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31. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdik
leri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İd
diasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Mali
ye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile 
Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/22) (S. 
Sayısı: 779) 

32. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/838) (S. Sayısı: 813) 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, İlahiyat Fakülteleri ve İmam Ha

tip Liselerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'm yazılı cevabı 
(7/5648) 

2. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, PETLAS'm özelleştirilmesine iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'm yazılı cevabı (7/6020) 

3. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Cinliyurt Kö
yünün ilkokul binasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın ya
zılı cevabı (7/6066) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Madsan Kömür İşletmesine 

bağlı bir ocakta grizu patlaması sonucu meydana gelen faciaya ilişkin gündem dışı konuşmasına 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan, 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olaylara ve 
olaylar sonrası radyo ve televizyonlarda yapılan yayın ve açık oturumlardaki yanlış bilgilendirme
lere ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Alman Parlamentosu İçişleri Komisyonunda Türki
ye üzerine yapılan genel görüşmeye ve bu genel görüşmeden, devletin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ve Hükümetin haberdar edilmemesine ilişkin gündem dışı konuşmasına da Dışişleri Bakanı 
Erdal İnönü, 

Cevap verdiler. 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ile Devlet Bakanları Mehmet Gül-

cegün, Onay Alpago, Azimet Köylüoğlu, Salih Sümer, Bahattin Alagöz ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Halil Çulhaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Mehmet Dönen, Kültür Bakanı Timurçin Savaş, Turizm Bakanı Şahin Uluşoy'un, istifa ettik-
lerine-ve istifalarının kabul edildiğine; . 

Bu sebeple boşalan : 
Devlet Bakanlığına, Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin'in atanmasına ve Başbakan Yardım

cısı olarak görevlendirilmesine, 
Devlet Bakanlığına, Hatay Milletvekili Onur Kumbaracı başı'nm, 
Devlet Bakanlığına, Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, 
Devlet Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 
Devlet Bakanlığına, Aysel Baykal'ın, 
Dışişleri Bakanlığına, İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Muğla Milletvekili Erman Şahin'in, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Bartın Milletvekili Hasan Akyol'un, 
Kültür Bakanlığına, İstanbul Milletvekili M. Ercan Karakaş'ın, 
Turizm Bakanlığına, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, 
Atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
TBMM dışından Devlet Bakanlığına atanan Aysel Baykal, andiçti. 
Ankara Milletvekili Bilâl Güngör'ün, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1983 Yılı Kasım 

Ayından Bu Yana Gerçekleştirilen İhalelerle İlgili Olarak İleri Sürülen İddiaları Araştırmak Ama
cıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 

Tokat Milletvekili Güler İleri'nin de Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ve İçişleri Komisyo
nu, 

Üyeliklerinden çekildiklerine; 
Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, gündemin 329 uncu sırasında bulunan (6/957) esas 

numaralı sözlü sorusunu geri aldığına, 
İlişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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(10/21,47) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin karar tarihinden itibaren, 
(10/38,43,44,46) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının da, Komis

yonun görev süresinin 27.3.1995 tarihinden itibaren, 
3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin tezkerelerinin, yapılan oylamalarından sonra kabul edilmedi-

ği; 
Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Gelibolu Yarımadasının Tarihî Değerlerinin Korun

ması Hakkında Kanun Teklifinin (2/1221), İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği, 

Bayburt Milletvekili Bahâddin Elçi'nin, 1580 Sayılı Nüfus Kanununun 15 inci Maddesini De
ğiştiren 3080 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin tadiline ilişkin kanun Teklifinin (2/563), İçtüzüğün 
38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesinin de, yapılan görüşmeler
den sonra kabul edilmediği; 

Açıklandı. 
Müzakereye alman 80 adet sözlü sorudan : 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırıl

ması ve Matrah Artınmıyla İlgili Kanun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve söz konusu kanundan 
yararlananlara ilişkin sorusuna (6/306), v 

İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel dergisinde yayınlanan "Yüzsüzler Hükümetin 
Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sorusuna (6/377), 

Maliye Bakanı İsmet Attila; 
Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğünce alınan geçici iş

çilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusuna (6/535), 
İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm mubayaasına ilişkin 

Maliye Bakanından sorusuna (6/617), 
Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe; 
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sorusuna (6/466), 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgisini işleyen şiir 

programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sorusuna (6/612), 
Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgili açıklamalarına 

ilişkin sorusuna (6/625), 
Devlet Bakanı Necmettin Cevheri; 
Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, 6 Haziranda seçim yapılan belediyelere ihale yapıl

madan otobüs alındığı iddiasına ilişkin sorusuna da (6/642), İçişleri Bakanı Nahit Menteşe; 
Cevap verdiler; soru sahipleri de, cevaplara.karşı görüşlerini açıkladılar. 
(6/566), (6/588), (6/715), (6/783), (6/623), (6/627) ve (6/816) esas numaralı sorular, soru sa

hipleri iki cevap gününde de Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, düştü. 
(6/841) esas numaralı soru, soru sahibi Genel Kurulda hazır bulunmadığından bir defaya mah

sus olmak üzere; 
64 adet soruda: 
Soru sahipleri ile ilgili bakanlar, 
İlgili bakanlar, 

- 7 -



T.B.M.M. B:92 29.3.1995 0 : 1 
Genel kurulda hazır bulunmadıklannadan; 
Soru sahipleri izinli veya görevli olduğundan veya aynı birleşimde görüşülmüş sorusu bulun

duğundan; 
Ertelendi. 
29 Mart 1995 Çarşamba günü saat 15.00'te7 toplanmak üzere, 18.00'da birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Işılay Saygın 
Konya İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

__ %. , _ 

' • " • • • . • - ' • . ' • ' . • 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
29.3.1995 ÇARŞAMBA 

Raporlar 
1. - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe komisyonu Raporu (1/815) (S. Sa
yısı :763'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) (GÜNDEME) 

2. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım 
Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 43 
Arkadaşının, Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 17 
arkadaşının, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Şır-
nak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzincan Milletvekili 
Ali İbrahim Tutu'nun Âym Konudaki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/813, 2/403, 2/447,2/602,2/639,2/813,. 2/923,2/1034, 2/1318) (S. Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi 
: 28.3.1995) (GÜNDEME) 

3. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım Toplama Ka
nununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma ta
rihi: 28.3.1995) (GÜNDEME) 

4. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sa
yılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı: 810) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) (GÜNDEME) 

5. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir) 

— © - - . . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekili arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'iri, Adana'da grevde olan tekstil işçilerinin durumları
na ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı 

BAŞKAN - Gündem dışı olarak birinci sırada, Adana Milletvekili Sayın İbrahim Ö2diş, Ada-
na'da yaklaşık bir aydır grevde olan tekstil işçilerinin durumlanyla ilgili, Yüce Meclise bilgi arz 
edecekler. 

Buyurun Sayın Özdiş. (CHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) ^ Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum; ayrıca, Sayın Başkana, bana gündem dışı söz verdiği için, teşekkür ediyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, yaklaşık onbeş yıldır, siya
sî ve ekonomik bunalımın içinden geçiyor. Bu süreler içerisinde uygulamaya konulan basiretsiz ve 
sorumsuz politikalar sonucu oluşan ağır ekonomik krizin faturası, yıllardır, istikrar paketleri adı al
tında, bu krizin oluşumunda hiçbir payı ve katkısı olmayan emekçi ve dar gelirli kesimlerin sırtına 
yükleniyor. Hayat pahalılığının önüne bir türlü geçilemiyor. Emekçiler ve dar gelirli yurttaşlar, enf
lasyon canavarının boyunduruğunda her gün biraz daha fakirleşiyor. Rant ekonomisine dayalı, ko
lay ye zahmetsiz kazanç yolları öne çıkarken, sermaye birikimi sağlanamıyor, yeni yatırım alanla
rı yaratılamıyor; yeni istihdam olanakları sağlanamadığı için, işsizlik dev boyutlara ulaşıyor. Sen
dikal örgütlenmenin ve toplusözleşme düzeninin önündeki engeller bilinçli olarak kaldırılmadığı 
için, emek sömürülüyor, haksız rekabet körükleniyor. Gelir grupları arasındaki dengesizlikler, yıl
lardır uygulanan tutarsız ekonomik politikalar nedeniyle uçuruma dönüşüyor. Anayasada belirtilen 
sosyal devlet kavramına uygun kurumlar, hayatın pratiğine bir türlü geçirilemiyor; iş güvencesi, iş
sizlik sigortası ve diğer sosyal güvenlik konuları hep havada kalıyor. Türkiye, iş kazaları ve mes
lek hastalıklarında rekorlar kırıyor. 

Çalışma yaşamında eşitlik ve güven sağlanamadığı için, toplusözleşme düzeni sarsılıyor, iş ba
rışının korunması zorlaşıyor; kamu işyerlerinde yürürlükte olan toplu iş sözleşmelerinde kararlaş-" 
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tınlan ikinci yıl ücret zamlannm son dilimi ödenmiyor. Hükümetin bu haksız tutumundan cesaret 
olan özel sektör işverenleri ve kuruluşları da, benzer uygulamalara yönelmek istiyor; toplusözleş
me düzenine darbe indiriliyor. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Adana'da, merkezde, Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyo
nuna bağlı Tekstil Sendikasına üye, yaklaşık 1400 işçimiz, grevlerinin 34 üncü gününde; oybirli
ğiyle aldıklân grev kararı, her türlü engelleme çabalarına ve grevi kırmaya yönelik çeşitli girişim
lere rağmen, ilk günkü gibi kararlılıkla sürüyor. DİSK'e bağlı Tekstil Sendikasının bütün üyeleri, 
grevin amaç değil, araç olduğunu çok iyi biliyorlar; ancak, yine, Tekstil Sendikasının bütün üyele
ri biliyorlar ki, enflasyonun yüzde 160 olduğu bir ülkede, 3-4 milyon -ki, ortalama ücretler 3 mil
yon 800 bin liradır- ücretle çalışma zorunda bırakılan tekstil işçilerinin insanca yaşam taleplerinin 
karşılanması için grevden başka yol kalmamışsa, bundan geri durulamaz ve bu işçi arkadaşlanmız 
da bu grev kararından geri durmamışlardır. 

Grevin ilk gününden beri çeşitli kesimler, özellikle Tekstil Sanayii işverenleri Sendikası, bir 
hak mücadelesi olan bu grevi, ideolojik bir macera olarak niteliyorlar; işçilerimizin demokratik, 
meşru ve yasal bir hak olan grevine ilişkin onların bu haksız tutumlarını şiddetle kınıyorum. 5 Ni
san kararlarından bu yana, işçilerin satın alma güçleri yarı yarıya azalırken, işverenlerin kârları iki
ye, hatta üçe katlandı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edecek misiniz efendim? 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) - Devam edeceğim. 
BAŞKAN - Tamamlayın lütfen. 
İBRAHİM ÖZDlŞ (Devamla) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

işçiler, yüzde 160'lık enflasyon altında ezilirken, işverenler bu enflasyon oranının çok üzerin
de kârlar elde edebildiler. 

işverenler, Türkiye'nin en gelişmiş sektörü olan, Gümrük Birliği sürecinde daha da gelişecek 
olan tekstil sektöründe 4^5 milyon lira ücretle işçi çalıştırmanın ayıbına katılmamalıdırlar. Tekstil 
işçileri, bu ayıba ortak olmayacaklardır. Bu grevin bitirilebilmesi, tekstil işçilerinin kararlılıkla sa
vunmaya devam ettikleri insanca ve onurlu yaşam taleplerinin gereklerinin yerine getirilmesine 
bağlıdır. 

Dileğimiz odur ki, tekstil işçilerinin sürdürdüğü hak mücadelesinin meşruluğunu, işveren sen
dikası kabul etsin; bugün ülkemizin içinde bulunduğu zor ekonomik koşulların bütün yükünü işçi
lerimize yüklemeyelim; gelin, tekstil işçisinin hak ettiği insanca yaşama koşullarını sağlayan bir 
toplusözleşme imzalayalım; gelin, sevgiyi ortak kılmaya çalışan, paylaşmak isteyen ve kırmadan, 
dökmeden hak arayan tekstil işçilerimize kulak verelim. 

Bu inançla, tüm Yüce Meclisi ve sevgili Adana'da grevde olan sevgili tekstil işçilerimizi say
gıyla ve sevgiyle selamlıyorum; Yüce Meclise saygılar sunuyorum; teşekkür ediyorum. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Özdiş, teşekkür ederim; ama, konuşmalar Genel Kurula yapılır, Genel Ku
rul kürsüsünden kimseye selam gönderilmez. Ihtaren, bir kere daha hatırlatıyorum. 

ÎBRAHlM ÖZDlŞ (Devamla)-Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sa
yın Bekir Sami Daçe; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI BEKÎR SAMI DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 
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Değerli Milletvekilimiz Sayın İbrahim Özdiş'in gündem dışı konuşmaları sebebiyle huzurlarınızda
yım; hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Özdiş'in konuşması, bir yönüyle, kamudaki toplusözleşme uygulamalarına yönelik, di
ğer yönüyle ise, özel sektörde uygulanmakta olan grevlerle, özellikle Adana'daki grevlerle ilgili bu
lunmaktadır. 

Sayın Özdiş, toplusözleşme sisteminin, yapılan uygulamalarla ihlal edildiğini ifade ettiler. 
KİT'lerin, kurum ve kuruluşların içinde bulunduğu zor malî şartlar ve ödeme imkânlarından mah
rum olmaları sebebiyle, son dilim 6 aylık ücret farklarının ödenememesi noktasında, Türk-İş ile 
Hükümet arasında, oturulmuş, konuşulmuş ve bir mutabakat sağlanmıştı. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, bir dakikanızrrica edeceğim... 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan toplusözleşmelerle ilgili önemli bir konuyu Yüce Meclise 
arz ediyor; biraz daha dikkatinizi rica edeceğim efendim... 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Bu mutabakatın gereği olarak, dör
düncü dilim 6 ayla ilgili ödemeler, 6 ay sonralarına kaydırılmak suretiyle yerine getirilmiştir ve Sa
yın Özdiş'in ifade ettikleri gibi ödenmeyen bir fark da kalmamıştır.' 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Sayın Bakanım, özel sektör bundan cesaret alıyor. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Taraflar arasında bir mutabakat sağ

lanarak, ödenme imkânı bulunmayan ücret alacaklarının -ücret farklarının- ödenmiş olmasını ve 
bunun sağlanmış olmasını toplusözleşme sisteminin ihlali olarak görmeyi, yanlış bulduğumu ifade 
etmeliyim. 

İkincisi; Adana'da özel sektördeki grevler sebebiyle serdettikleri düşüncelere gelince: Özel 
sektördeki tarafların yaptıkları sözleşmeleri ve grev uygulamaları, Hükümetin dışında, tamamen, 
serbest toplupazarlık sisteminin içinde olan bir olaydır. Bu itibarla, Hükümetin, burada da toplu
sözleşme sistemine bir müdahalesi söz konusu değildir, olamaz da. Nihayet, yasal kuralları içeri
sinde cereyan eden bir pazarlık sistemiyle ve bunun sonuçlarıyla karşı karşıyayız; ancak, Adana'da
ki durumla ilgili olarak da bir bilgi sunmak istiyorum. 

Tekstil işkolunda özel sektörde yürütülen toplu iş sözleşmelerinin tarafı, Türk-İş, Hak-İş ve 
DİSK Konfederasyonlarına üye işçi sendikalarıdır. Görüşmeler sonunda, bu sendikalardan, Türk-
İş üyesi Teksif, Tekstil İşverenleri Sendikasıyla, 20.2.1995 günü, 106 işyerini ve 40 bin işçiyi kap
sayan grup toplu iş sözleşmesini imzalamıştır. 1.9.1994 tarihinde başlayan bu sözleşmenin kapsa
mında, 3 700 000 TL/ ay altında ücret alan işçilerin ücretleri, bu seviyeye yükseltilmiş, birinci 6 
ayda yüzde 55, ikinci 6 ayda yüzde 30, üçüncü 6 ayda yüzde 30, dördüncü 6 ayda da yüzde 30 üc
ret zamları tespit edilmiş ve sözleşmeler bu şekilde bitirilmiştir. 

Hak-İş üyesi Öz İplik-İş Sendikası da, benzer şartlarla toplu iş sözleşmelerini sonuçlandırmış
tır. 

Halen DİSK üyesi Tekstil-İş Sendikasının yetkili olduğu Boşsa ve Mensa işyerlerinde, 
24.2.1995 tarihinden itibaren grev uygulanmasına geçilmiştir. Bossa'da 4 709, Mensa'da 1 343 iş
çi çalışmaktadır. Yürütülen toplu iş sözleşmelerinin, barışçı çözüm yolları içinde, grev ve lokavta 
dahi gidilmeksizin, bu haklar kullanılmadan sonuçlanması, bizim, Hükümet olarak, dileğimiz ve 
yaklaşımımızdır; ne var ki, taraflar, kanunî haklarını kullanmışlar ve grev uygulamasına geçmişler
dir. Ancak, taraflar arasında anlaşma sağlanamadığından, şu anda olduğu gibi, yasal hakların kul
lanılmasını da,' Hükümet olarak, saygıyla karşılamak mecburiyetindeyiz. 
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Esasen, işçi haklan konusunda, Hükümet olarak da, Parlamento olarak da daima hassasiyet 

içerisinde olmuşuzdur ve bu hassasiyetimizi devam ettiriyoruz; ancak, özel sektördeki bu toplupa-
zarlıklara Hükümet olarak bir müdahale imkânımızın bulunmadığını da arkadaşlarımızın bilgileri
ne tekrar sunmak istiyorum. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, bilgisizlik, cehalet ve yoksulluğa ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in cevabı 

BAŞKAN - Gündem dışı olarak ikinci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Halil Çe
lik, bilgisizlik, cehalet ve yoksulluk hakkında düşüncelerini Yüce Meclise arz etmek istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Çelik. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyet dö
neminin yetiştirdiği değerli aydın, yazar, gazeteci Hasan Cemal'in 26 Mart 1995 Pazar günkü Sa
bah Gazetesindeki köşesinde yazdığı yazıyı, gazetenin köşesinde berhava olmasın, bize ışık tutsun 
ve bilhassa, Yüce Parlamentoda tutanaklara geçerek, yarının tarihî savcısı tarafından yorumlansın 
diye "Neden bu kadar cahiliz? Cahil Bırakıldık?.." yazısını, yorum yapmadan, aynen okuyup, sizi 
ve sayın yazan hürmetle selamlayarak kürsüden ineceğim. 

"Geçenlerde, bir diplomat dostla sohbet ediyorduk. 
Dedi ki: 

'Cemevînj ilk defa bundan çok kısa süre önce duydum. Kırmızı cüppesi ve takkesiyle bir Ale
vî dedesini de geçen gün bir gazetenin birinci sayfasındaki fotoğrafından gördüm ilk defa. Mülki-
ye'de siyasal bilimler okumuştum halbuki... Ne kadar az şey öğrenmişiz.1 

Benim de paylaştığım acı bir itiraftı. 
Ben de Ankara'da, Mülkiye'de okumuştum. Ne Alevîliği öğrenmiştik ne Cemevini... Tarikat

lardan, mezheplerden haberimiz bile olmamıştı. Din ve politika, İslamiyet ve politika ilişkileri ko
nusunda kulağımıza pek bir şeyler çalınmamıştı. Ne Kürtler ne de Kürt sorunu anlatılmıştı. Çünkü, 
resmî tarihe göre Kürt de yoktu, Kürt sorunu da. 

Ermeni sorununun tarihsel kaynaklarına da inmemiştik. Marksizmin, Leninizmin, bunlann fel
sefî boyutlarının da farkında olmadan geçmişti yıllar... 

Felsefe ve mantıkla zaten ortaöğretimde de doğru dürüst tanıştınlmamıştık. Düşünmenin yolu 
yordamı konusunda karanlıkta kalmıştık. Eleştirel düşünce... Eleştirel düşünceyle uygarlığın, de
mokrasinin birbirini bütünleyen yanlan..» Doğru dürüst anlatan çıkmamıştı bunları da... 

Cahildik, cahil bırakılmıştık. 
Cumhuriyet devleti öylesini uygun görmüştü. Anlaşılan, Türklük bilincinin, bir ulus devletin 

ancak bu yolla yaratılacağını düşünmüşlerdi. Başlangıç için haklı olabilirlerdi; ama, abarttıkları çok 
şey vardı. 

Ve cehaletin, bilgisizliğin bedelini acı ödedik. 

Kafalarımızın içi bomboş olduğu için, bir zamanlar, bîr kitap okuyunca gerçekten dünyayı de
ğiştireceğimizi sandık. 

Felsefî ve fikrî birikimden öylesine yoksun bir ortam vardı ki, diktacı görüşler kısa zamanda 
sokağa egemen olmuştu. Bomboş kafalar, totaliter fikirler tarafından kolayca sürülmüştü. Sağ ve 
sol uçlar karanlıkta vuruşmuş, demokrasi kültüründen nasibini almamış siyasal kadrolar da onları 

. - 1 2 - •••• . ' 



T.B.M.M. B : 9 2 29 .3 .1995 0 : 1 
vuruşturmaktan medet ummuştu. 

Cehaletin bedelini, faili meçhul cinayetler, darbeler ve idamlarla ödemiştik. 

Bize, Alevîlik nedir öğretilmemişti; ama, öğretilmedi diye de Alevîlik yok olmamıştı. 

Bize, Kürt yoktur denmişti; ama, Kürtler yok olmamıştı. Kürt sorunundan habersiz tutulmuş
tuk; ama, Kürt sorunu yok olmamıştı. Bize, tarikatlardan söz edilmemişti; ama, bu yüzden tarikat
lar yok olmamıştı. . 

Bize, İslamiyetin Türk politikasındaki yeri anlatılmamıştı; ama, bu nedenle İslamcıların siya
set sahnesindeki rolleri yok olmamıştı. 

Biz cahil bırakılmıştık belki; ama, onlar, varlıklarını devam ettirmişlerdi. Sonra şaşırmaya baş
ladık. 

Hepsi zamanla sahnede boy göstermeye başladılar. Özellikle 1980'lerde... Soğuk savaşın erte
sinde... Alevîsi, Sünnîsi, İslamcısı, Kürdü, tarikatçısı, hepsi ortalığa döküldü. Demokrasi geliştik
çe, hepsi, yer altından yer üstüne çıkmaya yöneldiler. 

Şaşırdık. Çünkü, bilgisizdik. 
Okulda, üniversitede öğretilen ya da belletilenlerle, resmî kitaplarda, nutuklarda yazılıp söyle

nenler birbirini tutmuyordu. 

Ne yapacağımızı bilemedik. Okulun, üniversitenin dışında öğrenmeye çalıştık. Hâlâ da öyle... 
Olaylar, kafamıza dank dank vura vura, bizi birtakım gerçeklerle tanıştırdı, tanıştırıyor. Birbi

rimize bağıra çağıra, acı çeke çeke, bedel ödeye ödeye yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. 
Bilgisizlik ve yoksulluk çok fena! 

İkisini de kısa yoldan yenmek olanaksız. Sihirli formülleri yok. Mutlaka bir bedel ödeniyor 
bunun için... 

Bugün çoğumuzun imrendiği Batı'ya bakın. Hangi dikenli yollardan geçerek bugünkü kültür 
ve refah düzeyine nasıl ulaştığını anımsayın. Yakın tarihini şöyle bir gözden geçirin. 

Hitler'i yaşayan Almanya ve Avrupa'yı düşününün..." 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edin efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - "Sonra Stalin'in Rusyasını... İspanya'daki kırk yıllık 

Franko diktasını... İtalya'da Mussolini'yi... Japonya'nın tepesinde patlayan iki atom bombasını... 
Belki de biz daha şanslıyız, böylesine büyük kopuşları yaşamadığımız için... Ama, ille yaşa

yarak öğrenmek de gerekmiyor. Bir de, tarihten, geçmişte yaşananlardan ders almak var. Bir baş
ka deyişle, tarihi, yaşarken yakalamak da mümkün... 

Yeter artık! 
Bü güzelim topraklarda yeterince acı çekildi. Daha fazla çekilmesin. 
Bırakalım herkes kendisi olsun! Kimliğine, kültürüne serbestçe sahip çıkabilsin! 

Hep birlikte, bilgisizliğin, yoksulluğun üstüne varalım. Barış içinde yaşamanın başka yolu 
yok. 

Ekonomiyi adam edelim. Verimliliğin ve dış rekabetin gereklerini uygulayalım. Devleti eko
nomide küçültelim. Yerel yönetimleri güçlendirelim. Eğitimve öğretim seferberliğiyle, beyinsiz-
leşmeye dur diyelim. Demokrasi ve insan hakları sicilimizi düzeltelim. Demokratik standartları
mızı, altına imza koyduğumuz Avrupa sözleşmelerine uygun hale getirelim. 
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. Yapabilirsek, o zaman bu topraklarda yaşayan herkes, hiç şüphe etmeyin, kendi kimliğine, kö
kenine sahip çıkarken, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla da övünür hale gele
cektir" diyor. 

Hasan Cemal'in makalesi üzerinde yorum yapmadan, Yüce Meclise ve Hasan Cemal'e saygı
lar sunuyor; Türkiye Cumhuriyetinin millî eğitiminin, üniversitesinin, Yüce Meclisin bu doğrultu
da hareket etmesini saygıyla arz ediyorum. 

Saygıyla arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Gündem dışı konuşmaya cevap arz etmek üzere, Hükümet adına Milli Eğitim Bakanı Sayın 

Nevzat Ayaz; buyurun efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Halil Çelik'in, gazeteci-yazar Sayın Hasan Cemal'in "Ne
den Bu Kadar Cahiliz? Cahil Bırakıldık?.." başlığı altında yazmış oldukları makalelerini burada 
okumak suretiyle, Türk millî eğitimi ve Türkiye'nin gelişmesi hususundaki görüşlerini dile getirdi
ler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük 
Önder Atatürk, Büyük Mücadeleden (İstiklal Harbinden) sonra, üzerinde en önemle durduğu konu 
olarak, millî eğitimi ele almışlardır. Büyük önder Atatürk, daha cumhuriyeti kurmadan önce, milli 
eğitimle ilgili toplantıların gerçekleştirilmesini sağlamışlar ve Türkiye'nin en önemli konusunun, 
en önemli sorununun millî eğitim olduğunu ifade etmek suretiyle, eğitime vermiş oldukları önemi 
ortaya koymuşlardır. 

Yine, Büyük Önder Atatürk, bilindiği gibi, 1928 yılında latin harflerinin kabulü, millet mek
teplerinin açılması ve bizatihi kendilerinin millet mektepleri başöğretmenliğini kabul etmeleri su
retiyle, Türkiye'de eğitim öğretim seferberliğini başlatmışlardır. 

İlkokul eğitiminin mecburî olacağı hususu yasalaştırılmış ve yetmiş yıllık cumhuriyet döne
minde yapılan çalışmalar sonucunda, bugün, ilköğretimde okullaşma oranı, yüzde 97'lere ulaşmış
tır. 

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar görev alan hükümetlerin -50 hükümetin- hükü
met programlarını gözden geçirdiğimizde görürüz ki, bütün hükümetler eğitime önem vermişlerdir 
ve bu istikamette de, eğitim ve öğretim yolunda çalışmalar yapılmıştır. Yine, planlı döneme geçti
ğimiz yıllardan itibaren de -birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı plan dönemlerinde-
Türk millî eğitiminin hangi istikamette gelişeceği yolunda kararlar alınmıştır. 

Bugün, Türk millî eğitimimizin temeli, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunuyla belirlenmiş 
ve sistem, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmiştir. Örgün 
eğitim, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından oluşmaktadır. İlköğ
retimde, 5 yıllık zorunlu eğitimde -biraz önce ifade ettiğim gibi- yüzde 97'lere ulaşan bir okullaş
ma oranına varmış bulunuyoruz. Ancak, bugün Avrupa Topluluğuna girme aşamasına geldiğimiz 
dönemde 5 yıllık zorunlu eğitimin yeterli olmadığını, özellikle Avrupa Topluluğu ülkelerinde zo
runlu eğitim süresinin 8, 10, 11, 12 yıla kadar uzamış olduğunu belirterek, bu istikamette, ilk etap
ta, ilköğretim sistemimiz içerisinde 8 yıllık ilköğretimin zorunlu eğitim olması yolundaki çalışma
larımızı da devam ettiriyoruz. 

Bugün ortaöğretimde okullaşma oranımız yüzde 70'Iere ulaşmıştır; ilköğretim sistemini tü
müyle uyguladığımızda yüzde 9Ö'lara, yüzde 100'lere ulaşmayı da amaçlamış bulunmaktayız. Or
taöğretimde; liselerimizde okullaşma oranı yüzde 48'ler civarındadır. Tabiî, bunu yeterli görmüyo-
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ruz. Bunun, yüzde 80'lere, yüzde 90lara çıkarılması yolunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Yüce Meclisimiz, yükseköğretimdeki durumumuzu yakînen biliyor. 1991-1992 öğretim yılın
da Türkiye'de 29 üniversitemiz vardı. Yüce Meclisimizin, 1992-1993 yıllarında çıkarmış olduğu 
yasalarla, üniversite sayımız 57'ye yükselmiştir. Bu, cumhuriyetin ilanından 1991 yılına kadar ge
len dönem içinde açılan üniversite sayısı kadar yeni üniversitenin açıldığı anlamına gelmektedir. 
Yine ülkemizde, yükseköğrenimin gelişmesi yolunda, planlı ve programlı çalışmaları da devam et
tiriyoruz. 

Bugün, bilindiği gibi, 21 inci Asra yaklaşmış bulunuyoruz. 1995 yılında, 21 inci Asra 5 yıl var. 
21 inci Asır, ilim asrı olarak kabul ediliyor. Bugün, yalnız Türkiye'de değil, dünyanın bütün ülke
lerinde, eğitim yönünden gelişmiş olarak kabul ettiğimiz ülkelerde de, 2000'li yılların eğitim ve öğ
retiminin yakalanması, gerçekleştirilmesi yolunda çalışmalar yapılmaktadır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın bakan, üniversite mezununun cehaleti ortaya 
çıkıyor; siz, neden bahsediyorsunuz... Biliyorsunuz, ben eğitimciyim... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) - Şimdi, efendim, Türk üniversitele
rinin mezun ettiği öğrencileri, cahil olarak nitelendirmeye kimsenin hakkı yoktur. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Masal okumayın... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) - Burada bulunan değerli parlamen
terlerimizin büyük çoğunluğu... 

BAŞKAN - Sayın Çelik, lütfen... Lütfen, müdahale etmeyin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) - ... bu üniversitelerden mezun ol

muşlardır. Binaenaleyh, mezun olduğumuz ve bizleri bu seviyelere kadar getiren üniversitelerimi
zin, cahil yetiştirdiği yolundaki iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. 

Herkes, kendisine göre, elbette, eğitim konusunda birtakım iddialarda bulunabilir. Eğitimde 
eksiklerimiz vardır. Eğitimi, tümüyle hallettiğimizi ifade etmiyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi, 
bugün, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de, eğitimin, çağın gereklerine uygun hale getirilmesi yo
lunda araştırmalar vardır, çalışmalar vardır. 

Eğitim, bir dinamik ortamdır, dinamizmdir ve devamlı olarak gelişmeyi, değişmeyi gerektir
mektedir. O nedenle, elbette, dünkü eğitimi, bugün için yeterli görmeyebiliriz; ama, bugünkü eği
timi, yarınlarımız için daha iyi seviyeye getirecek çalışmaları da elbette yapmak mecburiyetinde
yiz. O amaçla da, Türk millî eğitimini, teknoloji çağının, bilim çağının gereklerine uygun hale ge
tirme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak, şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye, nüfusu 
süratle artan bir ülkedir. Türkiye'nin, bugün, yüzde 2,2 civarında nüfus artışı vardır. Ayrıca -yine 
bu nüfus artışıyla birlikte- köyden kente, kırsal alandan kentsel alana bir göç olgusu bulunmakta
dır. O nedenle de, bilhassa, süratle nüfusu artan yerleşim merkezlerimizdeki ilk ve orta dereceli 
okullarımızın sınıf mevcutları halen 50, 60,70,80 civarındadır. Elbette ki, bunu, uygun ve yeter
li görmüyoruz. O nedenle de, sınıf mevcutlarını, öncelikle 40 ve daha aşağı rakamlara çekmenin 
çalışmalarını yapıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri -geçtiğimiz son üç yılda da bunun örnekleri vardır-' okul
larımıza, eğitimimize, bütçeden ödenek ayırma konusunda, diğer bakanlıklara göre, daha büyük 
ağırlık vermişlerdir. Ancak, tabiî, bu, yeterli değildir. 

O halde, bir taraftan, süratle artan nüfusumuzun getirmiş olduğu sorunları çözebilmek ve ça
ğın gereklerine uygun eğitimi gerçekleştirebilmek için, mutlaka, bir taraftan, eğitimin maddî yön
den desteklenmesi, öbür taraftan da müfredat itibariyle, çağın gereklerine uygun eğitim-öğretim 

- 1 5 -



T.B.M.M. B : 9 2 2 9 . 3 . 1 9 9 5 0 : 1 
sistemine geçirilmesi, yetiştirilmesi yönünde çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Nitekim, bu 
amaçla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve Dünya Bankası ile yapılmış olan ve halen çalışmaları de
vam eden 4 projeyle eğitim öğretimin geliştirilmesi, temel eğitimin geliştirilmesi, endüstriyel okul
lar ve sanat okullarının geliştirilmesi yolunda çalışmalarımızı da devam ettirmekteyiz. 

Onun yanında, yine, Türkiye'de eğitim öğretimin gelişmesi yolunda, bir âdet bir anane haline 
gelmiş olan şûra çalışmaları sistemimiz vardır. Bugüne kadar, 14 şura toplanmış ve çeşitli kararlar 
almıştır. 15 inci şûramızın -bu sene sonunda veya önümüzdeki yıl başında- 2000'li yıllarda Türk 
millî eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği yolunda bir program içerisinde toplanması için, çalış
malarımızı da, keza, başlatmış bulunuyoruz. Dolayısıyla, eğitimimizin gelişmesi yolunda, bir taraf
tan maddî imkânları artırma, öbür taraftan da eğitim öğretim plan ve programlarımızı geliştirme ça
balarımızı devam ettireceğiz. 

Sayın Çelik, bu kürsüden, biraz Önce yapmış oldukları konuşmada, Almanya'dan, Sovyet Rus
ya'dan, Fransa'dan, italya'dan, geçmiş rejimlerden bahsettiler. Gelişmiş olarak kabul ettiğimiz bir
çok ülkelerin, bugün, Sayın Çelik'in bahsettiği ve tamamen yok olmuş rejimleri de, yine o ülkele
rin, o gün gerçekleştirdikleri, devam ettirdikleri eğitim sistemleri içerisinde olmuştur. 

Binaenaleyh, Türkiye'de, eğitim sistemini tümüyle, insanlarımızı cahil yetiştiren bir sistem 
olarak nitelendirmek haksızlık olacaktır; eksiklerimiz vardır. Bunların tamamlanması yolunda, Yü
ce Parlamentomuzun da destekleriyle, elbette gerekli çalışmalar yapılacaktır; eksiklerimizi tamam
lamak ve çağm gereklerine uygun eğitimi yaratma amacıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Aynı za
manda, bu çalışmalar içerisinde, bizim müfredat programlarımızı, bunlara uygun kitaplarımızı da 
gerçekleştirme, Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirme yolunda da çalışmalarımızı baş
latmış bulunuyoruz. Avrupa Topluluğuna girme aşamasına geldiğimiz bu dönemde, tabiî ki, toplu
luk ülkelerinin eğitim -öğretim seviyelerine uygun bir eğitim öğretimin gerekçekleştirilmesi gerek
liliğine de inanıyor, bu amaçla da faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu ça
lışmalarımızla ilgili, gerektiğinde. Yüce Meclise getireceğimiz yasalarımız da olacaktır ve mutla
ka, bu konuda en kısa zamanda gerekli faaliyetlerimizi gerçekleştirmiş olacağız. 

Ben, bu vesileyle, bu açıklamalara fırsat verdikleri için, Sayın İbrahim Halil Çelik'e teşekkür 
ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TOFAŞ hisselerinin özelleştirilmesiyle ilgili iha
ledeki usulsüzlük iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in ce
vabı 

BAŞKAN - Gündem dışı üçüncü sırada, Giresun Milletvekili Sayın Yavuz Köymen, TOFAŞ 
Oto Ticaret Anonim Şirketi ve TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketinin özelleştiril
mesi ve genel özelleştirme uygulamalarıyla ilgili, Yüce Meclise bilgi arz edecekler. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerin gelişen 

olayları içinde muhtemelen dikkatlerimizden kaçmış bulunan veya yeteri kadar ilginizi çekmeyen 
bir konuda malumat arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Ben, Sayın Başkandan gündem dışı konuşma talebinde bulunurken, özelleştirme uygulamala
rını da ilave etmiştim. Takdir edersiniz ki, 5 dakikalık konuşma süremizde, özelleştirme uygulama
larının detayına girmemiz mümkün değildir. Hatırlayacaksınız, Genel Başkanımız Sayın Mesut 
Yılmaz, Anavatan Partisinin yapmış olduğu son iki grup toplantısında bir konu üzerinde durmuş 
"Tofaş hisselerinin özelleştirilmesinde danışman firma seçimine ilişkin ihalede, hiçbir şekilde arzu 
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edilmeyecek gelişmeler olduğunu" söylemiş ve belgelerle ortaya koymuştu. Bu durum, televizyon
lardan verilmiş ve basında da yer almıştı. Bu konudaki tespitimiz özetle şöyleydi: Başbakan Sayın 
Çiller Özelleştirme İdaresine talimat vermiş, ihalenin kapalı zarfla yapılan tekliflerinin, zarflar açıl
madan kendisine gönderilmesini istemiş ve zarflar Başbakan tarafından açılmıştı; o zaman. Sayın 
Genel Başkanımız "Başbakan mı, İhale Komisyonu Başkanı mı" diye sormuştu... 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu konuda yeteri kadar hassasiyet göstermemiş olabilirsiniz; ama, 
gerçekten, Türkiye'nin bugün, en önemli projelerinden birisi özelleştirmedir. Bir hesaplamaya gö
re, değeri 50 milyar dolar civarındaki kuruluşlarımız satılacak. Şimdi, benim, bu sorularıma bura
da cevap verecek Değerli Bakanımdan öğrenmek istediklerim var. Bakınız, birinci sorum: İhale ko
misyonu, danışman firma seçimi esnasında 3 defa değiştirilmiştir. Bu, bizim şahsî iddiamız değil, 
Özelleştirme İdaresi tarafından bize gönderilmiş olan tespitlerdir. Ayrıca, biraz sonra, Sayın Bakan, 
zannediyorum cevap Verecekler, Yüksek Denetleme Kurulunun düzenlemiş olduğu özel rapor var. 
Bu raporda da, çok açıkça, neler olduğu tespit edilmiş ve yazılmıştır. Zannediyorum, Sayın Bakan, 
neler yapıldığını biraz sonra açıklayacak. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakınız, Başbakan, ihale zarflarını, niçin ve hangi yetkiye daya
narak açılmadan istemiştir. İhale komisyonu, ihaleyi yapmak üzere... Sayın Başbakandan bir tali
mat geliyor; Sayın Başbakan, bu konuyla ilgili zarfların Başbakanlığa gönderilmesi talebinde bu
lunuyor. O arada teklif veren firmalar da mevcut, Özelleştirme İdaresinin elemanları mevcut. "Biz, 
bu zarfları Başbakana gönderemeyiz" diye Özelleştirme İdaresi Başkanına ifadede bulunuyorlar. 
Hemen arkasından, bu zarflan bir tutanağa bağlayarak verme kararına varıyorlar ve bu tutanağı bi
ze gönderiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu yetki nereden kaynaklanmıştır, Sayın Başbakanın bu zarfları açma 
yetkisi nereden kaynaklanmıştır; ben, yüce Türk Milletinin huzurunda, Sayın Çiller'den bunu öğ
renmek istiyorum. Hangi ihale kanununda böyle bir şart vardır? 

Değerli arkadaşlarım, bakınız şimdi, Sayın Başbakan zarfları kime açtırmıştır. Sayın Başbaka
nın devlet tecrübesi bu detayları bilmeye yetmez; hepimiz biliyoruz. O halde, kim veya kimler, iha
le komisyonu yerine bu teknik detaylarla meşgul olmuşlardır. Sayın Bakanımdan, biraz sonra ce
vap verirken, özellikle, özelleştirme uygulamalarını genel mahiyette değerlendirmelerini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edecek misiniz Sayın Köymen? 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) - Bitirmeye çalışıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tamamlayın efendim lütfen. 

Buyurun. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) -. ...değil, benim sorduğum sorularıma somut cevaplar verme

sini arzu ediyorum. 
Yine, bir başka tespitim var değerli arkadaşlarım: Sayın Başbakan ihale zarfları açıldıktan son

ra, niçin köprü finansman faktörünü de devreye sokup müzakere edilmesini istemiş ve ihalenin so
nuçlanmasını engellemiştir. 

Yine, bir başka tespitimiz var: Değerli arkadaşlarım, Özelleştirme İdaresi, niçin en düşük fi
yatı vereni değil, iki ayrı konsorsiyumu devıeye sokmuştur? 

Şimdi, Sayın Bakanımdan ve Sayın Başbakandan öğrenmek istediğim bir başka tespitimiz var: 
Bu konuda, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun -işte biraz önce size arz etmeye çalıştığım-
23.3.1995 tarihli, Devlet Bakanı Sayın Daçe'ye ilettiği özel inceleme raporu niçin işleme konma-
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mıştır? . 

Değerli arkadaşlarım, bunları kendimiz bir iddia olarak ortaya koymuyoruz, Özelleştirme İda
resi yetkilileri tarafından bize bildirilmiş belge ve bilgileri değerlendirerek arz ediyorum; ancak, bu 
konuda Başbakanlıktan onbeş gün içinde gerekli cevaplar verilmemesi halinde, savcılığa suç duyu
rusunda bulunacağımızı ifade ettik. Bu belgelerin gelmesini bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Başbakanlık, bu konuda, bizim yapmış olduğumuz taleplerimizi değer
lendirmemiş, bakınız ne yapmış. 

Sayın Başkanım, müsamahanıza sığınıyorum, hemen bitirmeye çalışıyorum. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen toparlayın; vakti oldukça geçtiniz. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) - Başbakanlık Teftiş Kurulundan açıklandığı belli olan, 

19.3.1995 tarihinde, bir gazetemizde yer alan habere göre, Başbakanlık, suç teşkil eden olayı ve 
ihaleyi değil, bu bilgiyi açıklayan kamu görevlisini tespit etmek üzere bir tahkikat başlatmıştır. Ba
kınız, biz neyin talebinde bulunuyoruz, Sayın Başbakanlık hangi konunun tahkikatını başlatıyor; 
yani, orada köstebek arıyor. Bu bilgileri Anavatan Partisi yetkililerine kimler aktardı diye, bu yet
kililer hakkında soruşturma açtırıyor. 

M. RAUFERTEKİN(Kütahya)-Şeffaflıkanlayışı(!).. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, önümüzde Türkiye'nin en önemli pro
jesi olan özelleştirmeyi, soruyorum: 

Şimdi, ihaleleri bu zihniyetteki Özelleşirme İdaresi 60 milyar dolarlık ihale yapacak- insanla
ra nasıl yaptırabiliriz?! , 

Ülkede bağımsız yargı vardır; biz, bağımsız yargının bu konuda gerekli hassasiyeti gösterece
ğine inanıyoruz. Sayın Başbakan, dostlarının katıldığı bir ihaleye bu kadar ilgi gösterir ve yasaları 
çiğnerse, biz Anavatan Partisi olarak ne dememiz gerekir! Bu konuda, Anavatan Partisi olarak ne 
yapmamız gerekir değerli milletvekilleri?! Sayın Bakandan, bu sorularıma, genele girmeden somut 
cevaplar bekliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köymen. 
Gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap arz" etmek üzere, Devlet Bakanı Sayın Ali 

Şevki Erek; buyurun. -
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili ar

kadaşlarım; basında da konu edilen, gerçekten Sayın Anamuhalefet Lideri tarafından da gündeme 
getirilen ve cevabı, hem idare tarafından hem benim tarafımdan muhtelif konuşmalarla verilen bu 
konuyu, bir kere de Yüce Meclisin önüne getirmiş bulunuyoruz; bu vesileyle, sizleri sevgi ve say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu işlem, 4046 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel, 3291 sayı
lı Kanun hükümlerine göre icra edilmiş bir işlemdir. < 

Herşeyden evvel, biliyorsunuz ki, özelleştirilecek kuruluşlar Bakanlar Kurulunun kararıyla 
özelleştirme kapsamına alınmakta ve özelleştirme işlemleri, o zamanki ismi -yani 3291 sayılı Ka
nunun hükümleri gereğince- Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu olan kurulca icra edilmekteydi; yine, 
biliniyor ki Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun Başkanı -Başbakanlığa bağlı olması itibariyle- ka
nunun açık hükmüne göre, Sayın Başbakandır. 

Burada, hem 3291 sayılı Kanunun hükümleri hem özelleştirmenin o güne kadar yürütülen ku
ralları hem de bugün, 4046 sayılı Kanun hükümleri gereğince, ihale komisyonlarının teşkil tarzın
da kanunen mutlak yetki, o zamanki Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına verilen bir yetkidir; do-
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layısıyla, Kamu Ortaklığı İdaresi, teşkil ettiği ihale komisyonlarını zaruret gördüğü ahvalde değiş
tirmeye yetkilidir. 

Niçin bu ihale de... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Niçin, bu yetkiyi Başbakan kullanıyor?! 

DEVLET BAKAN ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Hayır, Başbakanla alakası yok bunun. Sa,-
yın Başbakanımızla alakası yok. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Bizim iddiamız da odur. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Ona geliyorum... Müsaade et; geleceğim 
kardeşim. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Ne zaman?! 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Niçin aceleci davranıyorsun... Merak et
meyin, geleceğim. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Ne zaman?.. Ne zaman?.. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Efendim, hiçbir konuyu -merak etmeyin-
burada kapalı bırakmadık; ama, ben istiyorum ki, meseleyi, size etraflıca anlatmış duruma geçe
yim. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Siz, bu konuyu açıklayın; biz, öbür meseleleri biliyoruz. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şunu ayırmak la
zım, TOFAŞ Otomobil Fabrikalarının kapsama alınması, 1987 yılında olmuştur. 1991 yılında yüz
de l'e varmayan bir hisse satışı gerçekleştirilmiştir; 1983'te de, kamunun hisselerinin, takriben yüz
de 21'ine kadarını satma kararı alınmıştır. 

Bu hisse senetlerinin satışı için, yine o günün şartları altında dışarı arz zarureti bulunduğu için, 
danışmanlık firmalarına ihtiyaç hâsıl olmuştur; bunlar konusunda şek ve şüphe yoktur. 

Danışmanlık firmalarının seçiminde de şu kıstas getirilmiştir: Mutlaka, bir yabancı firma ve 
mutlaka o yabancı firmanın yanında bir Türk firması olacaktır. Niçin; bu hisse satışları, önemli öl
çüde dünya piyasalarına arz edilecektir. Dünya piyasalarında en iyi sonucu alabilecek firmaların se
çimine öncelik verilmesi gereği vardır fikrinden hareket edilmiştir; bu da doğrudur. 

Bu danışmanlık firmasının ihalesinde; yani, hangi firmaları, danışman olarak TOFAŞ hissele
rinde kullanacağız diye yapılan ihalede, ihale komisyonuna 5 firma müracaat etmiştir. Bu 5 firma
nın herbirinin bir yabancı ve bir Türk ortağı vardır. Bu 5 müracaatın içinden 2'si, başlangıçta, bu 
ihale bizim kapasitemizi aşar diye, kendi yazılı dilekleriyle, ihaleye girmekten sarfınazar etmişler; 
geriye kalmış 3 firma. Bu 3 firmadan biri de, ihale komisyonunun aradığı nitelikler bakımından, 
son turlara girme ölçüsü itibariyle, kapasite yönüyle, ihale komisyonunun gerekçeli kararıyla ye
terli görülmemiş; geriye 2 firma kalmış. Bu 2 firmanın görüşmeleri sürerken, Sayın Başbakanımı
za, o zamanki kamuoyu ve muhtelif cenahlardan... 

Şuna dikkatinizi çekerim değerli milletvekili arkadaşlarım; ilk defa, dışarıya, kamunun özel
leştirme yoluyla hisse satışı öngörülüyordu bu usulle, ilk defa yapılacak bir işti; mutlaka başarıya 
ulaşması ve yerli yerinde yapılması gerekliydi. Bu bakımdan... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Başbakanla bağlantısı nedir?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Nevşat Bey, müsaade et kardeşim, izah 

edeceğim. 
BAŞKAN - Siz devam edin; ben ikaz ederim efendim. 
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NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Başbakana niye bağladınız?.. 

BAŞKAN - Sayın Özer, lütfen... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Yani, konu böyle olunca Başbakana mı aktarıyorsunuz? 

BAŞKAN - Efendim, sayın hatibe müdahale etmeyin de, konuşmasını bitirsin. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) -Meselenin önemine binaen, ihale günü 
(18 Ağustos 1993 tarihinde) ihale komisyonunda son kalan 2 danışman firma konusunda şeffaflı
ğa, açıklığa, herhangi bir tereddüte, iltibasa, ihtilata ve teşevvüşe meydan vermemek üzere... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Zorlamayın kendinizi Sayın Bakan! 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKÎ EREK (Devamla) - Hayır... Hayır... Çok açık konuşuyo
rum... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Bakan, zorlamayın kendinizi. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - İhaleye giren danışman firmaların, iha

le komisyonu önündeki açık onaylan, ihale zarflarını imzalarıyla teyit etmeleri muvacehesinde, 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanvekili zarfları açmadan Başbakanımıza götürmüş, Kamu Ortaklığı 
İdaresi Başkanvekili tarafından... 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Böyle bir usul var mı Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Efendim, müsaade ediniz... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) - Başbakanın ihale dosyalanyla ilgili onay verdiği dünyanın ne

resinde görülmüş, Sayın Bakan... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika müsaade edin lütfen. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sen bu işe bulaşma! > 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Kamu Ortaklığı Başkanının ihale dosyalarını Başbakana gö
türme yetkisi var mı efendim? 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Buna yetkisi vardır... 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) -Kimi kandınyorsun... Burada, milletvekillerini kandırı
yorsun sen. 

BAŞKAN-Bir dakika efendim...Bir dakika efendim... 
EYÜP ÂŞIK (Trabzon) - Böyle şey olur mu... Nerede görülmüş... 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Efendim, müsaade ediniz... 
BAŞKAN- Sayın Bakan, bir dakika efendim... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Bakan, bu işe bulaşma sen. 
MUSTAFA PARLAK (Rize) - Sayın Bakan, insaf!.. Dünyanın neresinde görülmüş böyle 

ş e y - / • • • . " . ' ' . 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Konuştukça batıyorsun Sayın Bakan. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Bulaşma sen bu işe. 
BAŞKAN - Sayın Parlak, Sayın Köymeh, lütfen efendim... Lütuf buyurun... 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Sayın Başbakanın, Kamu Ortaklığı Yük
sek Kurulu Başkanı olması itibariyle, böyle bir hakkı vardır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Nerede var Sayın Bakan... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Bakan, bu söylediklerinize kendiniz de inanmıyorsu-
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nuz ama... , 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Kaldı ki... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeceğim... 

Sayın milletvekilleri, Sayın Köymen... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Resmen, milletvekillerini kandırıyorlar... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, müsaade buyurun efendim. 

Sayın Köymen, siz bir iddiada bulundunuz... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Böyle cevap olur mu Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Efendim, bir dakika müsaade buyurun. 
MUSTAFA PARLAK (Rize) - Zarflan Kamu Ortaklığı Başkanının Başbakana götürme yet

kisi var mı? Başbakanın görevi bu mu? 
BAŞKAN - Sayın Parlak, beni dinler misiniz... 

Sayın Köymen, İçtüzük hükümlerinin kendinize verdiği hak içerisinde siz bir iddiada bulun
dunuz, Hükümet adına, Sayın Bakan o iddiaları cevaplandırıyor. Bu cevaplar size uygun olmaya
bilir; ama, bu uygun olmayış, yerinizden, bu şekilde itiraza hak kazandırmaz. 

MUSTAFA PARLAK (Rize)-Millete ayıp ediyor. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Bir dakika... 
Bizi, bütün millet televizyonlardan izliyor; sizin sözlerinizi de izledi, Sayın Bakanı da izliyor... 

Müsaade edin, kararı millet versin. 

Devam edin efendim. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bu, işin hukuku

nun şeklî tarafı, kanunun şeklî tarafı. Ben şunu iddia ediyorum, şunu söylüyorum: Aksi kanaati ta
şıyabilirsiniz, bunu müzakere edebilirsiniz, bunu muhakeme edebilirsiniz, tartışabilirsiniz; ama, 
3291 sayılı Kanuna göre, eğer, bir Kamu Ortaklığı idaresi varsa; eğer, bir Kamu Ortaklığı Yüksek 
Kurulu varsa ve bu Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun Başkanı Başbakan ise, eğer, burada da, 
açıklık, aleniyet, şeffaflık ilkesi gerekiyorsa... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun ) - Bayındırlık Bakanına sorun bu sorulan, ihaleleri o açıyor. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başbakan şeffaf değil mi?!. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Efendim, dinleyin!.. 
...bize göre, Sayın Başbakanın önünde açılmasının kanunen bir sakıncası yoktur; bu, işin şek

lî tarafı; bu_bir. 
Şimdi, ikinciye gelelim; şimdi, işin muhteviyatına gelelim... (ANAP sıralarından gürültüler) , 

Sayın milletvekilleri, dinlerseniz, işin muhteviyatına gelelim. 
Ne olmuştur: Kamu Ortaklığı Başkanı, ihaleye giren -kalan- iki firma temsilcisinin onayıyla 

ve onların bilgisi dahilinde, Kamu Ortaklığı Başkanvekili marifetiyle götürülmüş, orada -Başba
kanlıkta- açılmış ve aynı zarflar, 15-20 dakika sonra getirilerek, ihaleye giren firmaların, yapılan 
tekliflerin, aynı olduğu, bu tekliflerin, aynıyla geldiği zapta bağlanarak, ihale komisyonunca kara
ra varılmıştır. Burada yapılan nedir; bakınız, burada yapılan şudur... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

. YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Bakan, ayıp oluyor, ayıp... 
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DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Bakınız, değerli arkadaşlarım, zaman za

man, karışınca niye karışıyor diyorsunuz; karışmayınca niye müdahale etmiyor diyorsunuz; bura
da olan olay budur. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkanım, eğer müsaade ederseniz anlatacağım ve bitireceğim efendim: 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, ben ihtarımı yaptım; ama, sizden de ricam Genel Kurula hitabı-

nızdır. Siz karşılıklı konuşmayı seviyorsunuz, politikada belki hoş bir şey; ama, bunun sonu gel
mez. 

Lütfen Genel Kurula siz kendi doğrularınızı anlatınız efendim. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarımın 
ilgisi bana yönelik olduğu için, ben onların bu ilgilerini cevaplayacağım, mesele budur. 

BAŞKAN - Gayet tabiî size yönelik olacak Sayın Bakan. Siz, orada Hükümet adına cevap ve
riyorsunuz. 

Siz, Genel Kurula arz edin efendim. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Onbeş-yirmi dakika sonra ihale komis

yonuna giden o iki firmanın teklifleri, orada hazır bulunan, ayrılmayan, araya başkaca zaman gir
meyen bir kesit içinde, bizim tekliflerimiz bunlardır, aynı tekliflerdir şeklinde giderken olduğu gi
bi, ondan sonra da teyidiyle karara bağlanmıştır... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Buna niye zaruret duyulmuş? 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Şimdi, niye buna zaruret görülmüştür, 
niçin?.. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Neden, niçin?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Türkiye'de ilk defa dışarıya arz edilen 

bir büyük, önemli kamu özelleştirmesi söz konusuydu... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Avanta. 

. DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Üzerinde 80 türlü lafın dolaştığı bir olay 
vardı... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Ne vardı, neler vardı?.. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Nasıl yapacaktınız? 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Ve birinci derecede sorumlu olan Sayın 
Başbakan tarafından, bunun gözetim ve denetin altında bulundurulması zaruretinin gereği olarak, 
bu muamele icra edilmişti. (ANAP sıralarından gürültüler) Buradaki ilke budur ve hangi sonuca 
varılmıştır; onu da söyleyeyim... 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanına güvenmiyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Hangi sonuca varıldığını söyleyeyim: 

Kamu Ortaklığı Başkanlığı da, ihale komisyonu da kararlarını hür iradeyle almışlardır, Başbakanın 
onlara bir telkini olmamıştır, Başbakanın onlara bir talimatı olmamıştır. İhale komisyonu, o zarflar 
döndükten sonra, ihale konusundaki kararını, hür iradeleriyle, serbest iradeleriyle almıştır ve kara
ra bağlamıştır... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Olur mu öyle şey; elimizde belgeleri var. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Bu bir denetim ve şeffaflık ilkesinin ge
reği idi. 
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Arkadaşlar, sonucu ne olmuştur? Sonucu şöyle olmuştur: Her iki firmaya verilmiştir. Niye her 

iki firmaya verilmiştir? Çünkü, firmaların birisinin iştigal alanı, Amerika Kıtasındaki serbest piya
saya arz etmekle ilgiliydi. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) - Nerede olursa olsun, ihale ihaledir. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Bir diğeri de, Avrupa Kıtasıyla ilişkili 
bir danışmanlık fırmasıydı; her ikisine beraber verilmiştir. Yüksek Denetleme Kurulu raporunun, 
bu olayla ilgisi yoktur. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Olmaz mı efendim... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Beni dinleyin arkadaşlar... 

Yüksek Denetleme Kurulunun gelen raporu, olağan kontroller neticesinde Yüksek Denetleme 
Kurulunun vardığı karardır. ı 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Efendim, soruşturma istenmiş. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Bu ilgili devlet bakanlığına gelince; il

gili devlet bakanı arkadaşımız, Yüksek Denetleme Kurulu raporunu, Başbakanlık Teftiş Heyetine 
intikal ettirmiştir. 

Ayrıca, sizin de söylediğiniz gibi, bu sözler, bu konuşmalar bir ihbar telakki edilerek, Anka
ra Cumhuriyet Savcılığı da gerekli takibata geçmiştir. Konu, hem Yüksek Denetleme Kurulunda 
hem Teftiş Heyetinde hem savcılıktadır. Niçin... 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Kirli olduğu için. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - . . . bu hukukta, bu kanunda, bu mevzuat

ta, bu çizgide bir sakınca olup olmadığını tespit bakımından... 
YUSUF PAMUK (İstanbul) - Sayın Bakan, nereden belli... . 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Ama, siz sordunuz, biz de meseleyi na
sıl algıladığınızı gayet açıklıkla ifade ettik. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; sözlerimi şöyle bağlıyorum: Bu aradaki zamanlama
ya, buradaki amaca ve buradaki içeriğe çok dikkat etmenizi istirham ediyorum. Burada, iyi niyet
le, gerçekçi olarak, mevzuatın, Kamu Ortaklığı İdaresine, İhale Komisyonuna ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi Yüksek Kurulu Başkanına yüklediği mükellefiyetlerde, kanunî yükümlülüklerde, en basi
tinden, bir denetim, gözetim ve şeffaklık ilkesi uygulanmıştır. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Yanlışlık burada; şeffaf değil. 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Burada gerçeğe ve kamu yararına aykı- . 

n hiçbir husus yoktur. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Acaba, acaba?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Gayet tabiî ki, aksini düşünmekte ser

bestsiniz; her türlü denetim yolu açıktır. Bizim bu konuda ortaya koyduğumuz ilkeler bu doğrultu
dadır. 

Bu konuyu, bir kere de gayet samimiyetle, Yüce Meclisin zabıtlarına intikal ettirmekten dola
yı, mutluluğumu ifade eder; Yüce Meclise ve Sayın Başkana saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Sayın Başkanım, oturduğum yerden bir sual sorabi

lir miyim? 
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BAŞKAN- Sayın Ergüder, bir tezkereniz var. Bu tezkerede, gündem dışı konuşma yapan her 

iki hatibin ve cevap veren Sayın Bakanın, sizin sorduğunuz suallere cevap vermediği takdirde bir 
soru sorma hakkinizin olup olmadığını ifade ediyorsunuz. Maalesef, gündem dışı konuşmalarda 
böyle bir usulümüz yok. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul)- Hayır, tamam... 
BAŞKAN- Şimdi, sizin Sayın Bakandan öğrenmek istediğiniz "şimdiye kadar nelerin, ne ka

dar özelleştirildiği" konusunu, size cevap arz etmek üzere Sayın Bakana arz ediyorum. O, herhal
de, bu tezkere mucibince, size bir bilgi verecektir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Tamam, çok teşekkür ederim. İstirhamım şudur: Sa
yın Bakanım, bendeniz, habersiz... 

BAŞKAN-Sayın Ergüder, böyle bir usulümüz yok. Ben, söyledim efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Efendim, bir cümle eksik... 

BAŞKAN- Mümkün değil efendim... Mümkün değil... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)- Efendim, nerede, ne satılıyor; öğrenmem lazım; Par

lamentonun, herkesin öğrenmesi lazım. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Bundan sonraki ihaleleri kim alacak efendim? 

BAŞKAN-Efendim, ben, Sayın Ergüder'in cevabını... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Sizin devrinizden en az bin defa daha açık 

ve alenî cereyan ediyor... 

BAŞKAN-Sayın Bakan... Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Söyledim. Bir başka konuşma lütfederseniz, 
ben, buna cevap veririm. 

Merak etmeyin, bin defa daha açık... Bin defa daha açık...(ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN-Sayın Bakan... Bir dakika sayın milletvekilleri... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)- Grubunuzun başkanına, bütün evraklar gidi

yor Sayın Köymen'e... 
BAŞKAN-Sayın Bakanım... Sayın Ali Şevki Erek... Sayın Devlet Bakanım.., 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat)-Efendim, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun. Ben, sizin hukukunuzu koruyacak şekliyle müdaha
lede bulundum; istirham ediyorum. Bakanlar Kurulu sırasında sizin bu şekilde feveran etmeniz, 
kendi açınızdan haklıdır; ama, Meclis usulleri açısından doğru değil. Ben, tezkereyi size gönder
dim. Teşekkür ederim. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkanım, bundan sonra ihaleleri kim açacak? 
BAŞKAN-Sayın Bulut, size de ayrıca izah etmeyeyim... Lütfen... 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Hayır, bundan sonra, ihaleler nasıl olacak? 
BAŞKAN-Efendim, lütfen... Bir sual sorarsanız, Hükümet cevabını verir. Lütfen... 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Sualim, zarfları kim açacak? • 

BAŞKAN-Usulleri bozmayın; usulleri zorlamayın efendim. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Zarfları merak ettik Sayın Başkanım. 
BAŞKAN-Usulleri zorlarsanız sonunu getiremezsiniz. Sonra yol olur. 
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Gündem dışı konuşmalar ve cevaplan tamamlanmıştır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in (10/218, 219) Esas Numaralı Araştırma Komisyo

nu üyeliğine ilişkin önergesi (4/437) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, komisyondan bir istifa tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bosna-Hersek Araştırma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum; gereğini arz ederim. 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
V.-ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılanması ve Genel Kurulun çalışma gün ve saatle

rinin ile görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesine ilişkin DYP Grubu önerisi 
BAŞKAN - Sayın milletvekileri, Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine 

göre verilmiş önerileri vardır. Bu önerileri okutup işleme alacağım ve ayn ayn oylannıza sunaca
ğım-, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 29.3.1995 Çarşamba günü yapılan toplantısında, siyasî parti gruplan ara

sında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun, aşağıdaki önerilerinin İçtüzüğün 19 uncu madde
si gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılanmla. 
İhsan Saraçlar 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 
Öneriler: 
1) 29.3.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 813 sıra sayılı kanun tasansımn gündemin 

"Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 32 nci sırasına; 807 
sıra sayılı kanun tasarısının 33 üncü sırasına, 48 saat geçmeden alınması; gündemin 209 uncu sıra
sında yer alan 771 sıra sayılı kanun tasansımn 34 üncü sırasına alınması ve Genel Kurulun 
29.3.1995 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü sorulann görüşülmemesi önerilmiştir. 

2) Genel Kurulun 29.3.1995 Çarşamba günü 15.00-19.00, 20.00-24.00; 30.3.1995 Perşembe 
günü 14.00-19.00,20.00-24.00 saatleri arasında çalışmalannı sürdürmesi önerilmiştir. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasansı ne oldu efendim; çok 
önemliydi?.. 

BAŞKAN - Efendim, öneriyle ilgili olarak lehte İhsan Saraçlar, aleyhte Eyüp Aşık ve Abdül
latif Şener söz istemişlerdir. İki lehte, iki aleyhte söz vereceğimize göre, lehte başka söz talebi var 
mı efendim? Yok. 

Öneri lehinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, öneri sahibi Sayın İhsan Saraçlar; buyurun 
efendim. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
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DYP GRUBU ADINA İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşla

rım; öneri hakkında söz aldım; bu vesileyle, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Önerilerde görüşülecek hususlardan ziyade arz etmek istediğimiz husus şudur: Bundan evvel
ki toplantılarımızda, Danışma Kurulundan gelen önerilerin belli bir takvime bağlanması, diğer par
tilerin sözcüsü değerli arkadaşlarımız tarafından ifade edilmişti. Bugün, kendileriyle yaptığımız 
toplantıda şöyle bir prensip kararı aldık: Pazartesi günleri saat 16.00'da Danışma Kurulu toplana
cak ve o hafta içinde görüşülmesi gerekli olan hususları gündemine alacak ve birlikte sizlere arz 
edeceğiz. Bunun dışında, müstacel ve olağanüstü hallerde, elbette ki, yine, Danışma Kuruluna gi
dilebilecek ve sizlere gelinebilecek. Ben, bu konudaki mutabakatımızı bildirmek istedim; bir. 

Bir de, bütün siyasî parti gruplarının üzerinde anlaştığı bazı yasa tasarıları, teklifleri var; bun
ların bir an önce çıkarılması hususunda arkadaşlarımızla mutabık kaldık. Bu konularda, perşembe 
günleri toplantı saatlerinin dışındaki münasip bir saatte, Yüce Meclisin toplantıya davet edilmesi 
suretiyle, ittifak halinde bulunduğumuz bu yasa tasarısı ve tekliflerinin görüşülmesi hususundaki 
mutabakatımızı da arkadaşlarımıza şükranlarımı sunarak sizlere arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum; sağ olunuz. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Ağaçlandırma ne oldu? Dikmeyi bırakacak mıyız?!.. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Saraçlar. 

Aleyhte konuşmak üzere, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Eyüp Aşık; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğ

ru Yol Partisinin getirdiği öneriyle ilgili Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz aldım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Evvela, Sayın Saraçlar'ın "mutabık kaldık" dediği hususu arz edeyim: Bir daha böyle yapma
maya mutabık kaldık; yani, bugün gelindiği gibi bir daha gelinmemesine mutabık kaldık. Öyle de
ğil mi Ali Bey?.. 

Danışma Kurulunda, tepkimiz üzerine, Sayın Saraçlar bizi haklı buldu, Sayın Meclis Başkanı 
haklı buldu; "bundan sonra, böyle oldubittilerle karşılaşmayacaksınız, pazartesi günleri Danışma 
Kurulu toplantısı yapılacak; o hafta neler görüşüleceği birlikte kararlaştırılacak, böyle saçma sapan 
tekliflerle bir daha önünüze gelinmeyecek..." Bu konuda mutabık kaldık. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Saçma sapan deme yahu!.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Şimdi öneriye gelelim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Size "saçma sapan" lafı yakışıyor mu? 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Şimdi, söyleyeyim, şimdi anlatayım... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim, bir dakika... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, görüşüyoruz, mutabık kalıyoruz, ondan son

ra böyle diyorlar... . 
BAŞKAN - İzah edecek galiba... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Biçimsizce konuşuyorsun; ayıp yahu!.. 
BAŞKAN - Ben ikaz edeceğim Sayın Saraçlar, lütfen... Ben ikaz edeceğim efendim. 

Sayın Aşık, herhalde izah edeceksiniz; çünkü, sayın arkadaşlarımız o kelimeden rahatsız oldu
lar. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Edeceğim efendim. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son defa bu konuyu, biz, onbeş gün evvel bugün, burada 

tartıştık; eğer, hafızanızı hafif zorlarsanız hatırlayacaksınız, onbeş gün evvel yine, böyle, ansızın, 
biz, Grup Yönetim Kurulu toplantısındayken, 5 dakika kala bize, bir öneri geldi, dediler ki "Danış
ma Kurulu var" gittik "ne olacak" diye sorduk "biz bugünkü çalışma saatlerini ve bugünkü günde
mi değiştireceğiz, şunları alacağız" dediler. Kabul etmedik, buraya geldik, anlattık. Şimdi bakınız... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Öyle mi yapıyorsunuz?! 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Orhan Abi, sen bari böyle yapma! 

BAŞKAN - Orhan Bey, bir dakika... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, o gün size arz ettiğim husus şuydu: Burada, 

o gün,'görüşülmesi istenen 4 tane kanun tasarısı vardı, bunlardan birisi mera kanunu tasarısı, biri
si çiftçilerle ilgili bir kanunu tasarısı, birisi millî ağaçlandırma kanunu tasarısı ve ben buradan arz 
ettim, size dedik ki "biz bu kanunlara karşı değiliz, bunun içine, bunun içeriğine karşı değiliz; ama, 
çarşamba günü gelip Meclis gündemini böyle son dakikada değiştirmek niye..." Bu kanun taşanla
rı, 1992'den beri bekleyen tasarılar bu kadar önemliyse, hemen görüşülmesi gerekiyorsa, bu Hükü
met, bu Parlamento bunları 1992'den beri niye bekletti? 

Arkadaşlarımız, bizden sonra -tabiî, bizim konuşma hakkımız olmadığı için- çıktılar "siz, mil
lî ağaçlandırmaya mı karşısınız, erozyona mı karşısınız, çiftçi mallarına mı karşısınız..." Peki, ben 
soruyorum şimdi: Onbeş gündür ne oldu o 4 kanun tasarısı; onbeş gün evvel, burada öncelikle gö
rüşülmesine karar verdiğiniz o 4 tane kanun çıktı mı, çıkmadı mıZ 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Engellediniz, devamlı engellediniz. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - 240 kişilik -yeni birleştirilmiş CHP-SHP ile beraber- İktidar grubu, 
eğer 114 kişiyi, onbeş günde bir kere buraya getiremediyse, bu kanunu çıkaramadıysa, burada mu
halefetin mi suç? 

MİKAİL AYDEMİR (Ağrı) - Sen niye gelmedin? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Siz engelliyorsunuz. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Nesini engelliyoruz... Nesini engelliyoruz... 114 kişi getireceksin... 

Kaldı ki, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının pek çok maddesine -ben biliyorum-
muhalefet de rey verdi; ama, buna rağmen, o 4 kanundan hiçbiri çıkmadı. Şimdi, bugün, yine bi
zim Grup toplantısı varken, önüme bir kâğıt geldi; dediler ki "saat 12.00'de toplantı var." Saat 
12.00'ye 20 var. Gittik; "ne görüşeceğiz" dedik. "Bugün, vergi kanunlarını görüşelim..." dediler. 

Değerli arkadaşlar, vergi kanunları, böyle, saat 12.00'ye 20 kala getirilip, görüşülecek kanun
lar mı; siz, vergi kanunlarını böyle mi görüyorsunuz? 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Patagonya'da bile olmaz bu!.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Eğer, vergi kanunlarını görüşme kararı alırsanız, o kanunlar görü
şülürken, vergi kanunlarında iki seneden bu yana ne hatalar yaptınız ve Türkiye hangi faturaları 
ödedi, onu anlatacağım. 1993 yılı sonunda getirdiğiniz vergi kanunlarıyla, boy boy, milyarlık ilan
larla övdüğünüz vergi kanunlarıyla, çiftçi, esnaf vatandaşımız hangi faturayı ödedi; biraz sonra onu 
anlatacağım; ama, şimdi, yeni bir hata daha yapıyorsunuz. Vergi kanunlarını görüşeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, bugün size dağıtılan gündemde vergi kanunu yok. Henüz, bu sıra sayıları, 
vergi kanunlarının, Bütçe Komisyonundan geçen açıklamaları elinize geçmemiş, bunlar dağıtılma
mış; gündeme de girmemiş. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Dağıtıldı, dağıtıldı. 
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EYÜP AŞIK (Devamla) - Ama "bugün, boş duracağına biraz da vergi kanunlarını konuşa

lım..." Arkadaşlar, bu ciddî iştir; bunun üzerinde çalışılacak, bunun üzerinde konuşma yapılacak, 
hazırlık yapılacak, iki sene evvel çıkardığınız vergi kanunlarında hangi hataları yaptınız; iki sene 
evvel çıkardığınız vergi kanunlarıyla bu sene çıkaracağınız yergi kanunları arasında hangi farklar 
var; kim, kaç lira vergi ödedi; Türkiye, hangi faturayı ödedi; bunları açıklayacağız. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - İçeriği olsa mesele yok; içeriği de yok. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Görüşmelere beş dakika kala "gündemi değiştirerek Vergi Kanunu

nu görüşelim..." Böyle şey olmaz. 

Ben arz ettim. Sayın Meclis Başkanına da müteşekkirim; doğru, bu iş böyle olmaz; bundan 
sonra, pazartesi günleri, Danışma Kurulu toplansın, hangi kanun tasarı ve tekliflerini görüşeceği-. 
mizi kararlaştıralım dedi. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Müstaceliyeti olanlar görüşülecek. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - "Müstaceliyeti olanlar" nelerdir onu açıklayayım: Bir, konut kredi-

zedeleri var, sayılan 44 bin; bunlann 8'i intihar etmiş. Şuradan iki kelime söylediğim zaman, bin
lercesi telefon ediyor. Arkadaşlar, bunları bekletmeye hakkımız yok. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - işte, acil kanun bu. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Ya, deyin ki "bizden size fayda yok, bu Parlamentodan size fayda 

yok; ister intihar edin, ister ölün, ister vatandaşlıktan çıkın, ne yaparsanız yapın" veya söyleyin ki 
"bunu bir an evvel görüşeceğiz." Ne yazık ki, o konützedelerle ilgili kanun teklifi, henüz gündeme 
de girmemiş. Teklifi, SHP, Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi grup başkanvekilleriyle birlikte im
zaladık; ama, bu kanun teklifi, daha komisyondan bile geçmemiştir. Bakınız, o insanlardan intihar 
edenlerin sayısı bugün 8, yann onlardan birisi daha intihar ederse, bunun hesabını sizden soraca
ğım, bunun vebali sizdedir. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Kendinden sor, kendinden sor... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Böyle, 1992 yılından kalma bir kanunu, acele diye, müstacel diye, 

görüşmelere 10 dakika kala buraya getirip, hemen görüştüreceğinize, o ölümü bekleyen insanların 
dertlerine çare bulun. 

Sadece onlar değil; bakınız, burada, işçinin beklediği, esnafın beklediği, emeklinin beklediği 
kanunlar yar. Beraber oturalım, bunlan öne alalım, görüşelim, ne zaman istiyorsanız -gece-gündüz-
görüşelim, cumartesi günü, pazar günü görüşelim; ama, bugün keyfinize vergi kanunu tasarısını gö
rüşmek uygun geldi -vergi kanunlarında yaptığınız ne, belli değil. Eğer öneri kabul edilirse, biraz 
sonra konuşacağız onlan- hemen bugün gündemi değiştiriyoruz, gündemde olmayan bir konuyu 
getiriyoruz... 

Değerli arkadaşlar, bakınız, bu, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ile Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekilinin kavgası değildir; bu, Parlamentoyla Parlamentoyu hiçe sayan, Hükümetin 
kavgasıdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Buna sahip çıkmanız lazım. Parlamento
nun bu kadar basite alınmaması lazım. 

RASİMZAIMOĞLU (Giresun)-Muzcumhuriyetine döndük. 

. CENGİZ BULUT (İzmir) - Burayı Patagonya'ya çevirdiniz. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Parlamento, istendiği zaman, istediği konuyu konuşan bir kurul de

ğildir; Parlamentonun, kendi gündemini kendisinin tayin etmesi lazım. Bu sebeple, buna karşı ol
duğumuzu, Yüce Heyete saygıyla arz ediyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
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Aleyhte, ikinci konuşmacı, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sayın Abdüllatif Şener; buyurun 

efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Doğru Yol Partisi Grubunun daveti üzerine, Danışma Kurulu bugün toplanmıştır; ancak, teklif edi
len konular üzerinde oybirliği sağlanamamıştır. Bunun üzerine, konu, Doğru Yol Partisi Grubu ta
rafından Genel Kurula getirilmiştir; Danışma Kurulundaki müzakereler sırasında da düşüncelerimi
zi belirttik; burada da ifade etmek istiyorum. 

Genel Kurul gündeminin böylesine baskın bir şekilde belirlenmesi, Genel Kurul çalışmaları
nın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için uygun değildir. Maksat, burada, bağcıyı dövmek değil, 
üzüm yemek olduğuna göre şiddetli birtakım eleştiriler yapmayı da uygun görmüyorum. Sadece, 
bunun makul bir zeminini hep birlikte arayalım, bulalım ve Genel Kurul çalışmalanna sağlıklı bir 
yapı kazandıralım; bunu elde etmek istiyoruz. -

Şimdi, bugün ortaya çıkan vaziyet şudur: Gerçekten, tam Grup toplantısı sırasında, Meclis 
Başkanlığından gelen bir davet üzerine toplandık ve Genel Kurul gündemine, vergi kanun taşanla
rının getirilmesiyle karşı karşıya kaldık. 12.00'de Danışma Kurulu toplanacak, 39 maddelik vergi 
kanunları birkaç saat sonra Genel Kurula gelecek ve vergi kanunları sağlıklı bir şekilde tartışılacak 
ve yasalaşacak; bu mümkün değil. Böylesine bir çalışma temposuyla buradan verim alabilmek ve 
Meclisin, en uygun sonucu ortaya çıkarmasını sağlamak hiçbir zaman mümkün değildir. 

Bu çalışma temposuyla Meclis âdeta by-pass ediliyor demektir, Meclis devre dışı bırakılıyor 
demektir. Birtakım bürokratik kademelerde hazırlanan tasanlar, burada, yasama organı üyeleri ta
rafından iyice anlaşılmadan geçiyor demektir ki, bu Meclisin üyesi bulunan bütün arkadaşlanmın 
böyle bir çalışma temposunu, böyle bir çalışma düzenini kabullenebilmeleri mümkün değildir. 

Aslında, biz, bu konuya defalarca işaret ettik. İki hafta önce de bazı tasan ve teklifler aynı bas
kın usulle Genel Kurul gündemine getirildi, o zaman da, buradan yapmış olduğumuz konuşmada 
aynı şeyleri söyledik. Hemen, baskın bir şekilde getirilen gündem maddeleriyle çalışma usulünün 
doğru olmadığını belirttik ve Genel Kurul üyelerinin, konuyu anlayabilmeleri için, belli bir zaman 
fırsatı verilmesi gerektiğini belirttik; bu, bir hafta olabilir, üç gün olabilir* beş gün olabilir; ama bir
kaç saatlik bir süre içerisinde Genel Kurul gündemi değiştirilemez. 

Önce şunu belirtmek istiyorum: Gündeme getirilen tasarılara karşı olduğumuzu ifade etmek is
temiyorum. Buraya, ülke menfaatları için çok gerekli tasarılar getirilebilir, bir an önce yasalaşma
sı zorunlu bulunan birtakım tasarılar getirilebilir; ama bu tasarılar dahi, böylesine bir baskın yön
temiyle buraya getirilirse, biz, buna usul açısından muhalefetimizi dile getiririz ve burada İçtüzü
ğün bize tanımış olduğu bütün muhalefet haklarımızı ve yollarımızı deneriz; bunu kullanmak bu
rada bizim vazifemizdir. İktidar olarak sizin vazifeniz de, eğer bu usulü uygun görüyorsanız bu ta
sarıyı çıkarmaktır; yani, Mecliste gerekli çoğunluğu sağlamaktır. Karar yetersayısı istendiği zaman 
114'ü, yoklama istendiğinde de 150 milletvekilini buraya getirirsiniz, hazır bulundurursunuz ve on
dan sonra çıkarırsınız kanunları. 

Bu getirdiğimiz tasarılar memleketin menfaatınadır, bunların çıkması lazımdır diyorsanız ve 
baskın suretiyle de getiriyorsanız; yeterli çoğunluğu biz her zaman sizden ararız ve bunu aramayı 
da Meclisin düzenli çalışabilmesi için bir görev sayarız, bir vazife addederiz; bunu burada belirt
mek istiyorum. 

Bu öneriyle, Doğru Yol Partisi Grubunun getirmek istediği ikinci nokta, 20.00-24.00 mesaisi-
dir; yani, gece de çalışalım deniliyor. Meclisin daha uzun süre çalışmasına bir itirazımız yok; eğer, 
verimli bazı sonuçlar elde edilecekse, gerekirse sabaha kadar da çalışırız..Defalarca sabahlara ka-
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dar çalıştığımız günler de olmuştur, belli sonuçlar da elde edilmiştir; ancak, baskın tasarılarla, bas
kın gündemlerle mesaiyi Uzatmanın bir tek anlamı olabilir. O da, bu baskın gündemle birlikte Mec
liste konu anlaşılmadan bir an önce kapansın, yasalaşsın demektir ki, buna rıza göstermemiz müm
kün değildir. 

Sonra, konunun ikinci boyutu var. 20.00-24.00 mesaisi getiren arkadaşlarımın, bu mesai süre
si içerisinde de arayacağımız yeterli milletvekillerini burada toplamaları lazımdır; hem kendileri 
yeterli sayıda milletvekilini toplayamazlar hem de muhalefetin engellediğinden bahsederlerse, bu
na kimsenin katılmayacağını belirtmek istiyorum. 

Görüşlerine olumlu yaklaşmayacağımızı belirtmek istiyorum ve böylesine önemli bir vergi ta
sarısının, bugün, Genel Kuruldan anlaşılmadan geçmesini engellemek için de elimizden geleni ya
pacağımızı belirtiyorum. Eğer belli bir süre tanınmış olsaydı, belli bir vakit verilmiş olsaydı, hazır
lamak için yeterli imkânlar sağlanmış olsaydı, buna bir itirazımız olmayabilirdi. 

Bir kere, Meclisin, bu konuyla ilgili olarak, toplumda önemli bir hassasiyet olduğunu da bil
diğini kabul ediyorum. Çeşitli grupların seçmen kitlesinin konuyla ilgili taleplerinin dahi Meclise 
yeterince ulaşmadığı bir ortamda, bu tasarının bugün görüşülmesini yanlış bulduğumu belirtiyor ve 
hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın İhsan Saraçlar'm önerilerini ayrı ayrı'okutup, oy
larınıza arz edeceğim. 

Birinci öneriyi okutuyorum. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Karar yetersayısı aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Arayacağım efendim. 
Sadece birinci öneriyi okuyun. 
Öneriler: 
1- 29.3.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan, 813 sıra sayılı kanun tasarısının, gündemin 

"Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 32 nci sırasına; 807 
sıra sayılı kanun tasarısının 33 üncü sırasına, 48 saat geçmeden alınması; gündemin 209 uncu sıra
sında yer alan, 771 sıra sayılı kanun tasarısının 34 üncü sırasına alınması ve Genel Kurulun 
29.3.1995 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı buluna
mamıştır: (DYP sıralarından "karar yetersayısı var" sesleri) 

Efendim, oylamaya geçmeden önce, Sayın Divan Kâtibi saydı, sayınızın 74 olduğunu bana bil
dirdi; Genel Kurula sonradan girenleri de :16 kişi- ben üzerine ilave ettim. Merak etmeyin, hiçbir 
haksızlık yok. 

Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 1632 

© 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.45 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir) 

; — . — © — ; 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 92 nci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

V. - ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılanması ve Genel Kurulun çalışma gün ve saatle

rinin ile görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesine ilişkin DYP Grubu önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Birleşimin Birinci Oturumunda, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın İh

san Saraçlar'ın, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre vermiş olduğu önerinin birinci kısmının oylan
masında, karar yetersayısı bulunamadığı için ara vermiştik. 

Şimdi, tekrar, önerinin birinci kısmını oylarınıza arz edeceğim; karar yetersayısını arayaca
ğım. 

Öneriyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

Bakanlar Kurulunun sayın üyeleri, yeni bakanların vekâletleri yok; onun için, lütfen, tek oy 
kullanır mısınız efendim... Lütfen...(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü kim kimin 
yerine oy kullanıyor; bilmiyorum. 

Sayın Ekinci sizin için de geçerli efendim bu söylediğim, Sayın Aktuna için de geçerli.Yeni 
vekâletnameleriniz gelmedi; onun için, tek oy olarak sayıyorum efendim. 

kabul etmeyenler...Önerinin birinci kısmı kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 

Şimdi, önerinin ikinci kısmını okutup, oylarınıza arz edeceğim : 
2) Genel Kurulun 29.3.1995 Çarşamba günü 15.00-19.00 , 
20.00-24.00 ; 30.3.1995 Perşembe günü 14.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında çalışmala

rını sürdürmesi önerilmiştir. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu ikinci kısmın oylamasından önce, Refah Partisi Grubun
dan ve Anavatan Partisi Grubundan yoklama istekleri geldi. 

Şimdi önce, yoklama isteminde bulunan milletvekillerinin burada olup olmadıklarını tespit 
edeceğim, arkasından yoklama yapacağım. 

Sayın Fethullah Erbaş?..Yok. 
Sayın Abdüllatif Şener ?..Burada. 
Sayın Bahaddin Elçi?..Yok. 
Sayın Hasan Dikici?..Yok. 

Sayın Ömer Ekinci?..Yok. • 
Sayın Ali Oğuz?..Burada. 
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Sayın Şinasi Yavuz?..Yok. 

Sayın Hüseyin ErdaI?..Yok. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip ?..Burada. 

Sayın Musa Demirci?..Yok. 

Sayın Orhan Ergüder?..Bürada. 

Sayın İlhan Kaya?..Burada. 

Sayın Ahmet Kabil?..Burada. 
Sayın Doğancan Akyürek?..Burada. 
Sayın Salih Ergün?..Burada.. 
Sayın Engin Güner ?.. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN- Sayın Engin Güner'in yerine Sayın Selçuk Maruflu tekabbül etti. 
Sayın Sabri Öztürk?..Burada. 
Sayın Hamdi Eriş?.. Burada. 

Sayın Abbas İnceayan?.. Burada. 
Sayın Rauf Ertekin ?... Burada. 

Sayın Edip Safder Gaydalı ?.. Burada. 

Önergelerde yeterli imza var efendim. 
Yoklama yapacağız, buyurun efendim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır efendim; çalışmalarımıza devam edkiyoruz. 

V . ' - ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılanması ve Genel Kurulun çalışma gün ve saatle

rinin ile görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesine ilişkin DYP Grubu önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Şimdi, Sayın İhsan Saraçlar'ın önerisinde bulunan ikinci kısmı tekrar okutup, oy

larınıza arz edeceğim: 
Öneri 2) Genel Kurulun, 29.3.1995 Çarşamba günü 15.00-19.00,20.00-24.00; 30.3.1995 Per

şembe günü 14.00-19.00, 20.00-24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyorum. 

VI. -SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — (10/218, 219) Esas Numaralı Araştırma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - Bosna-Hersek ile ilgili Araştırma Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi 
Grubuna düşen bir üyelik için, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk aday gösterilmiştir. 

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

Gündemin... 
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AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuyla ilgili bir tezkeremiz 

vardı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Efendim, bize bir şey intikal etmedi. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Verdik efendim. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuyla ilgili bir oylama var... 

BAŞKAN - Sayın Küçükel'in, sanıyorum, arzusu şu: Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun, 
Genel Kurulun toplantısı sırasında çalışması konusu... Öyle mi Sayın Küçükel? 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Efendim, o, bir Başkanlık Divanı kararıyla teşekkül edecek. O hususta Genel Ku
rulun oylarına ihtiyaç yok. 

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

Sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyorum. 
VII. - KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

/ . — 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 Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

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

sine başlayacağız. ' " ' 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 

müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
4. — 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 Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkı-
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nada Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Miiftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili 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 Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
6. —İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 

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

BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. , 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
8. — 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
sarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

9. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11720) (S. Sayısı: 691) 

BAŞKAN - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 
Yetki Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-

rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (211142) (S. Sayısı: 699) 

BAŞKAN - Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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11. -18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Taürihli ve 4046 Sayılı Kanun

da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/815) (S. 
Sayısı: 763) 

BAŞKAN - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon, 2 nci maddeden sonraki maddeleri, önergelerle birlikte geri aldığı için, ertelenmiş
tir. 

12. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 211095) (S. Sayısı: 798) 

BAŞKAN - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Geçen birleşimde tasarının 4 üncü maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddenin 
oylamasında kalınmıştı. 

Komisyon burada mı efendim? Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

14. — Türkiye Radyo • Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (11160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN -Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlaya
cağız. 

Komisyon burada mı efendim? Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. v 

Ertelenmiştir. 
16. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

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

BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hümkün-
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

17. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (119) (S. Sayısı: 180) 

BAŞKAN - Ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile il
gili tasarının müzakeresi, maddeleri daha önce Komisyonca geri alındığı için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükk-
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

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

Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,1/505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki.Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofi
si Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresi
ne başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
20. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, Haksız ve Keyfî İşlemle

riyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

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

- Komisyon Başkanı burada mı efendim?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
21. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkınada Kanunun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyo
nu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 

BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin tasarının müzakeresine başlayacağız. 
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Komisyon burada mı?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon burada mı efendim?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

24. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11591) (S. Sayısı: 404) 

BAŞKAN - 395 ve 404 sıra sayılı kanun tasarılarının müzakereleri, İçişleri Komisyonu bulun
madığı için ertelenmiştir. 

25. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen 
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lııtfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine 
başlayacağız. 

Komisyon Başkanı burada mı efendim? Yok. 
Ertelenmiştir. 
26. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

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

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı, Başkanvekili veya Sözcüsü burada mı? Yok. 

Ertelenmiştir. 
27. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 
28. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) 

29. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(11579) (S. Sayısı: 624) 
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30. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

BAŞKAN - 606,609, 624 ve 690 sıra sayılı kanun tasarılarıyla ilgili komisyonlar?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

31. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İddialarının Üzeri
ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sayısı: 779) 

BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

32. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkınada Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önce alınan karar gereğince, 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergi
si Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun
da Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun mü
zakeresine başlıyoruz. 

İlgili Komisyon?.. Yerinde. 
Sayın Hükümet?.. Yerinde 
Şimdi, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim... . 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Yoklama biraz evvel yapıldı Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, yoklama yeni yapıldı, doğru; ama, bakın/karar yetersayısı yok. Sayın 

milletvekili de karar yetersayısının aranmasını istiyor... 
Yoklamada bulunan sayın milletvekilleri sabredip biraz otursalar, bunlara hiç lüzum kalmaya

cak. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 17.16 

— — m - — : — -

(1) 813 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.26 

BAŞKAN : Başkanvekih Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

•- © - — : 

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

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
32. —213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın

da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu^ 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı : 813) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Bu birleşimin İkinci Oturumunda, 813 sıra sayısıyla basılıp dağıtılan, Plan ve Bütçe Komisyo

nu raporunun müzakerelerine başlandığını bildirmiştim. Raporun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ettiğimde, karar yetersayısının aranması istenilmişti; karar yetersayısı bulunamadığı 
için birleşime ara vermiştim. Şimdi, raporun okunup okunmaması hususunu tekrar oylarınıza arz 
edeceğim ve karar yetersayısını arayacağım. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir; ka
rar yetersayısı vardır. 

Tasarının tümü üzerinde; Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener, Anavatan Partisi 
Grubu' adına Sayın Eyüp Aşık söz talep etmiştir. 

Gruplar adına başka söz talebi var mı? Yok. 

Şahıslar adına söz talep eden?..Sayın Cengiz Bulut, Sayın Hüseyin Erdal ve Sayın Ali Oğuz. 
i . 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 
Sayın Şener, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

813 sıra sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde 
Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

. Bu tasarıda, 5 ayrı vergi kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmaktadır. Bu tasarıyla, 
213 sıra sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmakta, 6183 sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmakta, Gelir Vergisi Kanu
nunda değişiklikler yapılmakta, Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmakta ve Katma 
Değer Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmaktadır; yani, 5 ayrı kanunun 50'den fazla maddesi 
bu tasarıyla değiştirilmek istenmektedir. 

Dikkat edilirse, bir taraftan vergi usul yasalarını ilgilendiren, diğer taraftan da, Gelir, Kurum
lar ve Katma Değer Vergisi gibi en önemli vergi kanunlarında değişiklikler yapılmak istenmekte-
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dir. Bunlar vergilemeyle ilgili temel kanunlardır ve bu temel kanunlar üzerinde bu tasarıyla deği
şiklikler yapılacaktır. 

Gerçekten, usul hükümleri vergi uygulaması açısından fevkalade önemlidir, mükellefleri bü
tün boyutlarıyla ilgilendirmektedir. Vergi Usul Kanununu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkmdai Kanunu incelediğimizde, buradaki her usul maddesinin, bütün mükellefleri yakınen il
gilendirdiğini göreceğiz. Bir taraftan amortismanlar, diğer taraftan vergi cezalan, yergi ihtilafları, 
mükelleflerin ödevleri, süreler, komisyonlar vesaire gibi ana konulan bünyesinde taşıyan Vergi 
Usul Kanunu; diğer taraftan, amme alacağının korunmasıyla, ödenmesiyle ve ortadan kalkmasıyla 
ilgili 6183 sayılı Kanun, vergi uygulamasında temel usul kanunlarıdır. Diğer 3 kanun ise, biri ge
lir üzerinden alınan vergidir -ki, doğrudan tahsil edilen vergilerin en önemlisidir- ve bütçe gelirle
ri içerisinde de önemli bir tutar arz etmektedir; yine, Kurumlar Vergisi Kanunu da, aynı şekilde, 
kurumlardan tahsil edilen bir gelir vergisi olması hasebiyle önemli bir vergidir; Katma Değer Ver
gisi ise, bizatihi tüketici olan 60 milyon vatandaşımızın tamamını ilgilendiren bir kanundur. 

Böylesine temel vergi kanunlannın, baskın bir yöntemle Genel Kurul gündemine girmesi ve 
değişikliğe tabi tutulmaya çalışılması -daha önce, önerge üzerinde görüşmeler yapılırken belirttiği
miz gibi- yasama organının aslî fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyici bir tutumdur, bir du
rumdur. 

Böylesine önemli bir tasarının, 5 ayrı temel vergi kanununda 50'nin üzerinde değişiklik yapan 
bir tasannın böylesine, baskın ve süratli bir şekilde, Genel Kurul anlamadan Meclisten geçirilmesi 
yanlıştır. Bir diğer yanlış da şudur ki sayın milletvekilleri, bunun Genel Kuruldan geçmesini iste
yen İktidara mensup sayın milletvekilleri, her nedense, oylamalar sırasında Genel Kurula girmek-
teler; fakat, görüşmeler sırasında Genel Kurulu terk etmektedirler; yani, bunun anlamı şudur: İkti
dar açıkça diyor ki biz bunu anlamadan kabul edeceğiz, bizim bunu anlamaya ihtiyacımız yoktur; 
Hükümetimiz ne getirirse, hepsi, millet için, vatan için iyidir; biz, gözümüzü yumanz veya görüş
meleri, tartışmaları hiç takip etmeden, parmaklarımızı kaldınnz ve bunu kabul ederiz." 

İBRAHİM TEZ (Ankara)-Herkes için* mi söylüyorsunuz bunu? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Burada, dinleyen arkadaşlarımıza saygımızı her zaman 

ifade ediyoruz; size de. 
ALİ ESER (Samsun) - Öyle şey olur mu; Komisyonda da görüşmüştük Sayın Şener... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bir madde ile diğer madde arasında, oylamada 5 daki

kalık bir süre geçiyor; ama, karar yetersayısı 2 nci maddede bulunamıyorsa, milletvekillerinin, gö
rüşmeler sırasında Genel Kurulu nasıl terk ettiklerini açıkça görüyoruz demektir; benim asıl işaret 
etmek istediğim nokta budur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aslî görevlerinden biri, yasamadır. Yasama fonksiyonunun 
yerine getirilebilmesj, hakkıyla icra edilebilmesi için de, burada görüşülen, tartışılan kanun tasan 
ve tekliflerinin ne anlama geldiğini, en azından, görüşmeler sırasında sayın milletvekillerinin izle
mesi lazımdır ve vereceği oyu, ona göre vermelidir. Yoksa, Hükümetimiz getirdi, anlamamıza ge
rek yoktur deyip parmaklar kalkarsa, sağlıklı sonuçlar elde edebilmemiz mümkün değildir. 

Bir kere, bu tasarı üzerinde grupların yeterli hazırlık yapmasına imkân verilmemiştir, fırsat ve
rilmemiştir ve olmaması gereken bir usulle, baskın bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kuruluna getirilmiştir. , 

İkinci önemli bir nokta daha var; o da şudur: Vergi, herkesi ilgilendiriyor, bütün partilere oy 
vermiş olan seçmenleri doğrudan ilgilendiriyor; çünkü, bütün seçmenler, bütün vatandaşlar, bu ül
kede yaşayan herkes, ekmek alırken, peynir alırken, şeker, tuz alırken Katma Değer Vergisidir, ve
sairedir diye, fiyatların içinde dahi olsa, vergi ödemektedir; dolayısıyla, herkesin vergiyle doğru
dan bağlantısı var demektir. Vergiyle doğrudan bağlantısı bulunan seçmen kitlesinin, Türkiye 
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Cumhuriyetine tabiiyetlik bağıyla bağlı bulunan bütün kesimlerin ve insanların, bu tasan hakkın
daki görüşleri, düşünceleri, talepleri, beklentileri ve eleştirileri Meclise intikal etmeden, intikali 
için gereken süre tanınmadan burada görüşmeler yapılabiliyorsa, kanunlaştırılması için uğraşılıyor-
sa, bu da bir anlamda seçmene saygılı davranıldığı anlamına gelmez, bunu burada ifade etmek is
tiyorum. 

Bütün kesimlerin görüşleri, düşünceleri, en azından milletvekilleri tarafından belli vasıtalarla 
alınmış olmalıydı ve buna göre sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmeliydi; ama, buna da imkân 
sağlanmamıştır; fakat, hepsinden önemlisi şudur: Bu yasama döneminde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde en çok görüşülen konular hangileridir diye bir araştırma yapılacak olsa , herhalde ver
gi kanunlarıyla ilgili düzenlemelerin, Mecliste en çok konuşulan konulardan biri olduğu konusun
da herkes ittifak eder. Yani üçbuçuk yıldır, sürekli, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, değişik ta
sanlar vesilesiyle, vergi kanunlan üzerinde görüşmeler yapıyoruz, tartışıyoruz ve vergi kanunlan 
konusunda çok sayıda tasan buradan yasalaşarak geçmiştir. Hepsinden önemlisi, daha geçen yıl, 
, bir tasarı Meclis gündemine geldi. Bu tasanyı, Sayın Başbakan, büyük bir vergi reformu olarak tak
dim etti. Neredeyse, cumhuriyet tarihinin en büyük vergi reformlanndan birini gerçekleştirmek 
üzere olduklannı iddia ettiler ve bu tasannın -1993'ün aralık ayında basın toplantısıyla tanıtılan ve 
1994 yılı içerisinde yürürlüğe giren daha önceki tasannın- yasalaşabilmesi için ve toplumda kabul 
görebilmesi için de, milyarlarca liralık ilan masrafı ödemesi yapmak suretiyle, bu Hükümet tarafın
dan gazetelere ilanlar verildi. İlanlarda açıkça şunu ilan ediyordu, deklare ediyordu Sayın Hükü
met: "Sizden toplanan bütün vergiler; günlük ihtiyaçlannızı karşılamak için yaptığınız harcamalar
dan alınan, gelirlerinizden alınan, servetinizden alınan, her türlü vesileyle sizden toplanan vergile
rin tamamı boçlara ve faizlerine gidiyor. Türkiye'de bir ekonomik terör vardır. Bu ekonomik terör, 
sizden toplanan vergilerin borca ve faize gitmesidir. Bunu ortadan kaldırabilmek için vergileri ar
tırmak lazımdır." deniliyordu âdeta ve vergi reformu diye takdim edilen bir tasarı, bu Meclisten ge
çirildi. 

Sayın Başbakanın, 4 Aralık 1993 günü, o söz konusu tasarıyla ilgili İstanbul'da yapmış oldu
ğu basın toplantısı metni elimdedir. Öylesine takdimler yapıldı ki... Orada açıkça ifade edilen bazı 
cümleler vardı ve bunlardan birisi enflasyonla ilgiliydi. Sayın Başbakan, bir yıl önce" eğer bu ver
gi reformunu gerçekleştirmezsek enflasyon 1994 yılında yüzde 78 olacak" diyorlardı ve grafik ha
linde de bunu bastırmışlardı. Bu, birçok değerli milletvekilinin elindedir; bunun, iktidara mensup 
milletvekillerimizin de elinde olduğunu zannediyorum. , 

Yine "eğer bu reform gerçekleşmezse, 1995 yılında enflasyon oranı yüzde 95,1996 yılında ise 
yüzde 137 olacaktır" diyerek bu tabloyla, bu sahneyle, açıkça, net bir şey ortaya koymak istiyor ve 
"eğer bu vergi reformunu gerçekleştirirsek, enflasyon artmayacaktır, düşecektir" diyordu. İktidara 
mensup sayın milletvekillerimiz, Başbakanın bu beyanlarına güvendiler, bu beyanlanna güvendik
leri için de Genel Kuruldaki müzakereleri, büyük çoğunluğu itibariyle izlemediler "biz, Başbaka
nımızın beyanına güveniyoruz" dediler, maddeler oylanırken geldiler, ellerini, parmaklarını kaldır
dılar ve o tasanyı Meclisten geçirerek yaşalaştırdılar; yani, Sayın Başbakanın talep etmiş olduğu 
vergi reformu yapıldı; ama, ne oldu; vergi reformu yapılmış olmasına rağmen- kendi ifadesiyle-
enflasyon düşecekken, arttı. "Eğer, reformu gerçekleştirmezsek, enflasyon, 1994 yılında yüzde 78 
olur" diyordu; reformu yaptığı halde "vergi reformu" dediği bu reform, enflasyonu azaltmamış, ar
tırmıştır ve bugün, Türkiye'de, yüzde 150'ler düzeyinde seyreden bir enflasyon vardır. 1994 yılı 
enflasyon oranı da, Sayın Başbakanın "reform yapılmazsa, şu rakam gerçekleşir" dediği enflasyon 
rakamının iki katına yakındır. 

Demek ki, İktidarın beyanları gerçekleri ifade etmiyor. Sayın Başbakanın beyanları ve bu be
yanlara güvenerek kalkan parmaklar beklentilerini hiçbir zaman yakalayamıyor. Onun için, bu tür 
müzakere usulleriyle hiçbir yere varılamayacağı, bu tablodan, bu sahneden açıkça anlaşılmaktadır. 
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Diğer taraftan, Sayın Başbakan "eğer, söz konusu reform yapılmazsa, büyüme oranımız sürek

li düşecek ve 2001 yılında eksi yüzde 15 olacak" diyordu; bahsettiği reform gerçekleşti ve netice
de, bu reformu yaptıktan sonra, 1994 yılı rakamları, Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinin hiç görme
diği, şahit olmadığı, seferberlik döneminde bile rastlamadığı bir zelzeleyle sarsıldığına şahit oldu 
ve 1994 yılında eksi yüzde 5'lik-6'lık bir büyüme gerçekleşti; daha doğrusu, Türkiye küçüldü; her
kes, üretenler, çalışanlar, gelirlerinde azalmayı müşahede ettiler ve gördüler. 

Yine, aynı şekilde, Sayın Başbakan, o tasarı Meclisten geçmediği takdirde, 2001 yılında kişi 
başına düşen millî gelirin azalacağından bahsediyordu, 2 450 dolara düşer diyordu; maalesef, söy
lediği, taahhüt ettiği vergi tasarısı bu Meclisten geçtiği halde, 1994 yılı içerisinde kişi başına düşen 
millî gelir, 2001 yılı için hedeflediği oranın çok altına düşmüştür, 2 000 dolar civarındadır. 

Aynı şekilde bu tasarıyla, Sayın Başbakan, kamu açıklarını kapatacağını hedeflemişti "kamu 
açıkları kapatılacaktır" demişti; fakat, Meclisten geçen bu tasarıya rağmen, kendisine güvenerek 
rey veren milletvekillerin iyi niyetlerine rağmen, kamu açıkları hiç de kapanmamıştır hatta artma 
eğilimine girmiştir. 

1994 yılında 146 trilyon lira bütçe açığı verilmiştir. Sadece 1994 yılının aralık ayındaki bütçe 
açığı 98 trilyon liradır. Açık gittikçe artıyor. Aralık ayını hesaba katmazsanız, en son ilan edilen, 
bildirilen açık, 1995 yılı şubat ayı bütçe açığıdır ki, 42 trilyon liradır. Şubat ayına ait bütçe açığı 
(bu yıl) 42 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir ki, bu da cumhuriyet tarihinin şubat ayı itibariyle bir 
rekorudur. 

Bir yıl önce, Meclisten geçirmekle vergi düzenini halledeceğini iddia edenlerin, Meclise, böy
le, hararetle getirdikleri tasarıların, nasıl hiçbir işe yaramadıklarını göstermek bakımından bunları 
ifade ediyorum. 

Aynı şekilde, enflasyonun artacağından, işsizliğin artacağından bahsedilerek, bunlara tedbir, 
deva olarak getirilen ve reform olarak kamuoyuna lanse edilen o tasarı yasalaşmasına rağmen, ma
alesef, cumhuriyet tarihinin tanık olmadığı bir enflasyon, cumhuriyet tarihinin tanık olmadığı bir 
işsizlikle Türkiye karşı karşıya gelmiştir. Aslında, bunun açık bir ifadesi vardır; o da şudur: Bu 
mevcut İktidarın elinde, Türkiye'deki ekonomik dengelerin daha iyi olması mümkün değildir. 
Mevcut İktidar, her neyi düzeltmeye, çalışmışsa, o şeyi daha kötü hale getirmiştir; ekonomideki 
dengeleri daha fazla bozmuştur; Türkiye'de yaşayan herkes geçim sıkıntısına düşmüştür, gelecek 
endişesine düşmüştür; çocuklarının, torunlarının istikbalde nasıl bir iş sahibi olacağıyla ilgili endi
şeler taşımayan, bu ülkede, hiç kimse kalmamıştır. İşte, böylesine bir umutsuzluk tablosu, bu mev
cut İktidar yüzündendir. Türkiye'nin sorunlarını çözebilmek için, her şeyden önce, bu İktidara son 
vermek lazımdır; bu İktidarın görevi devretmesi lazımdır; hiçbir şeyi iyi yapamadığını itiraf etme
si lazımdır. 

Ekonomiyle ilgili olarak Türkiye'yi hangi noktada iyiye götürdüler; hangi noktada Türkiye da
ha iyiye gitmiştir; bu İktidarın, bununla ilgili hiçbir örnek ortaya koyabilmesi mümkün değildir. 
Zaman zaman "enflasyon oranı düşüyor", "ihracatta kıpırdanma var" gibi birtakım iyimser beyan
ları, Başbakanın ağzından duymaktayız. Ekonomideki dengeleri fevkalade bozan bu İktidardır; enf
lasyonu rekor seviyeye çıkaran bu İktidardır; kendisinin rekor noktasında bir gerileme olduğu za
man da ekonomiyi iyiye götürdüğünü zannetmektedir. Halbuki, iyiye gittiğini ifade ettiği rakamlar 
bile, önceki kendi rekoru dışında, cumhuriyet tarihinin en felaket rakamlarını ifade etmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edecek misiniz efendim? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Birkaç cümleyle bitireceğim efendim. 
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BAŞKAN-Tamamlayın lütfen; buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Özet olarak, şunu ifade etmek istiyorum. Ekonomik po

litikalarla ilgili, DYP-CHP Koalisyon Hükümetinin, üçbuçuk yıldır, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine takdim etmiş olduğu programlar, projeler, reformlar, tasarılar, hepsi, bu ülkedeki dengeleri da
ha kötüye götürmekten başka işe yaramamıştır. Bu İktidarın elinde, Türkiye'nin ufkuyla ilgili bir 
program yoktur, bir hedef yoktur, bir ilke yoktur; Türkiye'yi iyiye götürecek hiçbir hesabı yoktur. 
Onun için, kendi evinde kaybetmiş olduklarını da, dışarıda, elin bahçesinde aramaktadır; Gümrük 
Birliğine girersek her şey hallolacak diye teselli bulmaktadır; ama, kendi evinizde kaybettiğiniz 
şeyleri, hiçbir zaman, başkasının bahçesinde bulamayacağınızı burada ifade eder; hepinize saygı
lar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Eyüp Aşık'ta. 
Buyurun Sayın Aşık. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çeşit
li vergi kanunlarında düzenleme ve değişiklikler yapan tasarı üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adı
na görüşlerimi arz etmek üzerine huzurlarınızdayım; hepinize saygılar sunarak sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir iktidar, vergi kanunlarında, üç amaçla değişiklik yapar, yapmalıdır. 
Bunların birincisi, gelir artırma amacına yöneliktir; diğeri, sosyal amaç, yani vergi kanunlarında 
değişiklik yapmak suretiyle gelir dağılımını düzenleyen amaç; bir diğeri ise, ekonomik amaçtır; 
vergi kanunlarında yapacağınız değişikliklerle, koyacağınız vergilerle, teşviklerle, alacağınız ted
birlerle ekonomiyi yönlendirebilirsiniz. 

Şimdi, bu çerçeveden bakıldığı zaman, bu amaçlar doğrultusunda bakıldığı zaman, geçmişte 
Anavatan Partisi döneminde, vergi kanunlarında, gerçekten reform sayılacak önemli değişiklikler 
yapılmıştı. Bunların başında, Anavatan Partisi döneminde, Katma Değer Vergisi gibi -ki, bu, bütün 
dünyada kabul edilen en büyük vergi refomlarından birisidir- Yazarkasa Kanunu gibi, faturalı ya
şam dediğimiz Vergi İadesi Kanunu gibi ve Yeminli Müşavirlik gibi reform mahiyetinde birçok de
ğişiklikler yapılmıştı. Bu Koalisyon döneminde de, vergi kanunlarında, dört kere değişiklik yapıl
dı ve ne yazık ki, takdim edilenin aksine, bu dört değişiklikle de fevkalade önemli tahribat meyda
na geldi. İzin verirseniz, biraz sonra, Türkiye'nin bugünkü ekonomik krize girmesinde vergi kanun
larında yapılan değişikliklerin hangi etkileri olmuştur, onları açıklamaya çalışacağım. 

Hatırlarsanız, bu Hükümet döneminde çıkarılan iki vergi kanunundan bir tanesi -uzun tartış
malara sebebiyet veren- yüzsüzlerin affı dediğimiz vergi affıydı. 

Değerli milletvekilleri, Koalisyon ortaklarının her ikisinin de, 1991 seçimlerinden evvel, va
tandaşa vaat ettiği binlerce şey vardı. Vergi indiriminden mazot fiyatının indirimine kadar, gökte
ki yıldızlara kadar her şey vaat edilmişti; ama, vaat edilmeyen bir tek şey vardı, o da vergi affıydı; 
ama, Koalisyon Hükümetinin 1992 yılında çıkardığı ilk kanun -meşhur- yüzsüzlerin affı dediğimiz 
vergi affıydı. 

Bu vergi affının bugünkü ekonomik krize tesiri ne kadar oldu diye, rakamsal olarak bakarsak 
şunu görüyoruz: Eğer, yine, hafızalarınızı biraz zorlarsanız, hatırlayacağınız gibi, 1992 yılında 20 
trilyon lira affedilmiştir. 1992 yılında 20 trilyon liranın affedilme gerekçesi vergi tahsilatını hızlan
dırmaktı. Zaten, kanunun da ismi Vergi Tahsilatını Hızlandırma Kanunuydu. Toplanan vergi mik
tarı ise 7 trilyondur. Yani, bu Koalisyon Hükümeti, 7 trilyonu toplayabilmek için Hazine'nin 20 tril
yon alacağından vazgeçmiştir. Eğer, o gün, doların 6 500 lira olduğunu düşünürseniz, bunun bu-
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günkü ekonomiye yükü -vergi affının, yüzsüzlerin affının bugünkü ekonomiye yükü- tam 100 tril
yon liradır. Dolar bazında hesapladığımız zaman, bugün çektiğimiz ekonomik sıkıntılar içerisinde, 
1992 yılındaki vergi affının yükü 100 trilyon liradır. 

Değerli milletvekilleri, yine, bu Hükümetin çıkardığı vergi kanunlarından bir tanesi de salma 
vergidir; dünyada eşi, benzeri olmayan, belki, sadece savaş yıllarında, çok önemli durumlarda baş
vurulabilecek olan salma vergidir. Salma vergiden toplanan para ise 70 trilyon liradır. Biraz sonra, 
5 Nisan kararlarının ekonomiye tesirlerini anlatmaya çalışırken, bu salma vergiye tekrar dönece

ğim. ' ' - . - • V 

Şimdi, burada, sayın milletvekilleri, bu kanundan evvel çıkarılan son vergi kanunlarının Tür
kiye'yi uğrattığı zararlardan ve o kanunların, takdim şeklinden bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız, 
1993 yılının sonlannda -aralık ayında- bu Hükümetin ve Sayın Başbakanın son on yılın, hatta son 
otuz yılın en büyük reformu diye çıkarmış olduğu vergi kanunları vardı. Tekrar ediyorum; Sayın 
Başbakan, gerek Parlamentoda gerek basın toplantısında gerek basına verdiği ilanlarda "bu kanun
lar, bu vergi kanunu, son on yılın, hatta son otuz yılın en büyük reformu" diyordu ve bildiğiniz gi
bi, o zaman, tahmin ediyorum 1993 fiyatlarıyla 100 milyarı aşan gazete ilanları verilmişti. 

ALİ ESER (Samsun) - 1993 fiyatlarıyla mı?!.. Yapmayın, bu kadar olmaz! 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Değerli milletvekilleri, o vergi kanunları... O günkü fiyatlarla, 100 
milyarı aşan, boy boy gazete ilanları... Bakınız, bakınız, bu gazete ilanları, bugün de veriliyor. 

Bir hususu arz edeyim Sayın Ali Eser, itiraz ediyorsunuz; ama okuduğunuz gazetelere dikkat 
edin. Bugünde... 

Değerli milletvekileri, bugün de okuduğunuz gazetelere dikkat edin, her gün, bütün gazetele
rin sağ alt köşesinde Emlak Bankasının reklamı var, Vakıflar Bankasının, Sümerbankm reklamı 
var, renkli reklam, her gün ve tam beş aydır hiç kesilmeden devam ediyor, beş aydır hiç kesilme
den... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Günah, günah... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Bu gazetelere istediğiniz şeyleri yazdırmak için başvurduğunuz bu 

metodun faturasını sonunda kimler ödüyor; şimdi açıklayacağım. 
Yine, böyle, aynı metotla, 1993 yılının sonlannda, gazetelere, gördüğünüz bu ilanları verdiniz; 

Hükümet adına. "Dün bir, bugün iki, yann 2001" diye verdiğiniz ilanlarda, o gün ilan ettiğiniz şey
leri şimdi birlikte okuyalım. 

METİN EMİROĞLU (Malatya)-Televizyon görsün; kaldır, kaldır... 
ENGÎN GÜNER (İstanbul) - Eyüp Bey, televizyona gösterin. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Çarşaf gibi ilanlar. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bakınız, evet, "ücretlilerin vergi yükü... Çok 

vergi kazanandan çok vergi alınacak... " . ' 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) -Vergi kazanandan değil, çok kazanandan. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - "Çok vergi, çok kazanandan alınacak... Ekonomik terör... Ekono

mik terörle mücadele..." 
Bakınız, şurada bir cümleyi okuyacağım: Sayın Başbakan, 1993 yılındaki -Başbakanlıktan ve

riliyor çünkü bu ilanlar- bu ilanlarında diyor ki "eğer bu vergi kanunları çıkmazsa, 1997 yılında, 
bugün 100 bin liraya doldurduğunuz pazar filesini, ancak 2 milyon liraya dolduracaksınız." 

Yine, Sayın Başbakan diyor ki "bu kanunlar çıkmazsa, Türkiye'nin borçları artacak, faizler 
yükselecek, büyüme duracak, işsizlik büyüyecek." -
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - İşte bunlar tehdit. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, o kanunlar çıktı, Hükümetten geldiği şekliyle .' 
aynen çıktı ve Sayın Başbakanın bizleri korkutmak için söylediği rakamlar iki misli gerçekleşti. 
"Eğer bu kanunlar çıkmazsa, enflasyon yüzde 78'e çıkar" dedi/yüzde 150'ye çıktı. "Eğer bu kanun
lar çıkmazsa, işsizlik yüzde 10'a çıkar" dedi, yüzde 20'ye çıktı. Yani, o kanunlar çıkmış olmasına 
rağmen... Zaten, o ilanlar, o kanunlar daha çıkmadan, Parlamentoyu tehdit için verilmişti ve bu Par
lamento, muhtemelen bu baskı altında, o kanunlara "evet" oyu vermişti... 

ALİ ESER (Samsun) - Estağfurullah... Öyle, tehdit gibi bir şey olmaz. ^ ' 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Ama, bakınız değerli milletvekilleri, şimdi elimizde bir tasan var, 
biraz sonra madde madde inceleyeceğiz ve göreceksiniz ki, bu tasarı 30 maddeden ibarettir ve bu 
30 maddenin 20 maddesi, bu ilanların verildiği, övüldüğü kanunların iptali, geriye dönüşüdür; öy
le mi Sayın Bakan? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Hayır efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - 30 maddenin 20 maddesinde -bu, ilan edilen, övülen kanunlar var 

ya, Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak olan vergi kanunları-

bunların iptali, geri dönüşü var. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Kim söylediyse, sana yanlış bilgi vermiş. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Geriye dönüş var; tek tek inceleyeceğiz. 
Sayın milletvekilleri, bakınız, biraz sonra... 

. MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - İnceleyeceğiz, burada var; yanlış bilgi ver
mişler sana, iyi öğrenmemişsin. -

EYÜP AŞIK (Devamla) - Madde madde inceleyeceğiz beraber. Her maddesinde, 1993 yılı so
nunda getirilen maddenin değiştirilmesi ve eski sisteme dönüş vardır. • ' ' ' . - " 

Sayın milletvekilleri, bakınız, bugünkü ekonomik krizde, bu kanunların -şu, ilan verilen, övü
len kanunların- hangi rolleri olmuştur; 1993 yılında, bu kanunlar çıkarken -bütün ikazlarımıza rağ
men- yanlış kanunlar çıkması sebebiyle, bakınız ne olmuştur: Bu kanunlar çıkarken, önce, tasarruf
ların teşvikinden vazgeçilmiştir, tasarruflara vergi getirilmiştir. Bir anda, Türkiye'de, Anavatan 
Partisi döneminde "yüksek enflasyon" dediğimiz yüzde 50'lik enflasyonda kurulan denge, bu ka
nunlarla bozulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Türkiye'nin bugün içine girdiği kriz nerede başlamıştır; 1993 yı
lı sonunda çıkarılan bu kanunlarla başlamıştır. Türkiye'de, on yıllık bir süre içerisinde, yüzde 40-
50 civarındaki enflasyonda bir denge kurulmuştu; bu kanunlarla, bu denge bozuldu. Önce, tasarruf
tan kaçıldı, bir anda borsa patladı; hatırlayın; tasarruflara vergi getirilince, bir anda, borsada patla
ma oldu. Bu patlama üzerine, Hükümet, bir anda faize yüklendi; faiz yükseldi, bu sefer kurlar pat
ladı, dolar patladı ve nihayet, bir anda, dolar, 10-15 bin liralardan, 40 bin liraya çıktı ve 5 Nisan ka
rarları alındı. , 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - 18 Mart, kara çarşamba!.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Kara çarşamba... 5 Nisan kararlan almak mecburiyetinde kalındı. 

~ HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Bilmiyorlar kanun çıkarmasını. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Şimdi, bu kanunlarla hangi tahribatlar oldu, bakınız: 
Değerli arkadaşlar, 1991 yılı sonuna geldiğimizde, yani, Anavatan Partisi Hükümeti devretti

ği zaman, Türkiye'de, dolaysız vergilerin toplam vergiler içindeki payı yüzde 52'ydi, kazanandan 
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direkt alınan vergilerin oranı yüzde 52'ydi. 1995 yılı için, toplam vergiler içinde dolaysız vergile
rin oranı yüzde 40, dolaylı vergilerin oranı yüzde 60 olarak hedeflenmiştir. 

Konuşmamın başında arz ettim; bir vergi kanunu tasarısı getirildiği zaman, üç amaçtan birine 
hizmet etmelidir. Hizmet etmesi gereken amaçlardan birisi de, sosyal adalettir; yani, vergi adaleti
dir. Bakınız, bu Koalisyon Hükümeti döneminde, vergi adaleti ne hale gelmiştir: Anavatan Partisi 
İktidarı döneminde, toplam vergiler içinde, yüzde 10 civarında olan kurumlar vergisi oranı, yüzde 
5'e düşmüştür. 1995 yılında beklenen Kurumlar Vergisi oranı yüzde 5 civarında ve sadece 47 tril
yon liradır. Kurumlar Vergisi, en çok kazananların, holdinglerin, şirketlerin verdiği vergi değil mi
dir. 1994 yılından 1995 yılına geçerken, Kurumlar Vergisi miktarındaki artış, sadece yüzde 12 ci
varındadır. Enflasyon yüzde 150, bütün vergilerdeki artış yüzde 100; ama, Kurumlar Vergisindeki 
artış, sadece yüzde 12 civarındadır. 

Belki, Sayın Bakan biraz sonra diyecek ki; efendim, biz, zaten, Kurumlar Vergisi oranını yüz
de 46'dan yüzde 25'e düşürdük; bu değişiklik onun için oldu. ' 

Değerli arkadaşlar, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 46'dan yüzde 25'e düşmüştür ve temettüye 
vergi getirilmiştir, Gelir Vergisi konulmuştur. O zaman, Gelir Vergisinin artması lazım. Gelir Ver
gisinin tüm vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 42'den yüzde 34'e düşmüştür; yani, bu Hükümet 
döneminde, Gelir Vergisinde de, oran olarak artış olmamıştır; ama, patlayan vergiler vardır. Bu 
Hükümet döneminde patlayan bir vergi vardır; Akaryakıt Tüketim Vergisi. 

Sayın Bakan, Akaryakıt Tüketim Vergisi, bu Hükümetin uygulamaları sayesinde, Türkiye'de 
üçüncü vergi haline gelmiştir. Şu anda Türkiye'de üçüncü vergi, Akaryakıt Tüketim Vergisidir. 

ALİ ESER (Samsun)-Hani dolaysız vergi istiyordunuz. 
BAŞKAN - Bir dakika, sayın hatip... 
Sayın Eser, hatibin konuşmasının başından beri yerinizden, size göre haklı müdahalelerde bu

lunuyorsunuz; bunu müsamahayla karşılıyorum; ama, hatibin hem konsantrasyonu kayboluyor 
hem de zamanını harcıyorsunuz/Ben ilave zaman vermek mecburiyetinde kalacağım. Bir kere da
ha hatırlatıyorum. 

Buyurun, devam edin Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Devamla) ^ Değerli arkadaşlarım, dolaylı vergiler adaletsiz vergilerdir, herkes

ten alınan vergilerdir. Akaryakıt Tüketim Vergisini kim ödüyor; tüm vatandaşlar ödüyor. ANAP 
döneminde, bütçedeki Akaryakıt Tüketim Vergisi oranı sadece yüzde 3'tü; bu sene, yüzde 10,5'e 
çıkmıştır. Akaryakıt Tüketim Vergisi, tüm bütçe gelirleri içerisinde, üçüncü vergi durumuna gel
miştir; yani, Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisinden sonra üçüncü vergi, Akaryakıt Tüketim 
Vergisi olmuştur. Akaryakıt Tüketim Vergisi, fakirin fukaranın, çiftçinin, herkesin verdiği vergi 
değil midir; ama, Kurumlar Vergisi, zenginin verdiği vergidir, holdingin verdiği vergidir. Kurum
lar Vergisi, neredeyse, bütçede kaybolmuştur, öyle bir vergi kalmamıştır, ihmal edilir hale gelmiş
tir. İşte, bu uygulamalar sonucu Hükümet daha kolay olan Katma Değer Vergisine yüklenmiştir, 
Akaryakıt Tüketim Vergisine yüklenmiştir; daha kolay olan zamlarla, faturayı vatandaşa ödettir-
miştir. Bunun sonucu, biraz evvel arz ettiğim gibi, tüm vatandaşların verdiği dolaylı vergilerin top
lamı yüzde 60, kazananların verdiği vergilerin -Gelir ve Kurumlar Vergilerinin- toplamı ise yüzde 
40 haline gelmiştir. Tersine olması gereken, fazla olması gereken kazanç vergisi azalmış, buna kar
şılık, Katma Değer Vergisi gibi, Akaryakıt Tüketim Vergisi gibi vergiler ve fonlar artmış ve böy
le bir sosyal denge bozukluğu meydana gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, sadece bundan ibaret değil; Anavatan döneminde -bugünkü parayla- top
lamı 170 trilyon lira olan fonlar vardı. Bu Hükümet, şimdi diyor ki, bütçe açıkları azaldı -gerçi, 
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azalmaya azalmadı ya- ama, tüm fonları bütçeye gelir kaydettiler. Bu fonlar içerisinde eğitimle il
gili, sağlıkla ilgili, otoyollarla, barajlarla, savunma sanayiiyle ilgili yatırımları realize eden rakam
lar vardı. Sayın Bakan, bunların, bugünkü bütçedeki toplamı... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Yatırımları biz ödüyoruz onun 
içinden. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Ödemiyorsunuz. İşte, ben onu diyeceğim Sayın Bakan. 

Bu fonların; yani, Akaryakıt Tüketim Vergisi gibi vergileden alınan ve savunma sanayiiyle il
gili, toplukonutla ilgili, fakir fukarayla ilgili, sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, yatırımları hızlandırmay
la ilgili -bizim dönemimizde ihdasedilen- tüm fonların toplamı, 1995 bütçesinde, 170 trilyon lira
dır; ama, bu 170 trilyon lirayla, şimdi, ne hastane yapılıyor ne okul yapılıyor ne F-16 yapılıyor ne 
baraj yapılıyor. Ya ne yapılmıştır; bu 170 trilyon lira, maaşlara, ücretlere, faizlere verilmiştir; ya
ni, bütçeye gelir kaydedilmiştir; ama, hem otoyollar ve barajlar hem de savunma sanayii tamamen 
durmuş vaziyettedir. 

Değerli milletvekilleri, işte bu tahribatlar sonucu, önce fonların bütçeye alınıp, bütçeden yatı
rıma değil de cari harcamalara harcanması sonucu yatırımlar azalmıştır. Yine, övdüğünüz bu ver
gi kanunları, ilanlarını verdiğiniz bu vergi kanunları yüzünden, Türkiye'de yatırım azalmıştır, teş
vikler durdurulmuştur, yatırım cezalandmlmıştır. Nitekim, bugün getirilen vergi tasarısıyla, bunun 
yanlış olduğu anlaşılmış, bundan rücu edilmiş -geri dönülmüş- ve teşvikler yeniden artırılmaya baş
lanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu tahribatlar sonucu, Türkiye 5 Nisana gelmiştir ve bildiğiniz gibi, 5 
Nisan kararları alınmıştır. 5 Nisan kararları alınırken, faturanın zengine ödetileceği söylenmiştir. 
Sayın Başbakan, basın toplantılarıyla "hepiniz fedakârlık yapacaksınız; ama bunun faturasını zen
ginler ödeyecek" demiştir ve bildiğiniz gibi, zenginlerin falan ödediği yok, işte Kurumlar Vergisi, 
işte Gelir Vergisi... Zenginlerin ödediği yok. Kim ödedi; sözleşme farkını alamayan işçi ödedi, 
ürettiği ürüne zam alamayan çiftçi ödedi, bir yıl boyunca yüzde 150 enflasyona karşılık sadece yüz
de 44 zam alan memur ödedi ve salma vergiyle esnaf ödedi; hiç zenginin falan ödediği yok! Yani, 
5 Nisanın faturasını, sadece fakirler ödedi. 

Şimdi, 5 Nisanda yapılan hatalar sonucu bakın nereye gelindi: 5 Nisan kararlarıyla, yatırım
lar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edecek misiniz? 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayın efendim. 

Buyurun. 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Sayın milletvekilleri, 5 Nisan kararlarıyla yatırımlar cezalandırıldı, 

teşvik edilmedi, üretim artışı sağlanmadı, istihdam artışı sağlanmadı, ihracat artışı sağlanmadı; oy
sa, Türkiye'nin, bu 4 kalemde büyük patlamalara ihtiyacı vardı. Türkiye gibi, çalışan insanı az, iş
sizi fazla bir ülkede, genç nüfusu olan bir ülkede, siz, 5 Nisan kararları gibi, istihdamı cezalandı
ran, 700 bin kişiyi işten çıkaran, teşvikleri kaldıran, sadece faizi mükâfatlandıran bir karar alırsa
nız, ondan, iyi sonuç bekleyebilir misiniz. Yüzde 250, yüzde 300 devalüasyon olmasına rağmen, 
ihracatta kıpırdama bile olmayan, 20-25 milyar dolara çıkması gereken ihracatın sadece 17 milyar 
dolarda kaldığı bir ülkede, o kararlardan iyi netice bekleyebilir misiniz. Yatırımları teşvik etmez, 
yüzde 400 faiz verirseniz, kim yatırım yapacak, kim istihdam sağlayacak. 
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Nihayet, alınan bu yanlış kararlardan dolayı, alınan bu yanlış kararlar sebebiyle, bugün, Tür

kiye, 5 Nisan kararlannın faturasını, vatandaşa, işçiye, köylüye, memura, fakire ödetmiştir; ama, 
sonucunu alamamıştır. Hani 5 Nisan kararlanyla hepimiz fedakârlık yapıp düzlüğe çıkacaktık; ha
ni 5 Nisan kararlanyla enflasyon azalacaktı; hani 5 Nisan kararlarıyla üretim artacaktı... Türkiye, 5 
Nisan kararlanyla, düzlüğe çıkacak yerde, tarihinde hiç yaşamadığı bir krizle karşılaştı; yüzde 150 
enflasyon, yüzde 6'dan fazla bir küçülmeyle karşılaştı. Yüzde 6 küçülme olan bir yerde, nasıl iş bu
lunacak, kim iş bulacak. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, yaptığımız fedakârlık nereye gitti; iki kalemde sayacağım, iki 
kalemde arz edeceğim: Bir tanesi, 1992 yılında çıkarılan ve biraz evvel bahsettiğim vergi yüzsüz
lerini affeden o kanunla, tam 100 trilyonluk -bugünkü parayla 100 trilyon- vergi borcu affedilmiş-
tir. ''. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Ne kadar ?.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Sayın Bakan, küçümsemeyin, 20 trilyonluk borç affettiniz, 7 trilyon 
topladmız. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Siz alsaydmız... Niye almadınız o zaman? 

EYÜP AŞIK (Devamla)-Böyle değilse... 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Tamam da niye almadınız? 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Söyleyeceğim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aşık, toparlar mısınız lütfen. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Toparlayacağım. 

BAŞKAN - Lütfen... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Sayın milletvekilleri, arkadaşımız laf atıyor, diyor ki, onlar zaten 

toplanamıyordu. 
Değerli arkadaşlar, o vergi affını, bu İktidar, iktidara gelişinin dördüncü ayında çıkardı. Siz, 

iktidarınızın dördüncü ayında, toplayamayacağınızı nereden anladınız. Hele bir sene geçseydi, bel
ki toplardınız. Belki toplardınız... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Siz topladınız canım!,.'. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Belki Anavatan toplamıyordu da, siz toplardınız. Bir deneseydiniz, 
bir almaya zorlasaydınız. Evvela, o yüzsüzler, belki sizi tanırlardı, o yüzsüzler, belki sizin sayeniz
de, gelirler, verirlerdi paralarını. Hemen affetmeye ne lüzum vardı. Siz, 1991 seçimlerinde millete, 
vergi vermeyenleri affedeceğiz diye bir söz mü vermiştiniz. Geldiniz, iktidarınızın üçüncü ayında, 
hemen onlan affettiniz. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Açıktan vermemişlerdir, açıktan... 
EYÜP AŞIK (Devamla)-Şimdi, rakamı söylüyorum. O gün... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Hapis cezalarını kim affetti? 
EYÜP AŞIK (Devamla) - O gün, vergi affıyla affedilen vergi borcu miktarı 20 trilyondur. 

Karşılığında toplanan vergi -hani hızlandıracaklardı ya- .7 trilyondur. 1992 fiyatlarıyla, fark 13 tril
yondur; dolar kuru üzerinden hesapladığınız zaman, bugünkü parayla 100 trilyondur. Halbuki, si
zin, 5 Nisan kararlanyla "krize girdik, salma vergiyle vuralım, herkes fedakârlık yapsın" dediğiniz 
zaman topladığınız para 70 trilyondu; yani, vergi yüzsüzlerine bağışladığınızdan daha azdı. . 
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Gelelim ikinci rakama: Biraz evvel bahsettim, bu vergi kanunları çıkarken, yaptığınız hata yü

zünden, 16 bin lira olan dolar 40 bin liraya çıkmıştır ve o sırada, biliyorsunuz, seçime gidiliyordu. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Onun hatası eskiden. Eskiden... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - 1993 sonunu söylüyorum. 
Bakınız, o sırada, Türkiye seçime gidiyordu; seçime giderken doların fırlaması, Hükümeti kor-: 

kutmuştu; Hükümet bunun tedbirlerini alamamıştı. Sırf seçim uğruna, tam 7 milyar dolan, Merkez 
Bankası piyasaya sürdü; fiyatı 16 500 lira... 5 Nisan kararlanyla, bu 7 milyar dolan, 33 bin liradan 
geri aldı. 7 milyar doları, ocak ayında, şubat ayında 16 500 liradan sattınız, 5 Nisandan sonra, ma-
yıs-haziran aylannda 33 bin liradan geri aldınız; aradaki fark 100 trilyon'liradır. 

Salma vergiyle esnaftan aldığınız, dükkânını kapama pahasına esnafın verdiği verdiği vergi
lerle toplanan paraları memura vermediğiniz, vergi iadesinden kestiğiniz, vergi iadesini piyango bi
letine eşdeğer tuttuğunuz ve herkesten fedakârlık istediğiniz bir ortamda, yaklaşık 40-50 kişiye ba
ğışladığınız para miktan -bilmiyorum, o 7 milyar doları kaç kişi aldı- 7 milyar dolar. Geri aldığı
nız dolara 16 500 lira fark ödediniz; onun toplam miktarı da 100 trilyon liradır. 

İşte, bu Hükümetin, geçen iki yıl içerisinde dolar kuruyla oynaması sebebiyle Hazineye verdi
ği zarar 100 trilyon lira, vergi borçlannı affi sebebiyle Hazineye verdiği zarar 100 trilyon liradır ve 
nihayet, bu vergi kanunlarıyla -dolarla, borsayla, kurla, faizle oynaması sonucu- Hazineye verdiği 
zarar neticesinde, bugün, Türkiye bu krizi yaşamaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Aşık, birazını da maddelerde konuşursunuz. Lütfen... 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Bu krizin gerçek sebebi, işte bu hatalardır. Zaten -biraz sonra göre

ceğiz- yeni vergi tasarısında, bu hatalann tamamından değil, bir kısmından vazgeçilmiştir. Düzel
tilmesi gereken daha birçok konu vardır. 

Nitekim, bu tasarıda vergi vermeyenlerle ilgili hiçbir tedbir yoktur. Hani vergi kaçağını önle
yecektik. Onunla ilgili hiçbir tedbir yoktur. Bu tasarıda, sadece, 1993 sonunda yapılan bazı hata
lardan geri dönüş vardır; ama, Türkiye arada iki sene kaybetmiştir, arada yüzde 150 enflasyonu 
yaşamıştır, yüzde 6,5 küçülmeyi yaşamıştır. İşte, bu kaprisler uğruna bu fedakârlığı yapmışız. 

Maddeler görüşülürken, hangi hata bugün neye mal oldu; aynca onlan da açıklamaya çalışa
cağım. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Grupları adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahıslar adına... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Doğru Yol Partisinden ve CHP'den yok mu? 
BAŞKAN - İstemediler efendim; zorla mı konuşturacağız. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Vah, vah!.. Konuşmuyorlar mı, savunma bile yap

mıyorlar mı? 
BAŞKAN - Şahıslan adına, Sayın Cengiz Bulut, Sayın Hüseyin Erdal, Sayın Ali Oğuz ve Sa

yın Seyfı Şahin söz istemişlerdir. 
Sayın Cengiz Bulut; buyurun efendim. (ANAP sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; çok önem veri

len şu kanun tasarısında... Geçen gün de, ağaç kanunu çok önemliydi. "Türkiye çörekleşiyor, Tür
kiye'de..." 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Çörek değil, çorak, çorak... 

CENGİZ BULUT (Devamla) -". . . ağaç katliamı var, erozyon devam ediyor" diye bar bar ba
ğırdılar; 3 maddeyi görüşmeden kaçtılar; önümüze, başka türlü bir yemek getirdiler. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Çörek değil!... 
BAŞKAN - "Çoraklaşıyor" dedi efendim; tamam... "Çoraklaşıyor" dedi; 
bir şey söylemedi arkadaşımız. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Şu anda, Cumhuriyet Halk Partisinden, burada^ 2 üye var. Ba
kınız, Türkiye'nin en önemli meselelerinin başında, şu an, vergi denilen mesele geliyor. Çiftçiyi pe
rişan eden, köylüyü perişan eden... (ANAP sıralarından "Doğru Yol Partisinden kaç kişi var" ses
leri) 

Geleceğim, Doğru Yol'a da geleceğim. Kanun tasarısını getiren Doğru Yol Partisinden de 15 
kişi var. • 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Şov yapma!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Habire bize bağırıyorlar... İşte, buyurun, muhalefet partisinde, 

onların 3 katından fazla kalabalık var. Meseleye ehemmiyet veren bizleriz. Kanun tasarısını getiri
yorlar, kaybolup gidiyorlar, sonra çıkıp çıkıp ağlıyorlar. 114 kişi değil, bakın, iktidar partisinden 
15 milletvekili var şu anda. Yazık değil mi, bu millete yazık değil mi... 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Ne bağırıyorsun! 
CENGİZ BULUT (Devamla) -Köylüye yazık değil mi, işçiye yazık değil mi, memura yazık 

değil mi... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa)-Ne bağırıyorsun! Seni buraya getirende kabahat... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Kan ağlıyor... Orman köylüsü ağlıyor; ilaç alamıyor, çocukla

rı, açlıktan ölüyor; benim memurum ağlıyor; ama, benim iktidar partisinden 15 milletvekilim var 
burada. Günah... Ayıptır bu!.. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Bu Meclisin doktoru yok mu yahu!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Gelin Meclise; gelin meseleyi görüşelim; gelin problemleri 

görüşelim, gelin benim memurumu, gelin benim işçimi, gelin benim esnafımı konuşalım. Nerede
siniz, neredesiniz!.. 

. HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Şov yapma!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) -Televizyon iyi ki çıktı; halk gördü gerçeği. Birileri çıkıyor sa

vunuyor; neyi savunuyorsunuz; 20 milletvekilisiniz burada. 
Seçilip seçilmemem hiç önemli değil; bu Cengiz Bulut bir kere seçim kaybetti, onun tadını 

gördü ama, siz tadacaksınız siz göreceksiniz... 
Neredesiniz ?.. Cumhuriyet Halk Partisinden 4 kişi, Doğru Yol Partisinden 15 kişi; toplam ola

rak-İktidarın 240 milletvekilinden-15-20 milletvekili var. 
KADRİ GÜÇLÜ(Bursa) - Ağlama; yavaş konuş biraz, kulaklarımız patladı. 
CENGİZ BULUT (Devamla) -Ağlayacağız, ağlayacağız; günahtır, yazıktır bu millete, yazık

tır... Millet sefalet içinde yaşıyor; millet su parasını ödeyemiyor, milletin canı patlamış zaten, bi
zim kulaklarımız patlamışsa ne olmuş; millet aç dolaşıyor, millet sefil olmuş; günahtır. 
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KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) -İlgisi yok. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Günahtır. 

Gelin meseleyi, gelin Türkiye'yi konuşalım; gelin memurumu, işçimi konuşalım, gelin... Ge
lin milletvekili arkadaşlarım; bırakın çay içmeyi, bırakın iş takibini, gelin Parlamentoyu doldura
lım. Günah değil mi bu boş sıralara, günah değil mi... Kimse yok. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Artist!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Şu yanan elektriğe, şu memleketin cebinden bizim için veri

len elektrik parasına günah. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) -Televizyon vermiyor bunu. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Ha; kim ödeyecek?..Kim ödeyecek?.. Bakın kim ödeyecek: 
Bunun parasını, nasıl olsa memur, nasıl olsa işçi, nasıl olsa köylü ödeyecek. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Meclisi karalıyorsun, utanmaz adam! 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Bakınız ne diyor: Sayın Bakanım yeni vergilerle geliyor; yok, 
başka çaresi yok; çünkü, geçen gün TÜSİAD, abanın altından sopa gösterdi bu Hükümete. "TÜSİ-
AD'tan Çiller'e yaylım ateşi" diyor. Abanın altından sopa gösterdi bu Hükümete. Zenginler ve hol
dingler, bana vergi çıkarırsan senin maçanı alırım, düşürürüm seni, dedi ve Hükümet korktu...Hü
kümet korktu. 

Bakınız, muhtırayı TÜSİAD verdi. TÜSİAD muhtıra veriyor, holdingler muhtıra veriyor, ve 
yeni çıkaracağın vergilerde, bana bir kuruş dokunma, diyor. Kime; memura, kime; işçiye yüklen, 
kime; gariban köylüye yüklen, diyor. Neden; onun gücü yok, onun avukatı yok... Ama, bana do
kunursan; bak, manşet manşet yakarım çıranı senin, diyor. Al işte... 

Ha, çıkıyor arkasından ve gerçeği kabul ediyor. Büyük itiraf... Çiller'in Başdanışmanı Emre 
Gönensay "zenginden alamayınca, memura yükleniyoruz" diyor. İşte belge... Zenginden alamıyo
ruz; ben, holdinglerden alamıyorum; ben, büyük holdinglerden alamıyorum; onun için, kusura bak
mayın; memura yükleneceğim, diyor. 

İşte, burada konuşuyor.... Memurdan... 
AHMET KABİL (Rize) - Hangi gazete? 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Hürriyet Gazetesi, 25 Aralık 1994 Pazar günü. 

Tabiî, önce, TÜSİAD bir zılgıt çekti 20 Ocakta; bana dokunma yakarım çıranı diyor. Ondan 
sonra, hemen Hükümetin temsilcisi, Emre Gönensay, işte buyurun "zenginden alamıyoruz..." 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Değiştir...Değiştir... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Değiştirmeyeceğim, kalacağım burada, kalacağım. 

Zenginden alamayınca, memura yükleniyoruz, diyor ve şu gelen kanun tasarısı, fakire, memu
ra; bu gelen kanun tasarısı, işçiye, köylüye, kahvehanelerde oturan 10 milyon işsize... 

Ha, bakın ne demiş birileri: "Ekonomiyi 24 saatte kontrol altına alır ve 8 ayda enflasyonu dü
şürürüm" demiş birisi, üç sene önce. Kim bu; bakayım kim söylemiş, Sabah Gazetesinde, Sayın 
Başbakan Çiller söylemiş "24 saatte halllederim işi" demiş. Hallettiler; kimi; garibanı, kimi; köy
lüyü, kimi; memuru, kimi; işçiyi. 

Mazot ne oldu, mazot, ah mazot ne oldu! 

2 bin lirayı çok görenler, 800 liraya mazot satacağım diyenler, 19 bin liraya mazot satarak to
kat İndirdi; kime; köylüye tokat, kime; işçiye tokat, kime; memura tokat... 
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İBRAHİM TEZ (Ankara) - Onu anladık... 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Değiştir...Değiştir... 

CENGÎZ BULUT (Devamla) - Değiştireyim, peki; madem istiyorsun, değiştireyim. 
"Biz, zam yapmadık, bulduk, bu zamların üzerinde oturalım mı diye düşündük; baktık, otura-

madık, üstünde civciv çıkacak" demiş... 

SABRI ÖZTÜRK (İstanbul) - Kim demiş? 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Artık, şimdi çok yukarıya çıktı, adını söylemek istemiyordum; 
Sayın Süleyman Demirel. 

Bakın, birisi enflasyon için "enflasyon, devleti yıkan bir olaydır, milletleri içten bozan bir 
olaydır; ahlakı bozar, hırsızlıktan soyguna, fuhuşa kadar hemen hemen tüm yolları açar" demiş. Ne 
diyorsunuz, aynı fikirde misiniz? Enflasyon oranı yüzde 70 iken bu söylenmiş; yüzde 140 yaptınız. 
Allah, ahlaklının yardımcısı olsun. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Yüzde 156... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Evet, yüzde 156... 
Değerli kardeşlerim yakalanan kısrak harman döver. Kim ne derse desin, bu memlekette, ver

giyi yalnız, ve yalnız garibanlar öder, küçük esnaf öder; büyükler için daima af çıkar. İşte, geçen 
gün, yüzsüzleri affettik. İşte, geçen gün, Almanya'dan, Avrupa'dan Türk parasını, dolarını getirmek 
istemeyenleri yine affettik. Ama köylüm, ama işçim; hepsi perişan... Şu anda... 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Değiştir... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Değiştireceğim, merak etmeyin... Keşke ben de sizin kadar gü-
lebilsem. Keşke, kahvehaneye gidebilseniz, keşke pazara gidebilseniz, keşke memurların pazarda
ki çürük domatesleri nasıl topladığını görseniz, burada gülmezsiniz. Bir babanın, çocuğuna, sabah
leyin okula giderken, 10 bin lira sandviç parasını veremediği için üzüldüğünü görseniz, burada gül
mezsiniz. Ev kirasını ödeyemediği için, ekmek alamadığı için, 270 bin liraya çıktığı için evine tüp 
alamayıp, artık, et değil, sıcak yemek yiyemeyen insanları görseniz, burada gülmezsiniz. 

Şu Meclise gelin, şu sıralan doldurun!.. Gelin, beraber yardımcı olalım... Biz muhalefet parti
si olarak emrinizdeyiz; memurla ilgili, işçiyle ilgili ve köylüyle ilgili meselede emrinizdeyiz; han
gi kanunu getirirseniz getirin, emrinizdeyiz; ama, yalnız ve yalnız onlara yük getiren böyle kanun
ların yanında değiliz. 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Yalan söylüyorsun... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Ağaçlandırma ne oldu!.. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Değerli kardeşlerim, tabiî, ağaçlandırmayı bıraktılar... 
Ne yaptılar; geçen sene 818 trilyon lira olarak öngörülen bütçede, toplaya toplaya ancak 650 

trilyon lira toplayabildiler; Net Aktif ve Ekonomik Denge Vergileriyle de 70-80 trilyon lira alarak, 
ancak 750 trilyona ulaşabildiler. 

Bakmayın siz büyük bütçe yapmalarına, katrilyonlardan bahsetmelerine, bugün, her ne kadar 
1.300 katrilyon diyorlarsa da, bu sene toplayabilecekleri bütün para, 900 trilyon liradan fazla değil. 
Onun için yıkılıyorlar memura, onun için yıkılıyorlar işçiye... Günah değil mi... Acıyın, merhamet 
edin, beraber ağlayalım. Olmaz... Olmaz... Olmaz... 

Doğru, bana kızıyorsunuz, arkadaşımsınız, sizi çok seviyorum;, ama, kahvelere giremiyorum, 
sokaklarda dolaşamıyorum; memurla konuşamıyorum, işçiyle konuşamıyorum.... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Bulut, bitiriyorsunuz değil mi efendim. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Sayın Başkan, son sözümü söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Son sözünüzü söylemeniz için mikrofonu tekrar açıyorum. 

CENGİZ BULUT (Devamla) -Ben, sizi çok seviyorum, çok sayıyorum. Bu hiddetim, bu he
yecanım sokağım Çamdibi'ndeki, Bomova'daki, Torbalı'daki, İzmir'deki, Manisa'daki seçmenin 
yüzüne bakamadığım içindir. Kahvelerde insanların yüzüne bakamadığım içindir... 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - İstifa et, istifa... Laf mı bu be!.. 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - İstifa et, istifa... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - . . . artık, milletvekiliyim demeye utandığım içindir. Bizi, yak
tınız, yıktınız demeye utandığım için bunları konuşuyorum. Beni bağışlayın; ama, işçiyi düşünün, 
memuru düşünün, köylüyü düşünün ve gelin beraber olalım. 

Teşekkür ederim; sağ olun, var olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, Sayın Bulut, konuşması sırasında, "Milletve
kili olarak sokağa çıkmaya utanıyorum" dedi; bunu demeye hakkı yok. 

BAŞKAN - Efendim, o, kendi görüşü. 

Sizin aksi görüşünüz varsa, size de söz veririm, burada çıkar aksi görüşünüzü söylersiniz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Ben milletvekili olmaktan gurur duyuyorum. 

BAŞKAN - Doğrudur efendim, bakın bu da sizin görüşünüz, o da zabıtlara geçti. 

Yani, bir milletvekilinin kırıcı, yaralayıcı olmadıktan sonra, bu çatı altında nasıl konuşacağı
na biz karar veremeyiz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Anladım; ben, öyle değerlendiriyorum. 

BAŞKAN - Efendim, sizin görüşünüzü de, sizin değerlendirmeniz olarak zabıtlara geçirdiler; 
ayrıca, bu konuda söz istiyorsanız veririm efendim. 

Şahsı .adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vergi Kanunu Tasarısının 
tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli milletvekilleri, 26 Mart Pazar günü Yozgatımızın Sorgun'daki kömür ocağında, haya
tını kaybeden 37 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, bütün milletimize de baş
sağlığı diliyorum. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Biraz bağır, kulaklarımız işitmiyor... Yüksek sesle... 

BAŞKAN-Devam edin efendim, duyuluyor. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Evet, herkes bağırıyor, millet de bağırıyor; ama, bu bağırış
ları, maalesef, Hükümet duymuyor; kulakları, pamukla tıkanmış. Yer yerinden oynuyor, içeride ve 
dışarıda korkunç olaylar oluyor; ama, Hükümet, kendisini hükümet diye kabul etmiş. Milletvekili 
arkadaşlarımız, maalesef, kırmızı plaka hesabı yapıyor; millete, yeni masraf kapısı açıyor; onun 
karşılanması için de, vergi kanunlarıyla milletin derisini yüzüyor. 

Sayın Hükümet mensupları, bu sözlerimi; herhalde duydular, daha fazla sesli konuşmaya ge
rek yok; arife tarif gerekmez... 
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Değerli arkadaşlar, şu anda, 31 maddeden ibaret vergi değişikliği yasa tasarısında, o kadar çok 

şeyler düşünülmüş ki, nefes alsanız vergisini vereceksiniz, konuşsanız vergisini vereceksiniz, ne
yiniz varsa vergisini vereceksiniz. 

Şöyle bir bakalım, insanları yetmiş yıl komünizm rejimi altında yöneten devletleri, biz, yıllar
ca "devlet, milletin her şeyini almış, millet, köle olarak çalışıyor; devlet, milletin kazancını alıyor, 
istediği gibi harcıyor. Bu milleti ezen komünizm düzeni" diye itham ediyorduk. Yıllarca, meydan
larda -Sayın Doğru Yol Partililer de dahil- bas bas bağırmadık mı; bağırdık. Ne oldu; komünizm 
yıkıldı. Bu rejim, kötü olduğu, insan tabına aykırı olduğu için yıkıldı, yok oldu gitti. İnsanın tabı
na uygun rejim arıyorlar; ama, maalesef, şu Hükümet, o yıkılan düzene uymaya çalışıyor; kusura 
bakmayın. 

Her doğan vatandaşa bir vergi numarası vereceğiz. Nüfus kâğıdını alacaksın, bir de vergi nu
marası alacaksın. Üç yaşındaki çocuk bir yerden bir şey kazanırsa, devlet ondan vergi alacak; bu 
parayı mutlaka devlete vermesi lazım.. Biz de bu parayı alacağız, istediğimiz gibi harcayacağız. 
Yok arkadaş, istediğin gibi milletin parasını alıp harcayamazsın; bu, zalimliktir, zulümdür. Devlet, 
millete hizmet yapar, hizmetin karşılığını ister. Vergi demek, devletin, yaptığı hizmete karşı veri
len bir bedel demektir. Siz, emrinizde çalışan bir insana, çalışıyor diye bedel verirsiniz; ama, dev
let olarak, siz, millete bir hizmet götürmüyorsanız vergi alamazsınız arkadaş. 

Millete işyeri açmazsanız, üretimini artırmazsanız, o vatandaştan vergi almaya hakkınız yok. 
Bu, zulümdür, zalimliktir, firavunluktur; kusura bakmayın. Siz, üç dört yıldan beri onbinlerce işye
rini, vergi ödeyemediği için kapattırırsanız; 5 Nisan Kararlarıyla devleti de tatile sokarsanız; bu
gün, devlet karayollarının patlağını dahi kapatamayacak fakir bir hale düşersiniz; ondan sonra da 
"biz, devleti yönetiyoruz; ey vatandaş, bize vergi verin demeye hakkınız yok. Siz terleyeceksiniz, 
ondan sonra vatandaştan vergi alacaksınız. Zaten, -siz hiç meraklanmayın- geçen sene çıkan kanun
dan dolayı onbinlerce işyeri kapanmıştır. 

Birkaç gün önce Şereflikoçhisar'a gittik ve Şereflikoçhisar'daki sanayi sitesindeki esnafı top
layıp konuştuk; ne derdiniz var, ne istiyorsunuz dedik. "Hiç derdimiz yok(!) Bugüne kadar şu ka
dar dükkân kapandı, bundan sonra da biz kapatacağız. Dükkân kirasını ödeyemiyoruz, sigorta pa
rasını ödeyemiyoruz. Sigortalı işçi muayene oluyor, reçete alıyor. Bu reçeteyi eczaneye götürdüğü 
zaman, eczane ilacı vermiyor; çünkü, Sigorta, parasını vermiyor. İşyerlerimizi kapatacağız, kade
rimize boyun eğeceğiz; ne yapalım, evimizde oturacağız diyorlar. Neden bunları görmüyorsunuz! 
O koltuklar sizi kurturmaz! Zaten siz, hükümet filan da değilsiniz; böyle hükümet olmaz. 

Arkadaşlar, Sorgun'a gelip de kömür ocağında şov yapmak, hükümet olmak demek değildir. 
Daha, bu ocakta bu adamlar niye çalışıyor; niçin öldü; grizu mu patladı, toz mu patladı; nasıl öldü; 
bunu dahi araştırıp neticeyi alamayan bir hükümet, hangi yüzle bu milletten vergi istiyor. Milletin 
huzuruna nasıl çıkacaksınız!.. Bakın hepsi birbiriyle ilgili; oradaki işçiler ne diyorlar biliyor musu
nuz. "Bu kömür ocağında çalışmaya mahkûmum ve mecburum; çünkü, çalışmazsam açım ben, aç... 
Onun için, işveren ne derse ona uymaya mecburum." Siz, bu hale getirdiniz. Neden fabrikalar kur
madınız, neden işyerleri açmadınız? 

Üç yıldan bu yana "özelleştirme" adı altında çalışan müesseseleri de kapattınız, vatandaşın pe
şine hafiye gibi düştünüz vatandaşın cebine koyacağı üç kuruşu hemen kapacaksınız. Nasıl hükü
met bu, böyle hükümet mi olur; olmaz öyle şey. 

Girin vatandaşın içine, vatandaşın derdini dinleyin. Sizin yeni getirdiğiniz enteresan madde
lerden birisi de, efendim, ekonomik değeri olan gayrimenkullerin her sene değerlendirilmesi. Ne 
olacak?.. Yani, bir arsa, bir ev durduğu yerde para mı kazanıyor? Her sene değerlendirilecek, son
ra da bundan vergi alınacak, gayrimenkul satıldığı zaman da, bunun şu kadar değeri var, şu kadar 
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vergi vermen lazım denilecek. Hayalî rakamlar çıkarıp vatandaşlardan vergi alacaksınız. Böyle bir 
vergi türü hangi ülkede görülmüş? 

Arsalar durduğu yerde kıymetlenmez, para da kazanmaz; ama, siz vatandaştan vergi almak 
için yeni vergi kanunu tasarısı getiriyorsunuz. O zaman yapacağınız bir şey var: Ey vatandaşlar, 
gayrimenkullerinizin tapularını bize getirin, size geçineceğiniz kadar para verelim; ne siz bizimle 
ne de biz sizinle uğraşalım deyin açıkça, vatandaşlann elinden tapuları alın, siz kazanın. Yani, bu 
maddeleri niçin getiriyorsunuz; ne alacaksınız?.. 

İşte "özelleştirme" adı altında üç aya yakın... Hani KİT'ler günde 250 milyar lira zarar ediyor
du... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Devam edecek misiniz efendim? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Bitireceğim efendim... 

BAŞKAN - Toparlayınız efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, nerede günde 250 milyar lira?.. Özelleş

tirmeden dolayı şu anda kaç trilyon lira paramız olması lazım?.. Kaç trilyon lira paranız var?.. Ku
ruş yok. Ne yapıyorsunuz; yeni vergi kanunu tasarısı getirip, milleti soyuyorsunuz. Kimi aldatıyor
sunuz?... İşiniz gücünüz milleti kandırmak; ama, millet kanmaz. Zamanı gelince, millet bir tokat 
vurur, bir daha aklınız başınıza gelene kadar yok olur gidersiniz. 

Bu kanun tasarısına biz karşıyız; şahıs olarak karşıyım, tabiî, parti olarak da... Biz, bütün ver
gi kanunlarına karşıyız; çünkü, vergi, zenginden değil, fakirden alınıyor. Fakir eziliyor, namuslu 
tüccar işyerini kapatıyor; Türkiye işsiz kalıyor... O bakımdan, bu tasarıya kökünden karşıyız, red
detmek için gerekeni yapacağız. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Erdal. . 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün 

burada, vergi kanunlarımızda yapmayı düşündüğümüz ve geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonun
da müzakeresini yaparak Genel Kurula indirdiğimiz ve özellikle de, mükellefe ilave vergi yükü ge
tirmeyen; aksine, iyileştirme getiren tasarının genel görüşmesini şu anda tamamlamak üzereyiz. 

Ne yazık ki, arkadaşlarım, özellikle, tasarı hakkındaki görüşlerini ifade edecekleri yerde, ta
mamen, vergi kanunlarımızın dışına çıkarak bazı görüşlerini, özellikle de televizyonumuzun nak
len yayınından istifade ederek, seçmene selam, bölgesine selam şeklinde ifade ettiler; şahsen, bu 
Meclisin bir üyesi olarak bundan üzüntü duydum. (DYP sıralarından alkışlar) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Söylenenler yalan mı efendim? 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Kaç kişiniz var?.. Şuraya bakın! 

. MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Şimdi, burada söylenen her şeyin cevabı 
vardır... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Bir dahaki sefer, yazıp versinler!.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Kimin yazdığını, kimin yazıp verdiğini bi

raz evvel gördük; nitekim bunları ben tek tek izah edeceğim. Konuşmamda bunları izah ettiğim za
man da göreceksiniz. Sabırla dinlediğiniz zaman, dinlemesini öğrendiğiniz zaman bunları da öğre
neceksiniz. (ANAP ve RP sıralarından "Oo.." sesleri) 
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SABRÎ ÖZTÜRK (İstanbul) - Televizyonlar varken öyle konuşmayın Sayın Bakan! 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Şimdi, bu tasarıyla, sosyal amaçlı bazı iyi

leştirmeler getiriyoruz. 

Yine, yatırımların teşviki suretiyle, istihdamın artırılması ve büyümenin hızlandırılması konu
sunda tedbirler getiriyoruz. 

Yine, kayıtdışı ekonomi diye ifade edilen, bugüne kadar hiçbir sivil hükümetin teşebbüs ede
mediği hükümleri, nasıl ki, bundan evvel çıkardığımız vergi kanunlarında getirmiş isek, burada, bu 
hükümleri de getiriyoruz. 

Şimdi, elimizi vicdanımıza koyalım ve geçmişe doğru gidelim ve bunları birer birer gözden 
geçirelim. Şimdi, Anavatan Partisi İktidarında, KDV'nin dışında reform niteliğinde veyahut da ver
gi alınması niteliğinde, vergi adaletinin sağlanması niteliğinde hangi kanun çıkmıştır, bunu size so-
ruyorum.(ANAP sıralarından gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Vergi iadesi, yazarkasa... 

AHMET KABİL (Rize) - Siz ne yaptınız?! 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - KDV'yi ben... (ANAP sıralarından gürül

tüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - O zaman, genel müdürdünüz! 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Dinlerseniz, dinlerseniz, hafızalarınızı da 
yoklarsanız... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-KDV bir olay, olay. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Anavatan Partisi zamanında siz genel müdürdünüz! 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Kardeşim, dinle!.. Dinle!.. Dinle!..(ANAP 

sıralarından gürültüler) 

Ben bileğimin hakkıyla genel müdürdüm; bileğimin hakkıyla geldim genel müdürlüklere; ar
kamda kimse yoktu. (ANAP sıralarından gülüşmeler) Beni getirmek zorundaydınız... Adamınız mı 
vardı! (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, şunu söylüyorum -diğer yerlerde de söyledim- KDV Kanunu bir reformdur. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - 36 tane kanun çıkardık. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Bunu her yerde söylüyorum; ama, onun 

haricinde siz, Anavatan Partisi olarak vergi alınmasıyla ilgili, vergi adaletinin sağlanmasıyla ilgili 
hangi tedbiri getirdiniz, neyi getirdiniz... 

CENGİZ BULUT (İzmir) - O zaman sen Genel Müdür değil miydin?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) ±...vergi kanunlarında hangi değişikliği yap
tınız?.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - 36 kanun... 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Evet... Getirdiğiniz 36 kanun vergi alın

mayla ilgili kanun değil, şuna buna çıkar sağlama kanunudur; onları da biz biliyoruz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Vergi iadesi, yazarkasa... 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Kayıtdışı ekonomiyi kayda almayacaksı

nız, bununla ilgili düzenlemeleri yapmayacaksınız. Geçen sene yaptığımız gibi bu sene de kayıtdı
şı ekonomiyi kayda alma çalışmaları yapacağız ve bunu da, özellikle komisyonda gelip... 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) - O maddeleri destekleriz. 

MALÎYE BAKANI İSMET ATİLLA (Devamla) - Evet, "destekliyoruz" diyeceksiniz, bura
da -televizyon verdiği için- şov yapacaksınız; yanlışları doğru olarak söyleyeceksiniz, yanlış ra
kamları,-doğru olarak halkımıza sunacaksınız; ama, gelin görün ki, halkımız bunları hiçbir zaman 
yutmuyor, bundan sonra da yutmayacak. 

Şimdi ben bir şey hatırlatacağım, özellikle, Anavatan Partili arkadaşlarım dinlesinler. Eğer, 
buradan çıktıktan sonra tetkik imkânı da bulurlarsa; tarih vereceğim, gazete ismi vereceğim: 5 Şu
bat 1994 tarihli Milliyet Gazetesi ve yine, 8 Şubat 1994 tarihli Milliyet Gazetesi. Orada bir köşe 
yazarımız, tesadüfen, Sayın Mesut Yılmaz'ın İstanbul'da bir otelde ekonomi kurmaylanyla yaptığı 
toplantıda bulunuyor. O toplantıya, bugün aramızda bulunan Sayın Pakdemirli sorumlu Bakan ola
rak ekonomik istikrar önlemleri paketini getiriyor ve o pakette, alınmasr gereken tedbirleri ifade 
ediyor. Sayın Mesut Yılmaz ve o zamanki kurmayları "biz bu tedbirleri alamayız; biz bunu yapa
mayız, en iyisi seçime gidelim" diyor. 292 milletvekiliyle de seçime gidiyorsunuz. İşte bizim "kaç
tınız" dediğimiz de bu. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Mesut Yılmaz o zaman Başbakan değildi. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - İkincisi, şu efendim... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Bakan, o tarihte Sayın Mesut Yılmaz başbakan değildi. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Yine, Sayın Kaya Erdem Beyefendi de bu
rada. 8 Şubat 1994 tarihli Milliyet Gazetesindeki beyanatı şu: "6 yıllık faturanın bedeli ağır; yani, 
bu tedbirleri, biz, 6 yıl önce Anavatan İktidarı zamanında alacaktık, almadık; bunun bedelini ülke 
ödüyor..." 

SABRİÖZTÜRK (İstanbul)-4 senedir neredesiniz?.. . 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - "...bunun bedelini ülke ödüyor, hepimiz 
ödüyoruz. Bunları hatırlatmakta yarar görüyorum. Eğer, o gazeteyi bulamazsamz, bende fotokopi
leri var, ben onları getiririm. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Adamın aslı burada. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Ben, sizin gibi, gazete ilanlarını buraya ge
tirip şov yapmıyorum. Onları, size, isterseniz veririm. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, tabiî, tekzip edilmediği için, aslı, tasdik etmiş demektir. Yapamadığınız işleri biz yap
tığımız için, kıskanmanıza da gerek görmüyorum. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Belli oluyor(!) Memleket ne hale geldi. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Bir de şunu ifade edeyim: Bu Hükmete, 
hiç kimse aba altından sopa gösteremez, göstermemiş de, göstermeye de cesaret edememiştir... 

Ekonomik Denge Vergisi, Net Aktif Vergisi kimden alındı; işte, az kazanandan az, çok kaza
nandan çok dediğimiz husus da budur. (ANAP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Küçük esnaf kan ağlıyor. Esnaf, dükkân kapatıyor, dükkân. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Evet, şimdi, burada, huzurunuzda, 39 mad
deden ibaret bir tasarı var. Bunun 3 adedi, kaldırılan hükümler, yürürlük ve yürütme maddeleri. 

Şimdi, yine, burada ifade edildiği üzere "eskileri getirdiniz, bizimkileri getirdiniz diyorsunuz." 
Bu da yanlış. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Yazboz tahtası... 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Yine, bu metni de, size, bu kürsüden in

dikten sonra vereceğim, Sayın Aşık bunu karşılaştırsın; çünkü, siz konuşurken, ben, hayır öyle de
ğil dedim. Bunu da vereceğim. O konuşmayı, size, kim hazırladıysa, ona verin bir karşılaştırsınlar. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ben, kendim hazırladım. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - O zaman, sen karşılaştır. 

Tasarının 2, 4, 5, 10, 11, 13 ve 36 ncı maddeleri, daha önce vergi sistemimizde yer almayan 
yeni hükümleri ihtiva etmektedir. İlk defa yapılmakta olan bu düzenlemeleri, sırası geldikçe anla
tacağız. 

Yine, vergi kanunlarında yer alan hükümler üzerinde -yapılan düzenlemelerle- önemli ölçüde 
değiştirilen maddeler vardır; bunlar da, 1 ila 34 ncü maddeler arasında bulunmaktadır. 

Şimdi, sizin söylediğiniz hususta, daha önce mevcut olup da, yürürlükten kaldırılmış olan, an
cak, yeni bir anlayışla ihdas edilen hükümler vardır. Bu da, tasarıda, bu nitelikle sadece 30 uncu 
maddede yer almaktadır. Yine, bu, incelendiği takdirde görülecektir ki, belirli farklılıklar ve oran
larda değişlikler vardır. Demin ifade ettiğim gibi, bunu size takdim edeceğim. 

Bu hazırladığımız tasarının aceleye getirilmiş olması gibi bir hususu da, şahsen kabul etmiyo
rum; çünkü, bu tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonunda iki gün süreyle enine boyuna konuşuldu ve o 
komisyonda da partilerimizin temsilcileri görüşlerini ifade ettiler. 

Yine, bu tasarıyla getirdiğimiz ve gerçekten, ülkemize büyük sıkıntılar yaratan kayıt dışı... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine çok az kalmıştır. Bu nedenle, tasarının ge

neli üzerindeki müzakerelerin bitmesine kadar süre uzatma teklifim vardır. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

Devam edin efendim. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Bu cümleden olarak, sahte evrak düzenle

me fiillerine hapis cezası getirilmiştir. Böylece, naylon faturacılık olarak bilinen suçlara karşı, cay
dırıcı bir önlem alınmaktadır. 

Yine, vergilerin, vergi daireleri dışında, banka ve PTT yoluyla ödenmesi konusunda, kolaylık 
ve açıklık getirilmiştir. 

Yatırım indirimi oranı, yüzde 20'den yüzde30'a yükseltilmekte; binalar da yatırım indirimi 
kapsamına alınmaktadır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Eskiye dönüş değil mi bu Sayın Bakan? 
AHMET KABİL (Rize) - Hep eskiyi arıyorsunuz. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Yüzde 30'a çıkarıyoruz. Doğrusu ne ise, 
biz onu yapıyoruz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Eğrisini kim yaptı? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Doğrusunu yapıyoruz; her zaman da doğ

rusunu yapacağız, bundan sonra da doğrusunu yapacağız. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Eğrisini kim yaptı? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Bakanlar Kuruluna tanınan yatırım in

dirim oranını artırma yetkisi, yüzde 70'den yüzde 100'e çıkarılmaktadır. Mükelleflerin yatırım 
konusu yapacakları yatırım indirimi tutarının, enflasyondan etkilenmemesi için endeksleme meto-
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du getirilmektedir. Buna göre, söz konusu yatırım indirimi tutarı, üç yıl süreyle yeniden değerlen
me oranında artırılacaktır. 

Gene, özellikle, ülkemizin kanayan yaralarından birisi olan ve kumarhaneler diye ifade edilen, 
bugün, gerçekten, kayıtdışı ekonominin bir parçası olan kumarhanelerin, masa ve oyun makineleri 
itibariyle tek tek vergilendirilmesini de bu kanun tasarısıyla getirmiş bulunuyoruz. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Faizlerden vergi alınacak mı Sayın Bakan? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Yine, iyileştirici hükümlerden bir tanesi 
olan, yurtdışından sağlanan inşaat ve onarma işleriyle ilgili kazançların döviz olarak Türkiye'ye 
getirilmesinin belgelenmesi halinde, bu kazançlar Kurumlar Vergisinden istisna edilecektir. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, tasarıyla yapılan düzenlemeler, mükellefe ek bir yük 
getirmektedir ve özellikle de, gene, bundan evvel yaptığımız kayıt dışı ekonominin kayıda alın
masıyla ilgili kanunlarda olduğu gibi, bunda da yeni düzenlemelerle, bir taraftan iyileştirici düzen
lemeler yaparken, diğer taraftan da bürokratik engellerin kaldırılması ve kayıt dışı ekonomi diye 
adlandırılan kesimleri de cezalandırarak kayıt içine alınmasını sağlamaktadır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Hükümetten sonra, son söz milletvekilinindir kaidesi uyarınca, Sayın Oğuz'a söz hakkı doğ
muştur. 

Şahsı adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıyı müzakereye açmadan önce -hepimizin malumu olduğu gibi- bir 
usul tartışması ile meseleye girdik. Ne dedik; önceden, şu kanunlardan hiç olmazsa, hangisini 
konuşacağımız hususunu bir belirtin de, tepeden inme, paraşütle, zembille gelir gibi, kanunlar 
huzurumuza gelmesin; hiç olmazsa, bir hazırlık içerisinde, arkadaşlarımız görevlerini bilsinler, 
gruplar kanun üzerinde hazırlıklarını rahatlıkla yapsınlar, kendilerine, tümü veya maddeleri üzerin
de görev verilmiş olan arkadaşlarımız da hazırlıklarını ikmal ederek huzurlarınıza gelsinler ve daha 
faydalı, daha verimli bir müzakare olsun denildi. 

Sayın Bakanım haklı olarak diyor ki; "Efendim, bu, Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşulur
ken temsilcileriniz orada bulundu, orada arizamik bu husus tartışıldı, ne gerek var." "Biz, canımız 
ne zaman isterse o zaman getiririz, siz de buna razı olmak mecburiyetindesiniz. Biz Hükümetiz, biz 
çoğunluğuz, biz bunu yaparız." Yaparsanız, böyle olur işte. Saat 15.00'ten saat 19.00'a kadar 4 saat 
devamlı olarak tartıştık. Neyi tartıştık; bir haklılığı tartıştık. Ne dedik, yanlış bir şey mi söyledik; 
hayır. Doğruyu söyledik. Arkadaşlar, günahtır; Meclis Başkanlığına söyleyin, bu gündemi bastır
masınlar. Sizin paşa gönlünüz ne zaman, hangi kanunun müzakeresini istiyorsa onu getirin, onu 
konuşalım. Ne lüzum var buna yahu; günahtır. Her gün basılıyor; her dönem, salı, çarşamba, per
şembe basılıyor. Madem biz, burada sizin paşa gönlünüze göre kanun müzakere ediyoruz, buna 
gerek yok değerli arkadaşlar. Yazıktır, bu masraftır; bundan sonra bu basılmasın. Hatta, siz, Danış
ma Kurulunu da toplamayın. "Biz Hükümetiz, çoğunluğuz. Yukarıda bunları görüşmeye de lüzum 
yok. Biz bir şeyi getiririz; hazır yemek gibi, siz de bunu müzakere etmeye mecbursunuz" deyin, biz 
de kaderimize razı olalım; ne diyelim. 
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Şimdi, böylece meseleye girdikten sonra şunu söylüyorum: Değerli Bakanım "Efendim, bak, 

biz burada iyileştirmeler getirdik, çok hayırlı şeyler getirdik" diyor; ama, ismi vergi kanunu. Çok 
sevimsiz ve milletimizin de hiç sevmediği bir kanun. Vergi kanunu deyince arkadaşlar, burada, 
inanınız ki Sayın Bakan "20 madde iyileştirme getirdik, şu kadar iyilik getirdik, bu kadar faydalı 
maddeler getirdik" diye istediği kadar söylesin, buraya çıkan her arkadaş, bunun üzerinde, vergi 
kanunu diye konuşacak ve ben de öyle konuşacağım; çünkü, vergi sevimsiz bir şey. Neden sevim
siz... Yahu, bu milletin iflahını kestiniz kardeş... Bu milletin artık tahammül edecek tarafı kalmadı. 
Derisini yüzdünüz olmadı, etini soydunuz olmadı, kemiğini kırdınız olmadı; hiç bir şeyi kalmadı 
bu milletin; nereden vergi verecek? Eskiden devlet kurumlan verirdi, fabrikalar vardı. Fabrikaları 
kapattınız "özelleştirdik" dediniz. Ee "özel teşebbüs fabrika kursun, yatırım yapsın" diyorsunuz. 
Özel teşebbüs doğuya gider mi; vallahi gitmez. Güneydoğuya gider mi; gitmez. Ne arar özel teşeb
büs; emniyet arar, güven arar, bol kazanç arar... Ee, öyleyse, Türkiye'de yatırım diye bir şey yok. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Faiz var Ali Bey, faiz var. 

ALI OĞUZ (Devamla) - Yatırım olmayınca, ticaret olmaz, sanayi olmaz, hiçbir şey olmaz. 
Kimden vergi alacaksınız yahu? 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Mercümek'ten, Mercümek'ten. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Artık bilmiyorum kimden alacağınızı. Mercimekten alın, nohuttan 
alın, İSKÎ'den alın, İLKSAN'dan alın, hırsızlarınızdan alın, hayalî ihracatçılarınızdan alın, kimden 
isterseniz ondan alın.(RP sıralarından alkışlar) Mercimeği niye firma vermiyorsunuz; sizin mah
kemeniz yok mu, sizin savcınız yok mu; sadece lafını mı edersiniz? (RP sıralarından "Bravo" ses
leri alkışlar) Vicdan lazım, insaf lazım... Allah'tan korkun, iki senedir "Mercümek" diyorsunuz. 
Varsa bir ayıbı, size aittir; şerefi varsa, zilleti varsa, yine size aittir. Niye oturuyorsunuz? Sizin pat
ronunuz için kuruldu o tahkikat komisyonu, şimdi, Erbakan tahkikat komisyonu oldu... Amerika'ya 
gitsenize, bir araştırsanıza. Araştıramazsmız; çünkü, size bakanlık vermezler. (RP sıralarından al
kışlar) Araştıramazsınız, o sahalara giremezsiniz, sadece adam kötülersiniz, başka şey gelmez sizin 
elinizden. Onun için, sen "Mercümek" dersen, ben daha kötülerini söylerim. Diyorum ya, varsa 
şerefi, yoksa zilleti size ait olsun. Bizim alnımız açık elhamdülillah; bizi kötüleyemezsiniz. (RP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, vergi kanunlarında asıl hedef, devletin hizmetlerine pay vermektir; her
kes de gücü nispetinde buna katılır; fakat, şimdi, kimin gücü kaldı. Sayın Bakan "İyilikler getirdik. 
Bunların içinde iyilikler var, bunların içinde hayırlı maddeler var. Neler getirdik; yatırımları teşvik 
var; formaliteleri kaldırıyoruz" diyor. İnşallah, İkinci maddede yine söz alıp, formalitelerle ilgili 
konuşacağım. "İyileştirmeler getiriyoruz" diyor. Bu iyileştirmelerin içerisinde hangi iyileştirmeler 
var değerli kardeşlerim? Adı vergi olduktan sonra neyin iyileştirmesi; yani, herhalde, sizin kol
unuzu, sizin bacağınızı keserken uyuşturarak, incitmeden keseceğiz demek istiyor. Ha, "incit
meyeceğiz sizi" diyor; yani, "bundan sonraki yapacağımız operasyonlarda morfin kullanacağız, 
uyuşturucu kullanacağız; size eziyet vermeyeceğiz. İyileştirmede bu yoksa vergiyi alacağız" diyor. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Zenginlerden vergi alınmıyor. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Alsın bakalım, alsın canım; ben bir şey demiyorum; alsın da, alacak 
takat kalmadı Mustafam, kalmadı. Kimden alacaksınız? Var mı milletin gücü? Sİz alacaklardan al
madınız. Bak, Eyüp Aşık ne dedi -ağzına sağlık- "21 trilyonluk vergi bağışını yaptınız, arkasından 
ek vergilerle fakir fukarayı, orta halliyi, küçük esnafı perişan ettiniz. Oradan 70 trilyon topladmız; 
ama, aslında 100 trilyon bağışladınız" Kime; zenginlere. Demek ki siz, zenginlerin Hükümetisiniz; 
ama, şimdi, zenginler de sizi tutmuyor. 
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NURHANTEKİNEL(Kastamonu) -Darçın!.. DarçmL 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Zenginler de sizi tutmuyor artık; modanız geçti. Bundan sonra, kim
se sizi tutmuyor. Fakir fukara elden çıktı; orta halli kayboldu; bir zenginle fakir kaldı. Hele hele 
20 milyon işsiz... Nasıl halledeceksiniz bunu, bilmiyorum; ama, hergün daha kötüsünü yapıyor
sunuz; daha iyisini yapacak takatiniz kalmadı. Bir de nasibiniz yok, bereketiniz yok. İyilik gel
miyor elinizden ya! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Nasibiniz yok iyilikten. Elinizdeki 
cetvel eğri; eğri cetvelle doğru çizgi çizilmez. Siz bir eğri cetvel haline geldiniz, ne yaptıysanız 
yanlış yapıyorsunuz. Gelin, oturun, fesinizi şöyle bir önünüze koyun, meseleyi şöyle bir tezekkür 
edin. 

Bakın, Hüseyin Erdal Bey "Şereflikoçhisar'da kahvehanede bizi, bir dövmedikleri kaldı. 'Bu 
kadar maaş ne oluyor, ayda 150 milyon lira maaş alıyorsunuz. Ne oldu kıyak emeklilik, nereye 
koydunuz? Ben, esnaf emeklisiyim ayda 1,5 milyon lira alıyorum; siz, ayda 150 milyon lira alıyor
sunuz1 dedi" diyorlar. Anlat bakalım; bunun kahvehanede, cevabını verin bakalım! 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Ayda 150 milyon lira alıyor musun? 
ALÎ OĞUZ (Devamla) - Yahu kardeşim, biz 38 milletvekiliyiz, bizim bunu önlememiz müm

kün mü" diyoruz, "Efendim, beraber önleyin, arkadaşsınız, bu işleri beraber halledin" diyor... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın milletvekili, siz ayda 150 milyon lira alıyor 
musunuz? 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Hadi, şimdi getirin yeni vergileri...Zaten kahvehanelere filan 
giremezsiniz. 

CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) - Her yere gireriz. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - İktidar milletvekili olduğunuzu söylediğiniz anda, siz kahvehanelere 

de giremezsiniz, halkın huzuruna çıkamazsınız değerli arkadaşlar. 
M. RAUFERTEKİN (Kütahya) - Ayda değil, üç ayda 150 milyon lira Ali Bey. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Erbakan'ın 158 kilo altını var ya. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, eğer iyilik yapmak istiyorsanız, sizin bu mil

lete iyilik yapmanız mümkün, nasıl mümkün; üç seneden beri ne yaptıysanız hep tersine oldu. Ne 
oldu; pahalılık arttı, yokluk arttı, dış borç 100-150 milyar dolar mertebesine geldi. Ne yaptıysanız 
iç borcu da artırdınız; 900 trilyon lira mertebesine geldi. Enflasyona gelince; düşüreceğiz dediniz, 
o da yüzde 150'lere geldi. Bir şey yapmanızın imkânı olmadığı anlaşıldı;ama, bu millete bir iyilik 
edebilirsiniz, bakın onu söyleyeyim: Bir an evvel bırakın gidin. Yeni Hükümetinizin de bir şey 
yapacağı yok... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edecek misiniz Ali Bey? 
ALÎ OĞUZ (Devamla) - Hayır, toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki efendim; buyurun. 
BESTAMİ TEKE (Hatay) - Bizim altınımız yok, maaşımızla geçiniyoruz. 
ALİ OĞUZ (Devamla) - 2 nci maddede tekrar görüşeceğiz inşallah. 
Hürmetler ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Ali Bey. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
AHMET KABİL (Rize) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Bir dakika efendim... Biraz sonra oylamaya geçeceğim. 

Oylamaya geçmeden önce, bir konuda, Yüce Parlamentonun hoşgörüsüne sığınarak, Sayın 
Bakanın biraz önceki konuşması sırasında sarf etmiş olduğu bir cümleyi biraz maksadını aşan bir 
cümle olarak telakki ettim 

NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - 150 milyondan bahsediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Dinleme lütfunda bulunur musunuz efendim; ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Müneccimdir o, müneccim... 

BAŞKAN - Sayın Bakanın, bir cümlesini kastını aşan bir ifade olarak değerlendirdim, müda
halede bulunmadım. Bu konuşmayı da yapma ihtiyacında değildim; ama, 5 sayın milletvekili im
zasıyla bana biraz önce bir tezkere geldi; o tezkere beni bir açıklama yapmaya zorunlu kıldı. 

Salondan laf atıldı, hiç de hak etmediği halde bir laf atıldı "siz, Anavatan İktidarında genel 
müdürdünüz" dediler, Sayın Bakan da cevaben, belki de biraz sinirlendi, kızdı "adamınız mı vardı; 
tabiî atayacaktınız" dediler. 

Ben, o anki heyecanı kürsü heyecanına bağladım, Sayın Bakanın özel bir kastı olduğuna bağ
lamadım; ama, Sayın Bakan, benim genel müdürümdü ve sayın milletvekilleri de, bana, bunu hatır
lattılar. O bakımdan, hoşgörünüze sığınarak, devlet adamı olmanın engin tecrübesine ve hoş
görüsüne güvenerek bir küçük cümle ilave etmek istiyorum. 

Ben göreve geldiğimde, Sayın Bakan zaten genel müdürdü; ben, ayrıca kendisini 8 ay başka 
bir kurumun genel müdürlüğe vekâlet ettirdim; sonra da başka bir genel müdürlüğe atadım, birlik
te çalışmaktan da memnun oldum. Bu Bakanlar Kurulunda benim çok sayıda bürokratım var, yal
nız Sayın Bakan değil; bundan da ben büyük mutluluk duyuyorum, Sayın Bakanın da büyük mut
luluk duyduğuna inanıyorum; ama, görüyorum ki, Parlamentoda bu tür konuşmalar, milletvekil
lerini yaralıyor, Sayın Bakanları da yaralıyor. 

Sayın Bakanın, kastını aşan bu ifadesini, hoşgörüsüne güvenerek, bu şekilde bir düzeltmeyle 
tamamlamak istiyorum. 

Çok teşekkür ediyorum; sağ olun. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Size saygım sonsuzdur Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Tabiî, ben onu biliyorum zaten; ama, sayın milletvekilleri, benden böyle bir açık
lama beklediler. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Bu, Doğru Yola yakışır. 

BAŞKAN - Ben, savundum efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Bakan, kastınız bize mi? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır; 

tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... (ANAP sıralarından 
"Karar yetersayısı arayın" sesleri) 

Karar yetersayısı arayacağım efendim, istendi; Sayın Kâtip Üyelerden rica ediyorum... 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Saat 20.15'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.12 

_ _ 0 ; -
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

I. 
Açılma Saati: 20.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir) 

© , 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
32. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - 813 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmış, maddelerine geçilmesinin oylanmasında 

kalmıştık. Oylama sırasında karar yetersayısı bulunamadığı için, oylamayı bu oturuma bırakmıştık. 
Şimdi, tekrar oylarınıza arz edip, karar yetersayısını arayacağım.. 

813 sıra sayılı tasarının maddelerine geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Karar yeter
sayısı bulunamamıştır. 

Sayın Grup Başkanvekilleri, bulunacağına dair bir kanaatiniz var mı? 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, 20 dakika ara verelim. 
ADİL AYDIN (Antalya) - Efendim, 10 dakika ara verelim, gelen gelir. 
BAŞKAN - 10 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati:20.17 

—: © -
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER : AH GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir) 

BAŞKAN - 92 nci Birleşimin Beşinci Oturumunu açıyorum. 

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

32. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (J/838) (S. Sayısı : 813) (Devam) 

BAŞKAN — 813 sıra sayılı kanun tasarısının' müzakerelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Tasarının tamamı üzerindeki görüşmeleri tamamlanmış, maddelerine geçilmesinin oylaması 
aşamasında kalmıştık. 

Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesi hususunu tekrar oylarınıza arz edip karar yetersayısını 
arayacağım. 

Tasarının maddelerine geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulu
namamıştır. 

Bu durumda, kanun tasarı ye tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 30 Mart 1995 Perşembe günü 
saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.31 
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VIII.-SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZ1U SORULAR VE CEVAPLARI 
L Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip Liselerine ilişkin 

sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayazhn yazılı cevabı (7/5648) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

19.12.1994 

. ' ' : _ • • Dr. Muzaffer Demir 
Muş 

Sorular 

1. İslam Enstitüsü ve imam Hatip Liseleri ne zaman, hangi hükümet döneminde ve hangi ya
salara göre ve ne amaçla açıldılar? 

2. ilahiyat Fakülteleri ne zaman hangi hükümet döneminde ne amaçla açıldılar? Halen kaç ila
hiyat Fakültesi vardır? Her bir ilahiyat Fakültesinde kaç öğrenci öğrenim görmektedir? Şimdiye 
kadar kaç mezun verdiler? ,' 

3. Halen kaç İslam Enstitüsü vardır? Bu enstitülerinde öğrenim gören öğrenci sayısı ne kadar
dır? Şimdiye kadar mezun olan öğrenci sayısı ne kadardır? 

4. Türkiye genelinde kaç tane imam Hatip, imam Hatip Anadolu Lisesi vardır? 
5. 49 uncu ve 50 nci hükümetler döneminde kaç tane imam Hatip ve İmam Hatip Anadolu Li

seleri açılmıştır? Bunlar hangi illerde açılmıştır? 

6. Şimdiye kadar açılmış olan İmam Hatip ve İmam Hatip Anadolu Liselerinin ne kadar han
gi hükümetler ve hangi Başbakan döneminde açılmıştır? 

7. İmam Hatip ve İmam Hatip Anadolu Liselerine devam eden öğrenci sayısı ne kadardır? 
Bunların kaçı imam Hatip kaçı imam Hatip Anadolu Liselerine devam etmektedir? 

8. imam Hatip ve imam Hatip Anadolu Liselerine kız öğrenciler alınmakta mıdır? Almıyor
sa; bu okullardaki kız öğrenci sayısı ne kadardır? Dinimize göre kadınlar cemaate imamlık yapa
mazlar. Eğer kız öğrenciler İmam Hatip ve İmam Hatip Anadolu Liselerine alınıyor, Öğrenim gö
rüyorsa; bunların İmam Hatip ve İmam Hatip Anadolu Liselerine ne amaçla alındığını nasıl açıklar
sınız? 

9. İmam Hatip ve İmam Hatip Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrenciler; İslamiyetin de
ğişik mezhepleri olan; Hanifı, Şafii, Hanbeli, Maliki, Alevi, Caferi mezheplerinden hangisi esas alı
narak eğitilmektedirler? Bu okullardan yetişen öğrencilerin hanefi mezhebi esaslarına göre eğitil
dikleri doğru mudur? Doğruysa; alevi, şafıi veya caferi mezebine mensup cemaatlere bu kişilerin 
imamlık yapmalarını veya bu kişilerin o cemaatlere imam olarak atanmalarını doğru buluyor mu
sunuz? 

10. İmam Hatip ve İmam Hatip Anadolu Liselerinde görev yapan hizmetli, düz memur, öğ
retmen sayısı ne kadardır? 

11. İmam Hatip ve İmam Hatip Anadolu Liselerinin; ders araç gereçleri, okul binası onarımı 
ve ısınması; bu okullarda görev yapan hizmetli, düz memur ve öğretmenlere ödenen maaş itibariy
le 1994 yılı MEB bütçesi içerisindeki payı nedir? Ne kadar Türk lirasıdır? 
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12. Türkiye'de orta öğrenime devam eden öğrenci sayısı ne kadardır? İmam Hatip ve İmam 

Hatip Anadolu Liselerine devam eden öğrencilerin bu sayı içerisindeki oranı nedir? 
13. İmam Hatip ve İmam Hatip Anadolu Liselerinden mezun olan öğrencilerin üniversiteye 

girme ve esas meslekleri olan imamlık yapma oranlan nasıldır? 

14. İmam Hatip ve imam Hatip Anadolu Liselerinden mezun olan öğrenciler mevcut üniver
sitelerin hepsine girme imkânı varken; Askerî Yüksek Okullara alınmamalannı nasıl yorumluyor
sunuz? Sizce hangisi doğru hangisi yanlıştır? Askerî Yüksek Okullara alınmalan laik cumhuriye
tin teminatı açısından sakıncalı oludğu ileri sürülmektedir. Aynı sakınca mülkiye, hukuk gibi Tür
kiye'nin idarî birimlerinde söz ve karar sahibi olacak okullardan yetişecek kişiler içinde söz konu
su olamaz mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

15. Ankara Beşevler semtindeki bir İmam Hatip Lisesi bahçesinde yaşları henüz 11, 12, 13 
yaşında olan kız öğrçncilerin tek tip elbise ve aynı renk türbanla dolaştıklarına şahit oldum. Aynı 
renk türban takma isteği öğrencilerin veya ailelerinin arzuları soncu mu; yoksa okul idaresinin ge
tirdiği bir zorunluluk mudur? Ben, üniversitelerde isteyen kız öğrencinin türban takma özgürlüğü
ne sahip olmasını savunuyorum. Ancak, henüz çocuk yaştaki kız öğrencilerin ister aile telkini so
nucu olsun, ister okul idaresinin koyduğu kurallar sonucu olsun uygulamanın yanlış olduğuna ina
nıyorum. Bu duruma açıklamanızı rica ediyorum. 

T.C. • ' 
Millî Eğitim Bakanlığı 28.3.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.022/839 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 2.1.1995 gün ve Kan.Kar.Md.7/5648-12342/45570 sayılı yazı
sı. 

Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir'in "İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip Liselerine İliş
kin" soru önergesi incelenmiştir. 

1. İlk Yüksek İslam enstitüsü 19.11.1959 tarihinde Demokrat Parti Hükümeti döneminde 
2287 sayılı Kanuna göre; yüksek dereceli eğitim-öğretim ve araştırma kurumu olarak açılmıştır. 

İlk İmam-Hatip okulları ise, din hizmetlerinin yürütülmesi için eleman yetiştirmek amacıyla, 
430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanununa göre, 1924 yılında ilkokula dayalı ve 4 yıl öğretim süreli 
olarak açılmıştır. 

2. İlk İlahiyat Fakültesi 1949 yılında, Cumhuriyeti Halk Partisi Hükümeti döneminde, Tev
hid-i Tedrisat Kanununun 4 üncü maddesine göre; yüksek dereceli imam, hatip ve din adamı yetiş
tiren eğitim ve öğretim kurumu olarak açılmıştır. 

Halen 22 üniversitemizde İlahiyat Fakültesi mevcuttur. İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören 
ve mezun olan öğrencilere ait liste eklidir. (Ek 1-2) 

3. 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 1982 yılında, tüm İslam Enstitüleri İla
hiyat fakültesine dönüştürülmüştür. 

4. Türkiye genelinde 1994-1995 öğretim yılı itibariyle 393 İmam Hatip ve 55 Anadolu İmam 
Hatip Lisesi bulunmaktadır. 
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5. 49 uncu Hükümet döneminde 1 İmam Hatip Lisesi, 50 nci Hükümet döneminde de; 4 Ana

dolu Îmam-Hatip Lisesi açılmıştır. 

6. Konuyla ilgili bilgiler eklidir. (Ek-3) 

7. 1994-1995 öğretim yılında ortaöğretim düzeyinde 172 996 öğrenci İmam-Hatip Lisesine, 
632 öğrenci de Anadolu İmam-Hatip Lisesine devam etmektedir. 

8. Diğer öğretim kurumlarında olduğu gibi İmam-Hatip liselerine de kız öğrenci alınmakta 
olup, bu okullann lise kısmında 60 616 kız öğrenci öğrenim görmektedir. 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 32 nci maddesinde belirtildiği üzere Îmam-Hatip liseleri; imamlık, hatiplik ve 
Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli, meslek elemanları ye
tiştirmekte aynı zamanda yüksek öğretime öğrenci hazırlamaktadır. 

9. Îmam-Hatip Liseleri öğretim programlarında, İslam dininin herkesçe bilinmesi gereken 
esasları ile birlikte îslam mezhepleri konuları da yer almaktadır. Diğer taraftan, Kelam ve Mezhep
ler Tarihi derslerinde sadece bugün mensubu bulunan mezhepler değil tarihte var olup mensubu bu
lunmayan mezhepler hakkında da bilgi verilmektedir. 

10. îmam Hatip ve Anadolu îmam Hatip Liselerinde 2 512 hizmetli, 1 289 memur, 260 tek
nik hizmetler sınıfı ve 15 494 öğretmen görev yapmaktadır. 

11. 1994 yılı MEB bütçesinin % 3,5'i îmam Hatip ve Anadolu îmam Hatip Liselerine ayrıl
mıştır. 

12. Türkiye genelinde 2 124 298 öğrenci orta öğrenime devam etmektedir. îmam Hatip ve 
Anadolu îmam Hatip Liselerine devam eden öğrenci sayısı ise 173 628'dir. 

13. îmanvHatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan ve son sınıfta okuyan toplam 
75 479 öğrenci üniversite sınavlarına başvurmuş olup bunlardan 17 020'si üniversiteye yerleştiril
miştir. 

14. Askerî Yüksek Okullar; mühendislik dallarında eğitim vermekte, fen ve matematik ağır
lıklı akâdemik program uygulanmaktadır. Bu nedenle, sadece İmam-Hatip Lisesi değil, meslek ve 
mesleğe yönelik liselerden mezun olan öğrencileri de kabul etmemektedir. 

15. İmam-Hatip ve Anadolu İmam-Hatip liselerindeki kız öğrencilerin kılık kıyafetleri, kılık 
kıyafet yönetmeliği ile belirlenmiştir. Öğrencilerin tek tip giyinmeleri konusunda zorlayıcı bir mev
zuatımız yoktur. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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1993-1994 ÖĞRETİM YILI İLAHİYAT FAKÜLTELERİ VE İLAHİYAT MESLEK YÜKSE 

OKUYAN VE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI 
Ek-1 

Toplam 
İlahiyat Fakülteleri 
Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi 

Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesi 
Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesi (İÖ) 
Dicle Ü. İlahiyat Fakültesi 

Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi 
Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi (İÖ) 
Eriyes Ü. İlahiyat Fakültesi 

ErciyesÜ. İlahiyat Fakültesi (İÖ) . • • 

Harran Ü. İlahiyat Fakültesi 
Karadeniz Teknik Ü. Rize İlahiyat Fak. 

Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi 
Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi (İÖ) 
Ondokuz Mayıs Ü. İlahiyat Fakültesi 
Ondokuz Mayıs Ü. İlahiyat Fakültesi (İÖ) 
Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi 

Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi 
Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi (İÖ) 
Süleyman Demirel Ü. İlahiyat Fak. 

2041 
192 

134 
27 

.28 
173 
71 

183 

40 
92 
32 

270 
97 

117 
54 

31 

196 
47 
53 

Yeni Kayıt 
Kız 
517 

57 
32 

• " 5 ' 

1 
25 

18 
54 

8 

10 
7 

70 
34 
23 
13 
11 

64 

17 

!3 

Erkek 
1524 

135 
102 
22 
27 

148 
53 

İ29 
32 

82 
25 

200 
63 
94 

41 
20 

132 

30 
40 

Toplam 

7685 
868 
625 

53 
28 

714 
137 
868 

80 

210 
32 

1307 

180 
438 
106 
31 

964 

82 
53 

Okuyan 
Kız 

; 1441. 

183 
103 

8 
. 1 

103 
28 

141 
19 

20 
' - • ' • 7 

252 
52 
90 
25 
11 

199 

26 
13 



Yeni Kayıt 

Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi 

Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi (İÖ) 
Yüzüncü Yıl Ü. İlahiyat Fakültesi 

İlahiyat Meslek Yüksekokulları 
Atatürk Ü. Erzincan İlahiyat Meslek YO. 
Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Meslek YO. 

Marmara Ü. İlahiyat Meslek YO. 
Uludağ Ü. İlahiyat Meslek YO. 

Türkiye Toplamı 

Toplam 

123 
42 
39 

204 

33 
31 

109 
31 

2 245 

.' Kız 

39 

10 
6 

64 

3 
1 

60 

— 
581 

Erkek 

84 
32 
33 

140 
30 
30 
49 

31 
1664 

Toplam 

755 
78 
76 

489 
54 
83 

284 

68 
8 174 

Okuyan 
Kız 

137 

16 
7 

115 
4 
4 

ıoı 
6 

1556 
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YILLARA GÖRE İLAHİYAT FAKÜLTELERİ İLE İLAHİYAT MESLEK 

YÜKSEKOKULLARINDAKİ MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI 

EK 2 

Yıllar Mezun 
İlahiyat Fakülteleri 

1982-1983 

1983-1984 

1984-1985 
1985-1986 
1986-1987 
1987-1988 

1988-1989 
1989-1990 

1990-1991 
1991-1992 

1992-1993 

ilahiyat Meslek YO. 
1988-1989 
1989-1990 

1990-1991 
1991-1992 

1992-1993 

976 

, 1370 
1502 

935 
954 

1215 

1415 
1 056 

1079 
1003 
1 092 

— 
— 
48 

81 

84 
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İMAM-HATİP LİSELERİNİN AÇILIŞ YILLARI 

EK 3 

I.H. liselerinin Müs. Müst. l.H.L.Bün Çok P. îhl. BUn. 

açılış yılları 

1951-1952 

1953-1954 

1954-1955 
1956-1957 

1958-1959 
1962-1963 

1965-1966 
1966-1967 

1967-1968 

1968-1969 
1969-1970 

1970-1971 
1974-1975 
1975-1976 

1976-1977 
1977-1978 

1977-1978 

1978-1979 
1979-1980 
1979-1980 

1980-1981 

1984-1985 
1985-1986 
1988-1989 

1990-1991 

1991-1992 
1992-1993 
1993-1994 
1993-1994 

1993-1994 
1994-1995 

Îhl. A.lhl. 

7 

8 
1 

1 
2 
7 

4 

10 

18 
11 

2 . 

1 
29 
70 
77 

3 

83 
1 
3 
2 

34 

.1 
1 

7 
1 

6 1 
1 

1 
1 

• 2 

A.I.H.L. Lise 

1 
12 2 

10 

26 2 

Y.D.A.P. Bakan 

Tevfiklleri 
R. Salim Burçak 
Celal Yardımcı 

Celal Yardımcı 
Celal Yardımcı . 

Ş.R. Hatipoğlu 

Orhan Dengiz 
Orhan Dengiz 

il hami Ertem 

il hami Ertem 
İl hami Ertem 

Orhan Oğuz 
Mustafa Üstündağ 
A.N. Erdem 

A.N. Erdem 
A. N. Erdem 

N. Menteşe 

N.Uğur 
N. Uğur 
O.C. Fersoy 

O.C. Fersoy 

M.V. Dinçerler 
M.V. Dinçerler 
H.C. Güzel 
A. Akyol 

A. Akyol 

K. Toptan 

1 K. Toptan 
1 . N. Menteşe 

N. Ayaz 
N. Ayaz 

Başbakan 

A. Menderes 
A. Menderes 
A. Menderes 

A. Menderes 
A. Menderes 

I. İnönü 

S. Demirel 
S. Demirel 

S. Demirel 
S. Demirel 
S. Demirel 

S. Demirel 
B. Ecevit 
S. Demirel 
S. Demirel 
S. Demirel 

S. Demirel 

B. Ecevit 
B. Ecevit 
S. Demirel 

S. Demirel 
T.Özal 

T. Özal 

T. Özal 
M. Yılmaz 

M. Yılmaz 
S. Demirel 

S. Demirel 
T. Çiller 
T. Çiller 
T. Çiller 
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2. - İstanbul Milletvekili Emin KuVun, PETLAS'ın özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet 

Bakam Abdullah Aykon Doğan'm yazılı cevabı (7/6020) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. / 

Saygılarımla. 
Emin Kul 
İstanbul 

Kırşehir'de bulunan PETLAS Lastik Fabrikasının özelleştirme kapsamında bulunduğu ve bu 
fabrikaya da Nadir Impex firmasıyla birlikte Teknotes firmasının talip olduğu basında yer almak
tadır. Bu firmalardan Nadir lmpex'in daha yüksek teklifte bulunmakla birlikte kısa sürede hem üre
tim ve hem de istihdam kapasitesinde önemli artışlan öngördüğü oysa Teknotex firmasımn mevcut 
işçileri dahi muhafaza edemeyeceği bilindiği halde SHP'Ii milletvekillerinin bu firmaya verilmesi 
yolunda baskı yaptıklan yine basında yer alan haberler karşısında hem Kırşehir'Ii de ve hem de 
PETLAS çalışanlarında büyük huzursuzluk yaşanmaktadır. 

Sorular: 
1. PETLAS'a talip olan Nadir împex; 
a) Ne kadar teminat göstermektedir ye bu teminatın ne kadan nakit veya teminat mektubu ni

teliğindedir? 
b) Teklif ettiği bedel nedir ve ödeme şartları nasıl ve kaç yıl vadelidir? 
c) Kaç adet işçi çalıştırmayı garanti etmektedir? 
d) Üretimini ihraç etme imkânları nedir Ve bu konuda teminat verebilmekte midir? 
e) Halen düşük kapasite ile çalıştınlan fabrikayı kaç yıl içinde tam kapasiteye çıkarmayı ön

görmektedir? Buna paralel olarak istihdam artırmayı garanti etmekte midir? 
2. PETLAS'a talip olan Teknotex; 
a) Ne kadar teminat göstermektedir ve bu teminatın ne kadarı nakit veya teminat mektubu ni

teliğindedir? 
b) Teklif ettiği bedel nedir ve ödeme şartları nasıl ve kaç yıl vadelidir? 

c) Kaç adet işçi çalıştırmayı garanti etmektedir? 
d) Üretimini ihraç etme imkânları nedir ve bu konuda teminat verebilmekte midir? 
e) Halen düşük kapasite ile çalıştınlan fabrikayı kaç yıl içinde tam kapasiteye çıkarmayı ön

görmektedir? Buna paralel olarak istihdam artırmayı garanti etmekte midir? 

3. Kırşehir SHP'Ii milletvekilleri, Teknotex firmasını neden tercih etmektedirler? Bu konuda 
bir araştırma yaptınız mı? Veya yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

4. Fabrika çalışanlarını dinlemeyi ve çalışanların tercihlerinin belirlenmesi yolunda bir giri
şimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir araştırma daha gerçekçi olmaz mı? Neden sade
ce SHPli milletvekillerine kanıyorsunuz? 

5. Özelleştirme işlemlerinin yapılmasında objektiflik ve memleket yararı ön planda değil mi
dir? Yoksa siyasî çıkarlara mı itibar edilmektedir? 

6. Eylül/1989'da üretime haşlayan ve 1993 yılında % 56 üretim kapasitesine ulaşan fabrika 
bugün niçin düşük kapasite ile çalıştırılmaktadır? Ürettiği lastiklerden bozuk olduğu için iade edi
len var mıdır? Varsa miktan nedir? 
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• T.C. ' 

Devlet Bakanlığı " 27.3.1995 
Sayı :B.02.0.011(35) 188 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) 16.2.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/6020-12928/47124 sayılı yazınız. 

Başkanlığınızca tarafımızdan cevaplandırılması istenen istanbul Milletvekili Emin Kul'un ya
zılı soru önergesine, Özelleştirme İdaresinin bağlı olduğu Devlet Bakanlığından alman cevaplar ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Emin Kul'un tevcih ettiği 7/6020 esas sayılı yazılı soru önergesine veri
len cevap aşağıdadır. 

Soru : 1. PETLAS'a talip olan Nadir İmpeks; 
a) Ne kadar teminat göstermektedir ve bu teminatın ne kadarı nakit veya teminat mektubu ni

teliğindedir? 
b) Teklif ettiği bedel nedir ve ödeme şartlan nasıl ve kaç yıl vadelidir? 
c) Kaç adet işçi çalıştırmayı garanti etmektedir? 
d) Üretimini ihraç etme imkânları nedir ve bu konuda teminat verebilmekte midir? 
e) Halen düşük kapasite ile çalıştırılan fabrikayı kaç yıl içinde tam kapasiteye çıkarmayı ön

görmektedir? Buna paralel'olarak istihdam artırmayı garanti etmekte midir? 

Cevap 1. PETLAS'a talip olan Nadir İmpeks; 
a) Peşin ödediği 5 milyon ABD Dolari dışında kalart 60 milyon ABD Doları tutarındaki bor

cu için banka kesin teminat mektubu verecektir. Hazine garantili dış borçlar için de ayrıca 3 mil
yon ABD Doları tutarında banka kesin teminat mektubu vermeyi taahhüt etmektedir. 

b) Teklif ettiği bedel toplam 65 milyon ABD Dolan olup, bunun 5 milyon ABD Dolannı söz
leşme! anında, 5 milyon ABD Dolannı sözleşme tarihinden sonraki 3 ay içinde, kalan 55 milyon 
ABD Dolannı ise 1996 yılı sonundan itibaren 7 yıl içinde eşit taksitlerle ödeyecektir. Taksitlere ila
veten yıllık % 8 faiz ödemesinde bulunacaktır. Faiz ödeyip tüm yükümlülükleri de üstlendiği için 
teklifinin nakit olarak bugünkü değeri 65 milyon ABD Dolan değerini korumaktadır. 

c) İlk önce 1 000 işçi çalıştıracaktır. Üretim artıkça bu sayı artınlacaktır. 
d) Firma Petlas lastiklerini, halihazırda başta İran olmak üzere Ortadoğu ülkelerine pazarla

maktadır. Yurt içinde şimdiye kadar satışı olmamıştır. Tesisleri devraldıktan sonra üretimin % 
75'ini yurt dışına satmayı taahhüt etmektedir. 

e) Fabrikanın kapasitesini ilk yılda % 38, devam eden 5 yıl içinde de % 400 artırmayı, buna 
paralel olarak işçi sayısını 3 000'e çıkarmayı öngörmektedir. 

f) Ahi Üniversitesi için yapılacak arazi istimlaki ve tesis yapımında ödenmek üzere, T.C. 
Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak kaydıyla 1.5 milyon ABD Dolan tutannda yardımı 
üniversiteye ödemeyi kabul etmiştir. 

2. PETLAS'a talip olan Teknotes; 
a) Ne kadar teminat göstermektedir ve bu teminatın ne kadarı nakit veya teminat mektubu ni

teliğindedir? 
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b) Teklif ettiği bedel nedir ve ödeme şartları nasıl ve kaç yıl vadelidir? 
c) Kaç adet işçi çalıştırmayı garanti etmektedir? 
d) Üretimini ihraç etme imkânları nedir ve bu konuda teminat verebilmekte midir? 
•e) Halen düşük kapasite ile çalıştırılan fabrikayı kaç yıl içinde tam kapasiteye çıkarmayı ön

görmektedir? Buna paralel olarak istihdam artırmayı garanti etmekte midir? 
Cevap 2. PETLAS'a talip olan Teknotes; 
a) Teminat olarak sözleşme anında 400 milyar TL. tutarında şirket senedini vermeyi, bunun 

yerine 6 ay içinde 300 milyar TL. izleyen 1 yıl içinde ise 350 milyar TL. olmak üzere toplam 650 
milyar TL. tutarında banka kesin teminat mektubu vermeyi ve bu tutarı ABD Dolarına endeksle-
meyi önermekte, dolayısı ile verilecek teminat tüm borcu kapsamamaktadır. 

b) Teklif ettiği bedel 80 milyon ABD Dolan olup, bunu 2 yıl ödemesiz dönemden sonra 5 yıl 
içinde eşit taksitlerle ödemeyi ve faiz ödememeyi önermektedir. Tesiste kalmasını istediği 751 ki-. 
şi dışında işten çıkarılacak personelin kıdem - ihbar tazminatlarının idare tarafından ödenmesini de 
istediği için teklifinin nakit olarak bugünkü değeri 47,5 milyon ABD Doları olmaktadır. 

c) İlk başta 751 kişi çalıştırmayı garanti etmekte ve yapacağı yatırımlarla istihdamı artıracak-
' tır. 

d) Üretimin ihraç edilip edilmemesi konusunda bir teklifi bulunmamaktadır. 
e) 5 yıl içinde 102 milyon DM tutarında yatırım yaparak kapasite ve verim artırmayı, buna pa

ralel olarak istihdamı artırmayı öngörmektedir. 
f) 18 lojman 1 üst düzey konutu ve genel misafirhane dışındaki sosyal tesislerin Ahi Evran 

Üniversitesince kullanılmak üzere Kırşehir Valiliğine tahsisini teklif etmiştir. 

Soru 3. Kırşehir SHPli milletvekilleri, Teknotex firmasını neden tercih etmektedirler? Bu ko
nuda bir araştırma yaptınız mı? Veya yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 3. Teknotes Firması, Petlas'ın yapım ve montajında taşeron olarak çalışmış, daha son
ra da fabrikanın bakım-onarım işlerini üstlenmiştir. 

Soru 4. Fabrika çalışanlarını dinlemeyi ve çalışanların tercihlerinin belirlenmesi yolunda bir 
girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir araştırma daha gerçekçi olmaz mı? Yoksa si
yasî çıkarlara mı itibar edilmektedir? 

Cevap 4. Kamu Ortaklığı İdaresi 14 Nisan 1994 tarihli yazısı ile Petrol-İş Sendikasına "Pet-
las çalışanlarının müteşebbis bir grup oluşturularak Şirketi satın alma girişiminde bulunmaları ha
linde, idarece kendilerine gerekli kolaylık gösterileceğini" bildirmiştir. Sendika yetkilileri ile yapı
lan görüşmelerden böyle bir girişimin gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştır. 5 Nisan kararlarından son
ra, 13 Nisan 1994 tarihinde tesislerin faaliyetini teminen özelleştirme amacıyla ilana çıkılmıştır. 

Soru 5. Özelleştirme işlemlerinin yapılmasında objektiflik ve memleket yararı ön planda de
ğil midir? Yoksa siyasî çıkarlara mı itibar edilmektedir? 

Cevap 5. Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirme çalıştırmalarında ülke ve Kır
şehir halkı ile Şirket çalışanlarının yararlarını maksimize etmek için tam çalışmalar yapılmaktadır. 

Soru 6. Eylül/1989'da üretime başlayan ve 1993 yılında % 56 üretim kapasitesine ulaşan fab
rika bugün niçin düşük kapasite ile çalıştırılmaktadır? Ürettiği lastiklerden bozuk olduğu için iade 
edilen var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

Cevap 6. Fabrikanın malî ve teknik nitelikleri nedeniyle özelleştirilmesinde kamu yararı var
dır. 
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T.B.M.M. B : 9 2 2 9 . 3 . 1 9 9 5 0 : 5 
Fabrikada üretilen lastiklerin yıllar itibariyle geri dönüş adetleri ve oranları aşağıdaki gibidir. 

Yıl Dönen Adet Geri Dönüş Oranı 
1990 2 598 %2.16 
1991 3 545 % 2.24 

1992 4991 % 1.55 
1993 3 509 % 0.82 

1994 201 % 0.08 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 

Devlet Bakanı 
3. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri - Develi - Cinliyurt Köyünün ilkokul bi

nasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6066) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri îli, Pınarbaşı İlçesi, Cinliyurt Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevpalandmlmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. . 26.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru: 
Çatısı çökmüş durumda olan köy ilkokulunun onarılması ile gerekli olan lojmanın inşaa edil

mesi hususunda gerekli girişimlerin başlatılması mümkün müdür? 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 28.3.1995 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/838 

Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 8.3.1995 gün ve Kan. Kar. Müd. 7/6066-12999/47341 sayılı ya
zısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Develi-Cinliyurt Köyünün ilkokul bi
nasına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Cinliyurt Köyü İlkokulunun onarımı için gerekli inceleme ve keşif yapılmış olup okul tatile 
girdiğinde onarımı yapılacaktır. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

®~~ " 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
92 NCt BİRLEŞİM 29 . 3 .1995 ÇARŞAMBA Saat : 15.00 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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6 
SÖZLÜ SORULAR 

*î. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kamımdan yaraıiananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

*2. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*3. —.İstanbul Milletvekili .'Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/309) 

*4, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL.'sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/325) 

*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/3611) 

*Öı — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü sora, öner 
gesi (6/365) 

*7. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

8. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın. bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

9, — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*10. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Celal Tala/banfye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru 'önergesi (6/422) 

*1I, •— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'iıı, Bursa'nın Çekirge bölgesıinde sit 
alanına dalhil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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*12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

13. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

14. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

15. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

*17. —• İstanbul Milletvekilli Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına-ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/507) 

18. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçleri ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

19. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

21', — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

22. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü-. 
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilimin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/521) 

23. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

24. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 
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*25. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

26. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

27. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

28. — İstanbul Milletvekili Halüt Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memullara ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi 
(6/575) 

30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/721) (1) 

31. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü sora önergesi (6/577) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

34. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

*35. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

38.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergçsi (6/594) 
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39. — İstanbul Milletvekili Hatit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

40. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

4L — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

42. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

43 .— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604)' 

*44. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

45. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OY AK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

46. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

47. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

48. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

*49. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/80.1) (1) 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro 
inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

52. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruf lu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye 
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

53. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen blir 
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 
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*54. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

*55, — Giresun MülletvekJili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

5S. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/628) 

57.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

,58. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

59,— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

60. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

61. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

62. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/636) 

63. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 

65. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

67. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 
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68. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

69. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

*7Ö., — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

71. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

72. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

*73. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

74. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

75. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

76. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

*77. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

78. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge* 
lerinde çağrı cihazı ve" mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662) 

80. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba'kanından sözlü soru önergesi (6/663) 

*81, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) 
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82. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

83. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

84. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

85. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden harita
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

86. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.I. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

87. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı 
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

88. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

89. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elekt
rik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

90. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 

91. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

92. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

93. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

94. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Sımak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 
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96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

*99. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'm, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

/ 
100. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im

zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

101. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

102. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

104. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

105. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

106. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

107. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

109. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 

_ 9 _ . 
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110. — 'istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/694) 

111. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

11.2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

113. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

114. -— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine üişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

*115. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

116. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

117. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

118. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

119. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

*120, — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

121. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) -

122. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

123. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

' . — 1 0 — • ' • , - • 
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124. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

126. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

127. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

128. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

129. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy HİZ' 
metleri II Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tar*m 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

131'j — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandü II 
H.S/lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/744) 

132. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/745) 

133. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

134. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın^ seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

135. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

136. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 
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137. —İstanbul Milletvekili Hal it Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) ^ 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

139. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş ilinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

140. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

141. — Rahramaımıarag Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Diiziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754) 

142. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

143], — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Türkoğlu Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

144. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

145. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş İlinden 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

146. — KMıramanmarag Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş İlinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 

147. — Kallıramahmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

148. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicİ'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

149. — Ankara Milletvekili Ömer Ek'inci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

• — 1 2 ' — 
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150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi v& 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

151. — İstanbul 'Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) v 

153. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

154. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alman 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli, olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/769) 

155. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 

156. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

157. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

158. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

159. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

160. — İstanbul Milletvekili' Halüt Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/774) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/775) 

162. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayii T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 
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163, — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nm, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 

164„ — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

165a — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal 'varlıklarının' Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

166. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

167- — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

168. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

169. — İzmir Milletvekilli Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

170<—'Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

171. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

172. — Artvin Milletvekilli Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

173. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VIP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

174. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) / 

175. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santralli ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/805) 
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176. — Karaman Milletvekilli Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1) 

177. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdeı'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kaymlma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

178;, — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

179.; — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

180. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

181. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/811) 

182. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin - İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

183. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

184;, —• Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü som önergesi (6/912) (1) 

185. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

186. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü som önergesi (6/914) (1) 

187. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/915) (1) 
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188. —•' Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi. Dmçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

189. — 'Rize-Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917). (1) 

190. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

191. -— Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çoram İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1) 

192. — Aydın .Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

193. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

194. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Düzenleme ye Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

195. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

196. — Kütahya Milletvekili, Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

197. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

198. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

199. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ye İskân Baka
nından sözlü sorti önergesi (6/892) (1) 
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200. — Konya Milletvekili Mehmet Kcçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara.ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

201. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

202. — İzmir Milletvekili^" Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü som önergesi (6/895) (1) 

203. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

204. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

205. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

206. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

207. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828). " 

208. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

209. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

210. —• Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin . 
Sağlık Bakanından sözlü'som önergesi (6/831) 

211. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 
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212. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/924) (1) -

213. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

214. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nıı'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

215. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

216. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

217. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardîmlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

218. —'Ankara- Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/930) (1) 

219. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

220. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdcr'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

221. —- Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık vo İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1)' 

222. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

223. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'ıin, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 
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224. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/936) (1) 

225. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü sora önergesi (6/937) (1) 

226. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

227. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba-
yındi'rlık ve İskân Bakanından \sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

228. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

229. — Bilecik Milletvekili Mehmet Scven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/840) 

230. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sığlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

231. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

232. •— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

233. — Denizli MiLletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

234. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle İfadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

235. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı-. 
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 
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236. — izmir Milletvekili Timur Demir'irı, İzmir Büyükşchir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1087) (1) 

237. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1) 

238. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere 
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1) 

239. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

240. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

241. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/991) (1) • 

242. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858), 

243. — Manisa Milletvekili. Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

244. —r Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük ilçesine T.M.O. 
'Müdürlüğünün'açılıp, açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/860) M 

245. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

246. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

247j — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

248. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla Özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

249.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 
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250. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

251. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/865) 

2525 — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

253. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

254. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

255. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

256. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

257. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) • : • • • . ' -

258. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana ge
len faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

259. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

260. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına iliş'kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 

261. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) 

262. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

263^ — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

264. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 
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265.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

266. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

267. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya*nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

268. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

269.— Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

270j — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydm'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 

271. — Kayseri Milletvekili Şa'ban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

272. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

273. — Erzurum Milletveküi Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet 'binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

274. —Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, §enkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

275i — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

276. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

277. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına üişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

278. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ınt Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

279. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 
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280.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla Özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

281. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

282. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

283. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

284. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

285. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1) 

286j — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve 
Emlâk Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1077) (1) 

287. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SHP'nin İstanbul'da yapılan gecesinde 
müteahhitlere kurum yetkililerince davetiye satıldığı iddiası ile açılan soruşturmaya 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (1) 

288. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi emeklilerinin vergi iadelerinin 
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1079) (1) 

289. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1). 

290. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım 
İşlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (1) 

29li — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşlarında çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1082) (t) 

292. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren 
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayışının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (1) 

293. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

294. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 
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295. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

296. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

297. —• İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) • • . ; • • • • • 

298. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

299. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

300. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir Büyükşehir Belediye Başkanı
nın aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1) 

301. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen -bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/943) 

302. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

303. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1015) (1) 

304. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'iıij MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

305. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğretime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

306. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

307. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

308. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 
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309. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

310. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

31!. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

312. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

313. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

314. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/959) 

315. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

316. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Escn-
yurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1090) (1) 

317. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bulanık - Ahlat ve Malazgirt - Ka-
raçobari ilçeleri arasındaki yolların ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

318. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

319. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden alınan bazı rektörlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1) 

320< — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1) 

321, — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa 
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1) 

— 25 — 



a 
SÖZLÜ SORULAR 

322. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde 
yönetim kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1162) (1) 

323. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1) 

324.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin,Cidde Türk İlköğretim 
Okulu harcamalarının Müdür Turan Çakır'm göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (1) 

325. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

326< — Ankara Milletvekili Hamdı Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

327. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

328. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993 
yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1) 

329. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

330. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

331. İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

332. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesince bazı 
şirketlere ödenen uçak bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/1166) (1) 

333. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ 11 Başkanının Büyük Efes 
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (1) 

334. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

335. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

336. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle İlçe Millî 
Eğitim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddia
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1) 
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337. — istanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Alkyürek'in yeni vergi kanunu 
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1063) (1) 

338. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP mensubu iki partilinin otel mas
raflarının İzmir Büyükşehir Belediyesince ödendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1169) (1) 

339. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli İl Başkanının İzmir Bü
yükşehir Belediye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1170) (1) 

340. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masura bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

341. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın* Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

342. — Erzurum Milletvekili A'bdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

343. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

344. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

345. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

346. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

347. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fü'at'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

348. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/983) 

349. — Erzurum Milletvekili Abdullah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/984) 

350. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı illerin bayındırlık il müdürleri / 

hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1) 
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351. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alınan il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1172) (1) 

.352.-— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlık tarafından görevinden 
alınan Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (1) 

353. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlık il müdürlerinin devlet 
ihalelerinden PKK'ya pay ödedikleri iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1174) (1) 

354. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

355. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

356. — Antailya Milletvekili Faik" Altun'un* döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1175) (1) 

357. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

358. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

359. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
dış borçlarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (1) 

360. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Genel İş (2) Kooperatifinin ısı 
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOOP'un kooperatifi zarara uğrattığı iddialarım: 
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1) 

361. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-KOOP'ta kereste alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/1179) (1) 

362. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ASKİ tarafından satın alınan 
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180)' (1) 

363. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı 
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1) 
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364. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, Ankara Büyükşchir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1182) (1) 

. 365. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-AŞ Genel Müdürü hak
kında yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1183) (1) 

366. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
eski başkanı tarafından danışman olarak atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1184) (1) 

367. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
nin dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (1) 

368. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lıların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

369. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanlık ile YOL - İş arasında im
zalanan Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1186) (1) 

370. — Kocaeli Milletvekili. Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine iller Bankası 
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1187) (1) 

371. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Erzincan ve bazı illerin il mü
dürlerinin görevden alınış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

372. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

373. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1189) (1) 

374. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1) 

375. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) (1) 

376. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1192) (1) 
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377. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Itiva".- §ile kıyı şeridinin özel 
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) (1) 

378.—- Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî îdareler seçimlerinden 
önce bazı belediyelere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1195) (1) 

379, — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya Karayolları Bölge Müdür
lüğünde para karşılığı personel alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1196) (1) 

380. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince 
yüksek fiyattan döviz alış - verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1197) 0) 

381< — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 

.•(6/1022). 

382/— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

383. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

384. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

385. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

386. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

387. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
. ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

388. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kullamlan enerji türlerine ilişkin • Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

389. •— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 
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390. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/1031) 

391. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyisleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 

392. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

393 < — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

394. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

395. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın,' TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) 

396. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin mağ
dur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1038) 

397. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

398. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

399. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1041) 

400. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 

401. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1198) (1) 

402. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başba'kandan sözlü soru önergesi (6/1199) (1) 

403. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında 
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1200) (1) 
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404. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'iri, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının, tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1201) (1) 

405. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1202) (1) 

406. — Bilecik Miletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı. müsteşar, 
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1203) (1) 

407;, — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

408„ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1) 

409. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, A.B.D. seyahaüna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

410. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Pa-
pandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1046) ' ' / 

411. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Deniz Nakliyat TAŞ. Ge
nel Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1264) (1) 

412. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) 

413. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, K.İ.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) 

414. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar İlçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1265) (1) 

415. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski 
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054) 

416. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kamu Bankalarının reklam harca
malarına ilişkin Başbaikandan sözlü soru önergesi (6/1266) (1) 

417. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Turban Genel Müdürlüğünde 
fazla personel istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1268) (1) 

418. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet 
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1055) 
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419. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

420. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn. kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1) 

421. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, kamu bankalarının reklam 
giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1271) (1) 

422. — Kahramanmaraş Milletvekili • Hasan Dikici'nin, Türkiye Kalkınma Banka
sı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) (1) 

423. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Devlet Bakanlarıyla yap
tığı üçlü telefon görüşmesine ve bazı kamu bankalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1274) (1) 

424. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Taksim Otelcilik A.Ş.'ne 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) (1) 

425. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TEMSAN'a ait fabrikalara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1276) (1) 

426H — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (1) 

427. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057) 

428. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) 

429. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Güneydoğu sınır bölgelerinden 
çok sayıda vatandaşın Kuzey Irak'a göç ettirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1279) (1) 

430. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) 

43T< — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, son yıllarda Olağanüstü Hal Böl
gesinde boşaltıldığı iddia edilen köylere ve buralarda yaşayan vatandaşların sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1280) (1) 

432. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1) 

433. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, özel sektörün petrole yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) (1) 

434. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 
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435. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik 
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061) 

436. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Petrol Ofisi tarafından akaryakıt 
verilen bayilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283) (1) 

437. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ekonomik tedbirler nedenliyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1284) (1) 

438. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz'ün, kamu bankaları tarafından 
özel televizyonlara verilen kredi ve reklam ücretlerine ilisjkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1285) (1) 

439. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabrikası 
Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) (1) 

'44ü. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1) 

441. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'm, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1) 

442. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1) 

443. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, E.B.K.'ntın özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) (1) 

444. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (1) 

445. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi (6/1293) (1) 

446. —• Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Teletaş'ın özelleştirildikten sonraki duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1) 

447. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 
hakediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/1295) (1) 

448. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1) 

449. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep Et-Bahk Kurumu 
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1297) (1) 

450. — Bilecik Milletvekili Mehmet" Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1) 
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451. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) 

452. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) (1) 

453. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Adapazarı Yem Fabrikası ve Diyar
bakır Et ve Balık Kurumu Kombinasının satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1302) (1) 

454. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1303) (1) 

455. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen Fatsa Et - Balık Kombi
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1) 

456. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili 
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1065) 

457. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm, askerlik görevini yerine getirirken 
ölen bir şahsa ilişkin Millî Savunma Balkanından sözlü soru önergesi (6/1306) (1) 

458. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/1307) (1) 

459. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) 

460. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik İşletmelerinde 
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1309) (1) 

461. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1) 

462. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1) 

463. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'te görevden 
alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1) 

464. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in 1993 - 1994 
yılı denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1318) (1) 

465. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Torpilli Genel Müdür Dev Tesisi Batırdı» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1320) (î) 

466. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikasının 
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (1) 
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467. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Başkanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1) 

468. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1323) (1) 

469. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gay-
rimenikullerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (1) 

470. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, destekleme alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1) 

471. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve Koordinasyon 
Kurulunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1330) (1) 

472. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman 
ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1) 

473. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 

474. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Er Öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) (1) 

475. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1) 

476. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme 
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1336) (1) 

477. — Manüsa Milletvekili Faruk Saydarri'ın, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1338) (1) • • ' j 

478. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) 

479. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 

480. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne ikinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1072) 

481. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir 
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
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482. — Bolu' Milletvekili Abbas İnceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı 
ile yer alan haiberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1340) (1) 

483. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, kamu banka ve fonlarınca açı
lan kedilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1) 

484. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, kamu bankaları tarafından özel 
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1) 

485. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General' 
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1) 

486. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye 
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092) 

487. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yalısı'na ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093) 

488. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.İ.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094) 

489. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095) 

490. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

491. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097)' 

492. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098) 

493. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomik kriz nedeniyle işten 
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

494. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100) 

495. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1) 

496. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya
pılan bir ithalata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1) 

497. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (1) 
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498. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1) 

499. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara
fından açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1356) (1) 

500. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürünün yap
tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1) 

501. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Kuşadası Müdürünün 
görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1358) (1) 

502. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürüne ilişkin 
başbakandan sözlü soru önergesi (6/1359) (1) 

503. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısı 
ile Daire Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1362) (1) 

504. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın Malî durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363) (1) 

505. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'da çalışan tüm personele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1364) (1) 

506. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emeldi olan Türk vatan* 
daşlarmm maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1101) 

507. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ - Kur çiftçi sigortalılarının ceza ve 
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru. önergesi (6/1102) 

508. — istanbul Milletvekili. Halit Dumankaya'nın, basın kuruluşlarına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1370) (1) 

509. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (1) 

510. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alman 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 

511. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1372) (1) 

512. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, günlük bir gazetede yayınlanan 
«îskendemn'da soygun» başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1104) 

513. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105) 
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514.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1) 

515. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tarım ürünleri taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1) 

516. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (1) 

517. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin bazı vaatlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1379) (1) 

518. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Habur Kapısının açılarak 
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulundurabilme imkânı sağlanacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1380) (1) 

519. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban 
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 

520. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DLH'ye ait bir gayrimenkulun 
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1396)(l) 

521. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108) 

522. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir - Çelik Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) (1) 

523. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, terörle mücadelede şehit olan
ların yakınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) 

524. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Kankası Başkanı hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (1) 

525. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1111) 

526. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PKK mensubu bazı kişilerin 
başbakanlardan hediye silah aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1401) (1) 

527. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve.ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) 

528. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz 
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 
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529. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 

530. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bir danışmanının yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1402) (1) 

531. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

532. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay 
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

533. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, THB'nın yurt dışından bono 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1403) (1) 

534. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarınca ithalat için 
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1117) 

535. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) 

536. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

537. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi* 
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

538. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1) 

539. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, basımda «Kraliçenin büyük 
oyunu» başlığı ile yeralan habere ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/1405) (!) 

540. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği 
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121) 

541. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi 
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) 

542. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123) 

543. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1406) (1) 

544. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.H.Y.'na ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1407) (1) 

545. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.K.B.'sınca Denge Ltd. Şir
ketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1408) (1) 
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546. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının 
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124) 

547. —r Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

548. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan 
Hazine arazilerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

549. —; Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 

550. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivanın, yerel basına malî destek yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128) 

551. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara (karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İsikân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

552. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
«Kararname Skandali» başlıklı habere ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi 
(6/1409) (1) 

553. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1132) 

554. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1133) 

555. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici 
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134) 

556. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.Ki'nın emeklilik işlemlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) 

557. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bir milletvekiline ait firmanın aldığı iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) (1) 

558. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ziraat Bankasının usulsüz iş
lemler nedeniyle zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1412) (1) 

559. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölü'nün, korunmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1415) (1) 

560. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136) 

561. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137) 
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562; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TRT'nin ENG VİDEO HOUSE 
Firması ile bir anlaşma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1416) (1) 

563. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/İl39) 

564. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, basında «Çiller'den Davacı
sına Sus Payı» başlığı ile yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1418) (1) 

565. —. İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

566. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkam hakkında ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1141) 

567. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un Eximbank tarafından verilen döviz 
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

568. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in teşvik kredilerinden yeterince 
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü'soru önergesi (6/1144) 

569. •— Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bakanlıklarca belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) (1) 

570. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'un kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1420) (1) 

571. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanının istifasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1) 

572. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, THY'nın «Uçak Pazarlama Şirketi» 
haline geldiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) (1) 

573. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuş-
rulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

574. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sayı
sına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1148) 

575. .— Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) „ " 

576. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

577. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin 
Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1151) 
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578. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152) 

579. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, Trabzon Çimento Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1425) (1) 

580. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Ekin
ciler Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1154) 

581. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) 

582. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Kırklareli 11 Bayındırlık Müdür
lüğü ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi 
(6/1426) (1) 

583. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, meslekî eğitim liseleri mezunlarının dip
lomalarına ilişkin Millî Eğitim 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (1) 

584. .— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11.56) 

585. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nca DC - 9 uçaklarının dü
şük fiyattan satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1431) (1) 

586. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Karaburun ve çevre köylerde 
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişirin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1206) 

587. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki gönül
lü köy korucularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (1) 

588. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Turban Genel Müdürü 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1) 

589. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1435) (1) 

590. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygula
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) 

591. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) 

592. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararlan ile ne kadar ve 
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

593. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 
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594. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lere Hazineden yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1436) (1) 

595.,— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Orhaniye Kö
yünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (1) 

596i — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

597. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı ve
rilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1438) (1) 

598. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

599. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213) 

600. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkanı hakkında
ki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1440) (1) 

601.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, linyit ve l kok kömürü fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215) 

602. — İzmir, Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216) 

603. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1217) 

604. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/12.18) 

605. — îzmir MiUetveldli Cengiz Bulut'un, inşaat halindeki bazı enerji tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1219) 

606. -T-, izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1220) 

607. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen 
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221) 

608. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1222) 

609. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) 

610. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 
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611. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) 

612. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) 

613. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) 

614. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228) 

615. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229) 

616. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230) 

617. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) 

618. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1232) 

619. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1.233) 

620. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege;Serbest Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) ' 

621. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir ilinde yeterli tarım yapılmadığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235) 

622. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

623. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, izmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan 
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) 

624. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238) 

625. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1.239) 

626. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

627. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır işletme
leri, Murgul işletme Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1456) (1) 
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628. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 

629. —. Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1458) (1) 

630.'— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, istanbul Büyükşehir Beledi
yesi tarafından yurt dışından getirilen otobüslere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1459) (1) 

631. r— istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, yolsuzluk olaylarına adı karışan 
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1460) (1) 

632. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, T.II.Y. tarafından doğıtılan pas 
biletlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1461) (1) 

633. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Eximbank tarafından verilen ihra
cat kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) (1) 

634. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, AGİK tarafından Erzurum'a 
bir heyet gönderileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1463) (1) 

635. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Sheraton Oteline iliş
kin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

636. --- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara Üniversitesi Has
tanesinde tesettürlü hanımların refaketçi olarak alınmadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü sora önergesi (6/1464) (1) 

637.—- istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gençlere ve ev hanımlarına 
verilen kredilere iligkin-Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1465) (1) 

638. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/1244) 

639. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ekonomik kriz insanımızı hapçı yaptı. 5 milyon kişi ilaç bağımlısı» başlıklı habere 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) 

640. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1247) 

641. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, haftalık bir dergide yayınlanan «Si
gortada Vergi Oyunu» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi 
(6/1467) (1) 
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642. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248) 

643. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1249) 

644. — (İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/Î250) 

645. — Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Kars'ın Kağızman İlçesinde boşaltıldığı 
iddia edilen bazı köylere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1506) (1) 

646. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Murgul Bakır İşletmeleri Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) (1) 

647. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcaîı'nın, otobüs ve minibüslerde emniyet 
kemeri zorunluluğu getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1470) (1) 

648. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, E-5 Ankara - Adana asfaltı ile 
Konya yolu kavşağından Kulu İlçesine kadar olan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) 

649. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bakanlığın özelleştirme kapsamı
na alman kuruluşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1471) (1) 

650. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252) 

651'< — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç 
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1253) 

652. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Havadaki her 
helikopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sanılmamah» şeklinde demecine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 

653. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, THY'nin Erzurum seferlerinin 
azaltılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) (1) 

654. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, KİT'lere alınan personel sayısına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1472) (1) 

655;, — Konya Milletvekili Abit Kıvrak'ın, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan 
sözlü SORI önergesi (6/1473) (1) 
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656. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255) 

657H — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1474) (1) 

658. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Avrupa'da çalışan işçilerin 
Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1475) (1) 

659. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, yabancı basında yer alan 
bir demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1476) (1) 

66Ö.I — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

661'. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğtu'nun, Avrupa Birliği ile yapılacak 
Gümrük Birliği Anntlaşmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1494) (1) 

662. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Küçükleri Muzır Neşriyattan 
Koruma Kuruluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1495) (1) 

663- — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal SSK Hastanesinde ya
pılan ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1496) (1) 

664, — Kırşehir' Milletvekili Coşkun Gökalp'in, özelleştirilen kuruluşlardan elde 
edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1477) (1) 

665. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TlKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) 

666.— İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'm, İzzet Baysal Üniversitesinde pro
fesörlüğe yükseltilen bir öğretim görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1497) (1) 

667. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1259) 

668.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1260) 

669. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

670. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik 
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1262) 
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671'„ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN'm yaptığı ihalelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1498) (1) 

672. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1263) 

673. —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Samsun Havalimanı ile Sincan 
Tüneli ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önnergesi (6/1499) (1) 

674,,—• Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nın İstanbul New-York 
seferlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1500) (1) 

675. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, üniversitelerin Arapça öğret
menliği bölümlerinden mezun olan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1501) (1) 

676;, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Doğan Danışmanlık Ticaret ve Pa
zarlama A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1507) (1) 

677. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Desen Deri Sanayi İhracat İthalat 
ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1508) (1) 

678. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Yeşil Vaha İnşaat Turizm Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1509) (1) 

679. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Met Beynelmilel Nakliyat ve Ti
caret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1510) (1) 

680. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ek - Su Prefabrike Beton Sanayi 
ve Ticaret İşletmeleri Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/151.1) (1) 

681. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kurun, Birleşik Mühendislik Mimarlık Tu
rizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1512) (1) 

682. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Akın İnşaat Sanayi ve Ticaret Li
mited Şirketi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1513) (1) 

683. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un ADB İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'ne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1514) (1) 

684. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Tarman Gıda Sanayi ve Ticaret 
A.Ş,'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1515) (1) 

685. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Midaş Madencilik İnşaat Taahhüt 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1516) (1) 

686. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Tek Hortum İmalat Sanayi ve Ti
caret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1517) (1) 

687. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kardeş Karadeniz Bölgesi Ziraî 
Ürünleri Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) (1) 

688. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kare Fleks Yer Döşemeleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1519) (1) 
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689. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1381) 

690. —. Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, vergi borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

691. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1383) 

692. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Azerbaycan'daki Türk Büyükelçili
ği Eğitim Ataşeliğinde görevli öğretmenlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1384) 

693. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1385) 

694. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, eşinin yabancı diplomatlarla resmî 
Olmayan bir görüşme yaptığı iddiasına ilişkin Baş'ba'kandan sözlü soru önergesi 
(6/1520) (1) 

695. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Yaysat Dağıtım A.Ş. ve Birleşik 
Basın - Yayın Dağıtım A.Ş.'lerine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1521) (l) 

696. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, malzeme ve vagon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1386) 

697. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387) 

698. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1388) 

699. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücretin vergi dışı bıraktlıp 
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389) 

700. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın; Devlet Personel Rejimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1390) 

701. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, ferdî spora ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1391) • 

702. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tersane kapatıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

703. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, Sivas'a Şeker Fabrikası yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1393) 

704. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1394) 
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705. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1395) 

706. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un hava kirliliği sorununa 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesli (6/1441) 

707. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ve Istı-
ranca ormanlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) 

708. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 

709. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, igeçici görevlendirilen uzman hekim
lere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 

710. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alamna 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 

711. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1446) 

712.— Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, kayıp olduğu ileri sürülen bazı 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1447) 

713. — Malatya Mülletvekili Mustafa Yılmaz'ın, MGK Toplumla İlişkiler Başkan
lığında görev alan subaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1448) 

714. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Alevi köylerine cami yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449) 

715. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, özel bir dershane tarafından da
ğıtılan takvime ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450) 

716. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Turban çalışanlarının zam farklarının 
ödenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesli (6/1451) 

717. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Ovası Projesi'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1452) 

718. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, Çeçeriistan'a yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

719. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

720. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın dokumacılık sektörünün sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1455) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 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) 

2d — 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) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

4. — 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) 

5. — 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) 

6. — 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) 

X 7. — 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 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Moddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — 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) 

10. — 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) 

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

12. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) ' . 

X 13. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemr 
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski 'Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı-: 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

14. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 15. — 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) 

16. — 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 ilişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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17. — 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 18. — 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) 

19. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Getvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plân ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 20. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakam Ekrem Pakdemirli ye Ahmet Kurtcetoo Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt Özal Ha'klarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı :779) (Dağıtma tarihi : 1,3.1995) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

23'| — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2,1992) 

25. — Doğu Anadolu Projesi. Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. -—•' il idaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi.: 7,12.1993) 
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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 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 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^/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 

30. — 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ye 4046 Sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 763) (Dağıtma tarihi: 24.1.1995) 

X 31. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişlerli ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) . 

32. —- Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.2.1995 Tarihli ve 
4073 Sayılı Kamun ile Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/834, 3/1757) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi: 14.3.1995) 

33. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik 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) 

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

X 35.— 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) 

36. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

37. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan'ın 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 

— 55 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (2/1099) (S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 38. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'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) 

39. — 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) 

40. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Mad'delerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ye Bütçe komisyonları 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 Tasaosı ve Dışişleri Ko
misyonu 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 İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Blkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

43v— 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 Teşlkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3*1993) 
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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 BMenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

46. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci 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 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) 

48. — 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) 

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

15J) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X 50. — 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) 

51, — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Veırilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26,1.1993) 

X 52. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S, Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 nci 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) 

54. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta« 
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 
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55. — 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) 

56. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5,1992) 

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

58. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

59. _ Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
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) 

60. — 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) 

61. — 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 Teiklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90). (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

62. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 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) • , ' 

63. — 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, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (& Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 
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64. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961. Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri 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) 

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

66. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21,9.1992) 

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

68. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

69. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

70. — 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) 

71. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

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

73i — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula-
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rai Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

74. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

75| — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Mallı Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

76. —- 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) 

77̂  — 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) 

78. — 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) 

79,, —- Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11,1992) 

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

81, — 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) 

82.—Elazığ Mliılletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) • 

• / . • 
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83. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğhı İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

84. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

85. — 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 : 7.12.1.992) 

86. — 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 işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

87. — 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) 

88. — 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) 

89. — 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) 

90. — 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) 

91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay 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) 

92. — 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) 
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93. — 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) 

94. — 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) 

95. — 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) 

96. — 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) 

97. — Aydın Milletvekili Nahif Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

98. — 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) 

99. — 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) 

100. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

101. — Yozgat Milletvekili Mahmut Örhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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102. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

103: — 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) 

104. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6A1993) 

105. — 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) 

106. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

107. —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) 

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

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

110. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

111. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

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

113. — Adana. Milletvekili A. Yalçın üğütcan'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 
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ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma.tarihi : 
22.9.1993) 

114. — 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 : 9.1 JL1993) 

115. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) " 

116. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü 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) 

117. — 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) 

118j — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Halkkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

119. — 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) 

120. — 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) i 

121. — 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 122. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

123. — 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 
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Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

124. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 
X 125. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

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

127. — 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) 

128. — Şırnak Milletvekilli 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) 

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

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

131. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

132. —• 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) 
133. — 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) 
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134. — 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) 

135j •— icra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

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

137. — 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) --W.-KW] 

138. — 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) 

139. — 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) 

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

141. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye işletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

142. — 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) 

143ü— Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

144. — Silahlı Kuvvetler ihtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İç1! Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları {t/653, 1/2) (S. Sayısı: 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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145. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayış: : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

146. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

147. — Cırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'm Yasama Doku-
. nulmazlıkİarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi vp Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

149. — 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) 

150. — 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) 

151j, — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

152. — 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 153. — 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) 

154. —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) 

155. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 
X 156. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 

Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
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İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38, inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

157. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı. : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

158. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

159. — 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) -

160.'— 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) 

•161. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

162. — 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 : 
3.6.1997) 

163. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Efgüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi': 3.6.1994) 
X 164. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) ' 

165. — 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) 

166. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 67İ) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 
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167. — 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) 

168. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

169. —Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 
X 170. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda

ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

171. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

172. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun iki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

173. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) ' 

174. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Haklcında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 175. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-
de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi ; 19.10.1994) 

X 176. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

177. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
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X 178. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

179. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

v İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı ; 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 180. — Türkiye Cumhuriyeti il o Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (İ/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 183. —. Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun .Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 184. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 185. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 'Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve BüHçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 186. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 
X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.1 L1994) 
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X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

190. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanım Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 191. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

192. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 
X 194. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli

ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 195. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kızgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Amlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

196. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 

X197. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 
X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 199. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
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İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737)-(S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

200. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin.'Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

201. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

202. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1,1995) 

203. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 204. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarıst ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 206. - - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 207 — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı : 767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
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X 208. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1 /699) (S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

•209 — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/772) (S. Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi :10.2.1995) 

210. — Bingöl" Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı: 773) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

211. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

212 İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) 

213. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

214. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

X 215. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

216 —• Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 

X 217. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 
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218. -r~ Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 7 .Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal'-İşler ve Plan ve Bütçe 'komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

219. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

220. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. G. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 221.— Türkiye Cumhuriyeti ile Litvahya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı••: 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 224. -— Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Rapora (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3,1995) 

225. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kânun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

226. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 
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227. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

228. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları'(1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

229. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/714) <S. Sayısı; 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

230. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

231. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre-Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

232. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve 
Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 28.2.1995 Tarihli ve 4080 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/835, 3/1759) (S. Sayısı : 802) (Dağıtma tarihi : 21.3.1995) 

X 233. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi : 24.3.1995) 

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 813) 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) 

T.C. • 
Başbakanlık 14.3.1995 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü A 

Sayı: B.02.0.KKG/101-803/1133 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLEr MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurul'nca 7.12.1994 
tarihinde kararlaştırılan "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Vergi sistemlerinin, izlenen ekonomik politikaları kavrayan ve sosyal olaylara cevap veren bir 
yapıda olması gerekir. Bunu sağlamak için vergi sistemimizin zaman içinde gözden geçirilmesi ve 
bazı düzenlemelere gidilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu çerçevede hazırlanan Tasarı ile vergi sistemimiz gözden geçirilerek, günümüzün ekonomik 
şartlarına paralel düzenlemelere gidilmekte, sosyal amaçlı problemlerin çözümü sağlanmakta ve 
vergi sistemimizdeki uygulamadan doğan bazı sorunlar çözümlenmektedir. 

Her Türk vatandaşına tek bir hesap numarası verilmesi uygulamasının yanısıra Tasarı ile eko
nomik olayların etkin bir şekilde kavranılmasını sağlamak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları
nın gerçek ve tüzel kişilerle olan ilişkileri sırasında, tek hesap numarasının tüzel kişilere de kullan
dırılması sağlanmaktadır. Böylece, belge düzeninin disipline edilerek vergiyi doğuran işlemlerin de 
zamanında tespiti yönünde adım atılmaktadır. 

Öte yandan, sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve bu şirketlerin finans
man sıkıntılarının giderilebilmesini sağlamak amacıyla, aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve işti
rak hisselerinin 1998 yılı sonuna kadar satışından doğan kazançların vergilendirilmemesi sağlan
maktadır. 

Yatırım indirimi uygulamasında binalar da indirim kapsamına alınmakta ve yatırım indirimi 
oranı ile ilgili alt ve üst limitler % 20'den % 30'a ve % 70'dcn % 100'e çıkarılmaktadır. Yatırım 
indirimi uygulamasında indirilemeyerek sonraki yıl devreden yatırım indirimi tutarının yeniden de
ğerleme oranında artırılarak uygulanması esası getirilmektedir. Bu suretle mükelleflerin indirim 
konusu yapacakları yatırım indirimi tutarının enflasyondan etkilenmemesi öngörülmektedir. 
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Ayrıca, defter tutmak suretiyle kazançları tespit edilen mükelleflere, amortismana tabi olan ik
tisadî kıymetlerinin satışından doğan kazancın tespitinde, iktisadî kıymetlerin maliyet bedelinin her 
yıl endekslenmesi esası getirilmektedir. Böylece, bu mükelleflerin satışını yaptıkları iktisadî kıy
metlerinin kârı, enflasyondan arındırılmak suretiyle gerçek kazancın vergilendirilmesi sağlanmak
tadır. Aynı şekilde, Güneydoğu Anadolu Projesi çerçevesinde kavak, okaliptüs ve benzeri, kesilip 
satılmak üzere dikilen ağaçların yetiştirilmesi vergi yoluyla özendirilmektedir. 

Yurt dışı inşaat ve onarma işlerinin vergilendirilmesinde bu sektörün şikâyet konusu vergi so
runları yapılan düzenleme ile ele alınmaktadır. Buna göre, yurt dışından sağlanan inşaat ve onarma 
işleri (dış müteahhitlik hizmetleri) ile ilgili kazançlar, döviz olarak Türkiye'ye getirildiğinin tevsik 
edilmesi kaydıyla kurumlar vergisinden müstesna tutulmakta, ayrıca bu kazançlardan sadece % 10 
oranında gelir yergisi tevkifatı yapılması ile yetinilmektedir. 

Diğer taraftan, fiyat serbestisinin geçerli olduğu günümüzde bu Tasarı ile devletin kâr oranı 
belirlemesini zorunlu kılan ortalama kâr haddi esası uygulaması kaldırılmaktadır. Ayrıca, buna pa
ralel asgari gayrî safî hasılat esası uygulamasından da vazgeçilmektedir. Böylece, bir yandan mü
kelleflerin şikayetlerine neden olan, diğer yandan da idarenin iş yükünü gereksiz artıran uygulama
lar sona erdirilmektedir. 

Tasarı ile yapılan bir diğer düzenlemeyle de yemek servisi olmayan işverenlerin yanında çalı
şan işçiler için işverenin civar lokantalarda veya yemek servisi veren kurumlarda personeline ye
mek verdirmek suretiyle sağladığı menfaatler de istisna kapsamına alınmaktadır. Böylece, ücretli
ler açısından çok önemli olan bir sosyal amaç gerçekleştirilmektedir. 

Diğer taraftan, götürü usule tabi olanların katma değer vergisi mükellefiyetlerinin yerine geti
rilmesinde basitlik sağlanmakta ve bu mükelleflerin belge toplamalarının, vergi yoluyla teşvik edil
mesi öngörülmektedir. Ayrıca, bazı katma değer vergisi mükelleflerine vergiye tabi işlemlerinin ol
duğu dönemlerde beyanname vermelerini temin etmek amacına yönelik düzenlemelere de gidilmek 
suretiyle, bürokratik formaliteler ortadan kaldırılmaktadır. 

Bu Tasarı ile ayrıca, bazı vergi kanunlarında teknik düzenlemelere de yer verilmektedir. Ver
gi Usul Kanununda amortismanla ilgili bazı kolaylıklar getirilmekte, özellikle Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerle bîr yandan amme alaca
ğının tahsilinin daha da etkin hale getirilmesi, diğer yandan da tahsil edilen paraların süratle hazi
neye intikali amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
BİRÎNCİ BÖLÜM 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle İlgili Değişikliklerin Gerekçesi 
Madde 1. - Bu madde ile Vergi Usul Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası yeniden düzen

lenmektedir. 
Değiştirilen bu fıkra hükmü ile Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile 

tüzel kişilere bir vergi numarası verilmesi öngörülmektedir. 
Bu düzenlemenin amacı, Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin birbirleriyle 

olan.ekonomik ilişkileri sırasında vergi numarasının kullandırılması suretiyle vergiye tabi olayla
rın tümüyle kavranmasını ve kayıt dışı ekonominin önlenmesini sağlamaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilere verilen bu vergi numarası, kişilerin 
vergileme ile ilgili her türlü işlemlerinin izlenmesinde kullanılacaktır. 
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Tüzel kişilere de bir vergi numarası verilemsi vergi istihbaratı ile ilgili bilgilerin daha sağlık
lı değerlendirilmesinde ve vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde etkin bir araç olarak kullanıla
caktır. 

Madde 2. - Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 163 üncü maddesi değiştirilmektedir. 
Maddede yapılan değişiklikle, bir vergi dairesi mıntıkasından diğer bir vergi dairesi mıntıka

sına işyerinin taşınması, işi bırakma kapsamı dışına çıkarılmıştır. 

Maddenin eski uygulamasında işyerinin vergi dairesi mıntıkası dışına çıkarılması, işi bırakma 
olarak düzenlenmiş olduğundan, mükelleflere işyeri değişikliğinin olduğu tarihte bilanço çıkarıl
ması, beyanname verilmesi, yeni defter ve belge tasdik ettirilmesi gibi gerek vergi daireleri gerek
se mükelleflere lüzumsuz bürokratik işlemler yapma zorunluluğu getirilmekteydi. 

Mükelleflere kolaylık sağlanması, yersiz formalite ve bürokrasinin ortadan kaldırılması amaç
larıyla maddede değişiklik yapılarak, bir vergi dairesi mıntıkasındaki işyerinin başka bir vergi da
iresi mıntıkasına taşınması, işi bırakma değil adres değişikliği olarak kabul edilecek, böylece tica
rî faaliyetin bırakılıp serbest meslek faaliyetine başlanılması gibi farklı defter ve belgeler kullanıl
masını gerektiren hallerin dışında mükellefler yeniden defter ve belge tasdik ettirmeyecekler, eski 
defter ve belgelerini kullanmaya devam edeceklerdir. 

Getirilen bu düzenleme ile her gerçek ve tüzel kişilere bir vergi numarası verilmesi hükmüne 
işlerlik kazandırılmış olacaktır. 

Madde 3. - Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 175 inci maddesine yeni bir fıkra eklenmek
tedir. 

Bilindiği üzere son yıllarda vergi mükellefleri muhasebe işlemlerini yoğun bir şekilde bilgisa
yar kullanarak izlemeye başlamışlardır. Bu konuda bir düzenlemenin bulunmaması, mevzuata uy
gun olmayan bilgisayar programları üretilmesine ve satılmasına neden olmaktadır. Maliye Bakan
lığı bünyesinde yaklaşık 1,5 yıldan beri faaliyette bulunan ve muhasebelerini bilgisayarla tutan iş
letmeler ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlan üreten kişi ve kuruluşlar için standartları 
belirlemek üzere kurulan komisyon çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış bulunmaktadır. 

Değişiklikle, Maliye Bakanlığına bu konularda düzenleme yapma ve uygulamayı disipline et
me yetkisi verilmektedir. 

Madde 4. - Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştiril
mektedir. 

Maddenin 4008 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şeklinde, sabit kıymet yıl içinde aktife 
girdiği tarih dikkate alınmaksızın o yıl için tam amortisman ayrılabilmekteydi. Bu durum bir taraf
tan bazı mükelleflerin yılın son aylarında kolayca paraya çevrilebilecek türden sabit kıymetleri sa
tın alıp kısa süre sonra elden çıkarmaları şeklinde suistimallere neden olmakta idi. 

Maddeye 4008 sayılı Kanunla eklenen fıkra ile getirilen kist amortisman esası, amortisman 
müessesesinin kötüye kullanımını önlemekle birlikte, bu tür kullanımlara konu olmayan sabit kıy
metleri de kapsama aldığından, sakıncalar ortaya çıkarmıştır. Özellikle, yatırım süresi oldukça uzun 
olan komple tesis yatırımlarının, aktife alındığı yılda kist amortisman uygulamasına konu teşkil et
mesi, bu işletmeler açısından ciddi sıkıntılara yol açmıştır. 

Bu hususlar dikkate alınarak kist amortisman müessesesinin yalnızca uygulamada suistimale 
konu teşkil eden ektisadî kıymetlere teşmil edilmesi amacıyla bu düzenleme yapılmıştır. 
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Yapılan bu düzenleme ile, faaliyet konulan, kısmen veya tamamen binek otomobillerinin ki
ralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanlar, bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri dı
şında kalan işletmelerine ait diğer binek otomobillerinin aktife girdiği ay kesri de dikkate alınmak 
suretiyle kist amortismana tabi tutacaklardır. 

Böylece, kist amortisman uygulamasının kapsamı sınırlandırılmış olmaktadır. Ancak, binek 
otomobillerini faaliyetleri gereği kullanan işletmeler, örneğin işletmelerin faaliyet konuları itibariy
le binek otomobilleriyle gezici hizmet sunanlar bilançolannda kayıtlı otomobilleri için kist amor
tisman ayırmayıp, tam amortisman ayırabileceklerdir. 

Madde 5. - Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin 1 numaralı bendi de
ğiştirilmektedir. 

Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinde kaçakçılık suçu; mükellef veya sorumlu tarafın
dan kasten vergi ziyama sebebiyet verilmesi olarak tanımlanmakta, kastın varlığına karine teşkil 
eden fiiller ise 1 ila 6 numaralı bentlerde sayılmaktadır. 

Bu maddenin 1 numaralı bendinde yer alan "tutulması mecburi olan defterleri tutmamak, bu 
defterlere kaydı gereken hususları kaydetmemek" şeklindeki ifadenin iyi niyetli mükelleflerin ha
ta veya elde olmayan sebeplerle işleyebilecekleri fiilleri de kapsadığı hususu dikkate alındığında, 
bu fiillerin kasıt karinesi sayılan haller arasından çıkarılmasına gerek duyulmuştur. 

Yapılan değişiklikle, vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde kanuni defterle
re kaydı gereken hesap ve işlemlerin, bu defterler yerine tamamen veya kısmen başak defter ve ka
ğıtlara kaydedilmesi veya diğer kayıt ortamlarında izlenmesi hali kaçakçılık suçu olarak belirlen
miş ve maddenin 1 numaralı bendi buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 6. - Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 1, 2, 3,4 ve 6 numa
ralı bentleri değiştirilmekte, maddeye 7 numaralı bent eklenmektedir. 

Maddenin 1 numaralı bendinde öngörülen değişiklik, fatura ve fatura yerine geçen belgeler 
için özel usulsüzlük cezası kesilmesinde esas alınan % 25 nispetinin, % 10'a indirilmesi ve bu bent
te sayılan belgelerden herbiri için bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası toplamına 
ilişkin üst sınırın belirlenmesidir. 

Aynca, fatura ve fatura yerine geçen belgelerin gerçeğe, aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti 
halinde, bu belgelere yazılması gereken meblağ ile yazılan meblağ arasındaki fark üzerinden özel 
usulsüzlük cezası kesilmesine ilişkin hükme yeniden düzenlenen 1 numaralı bentte yer verilmiştir. 

Maddenin 2 numaralı bendinde yapılan değişiklik ise perakende satış vesikaları ile Maliye Ba
kanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğine, kullanılmadığına, bu
lundurulmadığına, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğine veya gerçeğe aykırı olarak 
düzenlendiğine ilişkin tespitlere dayanılarak her bir belge nev'i için her tespit ile bir takvim yılı 
içinde kesilecek özel usulsülük cezası toplamlarına üst sınırların getirilmesidir. 

Maddenin 3 numaralı bendi de, değişiklikten önceki bent hükmünden, belge almayanlara ke
silecek özel usulsüzlük cezasının ödeme süresi ile bu cezanın indirimli ve katlamalı olarak uygula
nacağı süreler çıkarılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Bu değişikliğe, belge almayanlara kesilecek özel usulsüzlük cezasına ilişkin ödeme süreleri
nin kısa olması nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi amacıyla gerek duyulmuştur. 

Maddenin 4 numaralı bendinin 4008 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmesi smsında ise gün
lük kasa defteri, günlük perakende satış ye hasılat defteri, serbest meslek kazanç defteri ile günü 
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gününe tutulma mecburiyeti bulunan diğer defterlerin, işyerinde bulundurulmaması özel usulsüz

lük cezası kesilmesini gerektiren fiiller arasında sayılmamıştır. Bu durum mahiyetleri itibariyle 

günlük olarak tutulması zorunlu olan bu defterlere kayıtların zamanında yapılıp yapılmadığının de

netlenmesi imkânının fiilen ortadan kaldırmış ve bent hükmünü işlemez hale getirmiştir. Bu husus 

gözönüne alınarak 4 numaralı bent hükmü de yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin 6 numaralı bendinde yapılan değişiklik ise muhasebeye yönelik bilgisayar program
larının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kurallar ve standartlara uymayanlara özel usulsüzlük 
cezası kesilmesine ilişkin hükmün eklenmesidir. 

Maddeye eklenen 7 numaralı bent hükmünde de, her gerçek kişi ile tüzel kişilere verilecek ver
gi numarasının yapılacak işlemlerde kullanılmasına ilişkin mecburiyete uymayanlara özel usulsüz
lük cezası kesilmesi öngörülmüştür. 

Madde 7. - Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine birinci fıkradan sonra 
gelmek üzere bir fıkra eklenmektedir. 

Eklenen bu fıkrada, kaçakçılık suçu işleyenler hakkında hükmolunan hapis cezasının, para ce
zasına çevrilmesi halinde, para cezasının hesaplanma şekline açıklık ve ölçü getirilmekte, ayrıca 
para cezasının ertelenemeyeceği hükme bağlanmaktadır. 

Bu hüküm uyarınca para cezası tutarı; hapis cezasının her bir günü için sanayi sektöründe ça
lışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgari ücretin bir aylık brüt tutarının ya
rısı esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile İlgili 

Değişikliklerin Gerekçesi 
Madde 8. - Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesiyle, tüzel kişi

lerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mü
kellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri, tüzel ki
şiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri ile yabancı şahıs ve kurum
ların Türkiye'deki temsilcileri tarafından yerine getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu ödevleri 
yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen ve
ya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin var
lıklarından alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu hükümden hareketle, tüzel kişiliğin varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve 
buna bağlı alacaklann tüzel kişiliğin kanuni temsilcilerinden 6183 Sayılı Kanunun cebri takibata 
ilişkin hükümlerine göre takip ve tahsili cihetine gidilmektedir. 

Öte yandan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen fiyat farkı, kur farkı, haksız 
yere alınan ihracatta vergi iadesi, kaynak kullanımını destekleme primi gibi bazı amme alacakları
nın tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil imkânı bulunmadığında da kanuni temsilciler hakkında ta
kibata geçilmiş ancak Danıştay'ca veilen muhtelif kararlarla 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kap
samına girmeyen alacaklann takibinde mezkûr maddenin tatbik imkânı bulumadığı yönünde görüş 
birliğine varılmıştır. 

Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen bu tür alacakların takibinde genel hükümlere başvu
rulması uzun zaman alacağı gibi bu hükümlerin uygulanması idareye pratik bir fayda da sağlamı-
yacaktır. 
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Bu itibarla, amme borçlusunun mal varlığından alınamayan bu tür alacakların kanunî temsil
cilerinin, teşekkülü idare edenlerin veya yabancı şahıs veya kurum mümessillerinin mal varlığın
dan 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsilini temin etmek ve Vergi Usul Kanunu kapsamına 
giren vergi ve buna bağlı alacaklarda sorumlu olan bu şahısların diğer amme alacaklarının öden
mesinden de sorumlu olmalarını sağlamak amacıyla 6183 sayılı Kanuna mükerrer 35 inci madde 
eklenmiştir. 

Madde 9. - Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde "Çizgili çek kullanılmak 
suretiyle ödeme" özel ödeme şekilleri arasında sayılmış ve Maliye Bakanlığının uygun görmesi ha
linde ödeme sistemi olarak kullanılacağı hükme bağlanmıştır. 

Maliye Bakanlığınca muhtelif tarihlerde yayımlanan genel tebliğlerle yurdun her yerinde ver
gi borçlarının çizgili çekle ödenebileceği, çeklerde bloke şartı aranmayacağı yönünde düzenleme
ler yapılmıştır. 

Bu düzenlemeleri müteakip bazı mükelleflerce sistem kötüye kullanılarak hazırlanan çekler 
vergi dairelerinin bulunduğu yerden çok uzak mesafelerden postaya verilmek suretiyle postada ge
çen süre kadar ödemeler geciktirilmiştir. 

Anılan Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan "çekler postaya verildiği gün ödeme yapılmış 
sayılır." hükmü gereğince, bu şekilde gönderilen çeklerin postaya verildiği gün ödeme yapılmış ka
bul edilmekte ve çeklerin ibrazı anında karşılığı ödendiği takdirde kamu alacağının vade tarihi iti
bariyle karşılığının bulunup bulunmadığı yönünde bir araştırma yapılamamaktadır. 

Bu gecikmeler nedeniyle de mükelleflerden zam, ceza, faiz adı altında herhangi bir meblağ da 
talep edilememektedir. 

Sistemin kötüye kullanılarak amme alacağının hazineye intikalini geciktirmek maksadıyla ya
pılan bu ödeme yönteminden hazine kaybının önlenebilmesi amacıyla çeklerin posta yoluyla tahsil 
dairelerine gönderilmesi halinde ödeme tarihi olarak postaya verilme tarihi yerine tahsil dairesi ka
yıtlarına intikal tarihi esas alınmaktadır. 

Bu maddede yapılan bir diğer değişiklik ise, münakale suretiyle yapılan ödemelerde ödeme ta
rihinin paranın tahsil dairesi hesabına geçtiği gün olarak kabul edileceği yönündedir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 41 nci maddesine göre 
Maliye Bakanlığı uygun gördüğü takdirde ödemenin, mükellef hesabından aynı bankadaki ilgili 
vergi dairesi veya Merkez Bankası hesabına münakale suretiyle yapılmasını sağlamaya yetkili kı
lınmıştır. 

Bu ödeme sisteminin uygulamaya geçirilebilmesi için bu şekilde ödenen kamu alacaklarının 
ödeme tarihinin herhangi bir ihtilafa neden olmadan tespit edilebilmesi zorunluluğu vardır. 

Münakale emrinin bankaya ya da postaya verildiği gün ödeme yapıldığının kabul edilmesi ha
linde ise paranın vergi dairesi hesabına aktarılma süresi uzamakta, borçlunun hesabı ödemeye mü
sait olmasa dahi aktarma işlemi uzatılmak suretiyle ödeme geciktirilerek borçluya imkân yaratıl
maktadır. 

Nitekim bu husus dikkate alınarak Maliye Bakanlığı bu ödeme sistemini uygulamaya başlata-
mamıştır. 

Yapılan düzenleme sisteme işlerlik kazandırma amacına yönelik olup, münakale suretiyle öde
me yapıldığı takdirde ödeme tarihi, paranın tahsil dairesi hesabına geçtiği tarih olarak kabul edil
mektedir. 
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Madde 10. - 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci mad
desi uyarınca tecil edilen kamu alacaklarının gecikmeli olarak tahsil edilmesinin bedeli olarak te
cil faizi uygulanmaktadır. 

Gecikme zammı tatbik edilen kamu alacaklarının anılan maddeye göre tecil edilmesi halinde 
gecikme zammı tatbiki durmakta, ancak, yerine tecil süresine göre tecil faizi hesaplanmaktadır. 

Tecil şartlarının sonradan ihlali halinde, tecil baştan itibaren hükümsüz sayılarak bu süre için 
, de gecikme zammı tatbik edilmektedir. Uygulamada, gecikme zammına tabi olmayan diğer amme 
alacakları da tecil faizi alınarak tecil edilebilmektedir. Ancak bu mahiyetteki borçları tecil edilen 
bazı amme borçluları son taksiti ödemeyerek tecil şartlarını bilerek ihlal etmekte, böylece yapılan 
tecil baştan itibaren hükümsüz sayılmaktadır. Tecile konu olan borç gecikme zammına tabi olma
dığından daha önce ödenen tecil faizlerinin iadesi talep edilmekte, yargı mercilerince de bu yönde 
kararlar verilmektedir. 

Maddeye eklenen hüküm ile hakkın kötüye kullanılması mahiyetindeki bu uygulamanın önü
ne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 11. - Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca haciz varakaları, 
Devlete ait alacaklarda alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memuru sıfatıyla, illerde valiler 
ve ilçelerde de kaymakamlar tarafından tasdik edilmektedir. 

Düzenlenen haciz varakalarının sadece bu makamlarca, tasdiki, tasdik makamının da içinde 
bulunduğu iş yoğunluğu dikkate alındığında istenilen sürede gerçekleşmemekte, bu durum işlem
lerde birikime yol açarak kamu alacaklarının etkin ve süratli bir şekilde tahsiline engel teşkil et
mektedir. 

Haciz varakalarının tasdik işlemlerinin çabuklaştırılması ve zaman kaybının önlenmesi ama
cıyla haciz varakalarının tasdik yetkisinin devredilebileceği hususunda Bakanlığımızca uygulama
ya yön verilmiş olmakla birlikte Danıştayca ittihaz olunan muhtelif kararlarla mevcut madde met
ninin yetki devrine izin vermediği gerekçesiyle haciz varakalarının tasdikinin bizzat vali veya kay
makamlar tarafından yapılması gerektiği yönünde görüş birliğine varılmıştır. 

Danıştay kararlarında belirtilen gerekçeler de dikkate alınarak haciz varakalarının alacaklı am
me idaresinin mahalli en büyük memuru veya bu sıfatla yetkili kıldığı memur tarafından tasdikini 
sağlamak amacıyla düzenleme yapılmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişikliklerin Gerekçesi 

Madde 12. - Gelir Vergi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinin mevcut hükmü
ne göre, işverenlerce hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında bedava yemek verilmek sure
tiyle sağlanan menfaatler, vergiden istisna edilmektedir. Ancak, yemek servisi olmayan işverenle
rin yanında çalışan ücretlilere nakten ve ayın olarak yapılan ödemeler ile civar lokantalarda işve
renlerce yedirilen yemeklerle sağlanan menfaatler vergilelendirilmektedir. Ayrıca, tahsildar, satış 
memuru gibi yemek servisinden yararlanamayan personele yapılan yemek bedeli ödemeleri de ver
giye tabi tutulmaktadır. 

Bent hükmünde yapılan değişiklik ile işyerinde veya müştemilatında personeline yemek vere
meyen işverenlerin, civar lokantalarda veya yemek servisi veren kuruluşlarda personeline yemek 
vermek suretiyle sağladığı menfaatler de istisna kapsamına alınmaktadır. Yemek servisi olan ku-
.rumlarda, yemek servisinden yararlanamayan personel de bu kapsamda değerlendirilecektir. 
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Bu istisnanın uygulanabilmesi için, işverenin ilgili yemek verme hizmetini sağlayan kuruluş
larla anlaşma yaparak, hizmet erbabına çalışılan günler için yemek yedirmesi, ödemenin yemek 
verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması ve bir günlük yemek bedelinin de 100 000 lirayı 
aşmaması gerekmektedir. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet erbabına nak-
ten yemek bedeli ödenmesi veya bu amaçla menfaat sağlanması halinde, bu ödemeler veya sağla
nan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir. 

Madde 13. -1) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Sekizinci Bölüm (Yatırım İndirimi) ek 2 
nci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, Maliye Bakanlığı ile 
Hazine Müsteşarlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, Yatırım Teşvik Bel
gesi aranmaksızın bu fıkranın 3 numaralı bendinde yer alan miktarları aşmamak ve bu miktarların 
yarısından aşağı olmamak üzere yapılan yatırımlara yatırım indirimi uygulaması getirilmiştir. Da
ha ziyade komple ve büyük yatırımlar için gerekli olan Teşvik Belgesi uygulamasından, küçük bo
yutlu yatırımcılar muaf tutulmakta ve bürokratik işlemler azaltılarak yatırımların hızlandırılması 
hedeflenmektedir. Keza, yatırım indirimi uygulamasında elastikiyet sağlanmış olacaktır. 

2) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılacak değişiklikle binalar yatınm indirimi kap
samına alınmaktadır. 

Üçüncü fıkrasında yapılacak değişiklikle personel lojmanları inşası ve tefrişi yatırım indirimi 
uygulaması kapsamı dışında tutulmakta, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak personel loj
manları inşasına ilişkin harcamalara ise yatırım indirimi uygulanması imkânı getirilmektedir. 

Altıncı fıkrada yapılacak değişiklikle halen % 20 olan standart yatırım indirimi oranı % 30'a 
çıkarılmaktadır. Kalkınmada öncelikli yöreler ile kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem 
taşıdığı belirtilen sektörlerde yapılan yatırımlar için uygulanabilecek maksimum yatırım indirimi 
oranı ise % 70'den % 100'e yükseltilmektedir. 

Değişiklik önerisi ile yatırımların artırılması, kalkınmada öncelikli yöreler ile kalkınma planı 
ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde yapılacak yatırımların teşvik edil
mesi ve ülke genelinde istihdam ve üretim artışının sağlanması hedeflenmektedir. 

3) Ek 4 üncü maddesinin birinci paragrafına eklenen hükümle yatırım indirimi uygulamasın
da indirilemeyerek sonraki yıla devreden yatınm indirimi tutannın, Vergi Usul Kanununa göre bu 
yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak, 1.1.1995 tarihinden sonra alınan Ya
tırım Teşvik Belgelerine uygulama imkânı sağlanmıştır. Ancak bu işlem ilk üç yıl için yapılabile
cektir. 

Bu değişiklikle, yatınm harcamalarının enflasyondan kaynaklanan kaybının telafisi amaçlan
maktadır. 
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Madde 14. - Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrası değiştiril
mektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun mevcut 38 inci maddesinin son fıkrası hükmüne göre, gayrimenkul-
lerin ve menkul kıymetlerin alım satımı ile devamlı olarak uğraşanlar hariç olmak üzere, bilanço 
esasına göre defter tutan mükelleflerin gayrimenkul ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında ma
liyet bedeli, bu iktisadî kıymetlerin iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı yıllar hariç olmak üzere her 
takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oramnda artı
rılarak kazancın tespitinde dikkate alınmaktadır. 

Değişen fıkrada gayrimenkul ve iştirak hisseleri aynen muhafaza edilmekte ve amortismana 
tabi diğer iktisadî kıymetler de kapsama alınmaktadır. 

Bu fıkra hükmünden yararlanabilmek için elden çıkarılan iktisadî kıymetlerin en az iki tam yıl 
süreyle mükelleflerin işletmelerinde yer alması gerekmektedir. 

Öte yandan, aynı fıkrada işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin de gayrimen
kul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadî kıymetleri elden çıkarmaları halinde, 39 un
cu madde hükmüne göre ticarî kazancın tespitinde bu fıkra hükmüne göre maliyet bedelini artıra
bilmeleri sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin muhasebeleştirme, vergilenmeyen kazancın 
işletmede bırakılması, yeniden değerlemenin bu fıkra ile birlikte uygulanabilmesi gibi konular ile 
diğer hususlarda uygulamadan doğabilecek sorunları gidermeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmış
tır. 

Madde 15. - Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 4 numaralı bendi de
ğiştirilmektedir. 

Bent hükmünde yapılan değişiklik ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan 
vergi tevkifatı yapmak mecburiyetinde olan kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, dernek 
ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, kurumlar vergisi mükellefleri ile gerçek usulde ge
lir vergisine tabi mükelleflere karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenlerin götürü usulden yarar-
landırılmaması esası getirilmektedir. Ayrıca, bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulu
nanların da götürülükten yararlandırılmaması öngörülmektedir. 

Böylece, vergi tevkifatı yapmak mecburiyetinde olanlara inşaat ve onarma işi ve bu mükellef
lere karşı derece derece taahhüt işi dışında kalan işleri yapanlar, götürü usule tabi olmaya ilişkin 
şartlan topluca taşımaları kaydıyla götürü usulden yararlanabileceklerdir. 

Madde 16. - Bilindiği üzere, kesilip satılmak üzere yetiştirilen ağaçların Vergi Usul Kanunu
nun 283 üncü maddesi hükmü uyarınca idrakine kadar yapılan giderlerin aktifleştirilmek suretiyle 
değerlenmesi gerekmektedir. Yetiştirilmesi uzun zaman alan ağaçlara ilişkin olarak bu madde uya
rınca aktifleştirilen giderler, enflasyonun etkisi ile aşınmakta, ağacın idrak edildiği yılda, yapıldığı 
yılın değerinin çok altında bir değer ifade etmektedir. 

Eklenen fıkra ile söz konusu giderlerin her takvim yılı için belirlenen yeniden değerleme ora
nında artırılarak enflasyon nedeniyle bu giderlerde meydana gelen aşınmanın önlenmesi amaçlan
maktadır. 

Böylece, yetişmesi diğer ağaçlara göre daha kısa zaman alan kavak, okaliptüs ve benzeri, ke
silip satılmak üzere yetiştirilen ve özellikle ambalaj sanayinde kullanılan ağaçların yetiştirilmesi 
vergi yoluyla teşvik edilmektedir. Güneydoğu Anadolu projesinde de yer alan bu ağaçların yetişti
riciliğinin vergi yoluyla teşviki suretiyle, gerek ülkemizdeki ihraç ürünlerindeki ambalaj sanayinin 
talebi ve gerekse Ortadoğu Ülkelerinin bu yönlü talebinin karşılanmasına önemli bir katkı sağla
nacak, ihracatımız bu mallar bakımından da artacaktır. 

Bu uygulamadan bilanço esasına göre defter tutan mükellefler yararlanacaktır. 
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Madde 17. - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 numa
ralı bendinin parantez içi hükmü, Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinde yapılan deği
şikliğe paralel olarak değiştirilmektedir. 

Her iki maddede yapılan düzenleme ile yatırım indirimi tutan, asgarî kurumlar vergisi kapsa
mı dışına çıkartılmakta ve kurum stopaj matrahına dahil edilmektedir. 

Madde 18. - Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası ile be
şinci fıkrasının bazı bentlerinde yer alan hükümler değiştirilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmaktadır. 
10 numaralı bentte yapılan değişiklikle, başbayiler hariç olmak üzere bir iş yeri açmak sure

tiyle faaliyette bulunan ve gerçek usulde vergilendirilen millî piyango bayiliği yapanlara komisyon, 
prim ve benzeri adlar altında yapılan ödemeler de vergi tevkifatı kapsamına alınmaktadır. 

94 üncü maddede, gezici olan millî piyango bayilerine yapılan ödemelerden 10 numaralı bent, 
götürü usule tabi olan millî piyango bayilerine yapılan ödemelerden de 13 numaralı bent hükmüne 
göre vergi tevkifatı yapılmaktadır. 

10 numaralı bendin yeniden düzenlenen hükmüne göre, millî piyango bayiliği yapanların mü
kellefiyet durumları ve gezici olup olmadıklarına bakılmaksızın, bunlara komisyon, prim ve ben
zeri adlar altında yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılacaktır. Bu bent hükmüne göre tevkifa-
ta tabi tutulan götürü usule tabi bayilere yapılan ödemelerden, 13 numaralı bende göre ayrıca tev-
kifat yapılmayacaktır. Ayrıca bu bende ilave edilen diğer bir hükümle de Millî Piyango idaresinin 
tertiplediği piyangolara benzer piyango tertipleyenlerin biletlerini satanlara yapılan aynı nitelikte
ki ödemeler de vergi tevkifatı kapsamına alınmaktadır. 

11 numaralı bentte yapılan değişiklikle, bu bent hükmüne eklenen (c) alt bendi ile ziraî hizmet 
kapsamına giren hizmetler için yapılan ödemeler de vergi tevkifatı kapsamına alınmaktadır. 

Ziraî hizmetler kapsamına giren hizmetler için yapılan ödemelerden, maddenin 13 numaralı 
bendinin "diğer kişilere mal ve hizmet alımları için" yapılan ödemeler kapsamında ve 93/5148 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararına göre % 10 oranında vergi tevkifatı yapılmaktadır. Orman köylerin
de, Orman İdaresinin işlerini tanm alet ve makineleri ile yapan orman köylüleri ile tarım alet ve 
makinelerini veya ziraî işletmelerini başka kişilerin işlerinde kullandırmak suretiyle verilen hizmet
ler karşılığında, bu çiftçilere yapılan ödemeler de ziraî tevkifat kapsamına alınmaktadır. 

13 numaralı bent hükmünde yapılan değişiklikle, götürü usule tabi olan mükellefler ile esnaf 
muaflığından yararlananlar dışında kalan "diğer kimselerden yapılan" mal ve hizmet alımları için 
ödenen bedeller, vergi tevkifatınm kapsamı dışına çıkartılmaktadır. Bu bendin mevcut hükmüne 
göre, diğer kişilerden gider pusulası düzenlenmek suretiyle alınan mal ve hizmetler için ödenen be
dellerden yapılan vergi tevkifatı uygulaması bazı sorunlar yaratmış ve tevkifat kapsamına amaçla
nanın dışındaki bazı ödemeler de girmiştir. 

Ayrıca, vergi tevkifatınm gider pusulasına dayanılarak yapılan ödemelere bağlanması uygu
lanmasından vazgeçilmektedir. Yeni düzenleme ile vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar, götürü 
usule tabi olan mükellefler ile esnaf muaflığından yararlananlara yaptıkları ödemeler üzerinden, 
düzenledikleri belgenin niteliğine bakılmaksızın vergi tevkifatı yapmaları esası getirilmektedir. 

Maddenin beşinci fıkrasının dördüncü bendinde yapılan değişiklikle, ziraî hizmet kapsamına 
giren hizmetlerde vergi tevkifatınm farklılaştırmasına imkân verilmektedir. Ayrıca, aynı fıkranın 
beşinci bendinin Bakanlar Kuruluna yetki veren hükmünde yer alan mevcut yetkiye ilave olarak 
vergi tevkifatınm, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia gruplarına göre farklılaştırılabilmcsine 
imkân sağlanmaktadır. 
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Madde 19. - Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun vergi tevkifatının yatırılmasına ilişkin 
119 uncu maddesi değiştirilmektedir. 

Yapılan değişiklik ile Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 4 numaralı bendi uyarın
ca menkul sermaye iradı sayılan kurum kazançlarından 94 üncü maddenin 6 numaralı bendine gö
re yapılan vergi tevkifatının 3 eşit taksitte ödenmesi öngörülmektedir. Taksitlerin birincisi muhta
sar beyannamenin verilmesi süresi, diğeri de kurumlar vergisinin 2 ve 3 üncü taksit süreleri içinde 
ödenecektir. 

Kurumların ortaklarına kâr dağıtımı yapmaları halinde, dağıtılan kâr payına ilişkin vergi tev-
kifatı, taksit süreleri beklenilmeden kâr dağıtımı ile birlikte ödenecektir. 

Madde 20. - Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin 2 numa
ralı bendine, işçilerin yemek bedeline ilişkin istisna tutarının da endekslenmesine imkân sağlanma
sı için "...23/8..." ifadesi eklenmektedir. Ayrıca, maddenin 4 numaralı fıkrası değiştirilerek gelir 
vergisi tarifesinin gelir dilimlerinin 10 katına kadar artırılabilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmektedir. Bu yetki, tarifenin ilk gelir dilimi tutarının artırılması, diğer gelir dilimlerinin de ilk ge
lir diliminin katları olarak belirlenmesi şeklinde kullanılacaktır. 
' Ayrıca, maddenin mevcut halinde yer alan gelir dilimlerinin her yıl yeniden değerleme oranın
da otomatik olarak artması ise, Bakanlar Kurulunca yetki kullanılmadığı yıllarda olacaktır. 

Madde 21. - Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun hayat standardı esasını düzenleyen geçi
ci 35 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasına yeni bir bent eklenmektedir. 

Eklenen bu bent hükmü ile münhasıran 11 ve daha yukarı yaşta olan bir taşıtla nakliyecilik fa
aliyetini yapan mükellefler hakkında, yöreler itibariyle hayat standardı temel gösterge tutarının ya
rısının uygulanması esası getirilmektedir. 

Mükelleflerin birden fazla nakil aracı ile nakliyecilik yapmaları veya diğer ticarî faaliyetleri
nin olması halinde, bu hüküm söz konusu mükelleflere uygulanmayacaktır. 

Madde 22. - 1) Gelir Vergisi Kanununun 51/4 üncü maddesinde yapılan değişikliğe paralel 
olarak Gelir Vergisi Kanununa geçici 42 nci madde eklenmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 4 numaralı bendinde 1.1.1994 tarihinden geçer
li olmak üzere 3946 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, her türlü taahhüt işi yapanlar ile bu mü
kelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanların götürü usulden yararlandırılmaması öngörül
müştü. Bu hüküm uyarınca, çok küçük yerleşim yerleri ile gelişmemiş yörelerdeki mükelleflerin de 
küçük miktarlar ihtiva eden yaptıkları herhangi bir taahhüt işi nedeniyle gerçek usule geçme du
rumları ortaya çıkmıştır. Gerçek usule alınması gerekmeyen bu mükelleflerin tekrar götürü usule 
dönebilmelerine imkân sağlamak için Gelir Vergisi Kanununa bu geçici madde eklenmektedir. 

Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 51/4 üncü maddesinin bu Kanunla değiştirilmeden ön
ceki (3946 sayılı Kanunla değişik) hükmü uyarınca, 1.1.1994 tarihinden itibaren gerçek usule alı
nan mükelleflerden, inşaat ve onarma işini vergi tevkifatı yapmak zorunda olan kişi ve kurumlara 
karşı yapanlar ile inşaat ve onarma işi yapan müteahhitlere karşı taahhütte bulunanlar dışında ka
lan mükellefler, yeniden götürü usul kapsamına alınmaktadır. Bu mükellefler, gelir ve kurumlar 
vergisine tabi mükelleflere inşaat, onarma ve ulaştırma müteahhitlerine karşı derece derece taahhü
de bulunanlar dışında kalanlardır. Bu mükelleflere, bir defaya mahsus olmak üzere 1995 yılına ait 
götürü vergilerini bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar bağlı oldukları 
vergi dairelerine müracaat ederek tarh ve tahakkuk ettirmeleri ve aynı tarihe kadar yine yazılı ola
rak müracaat ederek 1.1.1995 tarihinden itibaren götürü usulü tercih ettiklerini bildirmeleri kaydıy
la, götürü usulden yararlanmalarına imkân tanınmaktadır. Bu mükellefler, adlarına tahakkuk ettiri-
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len bu vergiyi götürü usule tabi olan mükelleflerin taksit süreleri içinde üç eşit taksitte ödeyecek
lerdir. 

Ayrıca, götürü usul kapsamına alınan mükellefler 1994 yılına ait gerçek usule göre tespit et
tikleri kazançlarını genel esaslara göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan, ederek ödemele
ri gerekmektedir. Diğer taraftan, bu mükelleflerin götürü usule alındıkları 1.1.1995'den bu Kanu
nun yayımlandığı tarihe kadar tevkif ettikleri vergiler ile düzenledikleri belgelerde gösterilen kat
ma değer vergilerini de genel esaslara göre beyan ederek ödeyeceklerdir. 

2) Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 43 üncü madde ile de yatırım indirimine ilişkin ya
pılan düzenlemeler konusunda uygulamada doğabilecek tereddütlere açıklık getirilmektedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişikliklerin Gerekçesi 

Madde 23. - Yapılan değişiklikle yatırım indirimi % 20 kurumlar vergisi kapsamından çıka
rılmaktadır. Böylece mükelleflerin yatırım kararlarının bu verginin etkisinden kurtarılması amaç
lanmaktadır. 

Madde 24. - Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 23, 24, 25 ve 26 ncı maddeler 
eklenmektedir. 

1. a) Tam mükellef kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerinde daha etkin bir şe-
~ kilde kullanılmasına imkân sağlamak amacıyla bu kurumların aktifinde yer alan iştirak hisselerinin 

ve gayrimenkullerinin satışından doğan kazançların sermayeye ilave edilmesi şartıyla kurumlar 
vergisinden istisna edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca bu kazançların Kurumlar Vergisi Kanununun 
25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre % 20 kurumlar vergisine tabi tutulmaması da maddede 
açıklıkla belirtilmiştir. Öte yandan gayrimenkullerin teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak 
bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir sermaye şirketine ayni sermaye ola
rak konulmasından'doğan kazançların, Gelir-Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkra
sının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre tevkifata tabi tutulmaması sağlanmaktadır. Bu tev-
kifat, bu bent kapsamında yer alan diğer vergiden istisna kazançlar için % 10 oranında uygulana
caktır. 

Vadeli satış halinde satışı takip eden iki yıl içinde maddî sermayeye dönüştürülen kazanç tu
tan istisnadan yararlandırılacaktır. 

Gayrimenkul ve menkul ticaretiyle uğraşan kurumların bu istisnadan yararlandırılmaması ön
görülmektedir. 

Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer almayan iştirak hisseleri veya gayrimenkullerinin 
satışından doğan kazançlar için istisna uygulanmayacaktır. 

Kooperatifler ise bu istisnadan, gayrimenkul ve iştirak hissesi satışından elde ettikleri kazancı 
kuruluş amaçlarına harcamaları şartıyla yararlanabilecektir. 

Öte yandan, yüksek teknolojiye sahip yabancı kuruluşlarla Türkiye'de ortak kurulacak olan 
üretim tesislerinin uluslararası piyasada rekabet gücü nedeniyle ihracat potansiyelinin yüksek ola
cağı şüphesizdir. Bu şekilde yapılacak yatırımlar öncesinde yabancı sermaye girişi ve daha sonra 
ihracat imkânları ile ülkemize önemli ölçüde döviz girişi sağlanmış olacaktır. 

Bu amaçla, tam mükellefiyete tabi kurumların üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayri
menkullerinin tamamının veya bir kısmının, yeni kurulacak olan yabancı sermayeli ve tam mükel
lefiyete tabi anonim şirketlere ayni sermaye olarak konulması halinde, bu ayni sermaye tahsisinden 
doğan kazançlar vergilendirilmeyecektir. 
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Bu istisnadan yararlanan kurumların gayrimenkul veya iştirak hisselerinin satışından doğan 
söz konusu kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrası hük
mü uygulanmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu madde kapsamında yapılacak tescil işlemleri 
tapu ve kadastro harcından istisna edilecektir. 

b) Bu madde ile kurumlar vergisinden müstesna tutulan rüçhan hakkrkuponlannın satışından 
elde edilen kazançlar ile anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çı
kardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkanlmasından sağlanan kazançlar 
ve 1 Ocak 1986 tarihinden evvel ihraç kanunlarına veya Devletin, kanunların verdiği yetkiye daya
nılarak akdettiği mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş 
olan menkul kıymetlerin temettü faiz ve ikramiyeleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci mad
desinin ildnci fıkrasında yer alan % 20 kurumlar vergisine tabi tutulmaması öngörülmektedir. Ay
rıca anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senet
lerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar Gelir Vergisi Kanu
nunun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre tevkifata tabi tutulmayacaktır. 
Rüçhan hakkı kupon satışından elde edilen kazançlar ile 1.1.1986 tarihinden önce ihraç edilmiş 
olan Devlet tahvili ve Hazine Bonoları faizleri üzerinden ise Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin söz konusu 6/b bendine göre % 10 gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

2. Yapılan bir başka düzenleme ile yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinden sağlanan kazançların 
kurumlar vergisinden müstesna tutulması öngörülmektedir. Böylece müteahhitlerimizin uluslarara
sı ihalelerde, diğer yabancı ülkelerin müteahhitleri karşısında rekabet gücünün artırılması amaçlan
mıştır. 

Vergiden müstesna tutulan bu kazançlar, % 20 oranlı kurumlar vergisine de tabi tutulmayacak
tır. Vergiden müstesna bu kazançlar üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre % 10 vergi tevkifatı yapılacaktır. 

3. Yapılan değişiklik ile yatırım indirimi asgarî kurumlar vergisi kapsamından çıkarılmakta
dır. Geçici 25 inci madde ile de değişen söz konusu hükmün, mükelleflerin 1995 yılı hesap döne
minden itibaren elde edecekleri kazançlarına uygulanması sağlanmaktadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Katma Değer Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklerin Gerekçeleri 

Madde 25. - 3065 sayılı Kanunda, götürü usule tabi mükelleflerin katma değer vergisi, alış ve 
giderleri ile bunlara ait katma değer vergisi arasındaki ilişkinin beyan edilmesi yolu ile belirleni
yordu. Özellikle farklı vergi oranına tabi işlemleri bulunan mükelleflerde bu hesabın çok zor olma
sı ayrıca bu tür; hesaplama, kayıt ve beyanname verme zorunluluğunun, götürü vergilendirmenin 
amacına uymaması nedeniyle, götürü vergilendirme tümüyle gelir vergisine paralel ve basit bir 
usule kavuşturulmuştur. 

Buna göre, gelir vergisinde götürü usule tabi olan mükellefler katma değer vergisinde de gö
türü usule göre vergilendirilecek, vergi matrahları da safi gelir vergisi matrahı olacaktır. İşlemleri 
hangi vergi oranına tabi olursa olsun, götürü mükelleflerin katma değer vergisi, bu şekilde belirle
nen matraha bu Kanunun 28'inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca be
lirlenen Genel Vergi Oranının % 20 eksiği uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 813) 



- 1 4 - ' 

Ancak götürü mükelleflerin belge toplamalarını özendirmek amacıyla, vergilendirme döne
minden bir önceki takvim yılındaki alış ve giderleri dolayısıyla yüklendikleri verginin belirli sınır
lar içinde indirilmesine de imkân tanınmıştır. Bu şekilde yüklenilen vergilerin en çok 1/3'ü indiri
lebilecek, indirimden sonra ödenecek tutar, götürü gelir vergisi matrahları üzerinden hesaplanacak 
katma değer vergisi tutarının yarısından az olamayacaktır. 

Madde 26. - Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan ku
rum ve kuruluşlar çoğunlukla kamusal karakter taşıyan ve aslî amacı iktisadî olmayan organizas
yonlardır. Bunların ticarî, ziraî, meslekî nitelikteki faaliyetleri istisnalar kapsamına girmemesi ha
linde Kanunun 1/3-g maddesi gereğince katma değer vergisine tabidir. 

Ancak, madde kapsamına giren mükelleflerden bir kısmı (örneğin, sosyal dayanışma ve yar
dımlaşma vakıfları) yılda bir veya iki kez vergiye tabi işlem yapmalarına rağmen her vergilendir
me dönemi için boş da olsa beyanname vermek zorunda kalmakta, beyanname vermeyen mükel
lefler ise cezalı işlemlerle karşılaşmaktadırlar. Bu durum, yılın belirli dönemlerinde işlemleri bulu
nan mükellefler ile özellikle iktisadî amaç taşımayan bazı kamu kuruluşlan tarafından uygulama 
sorunları yaratmaktadır. 

Yapılan düzenleme ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinde sayılan kamusal 
karakterli kurum ve kuruluşlarla sınırlı olarak sadece vergiye tabi faaliyetlerinin bulunduğu dönem
ler için beyanname verdirme veya beyanı işlemle ilgili herhangi bir belgeye dayandırma ve bu mü
kelleflere ait Verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirleme konu
sunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Madde 27. - Götürü mükelleflerin vergilendirilmesi ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Ka
nununun 38 inci maddesinde yapılan değişiklik, vergilendirme dönemi, tarh usul ve zamanı, öde
me usul ve zamanı konularında gelir vergisine paralel bir düzenleme yapılmasını gerektirmektedir. 

3065 sayılı Kanunun 46/4 üncü fıkrasına eklenen bu hüküm ile götürü katma değer vergisi mü
kelleflerinin vergilendirme dönemi cari yıla alınmış, tarhiyat ve ödeme konusunda gelir vergisi ile 
paralellik sağlanmıştır. 

Madde 28. - 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 23 üncü maddesinde, tam mü
kellefiyete tabi kurumların aktiflerinde kayıtlı kıymetlerin satışından doğan kazançlarını, sermaye
lerine eklemeleri şartıyla bu kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi hükme bağlanmış
tır. 

Kurumlar Vergisi Kanununda öngörülen sözkonusu istisna hükmüne işlerlik kazandırmak, iş
letmelerin finansman sıkıntılarını gidermek ve şirketlerin aktifinde kayıtlı kıymetlerin satışını ko
laylaştırmak amacıyla, Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 10 uncu madde ile şirketle
rin aktifinde kayıtlı kıymetlerin satışı katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

Öte yandan Kanunun, katma değer vergisinde götürü mükellefiyetle ilgili hükümleri 1.1.1996 
tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Katma değer vergisinde götürü mükellefiyetle ilgili olarak bu Kanunla değiştirilen eski hü
kümlere göre, götürü mükelleflerin bir takvim yılına ait vergisi, ertesi yıl içinde beyan edilip öden
mekte idi. Değişiklik ile tarh, tahakkuk ve ödeme gelir vergisine paralel olarak cari yıla alınmıştır. 
Böylece götürü mükelleflerin 1996 takvim yılına ait vergilerinin tarh, tahakkuk ve tahsili 1996 yı
lında yapılacaktır. Bu durumda, götürü mükelleflerin 1996 yılı içinde, hem eski hükümlere göre 
1995 takvim yılına ait vergi, hem de yeni hükümlere göre 1996 takvim yılma ait vergi ile muhatap 
tutulmaları gerekmektedir. 

Aynı yıl içinde 2 kere vergi ödenmesini önlemek bakımından, götürü mükelleflerin 1995 tak
vim yılma ait vergilerinin aranmaması uygun görülmüştür. Bu durumda götürü mükellefler, 1995 
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yılı içinde eski hükümlere göre 1994 takvim yılına ait vergilerini, 1996 yılında ise yeni hükümlere 
göre 1996 takvim yılına ait vergilerini ödeyecek, arada vergi ödenmeyen yıl kalmayacaktır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Kaldırılan Hükümlerin Gerekçesi 

Madde 29. - 1. Bu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi ile Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan götürü usule tabi olan mükelleflerin matrahlarını belirleyen 
derecelerden 4 ve 5 inci dereceler kaldırılmaktadır. 

Bu düzenlemenin amacı, götürü matrahlar arasında çok fazla açılmış olan yelpazenin daraltıl-
masıdır. Mevcut maddede götürü matrahların tespiti için asgarî ücretin yıllık tutarına uygulanan 
oran, 5 inci derece için % 15 iken, 1 inci derece için % 140'dır. 4 üncü derece için de bu oran 
% 30'dur. 4 ve 5 inci derecelere ait hükümler kaldırılmak suretiyle, götürü matrahların tespiti için 
asgarî ücretin yıllık tutarına uygulanacak oran, 3 üncü dereceye ait olan % 50 oranı olarak öngö
rülmektedir. Böylece, 4 ve 5 inci derecelerde olan mükelleflerin vergi matrahı, 3 üncü derecenin 
matrahı olacaktır. 

Bu gün için asgarî ücretin aylık tutan 4 173 750 liradır. Bu ücretin net tutarı ise 2 759 428 li
ra etmektedir. Bu ücret düzeyi, Türkiye genelindeki en düşük geliri ifade etmekte ve bu gelir üze
rinden aylık 726 487 lira gibi vergi ödenmesini gerektirmektedir. Bu gelirin yeterli olmadığı pek 
çok kesimlerce dile getirilmektedir. O halde götürü usule tabi olan bir kimsenin en düşük gelirinin 
de asgarî ücretin yarısından az olmaması gerektiği ifade edilebilir. Bu tutar aylık 2 086 875 lira et
mekte ve bir işçinin asgarî ücret üzerinden eline geçen net tutardan daha düşük bir tutara tekabül 
etmektedir. Öte yandan, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 2 086 875 liranın 1 inci derecede önce
likli, yörelerde yarısının, 2 nci derecede öncelikli yörelerde de % 40 indirimli uygulanacağı dikka
te alınır ise, bu tutar daha aşağı seviyelere inecektir. 

Maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendi ile de "Ortalama kâr haddi ve asgarî gayrisafî hâsılat esa
sı" kaldırılmaktadır. ' 

Ortalama kâr haddi imalatçılarla, perakende emtia satış işi ile iştigal eden mükelleflerin, pera
kende sattıkları malın maliyet bedeline ortalama kâr oranlarının uygulanması suretiyle kazancın 
tespitine yönelik sistemimizde yer alan oto-kontrol araçlarından bir tanesidir. Ancak, fiyat serbes
tisinin geçerli olduğu günümüzde, Devletin kâr oranı belirlemesine yapılan eleştiriler giderek yo
ğunlaşmaktadır. 

Öte yandan, bu müessese yazar kasa uygulamasına geçilmesi ve belgelerin anlaşmalı matba
alarda bastırılması karşısında, oto-kontrol müessesesi olma özelliğini de kaybetmiştir. Ayrıca, bu 
müessese mükelleflerin gerçek kazançlarını beyan etme yerine, kâr oranlarına göre kazancın ayar-
lanabilmcsine imkân veren bir olumsuz yapıya da bürünmüştür. . 

Bunun yanısıra, asgarî gayrisafî hâsılat esası, hizmet işletmelerinin giderlerine % 20 oranının 
uygulanması suretiyle işleyen bir oto-kontrol aracıdır. Bu müessese, hâsılat tespiti yapılmayan iş
letmelerde uygulanmaktadır. Ayrıca, hâsılat tespiti yapılan işletmelerde ise giderlere % 20 oranı 
uygulanması nedeniyle işletmelerin belge almama eğilimine girmelerine neden olduğundan, belge 
sistemine olumsuz etki yapmaktadır. 

Bu nedenlerle ve hayat standardı uygulaması da dikkate alınarak bu madde yürürlükten kaldı
rılmaktadır. 

2. a) Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde 3946 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 
ile yurt dışındaki inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançların kurumlar 
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vergisinden istisna edilmesine ilişkin 4 numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan 15 
inci maddenin bu bende atıfta bulunan 8 numaralı bendi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

b) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devirlerde, devralan kurumun, münfesih kurum 
ortaklarına veya sahiplerine devraldığı servet nispetinde hisse vermesini zorunlu kılan hüküm yü
rürlükten kaldırılmaktadır, 

c) Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işlerinde ve teknik hizmetlerden sağlanan ka
zançlar bu Kanunla yapılan bir başka düzenleme ile kurumlar vergisinden müstesna tutulmaktadır. 
Bu nedenle Kurumlar Vergisi Kanununun söz konusu kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen ver
gilerin, bu kazançlar üzerinden hesaplanan kurumlar ve gelir vergisi tevkifatından mahsup edilme
sini düzenleyen geçici 21 inci maddesinin 4 numaralı bendi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

3. Götürü Katma Değer Vergisi mükelleflerinin beyanname verme zorunluluğu sona erdirildi
ğinden, 3065 sayılı Kanunun bu mükelleflerin beyanname verme zorunluluğunu düzenleyen 41/3 
maddesi, yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Yürürlük 
Madde 30. - Yürürlük maddesidir. 
Yürütme 
Madde 31.-Yürütme maddesidir. • 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 27.3.1995 
Esas No: 1/838 
KararNo:117 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 14.3.1995 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkın
da Kanun Tasansı" Komisyonumuzun 21-22.3.1995 tarihinde yaptığı 40-41 inci birleşimlerinde 
Hükümeti temsilen Maliye Bakanının başkanlığında, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Tasarı ile özet olarak; 

- Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişinin yanısıra tüzel kişilere de bir ver
gi numarasının verilmesi, 

- İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesinin adres değişikliği sayılması, 
- Muhasebelerini bilgisayarlarla tutan işletmeler ile muhasebeye yönelik bilgisayar program

ları üreten kişi ve kuruluşları ve standartları belirlemeye Maliye Bakanlığının yetkili kılınması, 

- Kist amortisman uygulamasının kapsamının sınırlandırılması, 

- Kanunî defterlere kaydı gereken hesap ve işlemlerin, vergi matrahının azalması sonucunu 
doğuracak şekilde, bu defterler yerine tamamen veya kısmen başka defter ve kâğıtlara kaydedilme
si veya diğer kayıt ortamlarında izlenmesi halinin kaçakçılık suçu sayılması, 

- Özel usulsüzlük cezasına ilişkin bazı hükümlerin yeniden düzenlenmesi, 
- Kaçakçılık suçu işleyenler hakkında hükmolunan hapis cezasının, para cezasına çevrilmesi 

halinde, para cezasının hesaplanma şekline açıklık ve ölçü getirilmesi, 
- Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan te

şekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların, ka
nunî temsilcilerinden 6183 sayılı Kanunun cebri takibata ilişkin hükümlerine göre takip ve tahsili 
cihetine gidilmesi, 

- Vergi borçlarının çekle ödenmesinde, ödeme tarihi olarak, postaya verilme tarihi yerine tah
sil dairesi kayıtlarına intikal tarihinin esas alınması, münakale suretiyle yapılan ödemelerde de öde
me tarihinin paranın tahsil dairesi hesabına geçtiği gün olarak kabul edilmesi, 

- Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçe
vesinde, küçük boyutlu yatırımcıların Yatırım Teşvik Belgesinden muaf tutulması suretiyle yatı
rımların hızlandırılması, binaların da yatırım indirimi kapsamına alınması, halen % 20 olan stan
dart yatırım indirimi oranının % 30'a çıkarılması, kalkınmada öncelikli yöreler ile kalkınma planı 
ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde yapılan yatırımlar için uygulanabi
lecek maksimum yatırım oranının ise % 70'den % 100'e yükseltilmesi, yatırım harcamalarının enf
lasyondan kaynaklanan kaybının telafisi amacıyla, yatırım indirimi uygulamasında yılı içinde indi-
rilemeyerek sonraki yıla devreden yatırım indirimi tutarının izleyen ilk üç yılda, bu yıllar için be
lirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması esasının getirilmesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 813) 



- 1 8 -

- Defter tutmak suretiyle kazançları tespit edilen mükelleflerin, amortismana tabi olan iktisa
dî kıymetlerinin satışından doğan kazançlannın tespitinde, iktisadî kıymetlerin maliyet bedelinin 
her yıl endekslenmesi esasının getirilmesi, 

- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve 
kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece ta
ahhütte bulunanların götürü usulden yararlandınlmaması, inşaat ve onarım işi yapanlar dışında ka
lan mükelleflerden gerçek usule alınanların, yeniden götürü usule dönebilmesine imkân sağlanma
sı,' 

- Yetişmesi diğer araçlara göre daha kısa zaman alan (kavak, okaliptüs ve benzeri) ve kesilip 
satılmak üzere dikilen ağaçların yetiştirilmesinin vergi yoluyla özendirilmesi, 

- Yatırım indirimi tutarının asgarî kurumlar vergisi kapsamı dışına çıkartılması ve kurum sto
paj matrahına dahil edilmesi, 

- Başbayiler hariç olmak üzere, millî piyango bayiliği yapanların mükellefiyet durumları ve 
gezici olup olmadıklarına bakılmaksızın, bunlara komisyon, prim ve benzeri adlar altında yapılan 
ödemelerden vergi tevkifatı yapılması, ziraî hizmet kapsamına giren hizmetler için yapılan ödeme
lerin de vergi tevkifatı kapsamına alınması, 

- Gelir vergisi tarifesindeki gelir dilimlerinin 10 katma kadar artırılabilmesi için Bakanlar Ku
ruluna yetki verilmesi, 

- Kurumların aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerinin satışından doğan 
kazançların sermayeye ilave edilmesi şartıyla kurumlar vergisinden istisna edilmesi gayrimenkul-
lerin teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak ya
bancı ortaklı bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasından doğan kazançların Gelir 
Vergisi tevkifatma tabi tutulmaması, 

- Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde sağlanan kazançların, Türkiye'ye döviz olarak getiril
diğinin tevsik edilmesi kaydıyla kurumlar vergisinden müstesna tutulması ve bu kazançlardan sa
dece % 10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması, 

- Katma değer vergisinde, götürü vergilendirmenin tümüyle gelir vergisine paralel ve basit 
bir usule kavuşturulması, 

- Şirketlerin aktifine kayıtlı kıymetlerin satışının katma değer vergisinden de istisna edilme
si, 

- "Ortalama kâr haddi" ve "asgarî gayrisafi hâsılat esası"nın kaldırılması, öngörülmektedir. 
Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Tasarının ilave vergi yükü getirmediği, bazı vergi kanunlarında teknik düzenlemeler yapıl

dığı, 
- Sosyal amaçlı ve ekonomiyi canlandırmaya yönelik düzenlemeleri kapsadığı, 
- Vergi düzenlemelerinin birçok yönü bulunmakla birlikte önemli bir amacının da ekonomi

yi yönlendirmek olduğu, ancak son yıllarda getirilen vergi düzenlemelerinin istenen amaçlara ulaş
madığı, ekonomik dengeyi bozduğu, 

- Vergi kanunlarında sık sık değişiklik yapılmasının doğru olmadığı, 

- Dolaysız vergilerin, vergi gelirleri içindeki payının % 60'a çıktığı, bunun vergi adaletinde-
ki bozulmanın açık bir göstergesi olduğu, 
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- 1993 yılının sonunda çıkarılan vergi kanunlarında yatırım, üretim ve ihracatın teşvik edil-
memesiyle hata yapıldığı, bu tasarı ile hatadan dönülerek yerinde bir karar verilmiş olduğu, 

- Herkese bir vergi numarası verilmesi yerine vatandaşlık veya sosyal güvenlik numarası ve
rilmesinin daha uygun olacağı, kaldı ki şu anda çalışmalan devam eden Mernis Projesi ile soruna 
çözüm getirilebilecği, bu nedenle projenin teşvik edilmesi gerektiği, , 

gibi görüş ve eleştiriler dile getirilmiştir. 
Bu görüş ve eleştirilere Hükümet adına verilen cevaplarda ve açıklamalarda ise, 

- Vergi sistemlerinin, izlenen ekonomik politikaları kavrayan ve sosyal olaylara cevap veren 
bir yapıda olması gerektiği, bunu sağlamak için vergi sistemimizin zaman içinde gözden geçirilme
si ve bazı düzenlemelere gidilmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıktığı, 

- Tasarı ile vergi sistemimizin gözden geçirilerek, günümüzün ekonomik ve sosyal şartlarına 
paralel düzenlemelere gidildiği, ayrıca uygulamadan doğan bazı sorunların çözümlendiği, 

- Tasarının ek bir vergi yükü getirmediği, 
- Ülke ekonomisini canlandırmayı hedeflediği, 

- Denetim yoluyla vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi çalışmalarının devam ettiği, tasarının 
vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde kanunen güç verecek bazı düzenlemeleri de kapsadığı, 

- Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişiye bir vergi numarası verilmesinde 
Maliye Bakanlığının yetkili olduğu, bu kez tüzelkişilere de numara verilmesinin kapsama alındığı, 
bu uygulamanın amacının kayıt dışı ekonominin kayda alınması ve belge düzeninin kurulması ol
duğu, 

- Her gerçek ve tüzelkişiye bir vergi numarası verilmesi uygulamasının vatandaşlık numara
sına gidilecek şekilde yaygınlaştırılacağı, numaranın kişinin tüm sosyal ve ekonomik hayatını kap
sayacağı, bu konudaki çalışmaların devam ettiği, yakında uygulamanın başlatılacağı, 

- Tasarı ile götürü usule tabi olan mükelleflerin katma değer vergisi mükellefiyetlerinin yeri
ne getirilmesinde basitlik sağlandığı, 

- Bazı katma değer vergisi mükellefleriyle ilgili olarak vergiye tabi işlemlerinin meydana gel
diği dönemlerde beyanname vermelerini temin amacına yönelik düzenlemelere de gidilmesi sure
tiyle, bürokratik formalitelerin ortadan kaldırıldığı, 

- Vergi Usul Kanununda amortismanla ilgili bazı kolaylıklar sağlandığı, 
- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerle, 

bir yandan amme alacağının tahsilinin daha da etkin hale getirilmesinin, diğer yandan da tahsil edi
len paraların süratle hazineye İntikalinin amaçlandığı, 
ifade edilmiştir. 

Yapılan bu görüşmeleri takiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarıya; 
- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci maddesinden sonra gelmek üzere çerçeve 5 inci 

madde olarak yeni ilave edilen mükerrer 175 inci madde ile getirilen mecburiyetlere uymayanların 
da aynı kanunun 30 uncu maddesindeki cezalar kapsamına alınmasını öngören bir metin yeni çer
çeve 2 nci madde olarak, 

- Yukarıda işaret edilen ve mükelleflerin defter kayıtlarının daha sağlıklı hale getirilmesi, bu 
suretle vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve kayıt dışı ekonominin daraltılması amacıyla, Vergi 
Usul Kanununa, kanunî defterlerin tutturulması ile ilgili bir metin mükerrer 175 inci madde şeklin
de ve yeni çerçeve 5 inci madde olarak, 
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- Kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarının duyurulmasında stajyer gelirler kontrolörleri
nin de doğrudan bildirimde bulunabilmesini temineıi, Vergi Usul Kanununun 367 nçi maddesinin 
birinci fıkrasına "stajyer gelirler kontrolörleri "nin de eklenmesini öngören bir metin yeni çerçeve 
10 uncu madde olarak, 

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin 1 in
ci fıkrasının değiştirilmesi suretiyle; gereksiz zaman ve mesai harcanmasını önlemek ve takibat gi
derlerini azaltmak amacıyla, yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak gi
derlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 500 000 liraya kadar olan amme alacaklarının terkini
ni mümkün kılan ve bu miktarı on katına kadar artırmaya Bakanlar Kuruluna yetki verilmesini ön
gören bir metin yeni çerçeve 15 inci madde olarak, 

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 mcı maddesinin 1 numaralı bendine parantez içi bir 
hüküm eklenmesi suretiyle; ihracat, yurt dışında yapılan inşaat, onarma ve montaj işleri ile yurt dı
şı taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyet
lerden döviz alarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla, yurt dışındaki bu işlerle 
ilgili giderlerine karşılık olmak üzere, götürü olarak hesapladıkları giderleri de vergiden indirebil
melerine imkân sağlayan yeni bir metin çerçeve 19 uncu madde.olarak, 

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 111 inci madde eklenmesi suretiyle; 2634 sayı
lı Turizmi Teşvik Kanununa göre talih oyunları salpnlan işletmeciliği faaliyetinde bulunan, gerçek 
usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin talih oyunla
rı salonlarında bulundurduktan her bir oyun masası ve makinesi için aylık dönemler itibariyle bel
li bir miktarda gelir vergisi ödemelerini öngören yeni bir metin çerçeve 24 üncü madde olarak, 

- Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlannın ithal ve inşaası ile il
gili olarak yapılan teslim ve hizmetlerin de, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü 
maddesinin (a) fıkrası kapsamına alınması suretiyle, mükelleflerin bu giderlere ait katma değer ver
gisi yükünden arındırılması ve bu yolla finansman sıkıntısının giderilmesini amaçlayan yeni bir 
metin çerçeve 31 inci madde olarak, 

- Talih oyunları işletmelerinin daha etkin bir biçimde denetlenebilmesini ve böylece bu sek
tördeki vergi kayıpları giderilirken, talih öyunlan işletmelerinde oyun oynayanların haklarını da 
güvence altına almayı amaçlayan yeni bir metin 36 ncı madde olarak, 
ilave edilmiştir. 

Tasarının; 
- Çerçeve 6 ncı maddesi; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 4 numaralı 

bendinde yer alan "serbest meslek kazanç defteri "nin bent kapsamından çıkarılması, tasarı ile geti
rilen diğer değişikliklerin benimsenmesi ve ilave edilen yeni maddeler nedeniyle madde numarası
nın 8 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 7 nci maddesi; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun kaçakçılık suçunda hapis cezası
nı düzenleyen 359 uncu maddesinin cezalara caydırıcılık niteliği kazandırılacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi ve madde numarasının 9 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 24 üncü maddesi; 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 24 üncü 
maddenin, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinden sağlanan kazançların vergilendirilmesine açıklık 
getirecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve çerçeve madde numarasının 30 olarak değiştirilmesi su
retiyle, 

- Çerçeve 25 inci maddesi; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin 
3 numaralı fıkrasının, aynı fıkrada öngörülen oranlara esneklik kazandırabilmek bakımından Ba
kanlar Kuruluna iş grupları ve yöreler itibariyle, % 30 oranını % 15 ila % 45, % 50 oranının ise % 
25 ila % 75 arasında belirlemeye yetki verecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve madde numarası
nın 32 olarak değiştirilmesi suretiyle, v 
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- Çerçeve 27 nci maddesi; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin 4 
numaralı fıkrasının, götürü katma değer vergisi mükellefleri ile götürü gelir vergisi mükellefleri 
arasında verginin ödeme zamanlan konusunda tam bir paralelliğe imkân verecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi ve madde numarasının 34 olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Yürürlüğe ilişkin 30 uncu maddesi; ilave edilen yeni maddeler nedeniyle, kapsamındaki 
madde numaralannın buna göre yeniden düzenlenmesi ve madde numarasının 38 olarak değiştiril
mesi suretiyle, 

- 1 inci maddesi aynen, 
- 2, 3,4, 5,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22,23, 26, 28,29 ve yürütme

ye ilişkin 31 inci maddeleri/sırasıyla 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 33,35, 37 ve 39 uncu maddeler olarak aynen, 
kabul edilmiştir. 

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

İlyas Aktaş 
Samsun 
Sözcü 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Bilal Güngör 
Ankara 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Üye 

İbrahim Arısoy 
Niğde 
Üye 

Zeki Er gezen 
Bitlis 

Muhalifim 
M.Ş. Eklidir. 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 
Üye 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

İmzada bulunamadı. 
Üye 

İsmail Köse 
Erzurum 

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 
Üye 

M. Nedim Budak 
Ankara 

Üye 
Melih Pabuçcuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 
Üye 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Üye 
M. Fevzi Yalçın 

Eskişehir 
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Üye 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 
Üye 

Ural Köklü 
Uşak 

Üye 
Osman Develîoğlu 

Kayseri 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Muhalifim. 
M.Ş. eklidir. 

Üye 
Münir Doğan Ölmeztoprak 

Malatya 

Üye 
Nevşat Özer 

Muğla 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

Tunceli 

imzada bulunamadı. 

MUHALEFET ŞERHİ 
Bazı vergi kanunlarında yeniden düzenlemeler yapan (1/838) numaralı tasarıya aşağıdaki hu

suslardan dolayı muhalifiz: 
1. Öncelikle Komisyonumuz İçtüzüğün 21 inci ve 22 nci maddelerine muhalefetle toplantıyı 

gerçekleştirmiştir. 
2. Ülkede idarî, ekonomik ve sosyal birçok problemler yaşanmaktadır. Bu problemlerin en 

büyük sorumlusu mevcut yönetimdir. Bir yıl bile geçmeden vergi mevzuatında yeniden değişiklik 
yapmak da bunun belirtilerinden biridir. 

3. Bazı iyileşmeler var ise de, tasarıda bir çok hususta şahsî ve indî kararlara bakılmaktadır. 
Belediyelere yapılan ödemelerdckine benzer apaçık partizan uygulamaların bu konularda da devam 
etmesi ihtimali kuvvetlidir. Bu konuların daha kesin kıstaslarla tanımlanmasına ihtiyaç vardır. 

4. Daha tapu ve kadastrosu tamamlanmamış ve bir çok meselesi yarım bırakılmış olan ülke
mizde her vatandaşa vergi uygulaması başarılı olsa bile -ki başarılı olacağı kanaatini taşımıyoruz-
mevcut iktidarın halkımıza, dul, yetim ve emeklilerden memuruna, esnafından köylüsüne, işçisin
den işsizine nasıl geçiniyorsun, hasıl bannıyorsun, nasıl yaşıyorsun diyemeyen devletin ver baka
lım diyen çehresini güçlendirmek hevesini ortaya koymaktadır. 

5. Bu tasarı 5 Nisan kararlarının yıkımının devam edeceğini göstermektedir. 
6. Devletin yapamadığı bir takım hizmetleri yürüten mevcut vakıf ve derneklerin faaliyetleri

ni yavaşlatacak bir takım hükümler getirmektedir. 
7. Çok önemli konular görüşmeler sırasında verilen önergelerle getirilmiş ve yeterince bilgi

lendirilmeden veya yanlış verilen bilgilere dayandırılarak metine eklenmiş böylece tasarı daha da 
bir adaletsiz, haksız hükümler taşır hale getirilmiştir. 
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Bunlardan birisi de; defter tutan herkesi yeminli muhasebecilere mahkûm edecek bir yetkinin 
hükümete verilmesidir. 

Bu hüküm zaten zor geçinen, işyeri kapatmakla yüzyüze gelmiş (bir çoğu da kapatmış) esna
fımızın ve serbest meslek erbabımızın şartlannı daha da kötüleştirecektir. 

8. Aynca bu tasanya armatörleri ve bazı özel kişileri koruyan hükümlerde önergelerle ilave 
edilmiştir. 

9. Vergi ile ilgili belgeler üzerinde işlenen suçlara karşı kesilen para cezalan büyükler için 
% 10 olarak belirlenirken küçükler için % 10'u kabul etmeyerek en az bir milyon TL. hükmünün 
getirilmesi yine küçük esnaf ve üreticiler için ezici bir hüküm oluşturmaktadır. 

10. Yürürlük tarihlerindeki farklılıklar da tereddütlerimizi desteklemektedir. 
Muhalefetimizi bildirir muhalefet şerhidir. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Zeki Er gezen 
Konya Bitlis 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili Değşiklikler 

MADDE 1.-4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzelkişilere bir vergi numarası 
verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan tespit etmeye ve vergi numarasının ka
mu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzen
lenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE2. -4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 163 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. -

"Nakil 
Madde 163. - İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği sayı

lır." 
MADDE 3.-4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci maddesinin sonu

na aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programlan aracılığıyla izleyen mükellef

ler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzelkişilerce uyulması gereken kurallan ve bil
gisayar programlarının içermesi gereken asgarî hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye yetkilidir." 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Haldanda Kanun, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Kat

ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili Değişiklikler 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin ikin
ci fıkrasına aşağıdaki 9 numaralı bent eklenmiştir. 

9. Bu Kanunun mükerrer 175 inci maddesi ile getirilen mecburiyetlere uyulmamışsa, 

MADDE 3. - Tasarının 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. -Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 175 inci maddeyi takiben 
aşağıdaki mükerrer İ75 inci madde eklenmiştir. 

Kanunî Defterlerin Tutturulması 
MÜKERRER MADDE 175. - Maliye Bakanlığı; 
1. Bu Kanun hükümlerine göre tutulması mecburî olan defterlerin 3568 sayılı Kanuna göre 

yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci malî müşavirler tarafından tutulması mec
buriyetini getirmeye, bu mecburiyeti defter çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konulan itibariy
le ayrı ayrı uygulatmaya, yıllık satış hâsılatı veya gayrisafi kazanç toplamı Maliye Bakanlığınca be
lirlenen tutarı aşmayan mükellefleri bu mecburiyetten muaf tutmaya, 

2. 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfe
derasyonu ile Türkiye Barolar Birliği ve benzeri Birliklere bağlı meslekî kuruluşlara kayıtlı mükel
leflerden, yıllık satış hâsılatı veya gayrisafi kazanç toplamı Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı 
aşmayanların, bu Kanuna göre tutulması mecburî olan defterlerini, bu Konfederasyon veya Birlik
ler ile Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği 
arasında varılan mutabakat çerçevesinde bağımsız olarak faaliyette bulunan serbest muhasebeci ve
ya serbest muhasebeci malî müşavirlere tutturma mecburiyeti getirmeye, 

3. Mükelleflerle serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci malî müşavirler arasında bu 
maddede belirtilen konularla ilgili olarak düzenlenmesi gereken sözleşmelerde yer alacak hususla
rı belirlemeye, 

bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite yetkilidir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 813) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. —4 1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde 
işletilmesi olanlann bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait 
binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay 
süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa sü
resinin son yılında tamamen yok edilir." 

MADDE 5.-4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 1 . Vergi kanunlarına göre tutulması zorunlu olan defterlere kaydı gereken hesap ve işlemle
ri, vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde bu defterler yerine tamamen veya kıs
men başka defter ve kağıtlara kaydetmek veya diğer kayıt ortamlarında izlemek." 

MADDE 6. —4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 1,2, 
3,4 ve 6 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 6 numaralı bentten sonra gel
mek üzere 7 numaralı bent eklenmiştir. 

" 1 . Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest mes
lek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan 
farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanlann her-
birine, her bir belge için 1 500 000 liradan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken 
meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukanda yazılı özel usul
süzlükler için kesilecek cezanın toplamı 750 000 000 lirayı geçemez. 

"2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk 
irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlen
me zoranluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, 
düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı ola
rak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 1 500 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir 
tespit için 75 000 000 lirayı, bir takvim yılı içinde ise 750 000 000 lirayı aşamaz." 

"3. 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan ki
şilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, 
ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halin
de bunlara bu maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük ce
zası kesilir. Şu kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi in
celemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. Bu hükmün uygulanmasında belge alınma
dığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer." 

"4. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri, serbest meslek kazanç def
teri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; 
işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt 
edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile 
vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan 
mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için 1 500 000 lira özel usulsüzlük ce
zası kesilir." 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. - Tasarının 4 üncü maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - Tasarının 5 inci maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. -4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 1,2, 
3,4 ve 6 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 6 numaralı bentten sonra gel
mek üzere 7 numaralı bent eklenmiştir. 

1. Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest mes
lek makbuzlannın verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan 
farklı meblağlara yer verilmesi halinde bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbi-
rine, her bir belge için 1 500 000 liradan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meb
lağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usul
süzlükler için kesilecek cezanın toplamı 750 000 000 lirayı geçemez. 

2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fış, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk 
irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlen
me zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının.bulundurulmadığının, 
düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farkıl meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı ola
rak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 1 500 00 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir 
tespit için 75 000 000 lirayı, bir takvim yılı içinde ise 750 000 000 lirayı aşamaz." 

3. 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan ki
şilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, 
ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halin
de bunlara bu maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük ce
zası kesilir. Şu kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi in
celemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. Bu hükmün uygulanmasında belge alınma
dığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer. 

4. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutul
ma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu 
defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve in
celemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması 
bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uy
mamaları halinde her tespit için 1 500 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 
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"6. Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablo
lara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kulla
nılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 37 500 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir." 

"7. Bu Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası uyarınca getirilen mecburiyete uymaksızın iş
lem yapanlara her bir işlem için 1 500 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir." 

MADDE 7. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine birin
ci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Kaçakçılık suçu nedeniyle hükmolunan hapis cezasının paraya çevrilmesi halinde, para ceza
sı tutarının hesabında; hapis cezasının her bir günü için sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından bü
yük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgarî ücretin bir aylık brüt tutannın yansı esas alınır ve 
hükmolunan bu para cezası ertelenemez." 

İKİNCİ BÖLÜM 
6183 Sayılı Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 8. - 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 35 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükener 35 inci madde eklenmiştir. 

"Kanunî Temsilcilerin Sorumluluğu - • . . ' • • ' 
MÜKERRER MADDE 35. - Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlılann, vakıflar ve cemaatler gi

bi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen ve
ya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklan, kanunî temsilcilerin ve tüzelkişiliği olmayan te
şekkülü idare edenlerin şahsî mal varlıklarından bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki mümessilleri hakkında da uy
gulanır. 

Tüzelkişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanunî temsilcilerin tasfiye
ye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz. 

Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar 
için asıl amme borçlusuna rücü edebilirler." 

MADDE 9. - 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilrhiştir. 

"41 inci maddeye göre yapılan ödemelerde çekin tahsil dairesine veya bankaya verildiği, pa
ranın bankaya ve postaneye yatırıldığı, münakale emri üzerine paranın tahsil dairesi hesabına geç
tiği gün ödeme yapılmış sayıhr." 
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6. Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablo
lara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kulla
nılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 37 500 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

7. Bu Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası uyarınca getirilen mecburiyete uymaksızın işlem 
yapanlara her bir işlem için 1 500 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

MADDE 9. -4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Kaçakçılık Suçunda Hapis Cezası 
Madde 359. - Bu Kanunun 344 üncü maddesinin; 
1. 1, 4, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında altı aydan 

üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesi ha
linde, para cezası tutarının hesabında, hapis cezasının herbir günü için sanayi sektöründe çalışan 16 
yaşından büyük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgarî ücretin bir aylık brüt tutarının yarısı esas 
alınır ve hükmolunan bu para cezası ertelenemez. 

2. 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında üç yıldan beş yı
la kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Bu maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde belirtilen fiilleri tekrar işleyenler hakkında verilecek 
cezalar bir kat artırılır. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması, 345 inci 
maddede yazılı vergi cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez. 

MADDE 10. -4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 367 nci maddesinin bi
rinci fıkrasında yeralan "... gelirler kontrolörleri ..." ibaresinden sonra gelmek üzere " ... ile stajyer 
gelirler kontrolörleri ..." ibaresi eklenmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

6183 Sayılı Amme'Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 11. -Tasarının 8 inci maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. -Tasarının 9 uncu maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 813) 



- 3 0 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 10. - 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 48 inci maddesinin son fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

"Tescil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halin
de, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez." 

MADDE 11. - 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Haciz muameleleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin, mahallî en 
büyük memuru veya tevkil edeceği memur tarafından tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak 
yapılır." 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 12. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 
8 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"8. Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (îşverenlerce, 
işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük ye
mek bedelinin 100 000 lirayı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan 
mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına 
yemek bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak ver
gilendirilir.);" 

MADDE 13, - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesiyle eklenen ek 2 nci maddenin birinci fıkrasının 4 numaralı bendi ile ek 3 üncü mad
de aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklen
miştir. 

"4. Yatırıma başlamadan önce Hazine Müsteşarlığına başvurularak gerekli bilgi ve belgelerin 
tevdi edilmiş ve yukarıda belirtilen şartların mevcudiyeti tasdik edilerek Yatırım Teşvik Belgesi 
verilmiş olmalıdır. Şu kadar ki, Yatırım Teşvik Belgesi aranmaksızın yatırım indirimi uygulanacak 
yatırım türü veya miktarlarını (bu fıkranın 3 numaralı bendinde yer alan miktarları aşmamak ve bu 
miktarların yansından aşağı olmamak üzere) yöreler veya sektörler itibariyle ayrı ayrı belirlemeye 
ve bu hükmün uygulamasına ilişkin usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşar
lığı müştereken yetkilidir. 

Araştırma, plan ve proje masrafları ile arazi temini için yapılan giderler hariç olmak üzere, ya
tırımla ilgili her türlü harcamalar yatırıma başladığını gösterir." 

"EK MADDE 3. - Yatırım indirimine, kaynağı ne olursa olsun, ek 2 nci maddede yazılı şart
ları haiz bulunan yatırımlarla ilgili harcamalardan; bina, makine, tesisat, araç (sadece işletmenin 
esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar) ve benzeri amortismana tabi aktif değerlerin yeni olanlarının 
maliyet bedelleri esas teşkil eder. 
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MADDE 13. -Tasarının 10 uncu maddesi 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. - Tasarının 11 inci maddesi 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. - 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan faz
la bulunduğu anlaşılan 500 000 liraya kadar (500 000 lira dahil) amme alacakları, amme idarele
rinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olu
nabilir. Bakanlar Kurulu, bu miktarı on katına kadar artırmaya yetkilidir." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 16. - Tasarının 12 nci maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. - Tasarının 13 üncü maddesi, bağlı madde ve fıkra değişiklikleri ile birlikte 17 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Aktif değerlerin yeni olmasından maksat, bunların yurt içinde veya dışında daha önce hiçbir 
şekilde kullanılmamış bulunmasıdır. Yurt dışında kullanılmış olsa dahi Hazine Müsteşarlığınca uy
gun görülen makine ve tesislerin ithali halinde, bu aktif kıymetler yatırım indirimi uygulaması ba
kımından yeni addolunur. 

Personel lojmanları inşası (kalkınmada öncelikli yörelerde yapılanlar hariç) ve tefrişi, arazi ve
ya arsa tedariki, yedek parça temini, esas proje dışında münferit tesisat, makine, araç.mubayaası 
için yapılan harcamalara yatınm indirimi uygulanmaz. İnşa edilmiş olarak veya inşa halinde satın 
alınan binaların satın alma bedeli üzerinden yatırım indirimi yapılmaz. 

Petrol Kanununa göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için yapılan ve aktifleştirilen har
camalardan, ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenenler, yatınm 
indirimi uygulaması bakımından yatırım harcaması sayılır. • ~ •, 

Yatırım indiriminin nispeti, yatırım miktannın % 30'udur. Bakanlar Kurulu bu oranı, kalkın
mada öncelikli yöreler ile kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sek
törlerde yapılan yatınmlar için % 100 oranına kadar artırmaya veya kanunî orandan az olmamak 
üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. 

Bakanlar Kurulunca tespit edilen yeni oranlar, Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazetede ya
yımlandığı tarihten itibaren yapılan harcamalara uygulanır." 

"İlgili yıl kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarı, izleyen ilk üç yılda Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artınlarak dikkate 
alınır (Teşvik Belgesiz yatırımlar bu maddedeki yeniden değerleme hükümlerinden faydalana
maz)." 

MADDE 14. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle işletmelerinde kayıtlı bulu
nan gayrimenkul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadî kıymetleri elden çıkarmaları 
halinde, bu iktisadî kıymetlerin maliyet bedeli, bunların iktisap edildiği ve elden çıkanldıkları yıl
lar hariç olmak üzere her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden 
değerleme oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınır. Bu hüküm 39 uncu madde gere
ğince işletme hesabı esasına göre ticarî kazancın tespitinde de uygulanır. Bilanço esasında defter 
tutan mükellefler tarafından artırılan maliyet bedeline tekabül eden kazançlar, bilançonun pasifin
de özef bir fon hesabında gösterilir. Bu fon, sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka bir 
hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, o yılın kazancına dahil edilerek vergiye ta
bi tutulur. Sözkonusu iktisadî kıymetlerin alım satımı ile devamlı olarak uğraşanlar, alım satımını 
yaptıkları iktisadî kıymetler için bu hükümden yararlanamazlar. Bu fıkra hükmünün uygulanması
na ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 
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MADDE 18. -Tasarının 14 üncü maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinin 
1 numaralı bendine aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir. 

(İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellef
ler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde 
beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü ola
rak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.) 
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MADDE 15. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 
4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4. Bu Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat 
ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar;" 

MADDE 16. - 31-12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 57 nci maddesinin 
sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yetişmesi uzun zaman alan ve kesilip satılmak üzere yetiştirilen ağaçların bu maddede yazı
lı giderlerinden, Vergi Usul Kanununun 283 üncü maddesi uyarınca aktifleştirilen kısmı, ağaçların 
satıldığı yıl hariç olmak üzere her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınır." 

MADDE 17. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinin parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 ve 6 numaralı bentlerine göre kurumlar 
vergisinden müstesna tutulan kazançlar hariç)" 

MADDE 18. -31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının 10, 11 ve 13 numaralı bentleri ile beşinci fıkrasının (-) işareti ile başlayan dör
düncü ve beşinci bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"10. Başbayiler hariç olmak üzere Millî Piyango İdaresince çıkartılan biletleri satanlar ile di
ğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödeme
lerden," 

"11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden; 
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, 
b) Diğer ziraî mahsuller için, 
c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için," 
"13. Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlanan

lara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden," 
•"— 11 numaralı bent gereğince ziraî mahsul bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatında, 

ziraî mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp satılmadığına veya destekleme kapsa
mında alım yapan kurumlar ile diğerlerine, ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için de fa
aliyetin türü ve niteliğine, münhasıran ziraî alet ve makinelerle verilen hizmetlere veya ziraî işlet
menin başka kişilerin işlerinde kullandırılmak suretiyle yapılmasına göre," 

" - 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadıkla
rı, ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı, emtia ve hizmet alımının birlikte olmasına, iş 
grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia gruplarına göre," 
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MADDE 20. -Tasarının 15 inci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. -Tasarının 16 ncı maddesi 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. - Tasarının 17 nci maddesi>22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının 10, 11 ve 13 numaralı bentleri ile beşinci fıkrasının dördüncü ve beşinci alt bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"10. Başbayiler hariç olmak üzere Millî Piyango İdaresince çıkartılan biletleri satanlar ile di
ğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödeme
lerden," 

"11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden; 
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, 
b) Diğer ziraî mahsuller için, 
c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için," 
"13. Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlanan

lara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden," 
" - 11 numaralı bent gereğince ziraî mahsul bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatında, 

ziraî mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp satılmadığına veya destekleme kapsa
mında alım yapan kurumlar ile diğerlerine, ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için de fa
aliyetin türü ve niteliğine, münhasıran ziraî alet ve makinelerle verilen hizmetlere veya ziraî işlet
menin başka kişilerin işlerinde kullandırılmak suretiyle yapılmasına göre," 

" - 13 numaralı bentte yer alan ödemlerde ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadıkları
na, ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı, emtia ve hizmet alımının birlikte olmasına, iş 
grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia gruplarına göre," 

MADDE 24. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 
111 inci madde eklenmiştir. 

Talih Oyunları Salonlarından Elde Edilen Kazançlarda Asgarî Vergi 
MÜKERRER MADDE 111. - 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre talih oyunları sa

lonları işletmeciliği faaliyetinde bulunan gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri; 
cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, talih oyunları salonlarında bu
lundurdukları ilk 6 oyun masasının her biri için aylık 100 000 000 lira, sonra gelen her oyun ma
sası için ise 75 000 000 lira ve ilk 60 oyun makinesinin her biri için 10 000 000 lira, sonra gelen 
her oyun makinesi için ise 7 500 000 lira asgarî vergi öderler. 

Yukarıda yer alan tutarlar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için belirlenen yeniden 
değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle yeniden tespit edilir ve izleyen yılda bu tutarlar esas alınır. 
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MADDE 19. - 31.12,1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 119 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. > 

"Vergi tevkifatının yatırılması 
Madde 1İ9. - 94 üncü madde gereğince yapılan vergi tevkifatı, vergi kesenler tarafından be

yanname verecekleri süre içinde bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılır. Ancak, 94 üncü mad
denin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının da
ğıtılmaması halinde yapılacak vergi tevkifatı; biri beyanname venne süresinde, diğerleri kurumlar 
vergisinin ikinci ve üçüncü taksitlerinin ödeme süreleri içinde olmak üzere üç eşit taksitte ödenir." 

MADDE 20. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü 
maddesinin 2 nci fıkrasına, "..21,.." ifadesinden sonra gelmek üzere "..23/8,.." ifadesi eklenmiş ve 
4 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ilk gelir dilimi tutarını 10 ka
tına kadar artırmaya ve tarifenin diğer gelir dilimlerini de ilk dilim tutarının katları şeklinde belir
lemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu yetki kullanılmadığı takdirde, tarifenin ilk dilim tutarı hak
kında bu maddenin 3 numaralı fıkrası uygulanır ve tarifenin diğer gelir dilimlerinin tutarları ilk di
limin katları şeklinde yeniden düzenlenir. Vergi tarifesinin gelir dilimlerine karşılık gelen vergi 
oranlarını, her bir dilim için ayrı ayrı veya topluca 10 puana kadar artırmaya veya indirmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir." 
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Bakanlar Kurulu bu tutarları 10 katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, talih oyunları salonla
rının bulunduğu turizm bölge, alan ve merkezleri itibariyle farklı miktarlar tespit edilmek suretiy
le de kullanılabilir. 

Aylık dönemler itibariyle hesaplanan bu vergi, müteakip ayın 20 nci günü akşamına kadar ge
lir vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilir ve aynı süre 
içinde ödenir. Bir önceki yıl içinde tahakkuk eden bu vergiler, yıllık beyanname üzerinden bu fa
aliyete ilişkin olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir, mahsup edilemeyen vergiler ise 
red ve iade edilmez. 

Cari vergilendirme dönemine ilişkin ödenmemiş geçici verginin talih oyunları salonlarından 
elde edilen kazanca isabet eden kısmının; bu madde gereğince ödenen asgarî vergi kadarki kısmı 
terkin edilir. Geçici verginin talih oyunları salonlarından elde edilen kazanca isabet eden kısmı, 
talih oyunları salonlarından sağlanan hâsılatın toplam hâsılat içindeki payına göre hesaplanır. 

Yapılan incelemeler sonucunda bu madde gereğince ödenmesi gereken, geçmiş dönemlere ait 
asgarî verginin eksik beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eksik beyan edilen bu kısım için 
re'sen veya ikmalen asgarî vergi tarh edilir ve tarh edilen bu vergiye ceza ve gecikme faizi tatbik 
edilir. Yıllık beyanname verme suresi geçtikten sonra bu tarhiyat, yıllık beyannamede beyan edi
len kazanç üzerinden hesaplanan vergiyi aşan vergi farkı için yapılır. Bir önceki dönemde ödenme
si gereken verginin yıllık beyannamede mahsup edilen tutarı için ise ceza ve mahsup tarihine ka
dar gecikme faizi aranır. 

Talih oyunları salonları işletmeciliği faaliyetinde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri de ca
ri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup çdilmek üzere bu maddede belirtilen esas
lar çerçevesinde asgarî vergi öderler. 

Bu uygulamanın usul ve esasları Maliye Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. 
MADDE 25. - Tasarının 19 uncu maddesi 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. - Tasarının 20 nci maddesi 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 21. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci mad
desinin 2 numaralı fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir. 

"h) 11 ve daha yukarı yaşta olan bir taşıtla münhasıran nakliyecilik faaliyetinde bulunan mü
kellefler hakkında, faaliyetin ifa edildiği yöreler itibariyle hayat standardı temel gösterge tutarı % 
50 indirimli olarak uygulanır." 

MADDE 22. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici mad
deler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 42. - Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 4 numaralı bendinin bu 
Kanunla değişmeden önceki hükmü uyarınca, 1.1.1994 tarihinden itibaren gerçek usule alınmış 
olan mükelleflerden 31.12.1994 tarihi itirabiyle götürü usule tabi olmaya ilişkin şartları topluca ta
şıyanlar; bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar bağlı oldukları vergi daire
sine yazılı olarak müracaat ederek bu tarihe kadar 1995 yılma ilişkin götürü Usule ait gelir vergisi
ni tarh ve tahakkuk ettirdikleri taktirde, 1.1.1995 tarihinden itibaren götürü vergilendirme usulün
den yararlandırılır. Götürü usule geçen mükelleflerin 1994 yılına ait gerçek usule göre tespit edi
len kazançları ile 1.1.1995 tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar tevkif ettikleri gelir vergi
si ve düzenledikleri belgelerde gösterilen katma değer vergisi, genel esaslara göre beyan edilerek 
ödenir." 

"GEÇİCİ MADDE 43. - 1.1.1995 tarihinden önce Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmış olan 
yatırımlar için yapılacak harcamalara (Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yatırım harcamaları dahil) 
Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki yatırım indirimine ilişkin eski hükümler, 
bu tarihten sonra alman Yatırım Teşvik Belgesine bağlı yatırım harcamalarına ise Gelir Vergisi Ka
nununun bu Kanunla değişen yatırım indirimine ilişkin yeni hükümler uygulanır. 

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin bu Kanunla değiştirilen ikinci fıkrasının 4 numa
ralı bendi hükmü, 1995 yılı hesap döneminden itibaren elde edilen kazançlara uygulanır." 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 23. - 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yukarıdaki orana göre hesaplanan vergi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum ka
zancının % 20'sinden az olamaz. Bu hesaplamada iştirak kazançları, yatırım fonları ve ortaklarının 
portföy işletmeciliğinden doğan kazançları ve yatırım indirimi dikkate alınmaz." 

MADDE 24. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 20 nci mad
desinde yer alan "12 numaralı bendinin" ifadesi "4 numaralı bendinin" şeklinde değiştirilmiş ve 
anılan Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 23. - a) 1.1.1994 - 21.12.1998 tarihleri arasında uygulanmak üzere, tam 
mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından doğan kazan
cın, satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı, kurumlar vergisinden müstesna
dır. 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 hüküm, kurumların üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerinin tamamı
nın veya bir kısmının, teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak olan bir sermaye şirketine ve
ya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete ayni sermaye olarak konulması halinde de uy-
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MADDE 27. - Tasarının 21 inci maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. - Tasannm 22 nci maddesi Bağlı Geçici 42 ve 43 üncü maddelerle birlikte 28 in
ci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 29. - Tasarının 23 üncü maddesi 29 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 20 nci mad
desinde yer alan "12 numaralı bendinin" ifadesi "4 numaralı bendinin" şeklinde değiştirilmiş ve 
anılan Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 23. - Tasarının Geçici 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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gulanır. Bu durumda yeni kurulacak şirketin tam mükellef ve yapacağı yatırımın asgarî 5 milyon 
A.B.D. Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası olması şarttır. Bu şartlara ilave ola
rak yabancı ortaklı sermaye şirketinde yabancı ortağın sermaye payının 1 milyon A.B.D. Doları ve
ya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası ve % 20'den az olmaması ve kambiyo mevzuatı ge
reğince Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi gerekir. 

Bu kazançların sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz. Kurumlar vergisinden müstesna tu
tulan kazançlar, bu Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre % 20 kurumlar vergisine ta
bi tutulmaz. Üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmı
nın teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak ya
bancı ortaklı bir anonim şirkete aynî sermaye olarak konulmasından doğan ve bu maddeye göre 
vergiden müstesna tutulan kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkra
sının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre vergi tevkifatına tabi tutulmaz. Bu hüküm uyarınca 
vergiden istisna edilen diğer kazançlar için ise bu vergi tevkifatı % 10 olarak uygulanır. 

Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer almayan iştirak hisselerinin veya gayrimenkulle-
rinin satışından elde ettikleri kazançlar ile menkul kıymet veya gayrimenkul ticareti ile uğraşan ku
rumların ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar, istisna kapsamı dı
şındadır. 

Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen hisse senetleri ile iştirak edilen kurumun ihtiyat 
akçeleri, banka provizyonları ve Vergi Usul Kanununa göre ayrılan yeniden değerleme fonlarının 
sermayeye ilavesi dolayısıyla bedelsiz alman hisse senetlerinin en az iki yıl öncesinde iştirak edi
len şirketlere ait olması halinde, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen veya bedelsiz alınan 
bu hisse senetleri iki yıl önce iktisap edilmiş sayılır. 

Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir surette işletmeden çekilmesi ve
ya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi 
tutulur. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanuna ya da özel kanunlara göre kurulan kooperatifler, ortağın sa
hip olabileceği en fazla pay tutarı dikkate alınmaksızın gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışın
dan doğan kazanç istisnasından yararlanırlar. Ancak, iştirak hisseleriyle gayrimenkullerin satışın
dan doğan kazanç; sermayeye eklenmeyerek özel bir fon hesabında gösterilir ve hiç bir şekilde or
taklara dağıtılmaz, kooperatifin amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılır. 

Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesinin bu suretle gerçekleştirilecek sermaye artırımına 
aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Bu hükümden yararlanan kurumların gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan ka
zancın tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu madde kapsamında yapılacak tescil işlemleri 
tapu ve kadastro harcından istisnadır. 

b) Bu Kanunun 8 inci maddesinin 5 numaralı bendi ile geçici 11 inci maddesine göre kurum
lar vergisinden müstesna tutulan kazançlar, 1.1.1994 -31.12.1998 tarihleri arasında 25 inci madde
nin ikinci fıkrasında öngörülen % 20 kurumlar vergisine tabi tutulmaz. Anonim şirketlerin kuruluş
larında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üze
rinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre tevkifata tabi tutulmaz. Vergiden istisna 
edilen diğer kazançlar için ise bu tevkifat % 10 olarak uygulanır." 

"GEÇİCİ MADDE 24. - Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmet
lerden sağlanan ve 1.1.1994- 31.12.1998 tarihleri arasında Türkiye'de genel netice hesaplarına in-
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GEÇİCİ MADDE 24. - Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetler
den sağlanan ve 1.1.1994-31.12.1998 tarihleri arasında Türkiye'de genel netice hesaplarına intikal 
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tikal ettirilen kazançlar, kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik 
edilmesi şartıyla kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Vergiden müstesna tutulan bu kazançlar, Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin 
ikinci fıkrasına göre % 20 oranlı Kurumlar Vergisine tabi tutulmaz. Gelir Vergisi Kanununun 94 
üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre bu kazançlar üzerin
den yapılacak vergi tevkifatı % 10 olarak uygulanır. 

"GEÇİCİ MADDE 25. - Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin bu Kanunla değiş
tirilen ikinci fıkrası hükmü, 1995 yılı hesap döneminden itibaren elde edilen kazançlara uygulanır." 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 25. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 38. - 1. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve 
serbest meslek erbabı götürü usulde vergilendirilir. 

2. Bu mükelleflerin yıllık katma değer vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre tespit edilen safi 
kazançlarına, bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen Genel Vergi 
Oranının % 20 eksik olarak uygulanması suretiyle hesaplanır. 

3. Götürü mükelleflerin vergilendirme döneminden bir önceki takvim yılı içindeki alış ve gi
derlerine ait her bir fatura ve benzeri vesikada gösterilen katma değer vergilerinin 1/3'ü, bu mad
denin ikinci fıkrasına göre hesaplanan katma değer vergisinden indirilir. İndirimden sonra öden
mesi gereken katma değer vergisi ikinci fıkraya göre hesaplanan tutarın yarısından az olamaz. 

İndirime esas olacak fatura ve benzeri vesikaların tarh dönemi içinde vergi dairesine bildiril
memesi halinde indirim hakkından yararlanılamaz. 
' 4. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetki

lidir." 
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ettirilen kazançlar, bu işlerle ilgili hasılatın en az % 15'inin kambiyo ve mevzuatı gereğince Tür
kiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi şartıyla kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Vergiden müstesna tutulan bu kazançlar, Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin 
ikinci fıkrasına göre % 20 oranlı kurumlar vergisine tabi tutulmaz. Gelir Vergisi Kanununun 94 ün
cü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre bu kazançlar üzerinden 
yapılacak tcvkifat oranları, halka açık anonim şirketlerde % 5, diğer kurumlarda ise % 10 olarak 
uygulanır. Yurt dışında elde edilen bu kazançlara mahallinde uygulanan vergilerin oranının % 
25'in üzerinde olması halinde, bu oranın üzerinde uygulanan her bir puan için % 0.75 oranında in
dirim yapılmak suretiyle uygulanır. Yurt dışında uygulanan vergi oranının halka açık şirketlerde % 
28.75, diğer kurumlarda ise % 32.5 oranında olması durumunda bu tevkifat oranları "0" sıfır ola
rak uygulanır. Ancak indirimli vergi tevkifat oranından yararlanabilmek için yabancı memleketler
de inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlara uygulanan vergi oranının o 
ülkenin yetkili makamlarından alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa ma
hallinde Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik 
olunan vesikaların aslı ile yapılan işe ilişkin sözleşmenin bir örneğinin Türkiye'de bağlı bulunulan 
vergi dairesine yıllık beyanname verme süresi içinde ibraz edilmesi şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 25. - Tasarının Geçici 25 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 31. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü 
maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis 
ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan de
niz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve 
inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde or
taya çıkan hizmetler. 

Götürü Usulde Vergilendirme 
MADDE 32. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. , 
Madde 38. - 1. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve 

serbest meslek erbabı götürü usulde vergilendirilir. 
2. Bu mükelleflerin yıllık katma değer vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre tespit edilen safı 

kazançlarına, bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen genel vergi 
oranının % 20 eksik olarak uygulanması suretiyle hesaplanır. 

3. Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin vergilendirme döneminden bir önceki takvim 
yılı içindeki alış ve giderlerine ait her bir fatura ve benzeri vesikada gösterilen katma değer vergi
lerinin % 30'u, bu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan katma değer vergisinden indirilir. İn
dirimden sonra ödenmesi gereken katma değer vergisi ikinci fıkraya göre hesaplanan tutarın % 
50'sinden az olamaz. 

i İndirime esas olacak fatura ve benzeri vesikalara ait bildirimin tarh dönemi içinde vergi daire
sine verilmemesi halinde indirim hakkından Yararlanılamaz. 
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MADDE 26. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 40' inci 
maddesine aşağıdaki 5 numaralı fıkra eklenmiştir. 

"5. Maliye Bakanlığı, bu Kanunun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve ku
ruluşlara sadece vergiye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemler için beyanname verdirmeye, beyan
name yerine kaim olmak üzere işleme esas olan belgeleri kabul etmeye, bu mükelleflere ait vergi
nin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 

MADDE 27. - 27.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 46 inci 
maddesinin 4 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4. Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin katma değer vergisi tarh süre
si içinde ödenir. . 

Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi, Gelir Vergisi Kanununun 
götürü vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları ile vergilendirme dönemine ait hükümleri çerçeve
sinde, gelir vergisinin tarh dönemi içinde tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenir." 

MADDE 28. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir. V 

"GEÇİCİ MADDE 10. - Tam mükellefiyete tabi kurumların 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun geçici 23 üncü maddesi kapsamındaki teslimleri vergiden müstesnadır. 

Bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı dönemde in
dirilemeyen katma değer vergisi, bu hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde gi
der olarak kabul edilir. 

Şu kadar ki; satış nedeniyle oluşan kazancın tamamının, teslimi takip eden hesap dönemi ba
şından itibaren ikinci hesap dönemi sonuna kadar ödenmiş sermayeye dönüştürül memesi halinde, 
satıştan doğan kazancın ödenmiş sermayeye dönüşmeyen kısmına ait katma değer vergisi, teslimin 
yapıldığı tarihteki katma değer vergisi nispetine göre hesaplanarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre tarh edilir." 

"GEÇİCİ MADDE 11. - Götürü usule tabi mükelleflerden 1995 vergilendirme dönemine ait 
katma değer vergisi aranmaz." 
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Bakanlar Kurulu, iş grupları ve yöreler itibariyle bu fıkrada yer alan % 30 oranını % 15 ila % 
45, %-50 oranını % 25 ila % 75 arasında belirlemeye yetkilidir. 

4. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetki
lidir. 

MADDE 33. - Tasarının 26 ncı maddesi 33 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 46 ncı mad
desinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

4. Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin katma değer vergisi tarh süresi 
içinde ödenir. 

Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi, Gelir Vergisi Kanununun gö
türü vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları ile vergilendirme dönemine ait hükümleri çerçevesin
de tarh ve tahakkuk ettirilerek, götürü gelir vergisinin ödeme süreleri içinde ödenir. 

MADDE 35. - Tasarının 28 inci maddesi bağlı Geçici 10 ve 11 inci maddelerle birlikte 35 in
ci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. - İlgili merciler tarafından talih oyunları oynanmasına izin verilecek işletmeler
de, masalarda ve oyun makinalarında oynatılacak oyunların türleri ve nitelikleriyle bu masaların ve 
makinaların sayılarını, verim ve çıktı oranlarını belirlemeye, gerektiğinde işletmelerdeki oyun ma-
kinalarını kurulacak merkezi bilgisayar sistemine bağlamak suretiyle denetlemeye ve diğer gerek
li esasları tespite Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Talih oyunları işletmelerini denetlemek üzere Maliye Bakanlığı ve Milli Piyango İdaresi Ge
nel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 
nci maddesinde belirtilen denetleme elemanları yetkilerine sahiptir. 

Maliye Bakanlığı veya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılan denetimler sonu
cunda talih oyunları işletmelerine; 

a) 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine göre verilen uyarma cezası
na rağmen gerekli düzeltmenin yapılmaması ya da bir denetleme sırasında uyarma cezasını gerek
tiren aynı veya ayrı türden birden fazla fiilin tespiti, istenilen bilgi veya belgelerin süresi içinde ve
rilmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi, müşterilerin oyun güvenliğini sağlayacak idari ve teknik 
önlemlerin alınmasında kusur ve ihmal gösterilmesi halinde her fiil için, ilgili işletmenin, Gelir 
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ALTINCI BÖLÜM 
Kaldırılan Hükümler 

MADDE 29. - 1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 
a) 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 4 ve 5 inci dereceye giren mükelleflerin safi kazanç tu

tarlarına ait hükümleri, 
b) 111 inci maddesi, 
c) Geçici 39 uncu maddesinin 4 numaralı fıkrası, 
2) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun; 
a) 15 inci maddesinin 8 numaralı bendi, 
b) 37 nci maddesinin 3 numaralı bendi, 
c) Geçici 21 inci maddesinin 4 numaralı bendi, 
3) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin 3 numaralı fıkrası, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE30. - B u Kanunun; 
a) 4,24 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 23 üncü (bu geçici mad

denin "a" fıkrasının son bendi hariç) ve geçici 24 üncü maddeleri ve 29 uncu maddesinin 2 numa
ralı fıkrasının (a) ve (c) bentleri 1.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 5,7,15, 16,17,19,21 ve 23 üncü maddeleri, 13 üncü maddesi ile değiştirilen Gelir Vergi
si Kanununun ek 3 ve ek 4 üncü maddelerine ilişkin hükümleri 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde, 

c) 14 üncü maddesi ile 29 uncu maddesinin 1 numaralı fıkrası 1995 yılı kazançlarına uygulan
mak üzere yayımı tarihinde, 

d) 9, 12 ve 18 inci maddeleri yayımını izleyen aybaşında, 
e) 25 ve 27 inci maddeleri, 29 uncu maddesinin 3 numaralı fıkrası, 28 inci maddesi ile Katma 

Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 11 inci madde hükmü 1.1.1996 tarihinde, 
f) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
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Vergisi Kanununun mükerrer 111 inci maddesine göre, oyun makinası başına ödemesi gereken as
garî verginin on katı tutarında, 

b) Gerekli izin alınmadan oyun masalarının veya oyun makinalannın faaliyete geçirilmesi ha
linde, her bir masa oyunu veya makina için, o işletme veya benzeri işletmedeki oyun masası veya 
oyun makinaları için, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 111 inci maddesine göre ödenmesi gere
ken asgarî vergi tutarında, 

îdari para cezası uygulanır. Bu para cezalarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri tatbik edilir. 

Talih oyunları işletme belgesi olmadan talih oyunları salonlarını faaliyete geçirenler, talih 
oyunlarının oynanmasına mahsus oyun makina araç ve gereçlerini bozanlar veya bunları bozuk ol
masına rağmen kullandıranlar veya talih oyunları ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun hile 
yapanlar hakkında ayrıca on milyon liradan ikiyüz milyon liraya kadar ağır para cezası ve iki ay
dan iki seneye kadar hapis cezasına hükmolunur. 

ALTINCI BÖLÜM 
Kaldırılan Hükümler 

MADDE 37. - Tasarının 29 uncu maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 38. - Bu Kanunun; 
a) 6,30 uncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 23 üncü (bu geçici mad

denin "a" bendinin son fıkrası hariç) ve geçici 24 üncü maddeleri ve 37 inci maddesinin 2 numa
ralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri 1.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 7,9,19,20,21,22,25,27 ve 29 uncu maddeleri, 17 nci maddesi ile değiştirilen Gelir Ver
gisi Kanununun ek 3 ve ek 4 üncü maddelerine ilişkin hükümleri 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde, 

c) 18 inci maddesi ve 37 nci maddesinin 1 numaralı bendi 1995 yılı kazançlarına da uygulan
mak üzere yayımı tarifinde, 

d) 12, 16, 23 ve 24 üncü maddeleri yayımını izleyen aybaşında, 
e) 32 ve 34 üncü maddeleri, 37 nci maddesinin 3 numaralı bendi, 35 inci maddesi ile Katma 

Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 11 inci madde hükmü 1.1.1996 tarihinde, 
f) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
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MADDE 31. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
M. Gülcegün 
Devlet Bakanı 

Ö. Âlpago 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı V. 
M. Karayalçın 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Dönen 

Kültür Bakanı 
T. Savaş 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş: Erek 

Devlet Bakam 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kırathoğlu 

Devlet Bakanı 
A. KöyMoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Matkap 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
Ş. Ulusoy 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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MADDE 39. — Tasarının 31 inci maddesi 39 uncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. , 
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