadım 
Sayın Başkan; ama, katılmıyorum efendim. 

BAŞKAN - Aman Sayın Komisyon Başkanımız! Yani, anlamadığınızı ifade buyurduğunuz 
önergeyi tekrar okutayım mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Önerge oldukça 
uzun Sayın Başkan, dikkatle dinlememe rağmen anlayamadım; çünkü, çok değişik şeylere atıfta 
bulunuyor. 

BAŞKAN - Efendim, tetkik etmek ister misiniz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Bakıyorlar arka
daşlar efendim, izin verirseniz tetkik edelim. 

BAŞKAN - Bir dakikada bakın efendim; çünkü, zabıtlara "anlayamadık" diye geçti; buyurun 
tetkik edinefendim... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Efendim, katıla
mıyoruz. , 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın Komisyon önergeyi bizzat tetkik buyurdular ve katılamadıklarını ifade ettiler. 

Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet de katılmıyor. 

Önerge sahibinin talebi-var mı? " 
ELAATTİN ELMAS (İstanbul)-Konuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Elmas, buyurun efendim. 
ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; görüşmekte 

olduğumuz kanun tasarısının 29 uncu maddesiyle ilgili vermiş olduğumuz önerge hakkında görüş
lerimi ifade etmeden önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu önergeyle, Kurumlar Vergisi Kanununa, iştirak hissesi ve gayrimenkul satış kârları istisna
sına dair geçici 22 nci maddenin eklenmesi ve buna paralel olarak geçici 22 nci maddedeki düzen
lemeyi teklif etmekteyiz. -

Bilindiği gibi, mükellefiyete tabi kurumların aktiflerinde yer alan gayrimenkullerini ve iştirak 
hisselerini satmaları karşılığında doğan kazançların, kanunda belirtilen şartlarla kurum sermayesi
ne ilave edilmesi halinde vergilenmemesi, 1993 yılı sonuna kadar mümkün olmakta idi. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 8/18 inci maddesinde yer alan bu istisnayla ilgili hüküm, 3946 
sayılı Kanunla, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları değiştirilerek 1.1.1994 tarihinden sonra yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Bu durumda, şirketlerin, gayri menkul ve iştirak hisselerinin satışlarından doğan kazançları, 
satış bedelinden, Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde belirtilen usule göre hesaplanacak 
maliyet bedelinin tenzili suretiyle tespit edilmektedir. 
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Yeni yöntemle, gayrimenkullerin ve iştirak hisselerinin maliyet bedelinin hesabında, net def
ter değeri yerine, bakanlıkça öngörüleri katsayıların uygulanması suretiyle elde edilen miktar esas 
alınmaktadır. Ama, bu yöntemle, satış kârının çok cüzî bir kısmı vergi dışı bırakılmaktadır. 

Yaşanmakta olan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, işletme özkaynaklarinı süratle eritmek
te, işletme sermayesi sıkıntısı içerisine düşen firmalar, sahip oldukları gayrimenkul ve iştirak his
selerini satmak veya yüksek maliyetli dış kaynaklara müracaat zorunda kalmaktadırlar. 

Gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışındaki istisna kaldırıldığı için, bu varlıkların paraya 
çevrilmesi sırasında oluşan ve büyük kısmı enflasyondan doğan kazanç, maalesef, haksız bir ver
giye tabi tutulmaktadır. Bu durumda, şirketler, yeni yatırım yapmayı düşünme imkânını bile bula
mamakta, yabancı kaynakların finansman yükünün özkaynaklarda meydana getireceği zararın gi
derilmesine çare araştırmak ve bulmak çabası içinde kalmaktadır. 

Bu bakımdan, şirketlerin, işletme sermayesi ihtiyaçlarını kendi kaynaklarıyla finanse etmeleri 
ve yapacakları yatırımları sağlam kaynaklarla gerçekleştirmelerini temin etmek üzere, gayrimenkul 
ve iştirak hissesi satış kârı istisnasının tekrar tesisini gerekli görmekteyiz. 

Sözlerime son verirken, önerimizin kabulünün önemini tekrar ifade eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Sayın Elmas, teşekkür ediyorum efendim. 

Önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTÂŞ (Samsun) - Maddeyle ilgili 
bir önerge daha var Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili bir başka önerge daha var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 29 uncu maddesine aşağıdaki geçici 23 üncü maddenin 

eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
İhsan Saraçlar Süleyman Hatinoğlu Şerif Ercan 

Samsun Artvin Edirne 
Şerif Ercan Rahmi Özer 
Çanakkale Balıkesir 

GEÇİCİ MADDE 23. - Tam mükellefiyete tabi kurumların üretim tesislerinin ve bu tesislere 
ilişkin gayrimenkullerinin tamamının veya bir kısmının yeni kurulacak olan ve yabancı sermayeli 
ortağı bulunan tam mükellefiyete tabi bir anonim şirkete aynî sermaye olarak konulması halinde, 
bu aynî sermaye tahsisi dolayısıyla doğan kazançlar, 31.12.2000 tarihine kadar Kurumlar Vergisin
den müstesnadır. 

Bu kazançlar, Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yüzde 20 
Kurumlar Vergisinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için ya
bancı ortağın, yeni kurulan şirketteki sermaye payının en az bu şirkete konulan aynî sermayenin ra
yiç bedeli kadar ve nama yazılı olması, üç yıl geçmedikçe elden çıkarılmaması ve bu sermaye pa
yının kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi şarttır. 

Gerekçe : Düzenlenen bu maddeyle, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi teşvik edilmek
tedir. Buna göre, tam mükellefiyete tabi kurumların üretim tesislerini ve bu tesislerle ilgili gayri
menkullerinin tamamını veya bir kısmını kurulacak olan ve yabancı ortağı bulunan tam mükellef 
bir anonim şirkete aynî sermaye olarak koymaları halinde bu sermaye tahsisi dolayısıyla doğan ka
zançlar Kurumlar Vergisinden müstesna tutulmaktadır. 
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Bu istisnanın uygulanabilmesi için yabancı ortağın sermaye payına ilişkin hisse senetlerine 
yurt dışından getireceği dövizlerle sahip olması ve bu hisse senetlerinin en az şirkete konulan aynî 
sermayenin rayiç bedeli kadar ve nama yazılı olması ve Uç yıl geçmedikçe elden çıkarılmaması 
şarttır. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, okunan yeni önerge alelacele hazırlanmış oldu
ğundan tarafımızdan anlaşılamamıştır ve yeni bir madde hükmündedir. Meselenin bu noktadan dik
kate alınması gerekir. 

BAŞKAN - Efendim, Başkanlık da zatı âliniz gibi düşünüyor. Sayın Komisyon ekseriyeti bu
lur, bu değişiklik önergesine katılırsa işleme koyacağım; Komisyon ekseriyeti bulamazsa işlem 
yapma imkânım yok; çünkü bu, yeni bir madde ilavesidir. 

Sayın Komisyon, ekseriyetiniz var mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) - Yok Sayın Baş
kan. Takdir Başkanlığın efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Bu önergeyi işleme koymuyorum. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde okunduğu şek
liyle kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum.: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ 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 mer
kezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağı
nın 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 sa
tın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal 
bulundurulan veya hizmet satın alan mükelleften aranır. 

Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve 
hizmetlere ait alış bedellerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu sü
re içinde alış belgelerinin ibraz edilmemesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin 
tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, alışlarını belgeleyeme
yen mükellef adına re'sen tarhedilir. Bu tarhtyata kaçakçılık cezası uygulanmaz. 

Ancak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili olarak, vergi inceleme ra
poruna dayanılarak katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ziyaa uğratılan vergi ve buna 
ilişkin ceza ayrıca alıcılardan aranmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı efendim? Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

Önerge de yok. 
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Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Mad
de okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 

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 te
sis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan 
deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların temsilleri ile bunların tadili, 
onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Grubum adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

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

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 659 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 31 inci maddesi üzerinde söz almış bu
lunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; bu maddeyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü 
maddesinin (a) fıkrası tadil edilmektedir. Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi, istis
nalarla ilgili bir maddedir; araçlar da ve petrol aramalarında istisna hususunu tanzim etmektedir. 

Tadil edilen bu 13 üncü maddenin başlığı "aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden -Katma De
ğer Vergisinden- müstesnadır" demektedir ve bu maddenin (a) bendinde ise, mükelleflere, işlet
melerinde kullandıkları veya kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer te
sis ve araçların teslimleriyle bunların tadili, onarımı ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hiz
metler zikredilmektedir. 

Bu çok istismar edildiği için, Maliye, getirilen bu yeni maddeyle, bir Katma Değer Vergisi ka
çağını önlemek istemekte ve bununla ilgili olarak da bu (a) bendini tekrar tanzim etmektedir. Tan
zim edilen yeni metinde ise, biraz evvel okunduğu gibi, "Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, 
hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde iş
letilmesi" şartı getirilmektedir. Daha önce, "işletmelerde bulunma" şeklinde bir tarif vardı, burada 
ise, bunların bizzat kiralanması veya işletilmesi şartı getirilmektedir. Bu, müspet bir adımdır; an
cak, benim endişem, bu yine de istismara sebep olacaktır. "Faaliyetleri kısmen" dediğiniz zaman, 
bu araçları işletmelerinde bulunduracak ve başka maksatla kullanacak olanlar, kendi işletmelerin
de bu faaliyetleri kısmen yaptığına dair birtakım belgeleri düzenleyerek yine bu Katma Değer Ver
gisi istisnasından faydalanacaktır. 

Aslında, benden sonra, gruplar veya şahıslar adına konuşma olursa ve yetiştirebilirsem, bu
nunla ilgili bir önerge de vereceğim. Yani, bu (a) bendinin tasandan tamamen çıkarılması gerekir. 
Çünkü, bu firma, bir işletme, deniz, hava, demiryolu taşıma araçlarıyla hizmet yapacaksa, zaten bu 
konuda yatırım için teşvik belgesi alır; yatırım için alacağı teşvik belgesine göre ithal edeceği bu 
teçhizatı da doğrudan doğruya Katma Değer Vergisinin ertelenmesiyle, Katma Değer Vergisi öde
meden ithal eder. Yine, teşvik belgesi almışsa, teşvik belgesine göre, bu teçhizatı ve bu taşıtları yer
li piyasadan almışsa, o takdirde de yine Katma Değer Vergisi kadar -teşvik belgesine dayalı ola
rak- bir miktar kendilerine fondan iade edilmektedir. Yani, bunlar, her halükârda da Katma Değer 
Vergisi ödememektedirler. Fiilen indirilecek tarihe kadar bunlar ertelenmekte ve ondan sonra ter
kin edilmektedir. Onun için, bunun buradan temelli kaldırılması gerekir. Bu, "kısmen veya tama-
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men" ifadesi altında, yine istismara müsait bir madde olarak devam edecektir. Maliye bir adım at
mış; birtakım şeyleri kapatmış; ama, yine de birtakım deliklerden Katma Değer Vergisi kaçırmaya 
vesile olacaktır. Ben, bunları arz edeyim dedim. Yetiştirebilirsem önerge de vereceğim. Takdir Yü
ce Kurulundur. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, Teşekkür ediyorum efendim. 

Gruplar adına başka söz talebi yok. ' 

Kişisel söz talebi var mı efendim? Yok. 

Önerge de yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 32. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının 

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 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 eşya
nın satın alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde dahili ticarete konu edildiği tespit edilirse bu Kanu
na göre ödenmesi gereken vergi, devreden ve devralandan ayrı ayrı aranır ve Gümrük Kanunu uya
rınca gümrük vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, bundan önceki 30 
ve 31 inci maddeler istisnayla ilgili teknik maddeler olduğundan söz almamıştım. 32 nçi maddeyi 
önemli gördüğüm için söz aldım. Sözlerimin başında hepinize saygılar sunuyorum. 

32 nci madde, 3065 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ve bir 
paragraf eklenmesiyle ilgilidir. Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi, ithalat istisnala
rını düzenleyen bir maddedir. Bu maddede özetle, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edi
len mal ve hizmetlerin ithali düzenlenmektedir. Ayrıca, burada Gümrük Kanununun 7 nci madde
sinin 3,4,5,6 ve 7 numaralı bentleriyle 8,9,10,12,13,119 ve 132 nci maddelerinde yazılı olup, Güm
rük Vergisinden muaf olarak ithal edilen eşkiyanın, bazı mezkûr maddelerdeki kayıt ve şartlarla it
hali düzenlenmektedir. Şimdi, bu maddeyle buna yeni bir düzenleme getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu maddenin diğer ismi "Doğubank" maddesidir. Bilindiği gibi, İstan
bul'da "Doğubank" diye adlandırılan bir işyerinde, merkezde, yurt dışından gelmiş yabancı men
şeli eşyalar satılmaktadır ve bunlara bayağı da talep vardır. Orada ne isterseniz vardır; oraya gider
seniz, bazı malları gözünüzle, bazılarını da kataloglardan görürsünüz ve satın aldığınızda eve ka
dar da teslim ederler. 

Şimdi, bunun bir iyi tarafı var, bir de kötü tarafı var. Önce iyi tarafını söylemek gerekirse; bil
diğiniz gibi, Türkiye'de, örneğin.televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve 
müzik cihazları üreten firmalarımız var. Bu firmalarımız, eskiden piyasada istedikleri gibi at koş-
turabiliyorlardı ve kaliteye fazla dikkat etmiyorlardı; çünkü, nasıl olsa iç piyasa tüketicileri bu mal
ları alacak, kullanacaktı. Hatırlarsınız, zaman zaman, tüketicilerimizin, bu mallar hakkında -bozuk
luklar dolayısıyla- şikâyetleri olmuştur. Bu firmalar, bir türlü kalite düzeltmesine gitmemişlerdir. 
Hatta, Anavatan Partisinin kurucusu ve Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'ın, özellikle dışarı-
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dan gelen mallardaki fonları düşünmesi nedeniyle, bir ölçüde, Türk özel sektörü, aklını başına top
lamış, kaliteye önem vermiş ve başarı da kazanmıştır; hatta, ihracatta da başarı kazanmıştır. Bu tür, 
Doğubank usulü satış yapan yerlerin, Türk özel sektör kuruluşlarının kalitesinin düzeltilmesi açı
sından olumlu etkileri vardır; çünkü, yerli malları kalitesiz bulanlar gidip oradan almaktadırlar. Bir 
de şu enteresan durum vardır, bu mallar arasında fazla da bir fiyat farkı yoktur; yani, bir Türk ya
pımı televizyonla oradan alman bir yabancı televizyon arasında çok cüzî bir fiyat farkı vardır. 

Şimdi, buradaki mallar nereden getiriliyor; bunlar -bu maddede yazıldığı gibi- iki şekilde ge
liyor : Birincisi, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız naklihane yaptıkları zaman, bazı istisnalardan 
yararlanarak -mesela Katma Değer Vergisi istisnası vardır- ev eşyası getiriyorlar. Bu eşyaları ken
di zatî ihtiyaçları için kullanmayıp, Doğubank dediğimiz yerlere satıyorlar, yani bu gibi yerlerdeki 
malların esas kaynağını oluşturuyorlar. 

Şimdi, bu maddede "... bir yıl içinde dahili ticarete konu edildiği tespit edilirse bu kanuna gö
re ödenmesi gereken vergi, devreden ve devralandan ayrı ayrı alınır ve Gümrük Kanunu uyarınca 
gümrük vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanır" şeklinde bir ifade getirilmiştir. Tabiî, biraz 
evvel söylediğim hususun kötü tarafı, Maliyenin, bir vergi kaynağından mahrum kalmasıdır. Bu 
arada, bazı insanların, belki yasaların tam olarak uygulanmaması sonucunda kazanç sağlanması da 
imkân dahilinde giriyordu. Bu yerler gene kalacaktır; ama, muafiyetler ortadan kaldırılmak sure
tiyle, bunlara bir disiplin getirilmektedir, kontrol altına alınmaktadır. 

Uzun zamandan beri buralarla ilgili bazı şikâyetler de zaten olmaktaydı. Bildiğiniz gibi, bura
larda ne fatura verilir ne de mallara garanti vardır; tabiî, işin en önemli tarafı da, satılan mallar için 
garantinin olmamasıdır. Türk malı bir televizyon aldığınız zaman bir garanti süresi vardır; buralar
da garantiyi kimde arayacaksınız? 

O nedenle, bu maddenin olumlu olabileceği düşüncesindeyim; tabiî, iyi uygulanması şartıyla. 
Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum efendim. 

Grupları adına söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Şahsı adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyle ilgili verilmiş önerge de bulunmamaktadır. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

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 Piya
sası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen kâğıtların tabi olduğu damga vergisi nispetini "O" sıfıra 
kadar indirmeye, indirilen nispeti kanunî seviyesine kadar çıkarmaya ve bu nispetler dahilinde ka
ğıtlar itibariyle farklı nispetler tespit etmeye yetkilidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener ile Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu söz istemişlerdir. 

Refah Partisi Grubu adına\ Sayın Şener; buyurun efendim. 
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RP GRUBU ADINA ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 33 üncü maddesi, Damga Vergisi Kanununda bir değişik
lik getirmektedir. Aslında Damga Vergisi, vergi gelirleri içerisinde, malî önemi açısından, ilk sıra
larda sayabileceğimiz bir vergi değildir; ancak, vergi gelirleri açısından, Hazineye irat sağlayan 
kaynaklardan birisidir. 

Burada bir değişiklik yapılmaktadır. Genellikle, vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle, ka
mu harcamalarının finansmanı için kaynak sağlanması amaçlanır; ancak, burada gelir artırıcı bir 
düzenleme değil, daha çok, ekonomik fonksiyonlar hesaba katılarak yapılan bir düzenleme vardır. 

Bilindiği gibi, vergilerin fonksiyonu sadece fiskal değildir; ama, bu fiskal fonksiyon, aslında 
verginin aslî fonksiyonudur. Bu bakımdan da vergileri, kamu harcamalarına katılma payı olarak ta
nımlamak mümkündür; ancak, böyle bir kaynak, kamu kesiminin elinde bulunan böylesi bir araç, 
aynı zamanda ekonomik bir sosyal birtakım hedefleri gerçekleştirmek için de kullanılır, yani ekst
ra fiskal fonksiyonlar itibariyle de kullanılabilir. 

Şimdi, burada, Bakanlar Kuruluna bir yetki verilmektedir. Bu maddeyle, Sermaye Piyasası 
Kurulunca düzenlenmesi öngörülen kâğıtların tabi olduğu Damga Vergisi nispetini sıfıra kadar in
dirmeye veya değişik oranlarda belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. Burada asıl 
amaç, sermaye piyasasını teşviktir. Bu vergi oranlarını, Damga Vergisi oranlarını gerektiğinde sı
fıra kadar indirmeye imkân sağlamak suretiyle, sermaye piyasasının gelişmesine vergi teşviki yo
luyla katkı sağlanması hedeflenmektedir, amaçlanmaktadır. 

Bence, bu, önemli bir madde olarak görülmüyor. Bu tip vergi teşviklerinin gerçekten beklenen 
sonuçları verip vermediği zaten pek bilinemiyor; rakamsal olarak bunları tespit etmek de mümkün 
değil. "Teşvikler gerçekten amaçlanan sonuçların ortaya çıkmasını sağlıyor mu; yoksa, teşvik edil-
meseler bile meydana gelebilecek sonuçlara imkân mı sağlıyor acaba" diye zaten mevcut bir tartış
ma vardır. 

Diğer taraftan, borsa, faiz, döviz ve kâğıt oyunlarıyla, bugün içinde bulunduğumuz ekonomik 
sorunları çözmemiz zaten mümkün değildir; ekonomik politikaların ana hedefi bu olmamalıdır. 
Eğer ekonomik yapı güçlüyse, ülkede üretim varsa, şirketler istikrarlıysa ve kamuoyu da bunlara 
karşı bir güven içerisindeyse, bu tip bazı teşvikler sağlanmasa dahi, bu piyasaların gelişmesi, genel 
ekonomik yapının sağlamlığına paralel olarak zaten sağlanmaktadır. Yani, hedef olarak, asıl amaç 
olarak, ekonomide politikalar belirlenirken, vurulması, yönelinmesi gereken nokta, üretim ve biza
tihi firmaların kendi kârlılık ve işleyiş biçimleri olmalıdır. 

Ancak, bu tasarının son maddelerine doğru yaklaşmışken, burada şu anda ifade etmek istiyo
rum ki, o da, böylesine ekonomik bir durgunluğun bulunduğu ortamda, özellikle yeni vergiler ih
das edilme suretiyle, esnafın ve dar gelirli kesimlerin ek olarak ağır bir vergi yüküne katlanmak zo
runda kaldıkları gerçeğidir. Bir hesap yaptım. Bu hesaba göre, gerçekten, ikinci sınıf bir tüccarın, 
küçük bir esnafın malî yükü fevkalade ağırdır. "Hayat standardı" dediğimiz asgarî düzeye göre, iş
letme defteri tutan, en az vergi ödemesi gereken bir esnaf, 22 milyon lira, hayat standardından do
layı vergi ödeyecektir. Geçen haftalarda bir kanun çıkardık ve 1994 yılı için ek vergiler getirdik. 
Bu ek vergilerden olan Ekonomik Denge Vergisi için de, bu işletme defteri tutan esnaf, asgarî 6 
milyon lira ödeyecektir. Yine, aynı kanuna göre, Net Aktif Vergisi olarak da asgarî 10 milyon lira 
ödeyecektir. Dolayısıyla, 1994 yılı için en düşük düzeyde vergi ödeyecek, işletme defteri tutan bir 
mükellefin vergisi 38 milyon liraya çıkmaktadır. Muhasebeciye, defter tutma ve beyanname dol
durma ödevleri sebebiyle ödeyeceği miktarları, meblağları da buna dahil edersek, asgarî toplam 50 
milyon lirayı bulmaktadır. 
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Şimdi, bu ekonomik durgunluğun ve krizin yaşandığı bir dönemde, küçük bir esnaftan, işlet
me defteri tutan bir mükelleften asgarî 50 milyon liralık bir malî fedakârlık beklemenin, ülke şart
ları açısından nasıl önemli olduğunu tekrar tekrar düşünmek zorundayız. 

Dolayısıyla, bu 33 üncü madde münasebetiyle, borsaya; dövize, faize ve kağıt oyunlarına yö
nelik ekonomik politikaların değil, doğrudan doğruya işletmelerin, firmaların ekonomik yapıları
nın ve üretim kapasitelerinin dikkate alınması gerektiğini tekrar ifade ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ediyorum. 

Sayın Maruflu söz talebinden vazgeçtiler. 
Kişisel söz talebi var mı? Yok. 

Madde üzerinde önerge de yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, müsaadenizle bir teklifim olacak. Madde çok 
uzundur; onun için, Kâtip Üye arkadaşımızın maddeyi oturarak okumasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN - Peki efendim. Bunun için Genel Kurulun onayını alacağım. 
Sayın, Divan Üyesi arkadaşımın maddeyi oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 
492 SAYILI HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

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" bölümünde 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) (1000 000 TL.) 
b) Bulundurma vesikaları (500 000 TL.)" 
"XI-Finansal faaliyet izin belgesi harçları: 
1. Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri : 
a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de 

açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (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 kurumlan kuruluş izin belgesi (Her yıl için) (500 000 000 TL.) 
b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen 
belgeler (Her şube için) (100 000 000 TL.) 
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3. Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri 
(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.) 
5. Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri: 
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş ve izin belgeleri (Her yıl için) (100 000 000 TL.) 
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bolgelerdekiler de dahil olmak 

üzere açacakları 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 şirketlerin, serbest bolgelerdekiler de dahil olmak üzere 

açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) (50 000 000 TL.) 
7. Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş için belgeleri: 
a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri 

(Her yıl için) (100 000 000 TL.) 
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için 

düzenlenen 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.) 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşmekte olduğumuz 659 sıra sayılı tasarının Altıncı Bölümündeki 34 üncü madde üze
rinde söz aldım. Sözlerimin başında saygılar sunuyorum. ' 

Bu maddede, bazı izin belgeleri için alınacak harçlarla ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. Bu
rada, silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından alınacak harçlar ve finansal faaliyet izin belgesi 
harçları, yani Türkiye'de kurulacak olan bankalar, özel finans kuruluşları, sermaye piyasasında ara
cılık yapan kuruluşlar, yatırım ortaklığı, döviz büfeleri, sigorta şirketleri ve diğer finansal kurum
lara ilişkin belgelerle ilgili harçlar düzenlenmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerde, bu harçların, özellik
le içinde bulunduğumuz dönemde, bazı müesseseler için daha caydırıcı ve kontrollü olmasını öner
miştik ve bazı harç miktarları, Komisyonda yapılan çalışmalarda artırılmıştır. 

Şimdi, burada, sizlere belki biraz ters gelebilecek olan bir hususa değinmek istiyorum. Benim, 
eskiden beri, bu silah taşımayla ilgili konuda bazı tereddütlerim var. Bana göre, bu silah taşımanın, 
Türkiye gibi serbest bırakıldığı hiçbir ülke yoktur. Hele bazı ülkelerde silah taşımak fevkalade ya
saktır ve ağır cezaları vardır. Hepinizin bildiği gibi, İngiliz polisi silah taşımaz. 

Bizde bu iş artık ayağa düşmüştür. Ben biliyorum ki, sayın milletvekillerimize gelen seçmen
lerin istekleri içinde iki konu fevkalade önemlidir : Bir tanesi iş, ikincisi silah. Hatta, silah talebi, 
iş talebi kadar yoğunluktadır ve milletvekili arkadaşlarımız büyük sıkıntılar içindedirler. Ben, şah-
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sen, milletvekili olduğum süre içinde hiç kimseye silah almadım ve almak için de müracaatta bu
lunmadım; kendim de, silahı en son alan milletvekiliyim; o da zorla. Meclisten, bilmem nereden, 
"size falanca silahı ayırttık, gidin alın" diye, birkaç defa telefon geldi; neyse, usul böyleymiş diye 
gittik aldık. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Ne zaman? 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Daha yeni. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Silah nerede? 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Silahı nereye koyduğumu da bilmiyorum. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Benim gibi. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, o nedenle, ben, bu silah taşıma işine 

karşıyım. Birine sarılıyorsunuz, öpüyorsunuz, o sırada eliniz arkada bir şeye deyiyor, bir bakıyor
sunuz silah!.. Çok enteresan bir durum. İşin feci yanı, Anavatan Partisinin Adalar Belediye Başka
nı, işte böyle bir silah vermesi sonucunda öldürüldü. Yani, burada veya bir başka vesileyle bu ko
nuşmayı yapacağımı düşündüğüm için, dağıtılan silahlarla ilgili olarak gazetelerde yayınlanan ha
ber kupürlerini sakladım. Çünkü, biz, Akdeniz ülkesi olduğumuz için, insanlarımız sinirli -tabiî, 
Karadeniz de var- onun için silah bizde çok kullanılıyor ve sorumsuzca kullanılıyor. Dolayısıyla, 
ben bu silah işine karşıyım. 

Madem, bir yasa çıkarılarak, dağıtılan bu silahları toplayamıyoruz -ideali odur, Türkiye'de da
ğıtılan silahların toplanması lazımdır- öyleyse, Türkiye'de öyle bir düzen kuracaksınız ki -asayiş 
sorununu falan, her şeyi halledeceksiniz, silah taşımaya lüzum kalmayacak; ama şu ana kadar bu 
Hükümetin bu yaptığını da görmek mümkün değil. Demek ki, bu bir ölçüde devam edecek. O za
man, silah almayı zorlaştırıcı bazı tedbirler getirmeniz lazım. 

Bana göre, bu maddede, silah taşıma ruhsatı harcı için alınacak 1 milyon lira azdır ve bunun 
artırılması lazımdır. Buna ilişkin bir önergemiz de vardır. 

İkincisi, silah bulundurma vesikası harcının 500 bin lira olması da azdır, onun da artırılması 
gerekmektedir. 

Hükümette görev alan Sayın İçişleri Bakanlarından hep rica etmişimdir, -Sayın Menteşe bura
da mı bilmiyorum- Sayın Sezgin'den de rica ettim ve "Sayın Bakan, bu silah işini ben çok tehlike
li görüyorum, arkadaşlarımız da silah almak için size müracaat etmekten bıktı. Gelin, bu işi siz uh
denizde toplayın, valilerden vesaireden yetkiyi alın, evrakı da biriktirin, bunları imzalamayın; ya
ni, bu şekilde yasayı fiilen ortadan kaldırmış olursunuz" dedim. Sayın Sezgin'e teşekkür ediyorum, 
bu uygulamayı yaptı. Sayın Menteşe'nin de şu ana kadar bunu yaptığını tahmin ediyorum; ama, o, 
gelen tepkilerden ve baskılardan bıktığı için, bu işi valilere verme noktasına geldi. Bana göre bu 
çok yanlıştır. Birincisi, valileri milletvekilleriyle karşı karşıya getireceksiniz veya valiler bunu ser
bestçe dağıtacak. Ben, bu Türkiye'de silah taşınmasını mahzurlu görüyorum ve bunu bu şekilde be
lirtmek istiyorum. 

Diğer bir konu da şudur: Türkiye'de bankalar, bu Hükümetin uyguladığı hatalı politikalar so
nucunda battı; ama, bu hatalı politikaların bir yönü de, isteyenin, her an, istediği şekilde, istediği 
zaman banka açmasıdır. Türkiye'de banka açmak çok kolay; halbuki, Batı ülkelerinde bu böyle de
ğildir. Batı ülkelerinde banka açan insanlardan, çok büyük sorumluluklar ve belli şartları yerine ge
tirmeleri isteniyor. O nedenle, bu maddeyi tetkik buyurursanız göreceksiniz; banka açılmasına iliş
kin harçlar vardır. Biz, bunu, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir miktar -gene de fazla değil- artır
dık; ama, çok fazla bir şekilde de artırmadık. Bunun biraz daha artırılması gerekli diye düşünüyo
rum. 
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En önemli bir konu da döviz büfeleridir. Benim son aldığım bilgiye göre, Türkiye'de döviz bü
fesi sayısı 537 adettir ve artık bakkal dükkânı gibi, her köşede bir döviz büfesi açılıyor. Döviz bü
fesi açılsın, biz, "açılmasın" demiyoruz. Çünkü, serbest piyasa ekonomisi şartlarına göre -veya pa
rayı konvertibl hale getirdiğiniz zaman- döviz bürosu vardır. Bunlar Fransa'da "şanj büro" adı al
tında bulunmaktadır, diğer ülkelerde de vardır; ama bizde bunlar tamamıyla kontrolsüzdür. Bu du
rum, Maliye açısından da birtakım vergi ziyama yol açmaktadır. Bu döviz bürolanmn yaptığı işler; 
efektiflerle, hatta altın ticaretiyle de uğraşacak şekilde çok geniş bir şekilde vazedilmiştir; ama, bu 
geniş şekilde ortaya koymaya karşılık, gerekli denetim tedbirleri alınmamıştır. Bu denetimden, 
hem malî denetimi hem de kambiyo denetimini anlamak lazımdır. Malî denetim ise, üst seviyede
ki vergi incelemelerini de kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. 5 Nisan 1994 istikrar tedbirleri çer
çevesinde getirilen yeniliklerde, hem belge düzeninin temin olunması hem de mevcut döviz büfe
lerini disipline etme yönünden alınması son derece gerekli, ama gecikmiş bazı kararlar görüyoruz. 
Buna rağmen, bazı bilinmez noktalar, üzerinde tereddüt olan bazı noktalar ve boşluklar, 5 Nisan 
1994 tarihi itibariyle yayınlanan 226 Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğiyle bir ölçüde gideril
miştir ve bunların bir belge düzenine -bildiğiniz gibi, gidip bir muamele, bir işlem yaptığınız za
man bunlar belge filan vermemektedir- getirilmesi için gerekli ortam sağlanmıştır; ama, hâlâ bu
nun uygulanmadığını görüyoruz. Maliye teşkilatının veya Hazine ilgililerinin bu konu üzerinde 
önemle durmalarını istirham ediyoruz. 

Ben burada, yine verdiğim bir önergeyle, bu döviz büfeleri -ki burada 100 milyon lira olarak 
öngörülmüştür. Halbuki işlem hacimleri bunun çok üzerindedir- için getirilecek olan harcın, her yıl 
için, 500 milyon liraya çıkarılmasını ve 50 milyon lira olarak öngörülen yetkili döviz büfelerinin 
açacakları her şube için düzenlenen izin belge harçlarının da 100 milyon liraya çıkarılmasını istir
ham ediyorum. 

Bunun dışında, yine finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Aslında, finansal kiralama şirketleriyle faktoring şirketle

ri üzerinde size uzun uzun konuşma yapmak için hazır vaziyetteyim; ama, Sayın Başkanın ikazını 
ve gecenin geç saatini de düşünerek... 

BAŞKAN - Aman efendim, süreniz var daha Sayın Maruflu; buyurun. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Peki. 
Efendim, bu finansal kiralama şirketleri, Türk ekonomisi içine yeni getirilmiş bir enstrüman

dır. Bunların ciddî çalışanları, özellikle sermaye krizi içinde bulunan özel sektör kuruluşlarına ba
zı mal ve hizmetleri temin etmek için çok yararlı faaliyetler içinde bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, faktoring şirketleri de Batıdan alınmış olan bir organizasyondur. Bunların ku
ruluş ve izin belgeleri de bu harçlar meselesi içinde öngörülmüştür. Yine, harçlar bakımından, ser
best bölgede kurulacak olan Ieasing ve faktoring şirketleriyle ilgili düzenlemeler, bu maddeyle ön
görülmektedir. 

Bunların miktarlarının, biraz sonra burada okunacak olan önergelerimiz istikametinde biraz 
daha artırılmasını teklif ediyorum ve bu düşüncelerle saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 

Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? Yok. 
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Kişisel söz talebi var mı? Yok. 

Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

. Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi 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 Tasarısının 34 üncü maddesiyle değiştirilen 8 sayılı tarifenin 16 ncı bendinin ve 
eklenen "XI-Finansal faaliyet izin belgesi harçları" bölümünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ederiz. 

Selçuk Maruflu Metin Emiroğlu Gürhan Çelebican 
İstanbul Malatya İstanbul 

Elaattin Elmas Hüsamettin Örüç 
İstanbul Bursa 

Teklif: 
"16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: 
a) Resmî makamlar tarafından hususi eşhasa verilecek silah taşıma 

müsaade vesikaları (Her yıl için) (5 000 000 TL.) 
b) Bulundurma vesikaları (2 000 000 TL.)" 
"XI-Finansal faaliyet izin belgesi harçları: 
1. Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri : 
a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de 

açtıkları ve açacakları merkez şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için) (800 000 000 TL.) 
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve 

açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka ve şube için) (800 000 000 TL.) 
c) Bütün Bankaların, serbest bölgedekiler de dahil olmak üzere 

açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) (250 000 000 TL.) 
2. Özel Finans Kurumları Kuruluş izin belgeleri: 
a) Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (Her yıl için) (800 000 000 TL.) 
b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen 
belgeler (Her şube için) (350 000 000 TL.) 
3. Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri 

(Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) (200 000 000 TL.) 
4. Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri (200 000 000 TL.) 
5. Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri: 
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (200 000 000 TL.) 
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgedekiler de dahil olmak 

üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) (100 000 000 TL.) 
6. Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri : 
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (200 000 000 TL.) 
b) Faktoring şirketlerin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere 

açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) (100 000 000 TL.) 
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7. Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri : 
a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri 

(Her yıl için) (500 000 000 TL.) 
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için 

düzenlenen belgeler (100 000 000 TL.) 
8. Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (500 000 000 TL.) 
9. Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler: 
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri 

(Her yıl için) V (250 000 000 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) (100 000 000 TL.) 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
34 üncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM •• . ' 
6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 35. - 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesi
nin birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o) ve (p) bendleri eklenmiştir. 

"o) Bankaların, yetkili müesseselerin, özel finans kuruluşlarının ve PTT'nin Türk Parası Kıy
metini 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." 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı? Yok. * 

Kişisel söz talebi var mı? Yok. 
SEYİT EYYÜPOGLU (Şanlıurfa) - Karar yetersayısı aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Karar yetersayısı istiyorsunuz. 

Efendim, maddeyi oylarınıza sunuyorum, karar yetersayısı arayacağım. Maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Maalesef, karar yetersayısı yoktur. 

Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 23.42 

•• © 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati: 23.50 
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa), Işılay Saygın (İzmir) 

@ . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşiminin Altıncı Oturumunu 
açıyorum. 

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

10. —. 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, görüşmelerde 35 inci maddenin oylamasında kalınmıştı. 

35 inci maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Karar yetersayısını dikkate aidiniz mı Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN - Dikkate aldım efendim. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 

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 üncü 
maddesinin (b), (d) ve (e) bentleri ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar 
da dahil olmak üzere füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 200 000 000 lirası (fü-
ruğ 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 belirle
nen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon 
liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz talebinde bulunan var mı? Yok. 

Kişisel söz talebi var mı? Yok. , 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, tasarının 36 ncı maddesiyle değiştirilen 7338 sayılı Veraset ve întikal Ver
gisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendindeki 200 000 000 liranın 400 000 000 lira, 400 000 
000 liranın 800 000 000 lira olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nihat Matkap Hacı Filiz Muzaffer İlhan 
Hatay Kırıkkale Muğla 

Sabri Güner Nevzat Ercan 
Kars Sakarya 

Gerekçe: Tasarıda evlatlıklar dahil olmak üzere füru ve eşten her birine isabet eden miras his
seleri için öngörülen istisna miktarlarının birer kat artırılması uygun olacaktır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) - Efendim, çoğun
luğumuz olmadığından katılamıyoruz; fakat, ilke olarak benimsiyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - O bakımdan katılamıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Katılıyorsunuz. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Karar yetersayısı arayınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarken karar yetersayısını dikkate alacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Efendim, maalesef ka

rar yetersayısı yoktur. 
Ancak, ara verdikten sonra, gruplar aranızda konuşup ittifak ederseniz, süre uzatımını oylaya

cağım. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - O mutabakatı demin aramanız lazımdı. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artyin) - Zaten zaman kalmadı Sayın Başkan. (RP sıralarından 

"Cumadan sonraya kalsın" sesleri) 
BAŞKAN - Peki efendim, peki. 

Arkadaşlarımız, hayırlısıyla cumadan sonraya kalsın diyorlar. 
Değerli milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; süremizin bitmesine üç dakika kalmıştır; ara 

versek bile yetersayısının olabileceği ihtimali gözükmemektedir. 
Bu sebeple, gündemdeki kanun tasarı ve teklifleriyle, komisyonlardan gelen diğer işleri görüş

mek için, 24 Haziran 1994 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.57 

— - ® : ' 
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VII. - YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

I.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek İlçesi Gökçekent Köyü ile Kazan
cı Beldesi arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in ya
zılı cevabı (7/3315) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ermenek İlçesi Gökçekent Köyü ile Kazancı Beldesi arasındaki yolun asfaltlanma
sı, Nadire Çayı'ndan pompajla sulama suyu sağlanması konularında Bakanlığınızda yapılan her
hangi bir çalışma var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3315-7665/30600 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. * 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Karaman Ermenek-Gökçekent Köyü ile Kazancı Beldesi arasındaki yolun asfaltlanması ve 
Nadire Çayından pompajla sulama suyu sağlanmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yol bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 
Nadire çayından sulama suyu temini D.S.İ. Genel Müdürlüğü çalışma sahasına girdiğinden 

1992 yılında bir raporla konu ilgili Genel Müdürlüğe intikal ettirilmiştir. 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, K.İ.T.'lerin Yönetim ve Denetim Kurulu Üye
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3599) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı 
ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Sorularım : 
1. 1989-1990-1991-1992-1993 yıllarında KİT'lerde (Bağlı kuruluşlar da dahil olmak üzere 

görev yapan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin isim, soyad, yaş ve meslekleri nedir? 

2. Yine 1989-1990-1991-1992-1993 yıllarında KİT'lerde görev yapan Genel Müdür ve Genel 
Müdür Yardımcılarının isim, soyad, yaş ve meslekleri nedir? 

3. KİT'lerde 1989-1990-1991-1992-1993 yıllarında işçi, memur ve sözleşmeli personel ade
di nedir? 
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' T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00968 21.6.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 11.02.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3599-7958/30929 

sayılı yazısı 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilen "1989-1993 yılları arasında KİT'lerde görev yapan Yönetim ve De
netim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarının isim, soyadı, yaş ve mes
lekleriyle; bu yıllar arasında KİT'İ erdeki işçi, memur ve sözleşmeli personel adedi" ile ilgili 7/3599 
esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin bilgiler ekli listelerde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

Not: Hazine dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ilgili bilgiler derlenmekte olup, 
ayrıca verilecektir. 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 

3. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, TYTBank'a para yatıran kamu bankalarına iliş
kin Başbakan 'dan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'in yazılı cevabı (7/4334) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak yanıtlanması için 
gereğini dilerim. 

Saygılarımla. 
Uluç Gürkan 

Ankara 

Sorular: 

1. TYT Bank'a; hangi Kamu Bankaları, hangi tarihlerde ve ne miktarlarda (döviz ve Türk Li
rası olarak) para yatırmışlar dır? 

Bugün için bu bankaların alacakları ne miktardadır? 
2. Bu Bankanın aylık ve 3 aylık bilançoları Merkez Bankası'na bildirilmektedir. Merkez Ban

kası bu bilançoları incelemek ve önlem almakla görevlidir. Merkez Bankasının bu konuda Hazine
yi uyardığı söylenmektedir. Buna rağmen işlem yapılmakta neden gecikilmiştir? 

3. Durumunun kötüye gittiği resmî ve özel çevrelerde bilinen bu bankaya, özel bankaların pa
ra yatırmaktan kaçınmalarına rağmen Kamu Bankalarının trilyonlarca lira kaynak aktarmalarının 
gerekçeleri nelerdir? 

Kamu Bankaları böylesine basiretsiz ellere mi tevdi edilmişlerdir, yoksa bu Bankaları bu yol
la belli kişiler, çok üst düzeydeki otoriteler mi itmiştir? 

Bir batık bankaya trilyonlarca liralık kaynak aktaran kamu bankaları hakkında derhal bir so
ruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamış ise, bu işlemlerin kamu otoritelerinin bilgileri ve tali
matları altında yapıldığı savı güçlenmez mi? • 
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4. Kamu bankaları son aylarda sürekli olarak bankalar arası para piyasalarından çok yüksek 
faizlerle (bazı günler bir gecelik faiz % 1000 olmuştur) borçlanmaktadırlar. Bir taraftan çok yük
sek faizlerle borç alan Kamu Bankalannın bir taraftan taahhütlerini yerine getirmekte zorlanan bir 
özel Bankaya çok daha düşük faizlerle kaynak aktarmasındaki çelişkiyi izah eder misiniz? 

. 5, TYT Bank'ın sahibi olan Lapis Holding'in bir özel televizyon şirketlerdeki hissesini, Ban
kaya el koyma kararından çok kısa bir süre önce elden çıkarması tesadüf müdür, yoksa özel bir bil
gilendirmenin mi sonucudur? " •, j 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı :B.02.0.011(35) 346 21.6.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 27.4.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4334-9592/36780 sayılı Başbakanlık 
muhatap yazınız. 

b) Başbakanlık Makamının 4.5.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-6530/4217 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın yazılı soru önergesi Başkanlığınızın ilgi a yazısı ile Baş-

bakanlık'a havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık Makamının ilgi b yazıları ile Sayın 
Başbakan adına cevaplandırılması amacı ile Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Soru önergesinin cevabı ektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın Sayın Başbakan'a tevcih ettiği 7/4334-9592 sayılı ya
zılı soru önergesi aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

1. Nisan ayı içinde faaliyeti durdurulan T. Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankasından (TYT 
Bank) alacaklı durumda olan kamu bankaları T. Kalkınma Bankası A.Ş., T. Emlak Bankası A.Ş., 
T. İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank), T. Vakıflar Bankası A.Ş. ve Sümerbank A.Ş.'dir. T. 
Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 21.401.740 ABD Doları tutarında mevduatı, T. Halk Bankası A.Ş.'nin 
12 milyon ABD Doları döviz deposu, T. Emlak Bankası A.Ş.'nin ise 9.7 milyon Alman Markı ve 
2 milyon ABD Doları tutarında mevduatı bulunduğu, ayrıca T. Halk Bankası A.Ş. tarafından Ban
kaya 6.008.250 ABD Doları tutarında garanti ve teminat mektubu verildiği tespit edilmiştir. Ka
mu bankalarının bu Bankadaki hesaplarının incelenmesine ilişkin çalışmalar Bankalar Yeminli 
Murakıplannca sürdürülmektedir. Bu aşamada sözkonusu hesaplara ilişkin daha ayrıntılı bilgi ver
mek mümkün bulunmamaktadır. 

2.. Ülkemizde bankaların gözetim ve denetimi mevcut mevzuat çerçevesinde esas itibariyle 
Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Merkez Bankası 'nın yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. T.C. 
Merkez Bankası bu işlevini, kuruluş kanunu ile kendisine verilen görevler çerçevesinde Bankalar
la ilgili denetim, gözetim ve düzenleme yapma yetkisini elinde bulunduran asli kurum konumun
daki Hazine Müsteşarlığı ile işbirliği yapmak suretiyle yerine getirmektedir. Bu süreç içerisinde 
bankaların Bankalar Kanunu'nun 54 ve 56. maddelerine göre düzenleyip her iki kuruma da gön
derdikleri bilanço, kâr/zarar cetvelleri, üç aylık hesap özetleri ve diğer mali bünyeye ilişkin tablo
lar bu kurumlarca incelenip değerlendirilmekte, banka denetim sisteminin esasını oluşturan banka
lar nezdinde yapılacak yerinde denetim ise Bankalar Yeminli Murakıpları vasıtasıyla Hazine Müs-
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teşarlığınca gerçekleştirilmektedir. TYT Bank da kurulduğundan başlayarak bu çerçevede faaliyet 
göstermiştir. Bu nedenle Hazine Müsteşarlığının bu bankaylatlgili işlem yapmakta gecikmesi söz-
konusu değildir. 

3. ve 4. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm bankaların gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında bu
lunan banka ve diğer malî kurumlarla ilişki içinde bulunmaları malî sistemin işleyiş mekanizması 
açısından kaçınılmazdır. TYT Bank'm da bu çerçevede yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli malî kurum
larla ilişki içinde olması ve bu malî kurumlar arasında kamu bankalarının da bulunması son dere
ce doğaldır. Kaldı ki bu Bankadan alacağı olan bankalar içinde kamu bankalarının dışında bir kıs
mı yurtdışında faaliyet gösteren başka bankalar da bulunmaktadır. Ancak, kamu bankalarının faali
yetleri durdurulan T. Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş., Marmara Bankası A.Ş. ve T. it
halat ve İhracat Bankası A.Ş.'ne mevduat yatırma ve kredi açma işlemlerinin mevzuata ve banka
cılık esas ve teamülleri ile kaynakların etkin kullanımı ilkelerine uygun olup olmadığı Başbakan
lık müfettişlerince incelendiği bilinmektedir. 

5. Bankalar Kanunu'nun 83 üncü maddesi, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri, banka
ya ya da müşterilerine ait sırlan bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına 
açıklayan banka mensupları ile diğer görevliler hakkında cezai yaptırım uygulanmasını öngörmek
tedir. Bu çerçevede TYT Bank'ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kal-
dınlmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmadan önce bu konuda herhangi bir kişi ya da 
kuruma bilgi verilmiş olması sözkonusu değildir. 

4. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Belediyesince açılan ihalelere ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4393) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1 : Bilecik Belediyesi 1990-1994 tarihleri arasında kaç tane ihale açmıştır? 
Soru 2 : ihale tarihleri nedir? 
Soru 3 : Bilecik Belediyesinin açmış olduğu ihalelere hangi firmalar katılmıştır? 
Soru 4 : ihalelerde uygulanan kriterler nelerdir? 
Soru 5 : ihaleleri hangi firmalar kazanmıştır? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.050MAH0650002/557 

Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in 
Yazılı soru önergesi 22.6.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 02.05.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4393-9709/37347 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman ve tarafımdan cevaplandınlması istenilen, Bilecik Milletvekili Mehmet . 
Seven'in "Bilecik Belediyesince açılan ihalelere ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Vali
lik aracılığıyla Bilecik Belediye Başkanlığından alınan bilgilerden : 
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1. Bilecik Belediyesince 1990-1994 tarihleri arasında 18 adet ihale açıldığı, 

2. 3. 5. Bu ihalelerin tarihleri, katılan firmaların ve yüklenicilerini; 

Sıra No İşi Adı İhale Tarihi Yüklenici Katılan Firma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Bilecik mcr. muh. cd. ve sk. parke 
ve bordur dizilmesi 

Bilecik Şehiriçi Bel. önü ve 
tepebaşı kav.sinyalizasyon yap. 

Bilecik Hayvan Pazarı inşaatı 

Bilecik Mer. 18. Md. 

Bilecik Bel. kömür tev. 
depolama yeri 

Bilecik mer.müh.cd. ve sk. 
bordur diz. iş. 

Bilecik muh.cd.ve sk. tre. karo 
mozaik döş. 

Bil.Bel.Muh.cd. ve sk. par ve 

Bilecik Bel Balık Paz. Dutluk 

sk. üzeri taş duvar yapım işi 

Bilecik Atatürk Bul. Tepebaşı 

Açık Pazar yeri inş. yp. 

Parke ve bordur dizilmesi 

Açıkpazar yeri ilave inşaatı 

Parke ve bordur diz. iş. 

Muh. cd. ve sk. tretuvarlarına 

karo moz. döşen. 

Parke ve bordur diz. işi 

Muh. cd. ve sk. bor. diz. 

Parke ve bordur diz. işi 

03.09.1990 

05.03.1991 

05.03.1991 

08.04.1991 

29.08.1991 

03.09.1991 

22.05.1992 

03.06.1991 

03.06.1992 

11.08.1992 

03.09.1992 

03.09.1992 

24.11.1992 

05.05.1993 

06.09.1993 

10.09.1993 

28.01.1994 

10.05.1994 

Ahmet Manisalı 

Ortadoğu Sin.San 
ve Ltd. Şti 

Necmi Metin 

M. Küçük Osman 

Necmi Metin 

Ahmet Manisalı 

Zeki Abakhan 

Ahmet Manisalı 

Sebahattin Gür 

İsmail Güçlü 

Sebahattin Gür 

Ahmet Manisalı 

Necmi Metin 

Ahmet Manisalı 

Zeki Abakhan 

Ahmet Manisalı 

Ahmet Manisalı 

Ahmet Manisalı 

-

Trans Elk., 
Simens, Ultra 
Traf. San. Tic. 
Ltd. 

-

Yapıcı Har, 

Müh, Ekin Müh 

— 

— 

— 

-

'— 

-

-

-

-

-

— 

-

-

. — 

olduğu, yapılan işlerin emanet usulüne göre ihale edildiği, 

4. İhalelerde uygulanan kriterlerin 2886 sayılı Deylet İhale Kanunu hükümleri olduğu ve en 
uygun (düşük) bedeli verene ihale edildiği, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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5. — Kayseri Milletvekili Salih Kapıısuz 'un, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Üyesinin sağlık soru
nu nedeniyle nakline ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Seyfı Oktay'ın yazılı cevabı (7/4614) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sının teminini saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Halen Siirt'te Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi olarak görev yapan Emir Hasan Koyukan'a (Sicil 
No. : 19217) Siirt Devlet Hastanesi 22.12.1993 ve 21.3.1994 tarihlerinde iki adet sağlık kurulu ra
poru vermiştir. 

Sözkonusu raporlar Devlet Memurları Tedavi Yönetmeliğinin 17 ve 18 maddeleri kapsamın
da raporlar olup, raporların karar kısımlarında sırasıyla; hastanın kardiyoloji merkezine yakın bir . 
yerde görev yapması ve fizik tedavi uzmanı ile fizik tedavi imkânlarının bulunduğu bir yerde ça
lışmasının gerektiği belirtilmiştir. 

Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Emir Hasan Koyukan Bakanlığınıza intikal ettirilen dilekçesine 
sözü edilen raporları ekleyerek, tedavisinin yapılabileceği Ankara, Kayseri, Konya, İstanbul, İzmir, 
Bursa, Antalya ve eşdeğer illerden birisine naklini Bakanlığınızdan talep etmiştir. 

Emir Hasan Koyukan'ın tedavisinin yapılabilmesi için naklinin biran önce yapılabilmesi 
mümkün müdür? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Sayı: 728 • 23.6.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 03.06.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4614-10137/38479 sayılı yazınız; 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak cevap

landırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Soru : Halen Siirt'te Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak görev yapan Emir Hasan Koyukan'a 
(Sicil No.: 19271) Siirt Devlet Hastanesi 22.12.1993 ve 21.03.1993 tarihlerinde iki adet sağlık ku
rulu raporu vermiştir. 

Sözkonusu raporlar Devlet Memurları Tedavi Yönetmeliğinin 17. ve 18. maddeleri kapsamın
da raporlar olup, raporların karar kısımlarında sırasıyla; hastanın kardiyoloji merkezine yakın bir 
yerde görev yapması ve fizik tedavi uzmanı ile fizik tedavi imkânlarının bulunduğu bir yerde ça
lışmasının gerektiği belirtilmiştir. 

Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Emir Hasan Koyukaıı Bakanlığınıza intikal ettirilen dilekçesine 
sözü edilen raporları ekleyerek, tedavisinin yapılabileceği Ankara, Kayseri, Konya, İstanbul, İzmir, 
Bursa, Antalya ve eşdeğer illerden birisine naklini Bakanlığınızdan talep etmiştir. 

Emir Hasan Koyukan'ın tedavisinin yapılabilmesi için naklinin biran önce yapılabilmesi 
mümkün müdür? 
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Cevap : Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının atama ve nakil işlemleri ile tüm özlük işleri Ana
yasal bir kuruluş olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 2802 ve 2461 sayılı Yasa hüküm
lerine göre yürütülmektedir. 

Bakanlığımızın atama ve nakil konusunda bir yetkisi ve görevi bulunmamaktadır. 

Eski İncesu (Kayseri) Hâkimi Emir Hasan Koyukan 19.10.1992 günlü Kararname ile Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Siirt Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine Hâkim ve Savcılar 
Hakkında Uygulanmakta olan Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 4/5 inci maddesi uyarınca atanmış
tır. Anılan madde "Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle tespit edi
lenlerin, o bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine bakılmaksızın, 
hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir bölgeye, bulunduğu bölge seviyesinde bir yere veya alt 
bölgeye atanabilirler." hükmünü içermektedir. 

Hâkim Emir Hasan Koyukan'ın sicil ve özlük dosyasının incelenmesinde, 1970 yılında Adi-
yen, 1972 yılında Adi yen, 1974 yılında Tercihan, 1976 yılında Adiyen, 1977 yılında Adiyen, 1979 
yılında Tercihan, 1991 yılında Adiyen, 1993 yılında Adiyen terfi ettiği ve 1. bölgeye atanabilme
nin şartlarından da biri olan 1. sınıf hâkimliğe ayrılamadığı, ayrıca 1974-1975-1976-1978-1979-
1982-1983-1986-1988-1990 yıllarında Adalet Müfettişlerince yapılan denetimlerden de başarısız 
sicil aldığı anlaşılmıştır. 

Adı geçenin incesu Hâkimliğinden, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine yapılan atamasının 
yeniden incelenmesini talep eden 05.01.1993 ve 27.01.1993 tarihli dilekçeleri Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulunca incelenerek 08.02.1993 tarih ve 01 sayılı kararla reddedilmiştir. Bu defa il
gili 23.02.1993 tarihli dilekçesi ile itirazen inceleme talebinde bulunmuş, talebi itirazları İnceleme 
Kurulunca görüşülerek 08.04.1993 gün ve 08 sayılı kararla reddedilmiştir. 

Hâkim Emir Hasan Koyukan 07.04.1994 tarihli dilekçesi ile sağlık mazeretine dayanarak nakil 
isteminde bulunmuş olup, soru önergesinde sözü edilen raporları dilekçesine eklidir. Atama ve 
Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde nakil"isteği Kararname çalışmaları sırasında değerlen
dirilecektir. 
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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 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik* 
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 11 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. (1/1.4, 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, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992) 

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 : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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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 Hamdi üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. —-Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(İ/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 iddiasıyla, 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 TaM 
Kaynaklar Eski Bakam 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 438 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1 /574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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X 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan, ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) . 

17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18, — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, 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 Hükümlsrin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

22^ — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarımı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14,5.1992) 

23. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanım 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 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi vo Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S, Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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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. — Danıştay Kanununda ve 190 Saydı 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) 

•X 30, — 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 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Ka
nunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütç-î Komisyonu 
Raporu (1/641) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma tarihi : 25.54994) 

X 31. — 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) 

32. — 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 33. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.İ994) 

34. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

35. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek-
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lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994) 

36. — 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) 

37. — 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) 

38. - - 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 39. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

40. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

41. — 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-
rnisvonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

42. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve îfîas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı îcra ve îflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

43. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

44. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
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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) 

45. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyona Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi: 43.1993) 

46. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayıli 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) 

47. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

48. — 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) 

49. — 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) 

50. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kauun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 

•î51) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 
X 51. — 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) 

52. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak için Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 53. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi: 2.11.1992) 
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54. — Kars Milletvekili Zeki Naoitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

55. — Çocuk Mahkemelerinm 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) 

56. — 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) 

57. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel 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) 

- 58. — Çeşitli Kanım 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) 

59. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Saydı 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) 

60. — 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) 

61. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih v». 
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) 

62. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 
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63. — 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) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

64. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiİleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
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) 

65. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

66. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayıh 
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) 

67. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S, Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

68. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayıh 
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) 

69. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayıh 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

70. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayıh 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9J992) 

71. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayıh 
Türk Kanunu Medenisinde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi. : 21.9.1992) 

73. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet-
\eri îç Kizmet 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) 

74. — Çorum MUletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

75. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7^2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

76. — 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) 

77. — 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) 

78. — 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) 

79. — 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) 

80. — 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) 
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81. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

82. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
§ehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

83. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

84. — 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) 

85. — 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) 

86. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'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) 

87. _ 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) 

88. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es-
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

90. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 
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91- — 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) 

92. —- Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

94. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka< 
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

95. — 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) 

96. — 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) 

97. — 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) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

99. — 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) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

100. -~ 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) 
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101. — 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) 

102. — Muğla Milletvekili Nevşat üzer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Saydı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarih.. : 
4.3,1993) 

103. — 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 Haklanda Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

104. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

105. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Say m : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

106. — 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) 

107. — Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokıızuncu 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) 

108. — 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) 

109. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
vo Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 

110. —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) 

111. — 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) 
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112. -— Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

113. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

114. — 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) 

115. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

116. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

117. — Yabancıların. Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

118. — 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) 

119i — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

120. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.199?) 

121. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 
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X 122. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi: 26.11.1993) 

X 123. — 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 124. — 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) (Ş. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

X 125. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993) 

126. — 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) 

127. — 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) 

128. — 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) 

129. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

130. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 131. — 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) 
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X 132. — 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 133. — 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. Sayış*.: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 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) 

135* — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

136, — 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 137. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) 
X 138. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti

carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

139. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 

X 140. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi.Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
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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 141. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser

vet Üzerinden Alman 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) 

142. — 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 143. — 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 144. — 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) 

145, — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis 
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 146. — 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 147. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve D.'şişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

148. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As
keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
X 149. —Ozon Tabakasını İncelten'Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

150. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 
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151. — 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) 

152. — wŞırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu 
nunım Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 153. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 154. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 155. — Türkiye Gımhuriyeti 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 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16,2.1994) 

X 157. — 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) ' „ . • " • • . 

X 158. — 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 159. — 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) 

160. — • Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1 /660) (S. Sayısı :564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 161. — 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) 

162. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili AH 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) 

163. — Askeri 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) 

164. — 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 165. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

166. — 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) 

167. — 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) 

168» — İ c r a v e İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

169. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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170. — 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) 

171. — iş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

172. — 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) 

173. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

174. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hım, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

175. — 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 176. — 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) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

177. — 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) 

X 178. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

179. — 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 
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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) 

180. — 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) 

181. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

182. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

183. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

184i — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

185. — 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) 

186. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

187. — Antalya. Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28,3.1994) 

188. — 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 189. — 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) 
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X 190. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun. Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı: 636) (Dağıtma tarihi: 1.4.1994) 

191. — 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 192. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
vo Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

193. — 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 194. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Boya Malzemelesinin 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) 

195. — 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 Şehit, 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) 

196. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayısj : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

197. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alnıma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

X 198. —. Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

199. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titüz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
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Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

200.; — 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) 

201. — 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 Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S, Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) 

202. — 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 tarihli : 3.6.1994) 

203. — 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 İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

J • . • -

204. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik. Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 113,6 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 205. — 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 Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyöt'i Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı : 306 ve 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9.6.1994) 

X 206. — 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 207. — 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) 
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X 208. — Patent îşib'irl'iği 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) 
209. — 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) 
X 210. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle 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) 

. 211. — 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) 

212.-— 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 213. — 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 214. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında. Yatı

rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (İ/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

215. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/706) (S. Sayısı : 685) (Dağıtma tarihi : 17.6.1994). 

216. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

217. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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