
D O N E M : 19 CİLT : 86 YASAMA Y I L I : 4 

109 uncu Birleşim 
4. 5 .1995 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK.OZETI 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III.-YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Uşak Milletvekili Fahri Gündüz'ün, Bağ-Kur emeklilerinin sorunla

rına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Aydın Güven Gürkan'ın cevabı 

2. - Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'ın, Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisinin ülkemize yönelik aldığı tavsiye kararına ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Dışişleri Bakanı Vekili Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın ceva
bı 

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

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

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

Sayfa 

133 

135 
136,137,167,193,195 

• _ . • 1 3 7 

137 

137:139 

139:143 

143 

143 

143 



143 

T.B.M.M. B : 109 4 . 5 . 1 9 9 5 O : 1 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

• TBMM Genel Kurulu saat 14 OO'te açılarak altı oturum yaptı. 

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova, Anayasa Mahkemesinin 33 üncü Kuruluş Yıldönümü ve 
Anayasa yargısının çağdaş hukuktaki yerine, 

Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu, Anayasa Mahkemesinin otoyol davasıyla ilgili kararından 
sonra, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve arkadaşları tarafından başlatılan tartışmaya, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yozgat Cezaevindeki siyasî tutukluların başlattıkları 
açlık grevine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay cevap verdi. 

ANAP Grubu Başkanvekili Hasan Korkmazcan, Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun gün
dem dışı konuşmasında, Grubuna, 

DYP Grubu Başkanvekili İhsan Saraçlar da, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, sataş
maya ilişkin konuşmasında, DYP Genel Başkanına ve Partisine, 

Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar. 
Slovak Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 
Almanya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Ercan Karakaş'a dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Al-

gan Hacaloğlu'nun, 
Yunanistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'ya, dönüşüne kadar, Devlet Baka

nı Bekir Sami Daçe'nin, 
İsviçre'ye gidecek olan Sağlık Bakanı Doğan Baran'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdül-

baki Ataç'ın, 
Vekâlet etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 

bilgisine sunuldu. 
(10/218, 219) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun yurt dışında çalışabilmesine 

ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. . 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
18 inci sırasında bulunan 691, 

21 inci sırasında bulunan 71, 
22 inci sırasında bulunan 82, 
23 üncü sırasında bulunan 139, 
24 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, -.• 

26 ncı sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 

28 inci sırasında bulunan 201, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 
30 uncu sırasında bulunan 798, 

ı 31 inci sırasında bulunan 813, 
32 nci sırasında bulunan 771, 

- 1 3 3 -



T.B.M.M. B:109 4.5.1995 0 : 1 
S. Sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda 

hazır bulunmadıklarından ertelendi. "• •* 

33 üncü sırasında bulunan, Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Ba
zı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 
(1/829) (S.- Sayısı: 833) görüşmelerine devam edilerek, yapılan açık oylamadan sonra kabul edilip 
kanunlaştığı açıklandı. 

4 Mayıs 1995 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, 23.03'te Birleşime son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

İbrahim Özdiş İlhan Kaya 
Adana İzmir 

Kâtip Üye Kâtipliye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
4 . 5 . 1 9 9 5 PERŞEMBE 

Teklifler 

1. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; Yürürlükteki İçtüzükte Bazı Değişiklikler Yapılma
sına İlişkin Kanun Teklifi (2/1394) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.1995) 

2. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Ek 1 Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1395) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28.4.1995) 

3. - Mardin Milletvekili Muzaffer Arıka'n'ın; 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1396) (Millî Eğitim ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Kurban derilerine ilişkin İçişleri Bakanından ya

zılı soru önergesi (7/6744) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1995) 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, aşı kampanyası ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6745) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1995) 

3. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Türkiye'nin tanıtımı için anlaşma yapılan lobi 
firmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6746) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1995) 

4. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, eski bakanlar ve eşlerine hizmet eden araç ve görevlilere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6747) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1995) 

5. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Türk Hava Kuvvetleri tarafından açılan lastik 
ihalesine ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6748) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.5.1995) 

6. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Avrupa Büyükler Greko-Romen Güreş Şam
piyonasına katılan Millî Takıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6749) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 2.5.1995) 

7. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Bursa'da S.S.K.'na bağlı sigortalıların sağlık 
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6750) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1995) 

— © ~ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur; 14.30'da toplanmak üzere bir

leşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 14.17 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 1430 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum. 

III.- Y O K L A M A 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önceki oturumda toplantı yetersayısı yoktu ve birleşi

me ara vermiştim. Şimdi, yeniden yoklama yapacağız; sayın milletvekillerinin, salonda oldukları
nı yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. > 

(Elazığ Milletvekili Ahmet Küçükel'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz istekleri vardır. v 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Uşak Milletvekili Fahri Gündüz 'ün, Bağ-Kur emeklilerinin sorunlarına ilişkin gündem dı

şı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürhan'ın cevabı 
BAŞKAN - Birinci gündem dışı söz, Bağ-Kur ve Bağ-Kur emeklilerinin sorunları hakkında 

konuşmak üzere gündem dışı söz isteyen Uşak Milletvekili Sayın Fahri Gündüz'e verilmiştir. 

Buyurun Sayın Gündüz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika efendim. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bağ-Kur emeklilerinin so

runlarını dile getirmek için gündem dışı söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Bağ-Kur emeklilerimizin içinde bulundukları açmazları, hiçbir katkı yapmadan, kendi söylenti
leriyle sizlere aktaracağım. , 

"Bir sosyal güvence kuruluşu olan Bağ-Kur, günden güne, bu güvenilirliğini yitirmektedir. Es
naf kanaatkardır diye bir tabir vardır. Bağ-Kur'un da bu deyime uyarak, emeklilerine reva gördüğü 
emekli maaşlarının komikliği karşısında üzülmemek elden gelmiyor. Bizim de düzeltmeye gücü
müz yetmiyor. 

Esnaf ve sanatkârların lehine, Bağ-Kur'luyu rahatlatacak yasalar, bir türlü Meclis gündeminde 
görüşülmemektedir. Bu üzücü durumun takipçisi olması gereken konfederasyonumuz, yıllardır ses
siz kalmakta; bizler de, bu sessizliğe, ezile ezile talim etmekteyiz. Bunun içindir ki, Bağ-Kur'a olan 
güvensizlikten, esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımız, işyerlerini eşlerine ve çocuklarına devredip, biraz 
daha fazla emekli maaşı almak için, diğer sosyal güvenlik kuruluşu olan SSK'ya geçmekte buluyor 
çareyi. Çünkü, Bağ-Kur'dan SSK'ya kaçışın gerçek nedeni, iki kurum arasındaki sosyal yardım 
zammı farkıdır; Bağ-Kur'da sosyal yardım zammı yalnız 100 000 Türk Lirası iken, SSK'da sosyal 
yardım zammı 3 390 000 Türk Lirasıdır. Nihaî çözüm, sosyal yardım zammı farklarının giderilme
si ve tek bir çatı altında birleşürilmesidir. 
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ATV'deki "Siyaset Meydanı" adlı açıkoturumda emeklilik yaşı görüşülürken, o toplantıya, 

Konfederasyon ve Federasyondan, temsilen, esnaf ve sanatkârları savunacak tek kişinin bulunma -̂
yışı, biz esnafı gerçekten üzmüştür. 

Yüce Atatürk'ün 'Bir millet esnaf ve sanatkârlardan mahrumsa, tam bir hayata malik olamaz' 
sözleri unutulmamalıdır. 

Saygılarımla, 

Yılmaz Sancar 
Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odası 

Başkanı" 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, en düşük emekli maaşı; 974 120 Türk Lirası ay

lık maaş, 3 390 000 Türk Lirası sosyal yardım zammı olmak üzere, toplam 4 364 120 Türk Lirası
dır. 2829 sayılı Kanun gereği, hizmetler birleştirilmek suretiyle bağlanan aylıklarda ve sosyal yar
dım zamlarında, ödemeyi yapan kurum, hizmet yılı aldığı kurumdaki hizmet nispetinde ilgili kuru
mun iştirakini sağlar. Örneğin; Bağ-Kur'lu, SSK'ya geçtiğinde, birleştirilen 5 000 işgününe tekabül 
eden 974 120 Türk Lirası aylık, 3 390 000 Türk Lirası sosyal yardım zammı tutarını, Bağ-Kur, 
SSK'ya öder, 300 000 Türk Lirasıysa SSK'mn kasasından çıkar. Dolayısıyla, Bağ-Kur kendisinden 
emekli olana 100 000 Türk Lirası öderken, Sosyal Sigortalar Kurumuna geçen üyenin 3 390 000 
Türk Lirası sosyal yardım zammının 3 000 000 Türk Lirasını Bağ-Kur öder; çünkü, hizmetin çoğu 
Bağ-Kür'da geçmektedir. 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa göre emekli maaşı; Örneğin, altıncı basamağa göre, 55 yaşını 
dolduran, 15 tam yıl prim ödeyen Bağ-Kur sigortalısı 2 110 960 lira ücret almaktadır. Günlük ya
şamlarını sıkıntı içerisinde geçiren Bağ-Kur emeklilerimiz, sorunlarının çözümünü Hükümetimiz
den, Bakanlığımızdan ve Meclisimizden beklemektedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Gündüz, süreniz bitti; size ek süre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamam
layın efendim. , 

FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla) - Bunun için, yarım bırakılan Bağ-Kur yasa tasarısının bir an 
önce Meclisimizde ele alınması ve sonuçlandırılması gerekir kanısındayım. 

Bu dilek ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gündüz. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ay

dın Güven Gürkan; buyurun efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Uşak Milletvekilimiz Sayın Gündüz'ün Bağ-Kur'la ilgili söyledikle
ri büyük ölçüde doğrudur ve düzeltilmesi gerekli eksikliklerdir. Tüm kamuoyu, Parlamentomuz ve 
Hükümetimiz, sosyal güvenlik sistemimizin yenilenmesi gerekliliğinin bilinci içindedir. Gerçek
ten, sosyal güvenlik sistemimiz, Emekli Sandığıyla* Bağ-Kur'uyla ve Sosyal Sigortalar Kurumuy
la yeniden yapılandırılmak durumundadır; çünkü, önemli ölçüde yetmezlikler içine girmiştir. 

Bağ-Kur'da çekilen iki temel sıkıntı vardır. Bağ-Kur, bir sosyal güvenlik sistemi olmasına rağ
men, bu sosyal güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak devletten katkı alma hakkına sahip
ken, bu katkı, geçtiğimiz bir iki yıl öncesine kadar verilmemiş; dolayısıyla, Bağ-Kur, kavruk imkân
larla hizmet verebilmek zorunda kalmıştır. Son iki üç yıldır, Hazinenin ve Hükümetin, Maliyenin, 
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Bağ-Kur'a yardım etmeye başlaması, geçmiş yıllarda yapılamamış olan yardımın doğurduğu nok
sanlığın giderilmesine tam yetmemiştir. Gerçekten, bugün, Bağ-Kur'luların aldığı emekli maaşları 
yeterli değildir. 

Yasamız çıktığında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeye başlanan ve 15 inci mad
desine gelinen yasamız -inşallah bayramdan sonra- tamamlandığında ve çıktığında, devlet katkısı 
kurumsallaştınlacak, devlet katkısı güvence altına alınacak ve böylece, Bağ-Kur'un gelirleri açık, 
net bir biçimde ortaya çıkacak ve hizmetlerini iyileştirebilme şansı doğacaktır. 

Şimdi, devletin yaptığı yardım ye katkı daha önceden bilinemediği için, hesaplanamadığı için, 
Bağ-Kur, kendi ödemelerini tam istediği biçimde planlayamamakta ve dolayısıyla, hizmetlerini 
programlı bir biçimde iyileştirememektedir. Bunun dışında -Sayın Gündüz'ün de dediği gibi- Bağ-
Kur'lu sigortalılarımız emekli olduklarında 2 milyon 700 bin lira almaktadırlar; doğrudur; ama, bu, 
altıncı basamaktan alınan emekli maaşının karşılığıdır. Eğer, Bağ-Kur sigortalılarımız, Sosyal Si
gortalılarımız gibi, ileri kademeler için prim ödemeye devam edecek olsalar, Sosyal Sigorta emek
lilerinin aldığı maaşa ulaşacaklardır. Örneğin, altıncı basamakta kesmeyip, yedinci, sekizinci, do
kuzuncu basamaklara devam etseler, örneğin onikinci basamağa gelseler 4 milyon lira, örneğin 24 
üncü basamağa gelseler -altını çizerek söylüyorum- 13 milyon lira emekli maaşı alabilme imkânı
na sahiptirler; Bağ-Kur'un bugünkü imkânlarının darlığına rağmen; yani, Bağ-Kur emeklisi, eğer, 
gönüllü olarak, kademe yükselmesinin gerektirdiği primleri öderse, 13 milyon Türk Lirasına yakın 
bir emekli maaşı elde edebilme şansına sahiptir; ama, yasa, zorunlu kademe yükselmesini sadece 
altıncı dereceye kadar öngörmüştür; sigortalılar da bu zorunlulukla yetinerek, sadece altıncı dere
ceye kadar kademe yükselmelerinin gereğini yerine getirmekte ve dolayısıyla ancak 3 milyon lira 
dolayında bir emekli maaşıyla yetinmektedirler. Yasa çıktığında, bu zorunluluğu 13 üncü kademe
ye kadar genişleterek, asgarî maaşın -bugünkü rakamlarla- 4,5 milyon lira dolayına çıkmasını sağ
layacağız.. 

Sosyal yardım zammı konusunda da Sayın Gündüz'ün eleştirilerine katılıyorum ve önümüzde
ki dönemde bunu mutlaka düzelteceğimizi ifade ediyorum. Sosyal yardım zammı, sosyal güvenlik 
kurumlarına, yani Bağ-Kur'a, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve Emekli Sandığına yüklenmemesi ge
reken bir sosyal gerekliliktir. Bu sosyal yardım zammı, adı üstünde, aktuarya hesaplarıyla ilgisi ol
mayan, primle ilişkilendirilmeyen ve devletin, sosyal devlet olmasının gereği, korunma ihtiyacın
da olan sınıflara, insanlara, kitlelere doğrudan bütçeden yaptığı yardımdır ve bu konuda, Bağ-Kur 
ile Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı arasında fark olmamak gerekir. Bağ-Kur yasası çıktığında, 
Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalılarımız ile Bağ-Kur sigortalılarımız arasında hiçbir fark kalma
yacaktır, bu farklılık giderilecektir; ama, sosyal güvenlik sistemimizin iyileşmesi ve gerçekten in
sanlarımız için -ister Bağ-Kur'lu, ister SSK'lı, tümü için- gerçekten, kelimenin tam anlamıyla asga
rî bir güvenlik sistemi hâline dönüşmesi, daha uzun yıllar çalışmamızı gerektiren önemli bir sorun
dur; çünkü, bu sorun, geçmişte, uzun yıllardır ihmal edilmiş, sosyal güvenlik sistemi sağlam kay
naklara oturtulamamıştır. Bugün, önümüzdeki sorun, önemli bir sorundur ve geçmiş yıllarda birik
tiği için, giderilmesi de, ancak zaman içinde olacaktır. Bütün gayretimizi sürdüreceğiz ve Türki
ye'deki insanları sosyal güvenlik şemsiyesi altında asgarî güvenceye kavuşturan.bir sisteme ulaş
mak için çaba harcayacağız. Bu konuda Hükümetimize ve Parlamentomuza güveniyor, size saygı
lar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. - Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'in, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin ülkemize 

yönelik aldığı tavsiye kararına ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Vekili Devlet Ba
kanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cevabı 
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BAŞKAN - ikinci gündem dışı söz, Tokat Milletvekili Sayın İbrahim Kumaş'a verilmiştir. 

Sayın Kumaş, Avrupa Parlamenter Meclisinin ülkemize ilişkin almış olduğu 1266 sayılı tav
siye kararıyla ilgili olarak gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Kumaş. 

Süreniz 5 dakika. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. Sayın Başkan, bana bu söz hakkını verdiğiniz için size ve söz sırasını verdiği için İstanbul 
Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen Beyefendiye de ayrıca teşekkür ediyorum. 

Türkiye'nin Kuzey Irak Harekatından sonra, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 26 Ni
san 1995 tarihinde, ülkemizle ilgili 1266 sayılı tavsiye kararı alıyor. 46 yıldır üyesi bulunduğumuz 
bu Parlamento, 1987 yılından beri, buna benzer kararlar alıyor. Hatta, yanlış hatırlamıyorsam 1992 • 
yılıydı, alınmış bir karar, yedi ay bu Meclisten saklanmıştı. , 

Bu alman kararlarla, Türkiye, sanki, bir müstemleke ülkesi olarak görülüyor. Alınan kararlar
da "iki ay içinde demokratiklesin, insan hakları ihlallerinden vazgeçin; PKK ile masaya oturun, ara
buluculuk yapalım" denilerek, açıkça, Sevr hatırlatmaları yapılıyor; iç meselemizi, uluslararası 
platforma çekmeye çalışıyorlar. 

Sevr, İmparatorluğumuza son veren, onu tarihe gömen, Osmanlı İmparatorluğu topraklarını 
taksim eden, milletin bütün gelişme kaynaklarını elinden alan, köleliği telkin eden bir ölüm ferma
nıdır. Bu ölüm fermanını, bu Sevr paçavrasını, biz, yıllar önce parçaladık, çöp sepetine attık; ama, 
Lozan'da, İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Amerikan delegesinin yanında İsmet Paşa' ya şöy
le der: "Sizin reddettiklerinizi cebimize atıyoruz, cebimizde saklıyoruz. Memleketiniz haraptır; ya
rın geleceksiniz, bunları tamir etmek için, kalkınmak için bizden yardım isteyeceksiniz; o zaman, 
bu, cebime koyduklarımdan her birini birer birer çıkarıp size vereceğim." Bunların cepten çıkarı
lıp verildiğini, çok açık bir şekilde görüyoruz. Bugün karşılaştığımız, yarın da karşılaşacağımız ko
nularda, Sevr'in başka bir şekilde karşımıza çıkarılacağını göreceğiz. 

Avrupa Parlamentosunun kararlarıyla da görülmüştür ki, Sevr, Batı'nın asla ama asla değiş
mez, hiçbir şekilde değişmeyecek olan zihniyetini, hedefini, amacını ortaya koyuyor. Millet olarak, 
bizim, bunu unutmamız mümkün değildir; Müslüman Türk'ün Sevr'i unutması, Batı'nın gerçek yü
zünü gösteren bu felaket vesikasını unutması, kendini kandırmak ve yanıltmaktır. PKK terörü de, 
Türkiye' ye karşı emperyalist Batı ittifakının yıllardan beri sergilediği Sevr' in bir parçasıdır. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu, Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesinin alınan karara karşı tavrı belirleninceye kadar toplantılara katılmama kararı 
almıştır. Burada, bir yanlışlığı ifade etmek istiyorum: Bu temsilcilerin böyle bir karar almaya yet
kisi yoktur. Bunlar, Meclise gelip, olayı Meclise anlattıktan sonra, Meclisin karar alması gerekir
di. Ne olmuştur; 18 kişinin aldığı kararı Meclis onaylamıştır, bu da, bize göre yanlıştır. 

Bu alınan karar yerindedir, isabetlidir, bunu destekliyoruz. Bu karara ilaveten, sadece bu par
lamentoya değil, Avrupa Parlamentosunda temsil edilen bütün ülkelere de, Dışişleri Bakanlığımız 
vasıtasıyla tepkimiz bildirilmelidir. 

Bize göre, Meclisin alması gereken çok önemli kararlardan birisi de, Türkiye'nin menfaatları-
na aykırı olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kumaş, süreniz bitti, size ek süre veriyorum; lütfen, bu süre içinde konuş
manızı bitirin efendim. 
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İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Çekiç Güç'ün ülkemizde konuşlandırılması ve Türkiye'nin 

devlet birliği ve toprak bütünlüğünden rahatsız olan ayrılıkçı güçlere prim veren Kuzey Irak'taki 
Kürtlerin korunmasından ABD'nin sorumluluğunun kabul ve ilan edilmesi, Ortadoğu'yu sömürge-
Ieştiren ve Sevr'i hortlatan bir yanlışlıktır. Bu yanlışlık Meclisimiz tarafından düzeltilmeli, Çekiç 
Güç, Türk Silahlı Kuvvetlerine yerini bırakarak çekilmelidir. 

Bundan 75 yıl önce milletimizi vatansız, devletsiz bırakıp parçalamak ve yok etmek isteyen 
emperyalist güçlere karşı, Türkiye'yi yok olmaktan kurtaran mukaddes ve aziz ölçüleri, hedefleri 
ve imanı hatırlamalıyız. İstiklal Savaşında düşman saldırılarını milletçe nasıl durdurduysak, bugün 
de karşılaştığımız, yarın da karşılaşacağımız meselelerin çözümü için, Türkiye Cumhuriyetini ku
ran, İstiklal Savaşını yapan, ülkeyi felaketten kurtaran, hür ve bağımsız kılan, İstiklal Savaşımızın 
mukaddes belgeleri, Gazi Meclisimizin açılış belgeleri, bizim için, asla vazgeçemeyeceğimiz bel
gelerdir. Bu belgeler ışığında, Türkiye, yeniden bir dirilişe ve doğuşa muhtaçtır. Bunu gerçekleş
tirmediğimiz takdirde, sonumuz karanlıktır. 

Bütün milletimizi birliğe, kardeşliğe, barışa, hep birlikte maddî ve manevî yüceliş ve yükseli
şe, güçlü iradesini icraya muktedir bir devlet ve millet olmaya, bütün partilerimizi ve toplulukları
mızı da bu hedefleri gerçekleştirmeye çağırıyor; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 

Dışişleri Bakanı Vekili Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı gündem dışı konuşmaya cevap ve
recek. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri; değerli arkadaşımızın biraz önce yaptığı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tav
siye kararıyla ilgili konuşmasını yanıtlamak üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Meclisimizin malumları olduğu üzere, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 26 Nisan 1995 
tarihinde, gerçekten Parlamentomuzu rencide eden ve bizim, son derece hatalı, haksız, yersiz ve za
mansız bulduğumuz bir karar almıştır. 

Bu kararla ilgili olarak, 27 Nisan günü, yani bu karardan hemen bir gün sonra, Dışişleri Baka
nı Vekili olarak, Hükümetimizin bu konudaki hassasiyetini bu kürsüden bizzat belirtmiş ve bu ko-, 
nudaki düşüncelerimizi de Yüce Meclisin bilgisine sunmuştum. Hemen akabinde, Dışişleri Baka
nımız Sayın İnönü, 2 Mayıs günü, burada, yine bu konuyla ilgili, Dışişleri Bakanlığı olarak ve Hü
kümet olarak yapılan çalışmaları anlatmış, alınmış olan bu tavsiye kararının bir değerlendirmesini 
yapmış ve Meclisimize bilgi sunmuştu. 

Zannediyorum ki, değerli arkadaşımız Kumaş, bilemediğimiz nedenlerle, o tarihlerde belki 
Mecliste bu çalışmaları izleme fırsatını bulamadı; ama, belki de konunun öneminden dolayı, bir ke
re de kendisi bu konuyla ilgili gündem dışı söz almak suretiyle düşüncelerini ifade etmek istedi. 

Arkadaşımızın düşüncelerine büyük ölçüde katılıyoruz. Gerçekten, bu karar, son derece hata
lı bir karardır, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör sorununu görmezden gelerek alınmış bir 
tavsiye kararıdır ve iyi niyetle de iyi niyetsiz de alınmış olsa,-mutlaka tashih edilmesi gereken bir 
düşünceyi ifade etmektedir. 

Burada, değerli arkadaşımızın görüşüne katılmadığımız nokta, Avrupa Konseyi Parlamenter
ler Meclisinde görev yapan değerli milletvekillerimizin, tutumlarının hatalı olarak değerlendirilme
sidir. Kesinlikle belirtmeliyim ki, biz, başından beri, orada görev yapan arkadaşlarımızın bütün 
yaklaşımlarını destekledik, kendilerinin, bu konunun bu şekle dönüşmemesi için gösterdikleri 
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çabayı yakından izledik. Gerçekten, arkadaşlarımız, doğruları anlatmak için, en açık şekilde, en net 
şekilde tavır almışlardır, gerekli bütün girişimleri yapmışlardır. Türk parlamenterler, karşılarında
ki, kendilerini anlamak istemeyen, âdeta anlamamaya gayret eden Avrupalı meslektaşlarını ikna 
edecek her türlü çalışmayı ve girişimi en iyi şekilde sürdürmüşlerdir. Kendilerine, izninizle, huzu
runuzda tekrar teşekkürlerimizi arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlar, bu konudaki girişimlerimiz devam ediyor. Üst düzeyde, daha önce yapıl
mış girişimlere ilaveten, bundan sonraki gelişmeleri de denetim altına alacak çalışmaları sürdürü
yoruz. Bunu yaparken de -tekrar ifade ediyorum- orada bu kararı almış bulunan Türk parlamenter 
arkadaşlarımızın tavrını, yaklaşımını kesinlikle destekliyoruz. Onların ağzından ifade edilmiş olan 
koşullar yerine gelinceye kadar da, arkadaşlarımızın bu tavrı sürdürmelerini, biz de Hükümet ola
rak ve Dışişleri Bakanlığı olarak onaylıyoruz. 

Nitekim, arkadaşlarımızın orada aldığı karar, Türkiye'nin, tümüyle, Avrupa Konseyinden çe
kilmesine ilişkin bir karar da değildir. Sadece, protestonun ve tavrın, ne kadar katı olabileceğini 
göstermek amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki duyarlılığını ifade edebilmek 
amacıyla -Hükümetin değil, dikkat edin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tavrını ifade edebilmek 
amacıyla-arkadaşlarımız, gerçekten haklı bir tutum içerisine girmişlerdir. 

Yaptığımız çalışmalarla, bu tutumun sonuna kadar arkasında olacağımızı bir kez daha burada 
ifade etmek isterim. Sonuç mutlaka alınacaktır; çünkü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, özün
de yapılan hatayı bilmektedir. Nitekim, bu kararın oylamasına katılımın büyük ölçüde olmayışı; ka
tılanların bir kısmının ret oyu kullanması, bir kısmının çekinser oy kullanması da bunu gösteriyor. 
Bundan sonraki prosedürde, Bakanlar Konseyi adına bakanları temsilen delegelerin toplantısı ola
cak. Burada, bu kararın düzeltileceği ümidini muhafaza ediyoruz. Bu kararın düzeltilmesi, 48 yıl
dır bu Konseyin üyesi olan Türkiye'nin haklı talebidir, bu talebin arkasındayız ve bunun mutlaka 
gerçekleşeceğine de inanıyoruz. 

Arkadaşlarımızın -Değerli Kumaş'ın sözleriyle irtibatlı olarak, herhangi bir yanlış anlama ol
masın diye tekrar ediyorum- tavrı, protestoyu ifade etmektedir; yoksa, Türkiye, Konsey çalışmala
rından çekilmiş değildir, sadece, bazı komisyonlardaki desteğini çekmiştir, bazı çalışmalara katıl
mama kararı almıştır. "Bu kararı almadan önce, Büyük Millet Meclisine danışmaları gerekirdi" ko
nusunda da, aynı görüşü paylaşmadığımı ifade etmek isterim; çünkü, Büyük Millet Meclisini tem
sil eden bizim arkadaşlarımızdır; Sayın Kumaş kadar, hepimiz kadar, onlar da bu konuda son de
rece duyarlı arkadaşlarımızdır ve Büyük Millet Meclisinin nasıl düşüneceğini, nasıl tavır alacağını 
bilerek, bunun bilinci içinde, özünde son derece doğru olan yaklaşımlarını ortaya koymuşlardır. Ni
tekim, Büyük Millet Meclisi de, bu tavrı onaylarak, arkadaşlarımızın haklılığını bir kez daha ifade 
etmiştir. 

Değerli arkadaşımızın, bu konuyla ilgili, daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacı olduğu takdirde, eğer, 
daha önceki konuşmaları dinleme fırsatını bulamamışsa, kendisine bu konuda yazılı olarak da bil
gi sunmaya hazır olduğumuzu ifade eder, Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlarım. (CHP, DYP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, Sayın Kumaş söz isterken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki müzake

resinden haberi vardı; "bizim bu konuda biraz daha değişik düşüncemiz var; bizim grubumuz yok" 
dediler, ısrarla bu konuyu vurguladılar ve nitekim, orada parlamenterlerimizin aldığı karara uyma
dığını da belirterek, yeni bir değişik görüş getirdi. O bakımdan söz verdim efendim. 

Üçüncü sırada, Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy, Sağlık Bakanlığındaki röntgen cihaz
ları konusunda gündem dışı söz istemişlerdir. 
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Sayın Özsoy?.. Yok. 
SÜHA TANIK (İzmir) - Sayın Başkan, onun yerine bana söz veremez misiniz? 
BAŞKAN - Efendim, size günden dışı söz verebilmem için daha önceden Hükümete bindir

memiz lazım; usulümüz öyledir. Onun için size gündem dışı söz vermem mümkün değildir. 
Size söz vermek isterim; ama, bu nedenle veremiyorum; kusura bakmayın. 

' ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - İlk defa doğru yaptın Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Ben her zaman doğru yapıyorum da, siz doğruları anlamakta zorluk çekiyorsunuz. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Siz, doğru yolun doğrusunu söylüyorsunuz. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Bu sıralarda otururken, yanlış konuşmayı bize, siz öğrettiniz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 

Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Görüşmelere, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında 
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 (1/376) (S. Sayısı : 139) 
BAŞKAN - İnsan Haklan 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 (2/324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN -Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek

lifinin müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok 
Ertelenmiştir. 
5. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma ve İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak

kında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 
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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 Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) • 

BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun 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 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine baş
layacağız. 

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 
Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görevye Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka

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

Yetki Kanunu 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 i Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (211142) (S. Sayısı: 699) 

BAŞKAN - Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.; Yok. 
Ertelenmiştir. 
11.- 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 Komisyonu raporları (11744, 211095) (S. Sayısı: 798) 
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BAŞKAN - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

12. - 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 Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (11838) (S: Sayısı: 813) (1) 

BAŞKAN - 213 Sayılı Vergi usul Kanununu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarınım Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun
da Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 
müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş birleşimde bu kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler bit
mişti... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Karar yetersayısının aranmasını istiyorsunuz; peki. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 15.07 

(1) 813 S. Sayılı Basmayan 29.3.1995 tarihli 92 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.19 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

12.- 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 Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Geçen oturumda, 813 sıra sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesi sırasında yapılan oylamada karar yetersayısı istenmişti; 
yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığından birleşime ara vermiştim. 

Şimdi, yeniden, maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayaca
ğım. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almıştır. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler...Kabul etmeyenler...Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. Karar yetersayısı vardır. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
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 Kanununuhda Değişiklikler Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili Deiğişiklikler 

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 tüzel kişilere bir vergi numara
sı verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının ka
mu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve dü
zenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Güneş Taner; şahsı adına Sayın Ce-
vat Ayhan söz istemişlerdir. 

ANAP Grubu adına, Sayın Güneş Taner, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Taner, süreniz 10 dakikadır. 
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ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

vergi toplamak, devletin görevidir. Toplanan vergileri de en iyi şekilde kullanmak tabiî ki, hükü
metin görevidir. 

1991'den 1995'in şu gününe geldiğimiz zamanda ekonomideki tabloya baktığınızda, hep bir
likte, DYP-SHP, DYP-CHP Hükümetlerinin bu vergileri kullanmaktaki hünerlerinin neticelerini, 
ülke ekonomisine verilen tahribatta görmekteyiz. Hepiniz hatırlayacaksınız -çok uzun bir zaman 
değil; bundan yaklaşık bir sene evvel- 5 Nisan kararlarıyla beraber, dünyada bir tek ülkede uygu
lanan ve uygulandıktan sonra da o ülke ekonomisinin çökmesine sebep olan; yani, isim vermek ge
rekirse Meksika'da uygulanan bir tür vergi, Türkiye^de de uygulanmıştır. 

Koalisyon Hükümeti, 5 Nisan.kararlan arkasında, vatandaş tabiriyle salma vergi olan Net Ak
tif Vergisi ye -ki, bu Mecliste çok tartıştık, pasiflerin, net aktif olabilmesi için; yani, borçların çı
karıldıktan sonra geri kalanından alınması lazım gelen diye; ama, öyle olmadı- Ekonomik Denge 
Vergisi adı altında, bu ekonomide kayıtlı görebildiğimiz herkesten haksız bir vergi almıştır. Bu top
lanan verginin, memleket ekonomisine çok büyük zararlar vereceğini; ayrıca, sizin bununla da kal
mayacağınızı ve sonunda bu memlekette verenden değil, alabildiğiniz ihsanlardan daha fazla ver
gi alma yoluna gideceğinizi söylemiştik. İşte, zaman değişti, bir sene sonrasına geldik ve bakın şu 
umumi manzaraya! Bu getirdiğiniz vergi kanunlarıyla, ekonomiden yaklaşık. 80 trilyon lira vergi 
aldınız. Anadolunun en ücra köşesindeki insanların malından vergi aldınız. Toplam 80 trilyon li
ra... Ama, piyasadan 80 trilyon lira parayı çektiğiniz zaman, devletin, piyasada iç borç için kullan
dığı paraya verdiği faiz yüzde 80 iken, piyasadaki yanlış müdahalenizden dolayı, 1994 senesi sonu 
itibariyle devletin borçlandığı paraya verdiği ortalama faiz oranı yüzde 140'a çıktı. 

BAŞKAN - Sayın Taner, tasarının geneli üzerinde konuşmuyorsunuz, 1 inci madde üzerinde 
konuşuyorsunuz" efendim. ; 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Sayın Başkan, bu serbest kürsüde, müsaade buyurursanız... 
BAŞKAN - Efendim, maddede, herkese bir vergi numarası verilmesi öngörülmektedir... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - O zaman, buyurun siz konuşun... 
BAŞKAN - Yani, konuya bağlı konuşun efendim... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - O zaman, buyurun siz konuşun burada... 
BAŞKAN - Ben niye konuşayım canım!... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Ben milletvekiliysem, muhalefet partisi temsilcisi olarak va
tandaş için konuşacaksam müdahale edemezsiniz beyefendi... 

BAŞKAN-Arkadaşlar, burada ya İçtüzüğü uygulayacağız... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Müdahale edemezsiniz... 
BAŞKAN-Bağırmanıza gerek yok... Sizi konuya davet ediyorum... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Edemezsiniz efendim... 
BAŞKAN - Nasıl edemem!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bu konuyu siz anlamıyorsunuz... 
BAŞKAN - Siz bana "Bu konuyu anlamıyorsunuz" diyemezsiniz... (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
SÜHA TANIK (İzmir) - İhtisasınız dışında olabilir Sayın Başkan... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Sizin bu konuyu uzaktan yakından anlamanız mümkün değil... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Arkadaşlar... Sayın grup başkanvekili arkadaşlarım... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Lütfen karışmayın!.. 

BAŞKAN - Her mükellefe bir hesap numarası verilmesine ilişkin bir maddeyi müzakere edi
yoruz; genel malî politikaları tartışmıyoruz ki... Rica ediyorum... O zaman burada gelip de konuş
manın ne anlamı var. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Siz tansiyonu yükselterek, kanunları çıkarmak istemiyorsunuz. 
BAŞKAN-Olur mu yani!... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Siz Başkanlık Divanı olarak kanunun çıkmasını istemiyorsu
nuz. ' • y 

BAŞKAN - Şu kanunun maddesini okuyup kürsüye çıkın efendm. 
GÜNEŞ TANER (Devamla)-Siz bana müdahale etmeyiniz... 
BAŞKAN - Nasıl etmeyeyim... 
GÜNEŞ TANER (Devamla).-* Ben, nereye, nasıl geleceğimi... Ben teknik bir insanım; haya

tım boyunca bunu okudum. 
BAŞKAN - Sayın Taner, ben, burada düzeni sağlamak zorundayım... 

RASİM ZAİMOĞLÜ (Giresun) - Sayın Başkan, düzeni siz bozuyorsunuz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Düzen vardır; siz karışmazsanız, düzen devam eder... , 
BAŞKAN - Nasıl devam eder!... . .') 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Siz müdahale etmeyin. 
BAŞKAN - Siz, buraya çıkıp, istediğinizi konuşursanız olur mu canım!..(ANAP sıralarından 

gürültüler) 
AHMET SAYIN (Burdur) - İçtüzüğü uygulayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, konuya bağlı olarak konuşmak zorundasınız... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Sayın Başkan, sen bu konuyu anlamıyorsun ki!.. Bırak, anlata
yım diyorum... 

AHMET SAYIN (Burdur) - İçtüzük ne diyor Sayın Başkan?.. 
. BAŞKAN - Efendim, ben İçtüzüğü uyguluyorum...(ANAP sıralarından gürültüler) 1 inci 

maddeyi okur musunuz lütfen!... Herkese bir vergi numarası verilmeli midir verilmemeli midir... 
"Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı düzenler" diyor; bunu müza
kere ediyoruz. 

SÜHA TANIK (İzmir) - Bu, teraziyle mi tartılacak?.. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Sayın Başkan, vergi numarasına gelebilmek için, vergiden bah
setmek lazım. 

BAŞKAN - Efendim, o, tümü üzerinde konuşma... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Vergiden bahsetmek lazım beyefendi; bırakınız bahsedelim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim; siz devam ederseniz öyle... Ben, size ikazımı yaptım. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, yapılan uygulama neticesinde, faizler, piyasadan fazla para çekilip de, 

yüzde 80'den, yüzde 140'a çıkınca, 60 puanlık fark, 600 trilyon liralık iç borç içerisinde, sadece, 360 
trilyon liralık ilave bir yük getirmiştir. Yani, şunu söylemek istiyorum: 4 Nisanda yapılan vergi 
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uygulamasıyla, 80 trilyon lira para toparlanmıştır, hükümet ise, 360 trilyon lirayı, bazı insanlara fa
iz olarak geri vermiştir; bu, memleketteki rantı, adaletsiz olarak dağıtmaktan başka bir şey değil
dir. İşte, bu yanlışın neticesi olarak, biz, bugün, bütçe açıklarının azaldığını görmüyoruz; bütçe 
açıklarının arttığını görüyoruz. 

Bu maddeyle getirilmek istenen, herkese bir vergi numarası uygulaması, doğrudur, yerindedir. 
Anavatan Partisinin uygulamalarında olan bir maddedir ve Türkiye'de, on seneye yakın bir zaman
dır, bilgisayarlı çalışmalar, vergi sistemini zapturapt altına alabilmekte ve verenden ziyade, ekono
mide, kayıtdışı ekonomiden, daha fazla kaynak alabilmek, orada da, insanların adil bir biçimde ver
gilendirilmesini sağlamak için geçilmeye çalışılan bir uygulamadır. 

Şüphesiz, takdir edersiniz ki, bu tasarıda, Maliye Bakanlığı, herkese bir vergi numarası vere
cek denilmesi yerindedir; ama, yeterli değildir. Yerindedir; çünkü, Maliye Bakanlığı, elindeki im
kânlarla, elindeki vergi veren nüfusu buraya geçirdiği zaman, takip edebileceği, sıhhatli bir kayna
ğa sahip olacaktır. Yeterli midir; değildir; çünkü, Türkiye'de, Maliye Bakanlığında kayıtlı olmayan 
nüfus da vardır. Peki, bu nüfusu nasıl geçireceğiz?.. İşte, sorun buradadır. Biz, bu nüfusu, eğer, ver
gi sisteminde kayda geçiremezsek, paralel ekonomi dediğimiz, kayıtdışı ekonominin devamı, şüp
hesiz, kaçınılmazdır. 

Şimdi ne yapıyoruz; kayıtdışı ekonomiden vergi almanın yollarından birisi, dolaylı vergileri 
getirmektir ve dolaylı vergiler, bugünkü sistemde vardır ve giderek ağırlaşmaktadır. 

Şimdi, bu dolaylı vergilerin, bazen, tabiî, adaletsiz tarafı da vardır, o da şudur: Vatandaş ola
rak, herkes, aynı oranda vergi vermektedir. Oysa, vatandaşlar arasında, kazanç açısından bir fark
lılık vardır; zengin insan vardır, fakir insan vardır. Şimdi, adil olmayan enflasyon vergisi, zengin 
ve fakire aynı ölçüde yansır. Siz de, dolaylı vergiyi alırken, zengine ve fakire aynı ölçüde bu ver
giyi yansıtıyorusunuz; bu açıdan yanlışlık vardır, onu ifade etmek istiyorum. Mesela, benzinden 
vergi alırız. Düşününüz ki, 1 arabası ve ayda 10 milyon lira geliri olan bir insan da aynı oranda ver
gi vermektedir; trilyoner olan, 300 tane arabası olan insan da aynı oranda vergi vermektedir; dola
yısıyla, dolaylı vergi, belli bir orandan sonra, vatandaş için eşit bir vergi değildir. 

Şimdi, bu maddenin uygulaması, Anavatan zamanında, vergi dairelerinin bilgisayar sistemine 
geçirilmesinden dolayı mümkün olmaktadır. Bugün, vergi dairelerinin yaklaşık dörtte üçü bilgisa
yar sistemine geçmiştir -bilemiyorum Sayın Bakan söylerler, belki bu rakam, bizim zamanımızdan 
beri biraz daha ilerlemiştir, biraz daha artmıştır; ümidimiz o- ama, eğer, biz vatandaşa, eşit şartta 
muamele edeceksek; eğer, vatandaşın hakkını koruyacaksak; eğer, vergi vermenin, vergi almanın 
bir adalet olduğunu savunuyorsak; eğer, biz, bu vergiyi, vatandaştan alıyorsak, aldığımız bu vergi
nin hakkını vermeliyiz. Hakkını vermediğimiz zaman ise bu aldığımız vergiyi, vatandaşa sorarak 
almıyoruz, vatandaş adına, siz milletvekillerine sorarak alıyoruz. Vatandaşı belki buraya getirsek, 
aynen bir apartman yönetimi toplantısında aldıkları karar gibi, "bizim buna ihtiyacımız yok, bunu 
yapmayalım" diyebilirler; ama, onların adına, siz, İktidar Partisi milletvekilleri; bu kanunları çıka
rıp, bu vergileri artırıp ve bu vergileri, maalesef yerinde kullanmayıp makro ekonominin dengele
rini bozup da ülkeyi zora soktuğunuz zaman; işte, o zaman, vergileri bir daha, bir daha artırmak 
mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. Bizim, buradaki kaygımız, vatandaştan daha fazla vergi alarak, bu 
vergiyi kötüye kullanmaktan dolayı ülkenin kötüye gitmesidir. Yoksa, bunu sağlayabilmek, vergi 
adaletini tesis edebilmek için, Maliye Bakanlığının getirmiş olduğu ve şuraya koyacağı kanun için 
ihtiyacı vardır. Herkese bir vergi numarası verilmesi doğru bir tatbikattır; ama, uygulamasında has
sas, süratli ve diğer numaralarla irtibat kuracak olan bilgisayar sisteminin, Maliye Bakanlığına yer
leştirilmesi de lazımdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN- Sayın Taner, süreniz bitti efendim. 
Size müdahale ettiğim için 1 dakika ek süre veriyorum. Biliyorsunuz, dünden beri kanun ta

sarılarının müzakerelerindeki uygulumalarımızda ek süre vermiyorum. 
Buyurun. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Teşekkür ediyorum ve zaten bağlıyorum sözümü. 
Dolayısıyla Maliye Bakanlığı bilgisayar sistemine geçip herkese bir vergi numarası verirken, 

kullanacağı teknolojinin mutlaka ve mutlaka iyi seçilmesi gerekmektedir. Nüfus, askerlik, sosyal 
sigortalar gibi diğer sistemlerin bilgisayarlarıyla konuşulabilecek olan hardvvare ye softvvare, daha 
şimdiden seçilerek getirilmediği takdirde bu bilgisayar sisteminin ileride netice veremeyeceğini 
şimdiden burada ifade etmek istiyorum. 

Yüce Meclise hürmetler sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Sayın milletvekilleri, bu kürsüye çıkmadan önce, b gün müzakere edilecek kanun tasarı ve tek

liflerinin metnini ve maddelerini her zaman okurum; o nedenle bunun dışında konuşulmasına mü
saade etmem. 

Onun için arkadaşlarımdan rica ediyorum, maddeyle ilgili konuşsunlar. 
MEHMET CAVÎT KAVAK (İstanbul) - Kanaatinizi belirtemezsiniz ama. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul)-Siz, tarafsız bir Başkansınız, unutmayın. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına Abdüllatif Şener, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
813 sıra sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısının 

1 inci maddesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Bu 1 inci maddeyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrasında deği

şiklik yapılmaktadır. Bu değişikliğe göre, gerçek ve tüzelkişilere bir vergi numarası verilmektedir. 
Bildiğiniz gibi, geçen sene, yine bir vergi tasarısı üzerinde görüşmelerde bulunurken, vergi numa
rasıyla ilgili bir madde üzerindeki görüşlerimizi belirtmiştik. 

Mevcut kanunda, sadece gerçek kişilere vergi numarası verilirken, bu önümüzdeki değişiklik
le, gerçek kişilere ilave olarak bir de tüzelkişilere vergi numarası verilmesiyle ilgili yeni bir hüküm 
getirilmektedir. 

Bu madde üzerinde yapılan değişiklikten de açıkça anlaşılacağı gibi, mevcut İktidar, sık sık 
vergi mevzuatında değişiklik öngören tasarıları Meclise getirmekte ve bu değişiklikleri getirirken, 
bir süre sonra, aynı maddelerde benzer düzenlemelerle yeni bir değişiklik yapma ihtiyacını hisset
mektedir. 

Aslında sayısını unuttum; ama, Doğru Yol Partisi ile şimdiki adıyla CHP Koalisyonunun, ku
rulduğu günden bugüne kadar, vergi kanunlarında değişiklik yapan çok sayıda tasarısıyla karşı kar
şıya kaldık. Buradan vergi mevzuatında bu kadar çok sık değişiklik yapılmasının sakıncalı olduğu
nu, yanlış olduğunu, vergi mevzuatındaki anlaşılırlığı bozduğunu da sürekli olarak ifade ettik. 

Yine, bir yıl önce yapılan düzenlemedeki bir fıkra, bugün, tekrar düzenlenmektedir. Bu da 
açıkça gösteriyor ki, mevcut İktidarın, Hükümetin, gerçekten bir vergi politikası mevcut değildir; 
önceden detaylı bir şekilde hazırladığı, oluşturduğu bir vergi politikası yoktur ve bu yüzden, sık sık 
el yordamıyla yeni arayışlar içerisine girmektedir; bu arayışlar tamamlanmadan da, iktidarın son 
bulacağı anlaşılmaktadır. Evet, bu tasarıyla, gerçek ve tüzelkişilere bir vergi numarası verilmekte
dir ve bu vergi numarasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmak
tadır; ki, bu mekanizmanın nasıl çalışacağı, işleyeceği ve diğer konuları, boyutları çıkarmış oldu
ğu tebliğlerle, sanırım Maİiye Bakanlığınca tespit edilecektir. 
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..' Bu madde düzenlenirken, belli bir amaç güdülmektedir, belli bir sonuca ulaşma düşüncesi bu

lunmaktadır; bu amaç da, vergi kaçakçılığını önlemeye yöneliktir. Özellikle kayıt dışı ekonominin 
vergi kapsamı içerisine sokulabilmesi, vergi kaçaklarının ve kayıplarının önlenmesi, bu maddeyle 
amaçlanan ana hedeflerden biridir. Ancak, bu noktadan şunu belirlemek lazım: Türkiye'de vergi 
kaçakçılığı meselesi, vergi kaçakları, kayıpları konusu, gerçekten üzerinde en fazla tartışılması, dü
şünülmesi gereken konulardan biridir ve sistem öylesine işlemektedir ki, âdeta, bu ülkede yaşayan 
herkesi, özellikle de serbest çalışan insanları vergi kaçakçısı konumuna sokmaktadır. Şimdi, bura
da sorulması gereken soru şudur: Kaçakçı olan, vergi kaçıran, bu ülkede yaşayan bütün insanlar mı
dır, yoksa, sistemin işleyişinde bir bozukluk ve tıkanıklık mı vardır? Bu sorunun cevabını Genel 
Kurulun ve sayın milletvekillerinin sürekli düşünmesi ve buna bir çözüm bulunması gerekmekte
dir. Maliye Bakanlığında denetim elemanları vardır; bu denetim elemanları, vergi kaçaklarını tes
pit etmek için sürekli çalışmaktadırlar, vergi incelemeleri yapmaktadırlar; fakat, vergi inceleme so
nuçlarının ortaya çıkardığı bir gerçek de şudur: Her incelenen mükellefte, bir vergi kaçağı tespit 
edilmektedir. Maliyedeki bir vergi denetim elemanının inceleyip de, vergi kaçağı, vergi zıyaı tes
pit etmediği, aşağı yukarı hiçbir olay yoktur. 

Şimdi, her incelenenden, vergi kaçağı veya vergi zıyaı tespit edildiğine göre "mükelleflerin ta
mamı kaçakçıdır" ifadesinde bulunmak doğru bir şey olamaz; sağlıklı bir durum olamaz. O halde, 
bir yanlışlığın olduğu kesindir; bir yanlışlık vardır; ama, bu yanlışlık mükelleflerden mi kaynakla
nıyor; yoksa, doğrudan doğruya sistemin kendisinden mi kaynaklanıyor; asıl sormamız gereken ve 
çözümünü bulmamız gereken nokta budur. 

Durumun görüntüsü, açıkça, tıkanıklığın, sistemin kendisinde olduğunu göstermektedir. Eğer, 
incelenen her mükellefte, vergi kaçakçılığı tespit ediliyorsa, burada bütün mükellefleri suçlamanın 
ve bir töhmet altında bırakmanın anlamı yoktur. Doğrudan doğruya, Türk vergi sisteminde tıkanık
lık vardır; sistemdeki bu tıkanıklığın aşılması ve problemin giderilmesi gerekmektedir. 

Şimdi, getirilmek istenilen bu maddeyle, sistemdeki bu tıkanıklığı açacak bir mekanizma ge
liştirilmiş midir diye inceleyecek olursak; maalesef, bu mekanizmayla, herkese Vergi numarası ve
rilmesi mekanizmasıyla, bu temel tıkanıklığın, temel sorunun aşılmasının mümkün olmadığı açık
ça görülmektedir. Zaten, gerçek kişilere yönelik olarak daha önce uygulamaya giren vergi numara
sı verme usulü, henüz, belli bir uygulama boyutuna ulaşabilmiş değildir, sonuçları elde edilebil
miş değildir ve bu olayla da vergi kaçak ve kayıplarını önlemeye yönelik, olumlu ve çok önemli 
adımlar atılabilmiş değildir; ama, henüz işin başındayız. İşin.başında olmamız sebebiyle, belki, bu 
mekanizmayla -herkese verilen vergi numaralarıyla- mükellefler, düzenli ve sürekli olarak takip 
edilebilirse, takip edilebilme imkânları ortaya çıkarılabilirse, bu madde pratize edilmiş ve bir değer 
kazanmış olabilir; yoksa, bir kanunun bir fıkrası olarak vergi mevzuatında yer almakla, hiçbir ne
tice alınamayacağı da açık ve kesindir. 

Bu bakımdan, iyi niyetli bir düşüncenin ürünü olmakla birlikte, bu maddeyle beklenen fayda
nın meydana gelebilmesi için, vergi daireleri başta olmak üzere, vergi sistemini işleten bütün me
kanizmaların, dairelerin ve kurumların sağlıklı bir şekilde işleyebilmesini temine yönelik, gerekli 
olan maddî ve teknolojik imkânların oluşturulabilmesi lazımdır, inşallah, ileri safhalarda bu meka
nizmaların oluşabileceğini umut ediyorum ve Heyetinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 

Ayrıca, maddeye bağlı olarak konuştuğunuz için de teşekkür ediyorum. 
Şahısları adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
Sayın Ayhan, konuşma süreniz 5 dakikadır.. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 813 sı

ra sayılı muhtelif vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde 
şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Bu maddeyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesine bir ilave fıkra getirilmekte, 
her gerçek ve tüzelkişiye bir vergi numarası verilmesi hükmü uygulamaya sokulmaktadır. Bu ted
bir, yerinde bir tedbirdir. Verginin adaletle alınması için vergi mükellefi olan herkesin, mutlaka 
Maliyenin takibinde ve kontrolunda olması, vecibesini yerine getirmesi gerekir. Bu, vergi adaleti
nin ve vergi kaçağını önlemenin müessir bir unsurudur. Ancak, Maliye Bakanlığı, merkezî bir bil
gisayar sistemine geçmezse, herkese bir vergi numarası vermenin de hiçbir müessiriydi olmayaca
ğını burada ifade etmek istiyorum. Yani, Türkiye'nin her yerindeki vergi daireleri, bir vergi numa
rasının sahibi olan mükellefi hakkında bilgiye derhal uzanmalı ve onunla ilgili bilgiyi değerlendi-
rebilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, vergi toplamak, millet ve devlet olmanın temel unsurudur; vergisiz devlet 
olmaz; ancak, hangi vergiyi, kimden ve ne kadar alacağız... Bunlar, çok mühim hususlardır, vergi 
adaletinin esası bu noktadadır. Bakın, bugün haksız vergiler var; memur, işçi, esnaf, yüzde 25'le 
başlayan dilimlerden Gelir Vergisi ödüyor. Sadakayla geçinen bir kimsesiz yaşlı insan dahi, fırın
dan ekmek alırken, yüzde 8 KDV ödüyor; 10 bin liraya ekmek aldıysa 800 lira hemen maliyeye 
vergi ödüyor; yüzde 15 KDV ödüyor, yüzde 23 KDV ödüyor... 

Diğer taraftan, devlet tahvili, hazine bonosu alan, faize trilyonlar yatıran -800 trilyon iç borç 
var- bunlardan gelir temin eden milyarlar, trilyonlar kazanan bir kuruş vergi ödemiyor. Sayın Baş
bakan "saadet zincirini kıracağım" dedi; ama, o zincirin daha da kalınlaştığını, milletin kanını em
diğini görüyoruz; bu mühim bir noktadır. 

Diğer taraftan, 4 milyon esnafı ezen Hayat Standardı Vergisi var. Bugün, esnaf zarar da etse, 
Bursa'da, Adapazarı'nda her ay 4 milyon vergi ödemeye mecbur; niye: Hayat Standardı Vergisini 
ödeyecek; yüzde 50'si kadar da peşin vergi ödeyecek, tşte, esnafı, vatandaşı ezen vergiler! Enflas
yon vergisi ödeyecek; tarif edilmemiş, muhasebesi olmayan bir soygun. 

Değerli arkadaşlar, Bakanlığın bu meseleleri önüne katıp halletmesi gerekir. Biz burada vergi 
kanunlarını geçireceğiz; ama, bu soygun devam edecekse, millet bir noktada kazan patlatacaktır; 
onu söyleyeyim. 

Ayrıca -burada muhterem Bakan varken bu hususu söylüyorum- Bakanlığın belediyelerle ilgi
li birtakım kaynaklan dağıttığını duyuyoruz ve biliyoruz. Birçok arkadaşımız soru önergesi verdi, 
sordu; hangi belediyeye ne kadar verdiniz; hayır, toptan 50 milyar verdik, hangi belediyeye ne ver
diniz; bu bilgi meçhul, devlet sırrı. 

Bana, geçen hafta, Tokat'ın iki kasabasının -2000 nüfuslu- belediye başkanları geldiler "Bir 
kuruş para alamadık, İktidar Partisine mensup komşu belediye iki defa para aldı." dediler. Yani, 
bu adaletsizliğin hesabını kim verecek ve kim soracak... Biz bundan fevkalade müteessiriz. Ben, 
kimseye, hiçbir bakana gidip, ceketimi ilikleyip de "Benim belediyeme 500 milyon, 2 milyar ver" 
demem/Milletvekili olarak benim görevim, bu adaletsizliği denetlemek ve adaleti yerine getirmek
tir. Onun için, Bakanlığın ve Sayın Bakanın tutumundan memnun değiliz bu konuda. Aslında bu 
bir gensoru meselesidir, başka bir zaman görüşürüz; ama, Maliyeyi idare eden bir bakanın, adalet 
ölçülerine fevkalade uyması gerekir. Vergide de, diğer dağıttıkları kaynaklarda da, maalesef, buna 
uyulduğunu görmüyoruz. İktidar mensubu olmayan belediyeler, bugün kıvrım kıvrım kıvranıyor; 
işçisine maaş ödemekten aciz, eh ufak cari masraflarını ödemekten aciz ve birtakım belediyelerde, 
belediye başkanları ve ekipleri milyarlarca, trilyonlarca borcu bırakıp gitmişler; şimdi her partiden 
değerli arkadaşlarımız bunlarla mücadele ediyorlar.. 
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Hükümetin en başta gelen görevi, vergide adaleti ve toplanan verginin de adaletle dağıtılma

sını sağlamaktır. Bu yapılmadığı sürece bu konu burada devamlı dile getirilecektir. 
Teşekkür ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, süreniz bitti efendim. Teşekkür ederim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür cümlesini kullanacağım, süre istemiyorum. 
BAŞKAN - Hayır efendim, süre vermiyorum. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Genel Kurula teşekkür edeceğim... 
BAŞKAN - Efendim, süre vermiyorum, artık süreniz bitti; rica ediyorum, dünden beri uygu

lamam böyle. 
CEVAT AYHAN (Devamla)-Maşallah, çok iyi yönetiyorsunuz... 
BAŞKAN - Onu vatandaş takdir eder, herkes takdir eder. 
Sayın Salih Kapusuz; buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Fevkalade iyi yönetiyorsunuz; liyakat madalyası vereceğiz... 
BAŞKAN - Madalyayı elbette ki, doğruları uygulayan insanlar alır. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Size Nobel ödülü yakışır Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın arkadaşlar, İçtüzüğü uyguladığım için niye rahatsız oluyorsunuz; hayret 

ediyorum. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - İçtüzüğe hiç uymayan Başkan sizsiniz; buradayken de oraday

ken de... Keyfî yönetiyorsunuz. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. 
Süreniz 5 dakika. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte 

olduğumuz tasarıyla ilgili şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum 

Sayın Başkan, bir hususu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu kürsüde konuşan insan, belki 
zamanı iyi ayarlamayabilir; ama, sonuç itibariyle milletimiz bunu takip ediyor. Burada, âdeta bir 
çocuğu azarlarcasına, ani, bıçakla keser gibi bir tavrın hiç hoş olmadığı ve dinleyenler tarafından 
da hoş karşılanmayacağı tabiîdir. Burada bir saygısızlık olursa, konuşana olmuyor, millete oluyor; 
onun için, haklısınız, zamanı iyi kullanmak güzel şey; ama, konuşmanın da tamamlanması açısın
dan birazcık esnek olunursa, isabetli olacağı kanaatindeyim; bunu hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, önümüze bir tasarı geldi. Bugün, Türkiye'de yaşayan 62 milyon insan 
olarak vergi denildiği zaman, sadece götürüp vergi ödeyen mükellefi değil, herkesi ilgilendiriyor; 
bütün insanlarımız, vergiyle endirekt değil, direkt ilgili. Bundan dolayıdır ki, her vergi tasarısının 
gündeme gelmesi, milletimizi sıkıntıya düşürmekte ve hatta vatandaşlar "acaba bu çıkan kanunla 
başımıza daha kaç tane balyoz inecek" endişesiyle karşı karşıya gelmektedir. 

Tasarının 1 inci maddesine bakıyorsunuz, herkesin vergi mükellefi olması, vergide kayıt 
numarasına sahip olması lazım deniliyor. Yürürlükte olan kanunda ise "Türkiye Cumhuriyeti 
tabi yetinde bulunan her gerçek kişiye bir vergi numarası verilir" hükmü var; ancak, bugün getirilen 
tasarıda ne ilave ediliyor; tasarının 1 inci maddesiyle getirilmek istenilen husus şu: "...her gerçek 
kişi ile tüzelkişilere bir vergi numarası verilir." İlave başka hükümler de getiriliyor: "...vergi 
numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerce yapılacak işlemlerle ilgili -
kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yet
kilidir." 
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Şimdi, öncelikle, yapılan bu değişiklik, vergi idaresine yeni bir uygulama getirmesi bakımın

dan olumlu karşılanabilir; ancak, bu değişiklik tek başına yeterli değildir. Vergi idaresinin otomas
yon yönünden güçlendirilmesine ve Türkiye çapında bilgi ağının geliştirilmesine acilen ihtiyacı 
vardır. Sayın Bakan -zannederim- bu konudan müştekidir; ama, her nedense, bugüne kadar, bunu 
geliştirme noktai nazarından bir çaba orta yerde gözükmüyor. 

Yine, bu tasarı, vergi toplayan vergi idaresinin personel yapısının, kadro ihtiyacının, maaş ve 
ücret sorununun çözülmesini de zorunlu kılmaktadır. İhtiyaç duyulan kadrolara ek ücret ödemeleri 
için, gerekli iyileştirme tedbirlerinin de alınması lazım. Mükellef, çalışan ve özellikle idare arasın
da bu uyumun mutlaka sağlanması lazım, istihbarat arşivi ve bilgi toplama işlemi konusunda da, 
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
ek 8 inci maddesiyle Gelirler Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulması öngörülen istihbarat bir
iminin kurulması ve devreye konulması lazım. 

Vergi toplayamayan idarenin, personel ve özlük hakları, idarenin hizmet binaları ve tesisleri 
yönünden de, diğer kamu idarelerinden farklı hale getirilmesi gerekmektedir. . 

Yukarıdaki önerilerle gündeme getirdiğimiz süreç, şayet yerine getirilmeyecek olursa, vergi 
mükellefiyle vergi idaresi arasındaki iyi ilişkinin oluşması açısından bilgili memur istihdamı sağ
lanmalıdır; ki, bu konu, gelir idaresi açısından çok önemlidir. , 

On yıllık zorunlu eğitim programları uygulamalısınız. Vergi idâresinin personeli, devamlı 
olarak eğitime tabi tutulmalıdır. Bilgili ve tecrübeli memur, idareci ve mükellef diyalogundan ülke ; 
çapında güzel sonuçlar yakalanabilir. Aksi takdirde, bugün enflasyonla bezdirdiğiniz, âdil olmayan 
vergilerle usandırdığınız bu milletin -ki KDV herkese eşit uygulanmaktadır sözü doğru değil- aynı 
şekilde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, süreniz bitti; kusura bakmayın. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Mikrofona ben müdahale etmiyorum ki; otomatik cihaz kapatıyor. Mikrofonun 

kapanmasıyla benim, kürsüdeki milletvekiline saygısızlığım gibi bir durum yok. Ben, bütün millet
vekillerine saygı duyuyorum. Rica ediyorum, süreniz bitti; lütfen oturur musunuz. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, saygı meselesi değil; buradaki,"bu eylemin uygun 
olmadığını vurgulamak istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, o konuyu Meclis yönetimine getirin, değiştirelim. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Arkadaşlarımız, sözünü tamamlayabilmelidir; bu da, idarenin 
yetkisindedir, isterseniz bunu sağlayabilirsiniz. 

BAŞKAN - Ben takdir hakkımı böyle kullanıyorum; teşekkür ederim. 

Madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Peki efendim, arayacağım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur; 

birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.55 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 16.08 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

12. - 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 Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Bazı vergi yasalarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerin

deki müzakereler bitmiş, maddenin oylanması sırasında karar yetersayısı istenmişti, yapılan oyla
mada karar yetersayısı bulunamadığından, birleşime ara vermiştim. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
1 inci maddeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 
1 inci maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
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, 
ALİ OĞUZ (istanbul) - Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakere 

konusu vergi kanunlarıyla ilgili tasarının 2 nci maddesi üzerinde, Grubum adına söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, okunan 2 nci maddenin mahiyetinden ve kapsamından da anlaşıldığı gi
bi, 4.1.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 163 üncü maddesinin değişikliğiyle ilgili bir 
durumla karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım "Bu kanunun 175 inci maddesiyle getirilen mecburiyetlere uyulmamış
sa" şartından sonra, 4.1.1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 163 üncü maddesinin deği
şikliğine işaret edilmektedir. 

Bundan evvelki tatbikatta, bir işyeri, bir mahalden... 
BAŞKAN - Sayın Oğuz... 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Buyurun efendim... 
BAŞKAN - O, Plan ve Bütçe Komisyonunun maddesi, orada 163 üncü maddeye değil, 30 un

cu maddeye bir fıkra ekliyor; yani, resen takdir sebepleri olarak, 30 uncu maddede sayılmış 
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ALİ OĞUZ (Devamla)-Evet efendim. 

"4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşa
ğıdaki 9 numaralı bent eklenmiştir" diyor. 

BAŞKAN - Evet, siz 163 üncü madde dediniz de efendim, o bakımdan ikaz ettim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım* buradaki değişiklik, daha evvel, bir işyerinin 
başka bir yere nakledilmesi halinde, özellikle sanki işyeri değil de iş değiştirilmiş veya yeni bir işe 
başlanmış gibi, çok zor ve oldukça da... 

BAŞKAN - Efendim, çok özür dilerim Sayın Oğuz; sizin bahsettiğiniz konu, Hükümetin tek
lif ettiği metindeki 2 nci maddedir. Plan ve Bütçe Komisyonu buna yeni bir fıkra eklemiş; yani " 
Bu Kanunun mükerrer 175 inci maddesi ile getirilen mecburiyetlere uyulmamışsa" şekline dönüş
müş. O, sizin bahsettiğiniz işyerini bir vergi dairesinin sınırları dışına çıkarma konusu başka bir 
maddenin konusu. Ben, size, yanlış bir maddede konuşmayasınız diye hatırlatmada bulunuyorum. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Zaten, gerekçede de bu konu o şekilde ifade ediliyor. Bu maddede, Vergi Usul Kanununun 163 
üncü maddesinin değişikliğine işaret ediliyor. Burada, özellikle genel gerekçeden sonraki madde 
gerekçesinde aynı şekilde ifade ediliyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Efendim, onu, Komisyon yeni eklemiş. Hükümetin teklif ettiği metin, sizin dedi
ğiniz gibi, doğru, 2 nci madde olarak o getirilmiş; ancak, Plan ve Bütçe Komisyonumuz 2 nci mad
desiyle " 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına 
aşağıdaki 9 numaralı bent eklenmiştir. 

9. Bu Kanunun mükerrer 175 inci maddesi ile getirilen mecburiyetlere uyulmamışsa " demiş 
ve 30 üncü maddeye göre resen takdir sebebi olduğunu belirtmiş. Sizin bahsettiğiniz konu ise 3 ün
cü maddeyle ilgili. Ben, siz, yanlış bir konuda konuşmayasınız diye hatırlatmada bulunuyorum. O, 
Hükümetin teklif ettiği metindeki 2 nci madde; ama, bu, Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul etti
ği metindeki 3 üncü madde efendim. , 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Evet, teşekkür ederim değerli Başkanım. 
Bu maddeyle, Vergi Usul Kanununun 175 inci maddesine yeni bir fıkra eklenerek "Bilindiği 

üzere son yıllarda vergi mükellefleri muhasebe işlemlerini yoğun bir şekilde bilgisayar kullanarak 
izlemeye başlamışlardır. Bu konuda bir düzenlemenin bulunmaması, mevzuata uygun olmayan bil
gisayar programlarının üretilmesine ve satılmasına neden olmaktadır. Maliye Bakanlığı bünyesin
de, yaklaşık birbuçuk yıldan beri faaliyette bulunan ve muhasebelerini bilgisayarla tutan işletmeler 
ile muhasebeye yönelik bilgisayar programları üreten kişi ve kuruluşlar için standartları belirlemek 
üzere kurulan komisyon çalışmalarını büyük ölçüde tamamlanmış bulmaktadır" dedikten sonra 
"Değişiklikle, Maliye Bakanlığına bu konularda düzenleme yapma ve uygulamayı disipline etme 
yetkisi verilmektedir" deniliyor; ancak, 2 nci maddenin daha evvelki bu adres değişikliğiyle ilgili 
getirilen kolaylıklarla alakalı kısmı başka bir yere nakledilmemiş. 

BAŞKAN - Yok, o, 3 üncü madde; yani, müzakere konusu değil. Özür dilerim; yani, yanlış 
yapılmasın diye... 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım; 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada, Hükümet teklifinde, 2 nci madde olarak, madde gerekçe

si ve sadece madde numaraları belirtildiği için, bir zühul olarak, tabiî, karşımıza bu adres değişik
liği, daha evvelki bilanço çıkarjma şeklindeki mükellefe getirilen zorluklajr ifade edilirken, bir ad
res değişikliği kolaylığı getirmek şeklindeki madde gerekçesi yerine, 3 üncü maddedeki bilgisayarla 
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yapılan defter tutmalardaki hususların tanzimi, 2 nci madde yerine kaim olarak getirilmiş bulunu
yor ve bununla alakalı Maliye Bakanlığının bu konularda düzenleme yapma uygulamayı disipline 
etme yetkileri ifade edilmiş bulunuyor. 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, size rahatlık olması bakımından, elinizdeki metnin 19 uncu sayfası
nı açarsanız, o sayfanın sonunda -Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda- "213 sayılı Vergi Usul Ka
nunu 175 inci maddesinden sonra gelmek üzere çerçeve 5 inci madde olarak yeni ilave edilen mü
kerrer 175 inci -yani orada açıklıyor- madde ile getirilen mecburiyetlere uymayanların da aynı ka
nunun 30 uncu maddesindeki cezalar kapsamına alınmasını öngören bir metin yeni çerçeve 2 nci 
madde olarak eklenmiştir" diyor. Yani, orada, tabiî, komisyon yeni bir madde ekleyince, otomatik-
man Hükümetin getirdiği madde 3 üncü madde olmuştur efendim. 

ALÎ OĞUZ (Devamla)-3 üncü madde haline gelmiş. Yeni bir düzenleme getirilmiş olması 
bakımından, ben, sadece şunu ifade etmek durumundayım o zaman, Değerli Başkanım; yani, bilgi
sayarla tutulan, tanzim edilen defterlerde de yapılan bu uygulamayı, Maliye Bakanlığı, tabiî, disip
line ederek, onu sistematik bir şekilde bünyemize, özellikle vergi mevzuatımıza oturtacak ve inti
bak ettirecek demektir. Bunu ifade ederek yücq huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum; çünkü, sadece 
tasarının adres değişikliğiyle ilgili 2 nci maddesinin gerekçesi hakkında bilgi vermek, görüş belirt
mek için huzurlarınıza çıkmıştım; ama, anlaşılan şu ki, 2 nci maddenin değiştirilmesiyle, esbabı 
mucibesi de, şekli de, muhtevası da değiştirilmiş oluyor. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
ANAP Grubu adına Sayın Süha Tanık?.. Yok. 
Şahıslan adına; Sayın Cevat Ayhan?.. Konuşmayacaksınız. 
Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 
Sayın Kapusuz, maddede bir değişiklik yapılmış, bir yanlış anlaşılma olmuş; ama isterseniz yi

ne de konuşun; siz bilirsiniz. 
Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinde resen takdir sebepleri sayılmış; buraya ek bir 

madde getiriliyor. Vergi Usul Kanununun mükerrer 175 inci maddesindeki sebeplerin birinin bu
lunması hali de, resen takdir nedeni kabul edilmiş, bu hallerde de kaçakçılık ve kaçakçılığa teşeb
büs suçlarının mükelleflere uygulanacağı ilkesini getirmiş Plan ve Bütçe Komisyonu. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Ben de söz istemiyorum. 
BAŞKAN - Siz de istemiyorsunuz. 
Teşekkür ederim. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 163 üncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Nakil 
Madde 163. - İş ve teşebbüssün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği 

sayılır." 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 

Sayın Oğuz, süreniz 10 dakika. 
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RP GRUBU ADINA ALI OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; bi

raz önce, bir madde değişikliği, daha doğrusu, Hükümet teklifiyle, komisyon tekilfi arasındaki bir 
tedahül sebebiyle, huzurlarınızda bu maddeyi ifade etmeye çalışmıştım. 

Değerli arkadaşların^ bu maddede, biraz önce de ifade ettiğim gibi, mükelleflerin işyeri değiş
tirmeleri sebebiyle, kendilerine çok ağır bazı formaliteler getiriliyordu. Bunlar, o derece ağır for
malitelerdi ki, bir taraftan Vergi Usul Kanununun 163 üncü maddesindeki bu hususlar, maddede 
yapılan değişiklikle, işyerinin, bir vergi dairesi mıntıkasından diğer bir vergi dairesi mıntıkasına ta
şınması, iş bırakma kapsamı dışına çıkarılması gibi bir muameleye tabi oluyordu. Maddenin eski 
uygulamasında, işyerinin, vergi dairesi mıntıkası dışına çıkarılması, işi bırakma olarak düzenlen
miş olduğundan, işyeri değişikliği olduğu tarihte, bilanço çıkarılması, beyanname verilmesi, yeni 
defter ve belge tasdik ettirilmesi gibi, gerek vergi dairelerine, gerekse mükelleflere lüzumsuz bü
rokratik işler yapma zorunluluğu getiriliyordu. Mükelleflere kolaylık sağlanması, yersiz formalite 
ve bürokrasinin Ortadan kaldırılması amaçlarıyla maddede değişiklik yapılarak, bir vergi dairesi 
mıntıkasındaki işyerinin, başka bir vergi dairesi mıntıkasına taşınması, işi bırakma değil, adres de
ğişikliği olarak kabul edilerek, böylece, ticarî faaliyeti bırakıp serbest meslek faaliyetine başlanıl
ması gibi farklı defter ve belgeler kullanılmasını gerektiren hallerin dışında, mükellefler, yeniden 
defter ve belge tasdik ettirmeyecekler, eski defter ve belgelerini kullanmaya devam edeceklerdir. 
Böylece, Bakanlığımızın bu tasarısıyla, bir yenilik ve bir kolaylık getirildiğini ifade ediyorum; çün- . 
kü, daha evvelki bu kadar formalitelerin yerine, sadece bir adres değişikliği ifade edilmekle, bildi
rilmekle yetinilmiş olunuyor ve birçok formalite ortadan kaldırılıyor. 

Bunun mükellefe getirdiği kolaylık bakımından takdire şayan bir durum olduğunu ifade edi
yorum. Haksız, usulsüz, kaçakçılık cezaları yükletiliyordu; böyle bir yükün de ortadan kaldırıldı
ğını ifade ediyorum, hayırlı bir işlem yapılmış olduğunu beyan ediyorum. Olumsuz neticeleri ba
kımından, getirilen neticeler bakımından da, mükellefe oldukça kolaylıklar temin edilmiş olduğu
nu, olumlu gördüğümüzü ve mükellefi memnun ettiğini beyan ediyorum ve diyorum ki, bu kabil 
düzenlemeler yapılması, bundan sonra vergi mevzuatımızda, gerek maddî bakımdan gerekse usul 
bakımından kolaylıklar getirilmesi vatandaşı rahatlatacaktır. 

Mesela, bunlardan birisi peşin vergi ve buna bağlı, vatandaşı ezen diğer vergi tatbikatı. Bu pe : 

şin verginin, yıllardan beri, özellikle dört seneden beri doğurduğu ağır neticeleri ve getirdiği sıkın
tıları, vergi mevzuatımızı bilen -ister muhalefetten ister İktidardan olsun- arkadaşlarımız ifade et
tiler. . ' • . - . . 

Değerli arkadaşlarım, peşin vergi, mükellefleri canından bıktırdı. Geçen sene de, bir ek vergi 
ve ilave vergiler üzerine gelince, vatandaşlarımız, esnafımız, tüccarımız bunun altında bayağı ezil
di. Halbuki, bunun yerine, mükellefi rahatlatacak tedbirler alınsaydı bunlar olmayacaktı. Zaten, her 
ay bir vergi verme durumunda olan mükellef, şu vergilerle, artık bunu taşıyamaz hale geldi; bunu, 
İfade etmek istiyorum; çünkü, bu vergilerin ağırlaşması vergi mükelleflerinin de adedinin azalma
sına müncer oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, yaşı ileri olan serbest meslek sahiplerinin, (doktor olsun, avukat ol
sun, mühendis olsun) iş yapma kabiliyetini kaybetmiş insanların bu hizmetleri bırakıp çekildiklerini 
görüyoruz; hele hele yeni başlamış olanlarda bu ıstırap daha da büyük; çünkü, takdir edilen vergi "ka-
zansan da kazanmasan da bu vergiyi vereceksin" şeklinde tatbik ediliyor. Bunların getirdiği yükle, ge
rek genç -yeni başlayan- arkadaşların gerekse yaşını başını almış, meslekte, sadece emekli maaşının 
yanında bir destek imkânı bularak vergisini vermeye razı olan kimselerin, tamamen piyasadan çekil
diklerini ve görevlerini bıraktıklarını görüyoruz. Hele hele küçük esnafın (bakkalın, tuhafiyeci veya 
benzer küçük esnafın) verginin ağırlığı sebebiyle tamamen hizmetten çekildiğini ve hiçbir surette 
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ticarî faaliyete teşebbüs edecek cesaretinin kalmadığını görüyoruz. Halbuki, devletin teşvik edici 
olması, küçük esnafı ve serbest meslek erbabından işe yeni başlayan veya meslekte eskimiş, çalış-, 
ma ve kazanma kabiliyetini kaybetmiş olan insanları himaye etme noktasında olması gerektiğini 
ifade ediyorum; çünkü, siz, esnafı ezdiğiniz takdirde, piyasadan çekilenlerin vergilerinden de dev
let olarak mahrum kalıyoruz; onları da sefalete itiyoruz. Halbuki, devletin görevi, esnafı veya ser
best meslek erbabını piyasadan kovmak değil, ona kolaylık getirerek, onun piyasada kalmasını, ge
çinmesini sağlamak, hiç olmazsa, maişetine yardımcı olacak imkânları desteklemek ve onlara yar
dımcı olmayı düşünmektir; oysa, bu ağır vergilerle, esnafımız fevkalade ıstırap içerisine düşürül
müştür. 

Ben, bunları ifade etmek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, -Yüce Heyeti
nizi saygı ve hürmetle selamlıyorum efendim ve Sayın Başkana da, bana yaptığı ikazlardan dolayı 
teşekkür ediyorum; hiç olmazsa, düzeltmiş oldular. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim efendim; sağ olun. 

3 üncü madde üzerinde, ANAP Grubu adına, Sayın Süha Tanık; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika Sayın Tanık. 
ANAP GRUBU ADINA SÜHA TANIK (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; müsa

ade ederseniz, Sayın Başkan eğer maddeyle ilgili olmadığı konusunda beni uyarmazsa, ben, uzun 
seneler Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelirler Genel Müdürü olarak hizmet etmiş, ülkeye ve mille
tine büyük hizmetleri dokunmuş ve dün aniden aramızdan ayrılmış olan Gelirler eski Genel Müdü
rü Altan Tufan için Allah rahmet eylesin diyorum; Maliye Bakanlığında çalışan tüm personele ve 
ailesine de, hepiniz adına başsağlığı diliyorum. 

Sayın Başkan, görüşülmekte olan Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinin değişikliğiyle il
gili tasarının 3 üncü maddesinde, iş ve teşebbüsün bir yerden bir yere nakli konusuyla ilgili kısa
cık bir cümle var. Tabiî, bu konuyla ilgili olmasa bile, bir İzmir Milletvekili olarak huzurunuza ta
şıdığım; ama, yine Maliye Bakanlığıyla, yine/aynı zamanda ülkenin ekonomik girdileriyle ilgili, İç 
içe girmiş bir konuyu gündeme getirmek istiyorum ye bir İzmir Mebusu olarak bu konuyu günde
me getirirken, hissiyatımı, tüm parlamenterlerin ve özellikle İzmir mebusu arkadaşlarımın paylaş
tığı inancındayım. 

Biraz önce dışarıdaydım, yine bir toplantıya çağırdılar, hem de bir telefon görüşmesine çağır
dılar, koşa koşa huzurunuza geldim, yetiştim, onun için nefes nefeseyim; ama, konuya, önemine bi
naen, güncelliğine binaen, görüşmekte olduğumuz tasarının genel kapsamında, belki de bu madde
nin içinde bulunması nedeniyle değineceğim. 

Muhterem milletvekilleri, İzmir Metalürji Fabrikası Türk Anonim Şirketiyle, hepinizin bildi
ği diğer ismiyle, METAŞ'la ilgili bir konunun gündeme gelmesini... 

BAŞKAN - Sayın Tanık, sürenizi durduruyorum, bir şey söyleyeceğim. 

Sayın Tanık, bu madde, bir mükellef, iş ve teşebbüs yerini bir vergi dairesinin sınırlarından 
başka bir vergi dairesinin sınırları içine taşırsa, bu, bir işi bırakma sayılmaz, diyor; olay budur. 

Peki, şimdi, sizin bu uygulamanızı biz, Başkanlık olarak kabul edersek ve her milletvekili, bel
li bir vergi maddesi üzerinde söz alıp da kendi ilinin sorunlarını dile getirirse, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin usul ve adabına uymuş olur muyuz; onun takdirini sizin vicdanınıza bırakıyorum ve 
sürenizi de işletiyorum; buyurun. 

SÜHA TANIK (Devam) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
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Sayın Başkanım, bendeniz, bu kürsüde, bir mebus olarak, gündem dışı söz istediğim halde ala

mamamdan dolayı... 

BAŞKAN - Vermediniz bana efendim. 

• ŞUHA TANIK (Devamla) - Haklısınız efendim... 

BAŞKAN - Dilekçeniz gelmedi bana. Gelmişsiniz, Genel Kurul salonunda gündem dışı söz . 
istiyorsunuz, olur mu?!. 

SÜHA TANIK (Devamla) - Sayın Başkanım, bir rahatsızlığımı, kendi bölgemle ilgili bir ma
ruzatımı dile getiriyorum. Zatı âliniz, bundan üç dört hafta evvel, riyasetteyken, yine kendi iliniz
le ilgili bir konuyu, burada Bakana cevap olarak vermiştiniz efendim. Siz, Meclis Başkanvekiliy-
diniz o zaman efendim. 

BAŞKAN - Efendim, ben Bakana bir şey söylemedim. 
SÜHA TANIK (Devamla) - Muhterem arkadaşlarım, bakınız, bu konu, istediğiniz kadar iti

raz edin, haklısınız... 

BAŞKAN-Efendim, ben size, vicdanınıza göre değerlendirin dedim; buyurun. 
SÜHA TANIK (Devamla) -...gündemle ilgili değil deyin, maddeyle ilgili değil deyin; ama 

aramızdaki İzmir mebuslarına sorun bakayım, aynı görüşte mi arkadaşlar... Bu konu acilen önem
li. Bu METAŞ konusu, özelleştirmeyle ilgili, acil ve önemlidir efendim. Müsaade ederseniz, dört 
senelik hukukumuz var; eğer, ilgili, 8 dakikayı şurada bu konuya ayıramayacaksam... Lütfen... To
leransınıza sığınıyorum; çünkü, bununla ilgili yaklaşık 2 500 işçi ailesi şu an ve yarın -önümüzde
ki günlerde- bu kararla ilgili birtakım yeni değişiklikler, yeni taahhütler bekliyorlar. Neticesi öyle 
olur, böyle olur; ama... 

YILDIRIM AVCI (İzmir) - Sayın Başkan, bu hususta çalışmalar var. , 
SÜHA TANIK (Devamla) - Teşekkür ediyorum. Çalışmalar yapıyorsanız, Sayın Avcı, Sayın 

Faralyalı ve Sayın Serdaroğlu, hepinize tek tek teşekkür ediyorum; ama, bu konunun gündeme ge
lerek düzeltilmesinde en az... (DYP sıralarından "Yeri burası değil" sesleri) 

Yeri burası olmayabilir; haklısınız; ama, ne yapabilirim ki, İçtüzük, bana bu hakkı başka tür
lü kullandırmıyor. Ne yapayım... Müsaade ederseniz, bunu yapacağım. Konuyu istismar etmeden 
anlatmaya çalışacağım; sizin sevginize ve saygınıza layık olarak anlatmaya çalışacağım. 

Muhterem Başkanım, ben, önümüzdeki günlerde, yeni birtakım düzenlemelerle bu konunun 
hallini, devlet çarkında, özelleştirmeyle ilgili tüm arkadaşlardan ve tabiî, özellikle İzmir'in mebus
larından rica ediyorum. , 

Benim, tasarının bu maddesine ilişkin olarak, ANAP Grubu adına söyleyeceğim şu: Bu deği
şiklik tamamen doğrudur. Maddede "İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres 
değişikliği sayılır" deniliyor. Buna, ANAP olarak aynen iştirak ediyoruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar!) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tanık. 
Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 

• CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 813 sı
ra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Bu madde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 163 üncü maddesini değiştirmektedir. 163 üncü 
madde ise, mükellefin, nakille ilgili hususlarını düzenlemektedir. 
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163 üncü maddede "iş ve teşebbüsün; 

a) Aynı vergi dairesi mıntıkasında, bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği ola
rak mütalaa edilir, 

b) Vergi dairesi mıntıkası dışına çıkarılması, işi bırakma ve gidilen yerde işe başlama sayılır" 
denilmektedir. 

Bu, tabiî, fevkalade -(b) bendi için arz ediyorum- yanlış bir hüküm. Vergi Dairesinin, vergi 
mükelleflerini takibi bakımından hatalıydı. Değiştirme talebi, geç kalmış bir taleptir. Değiştirilme
si uygundur. Vergi mükelleflerinin biraz Önce, 1 inci maddede konuşurken de arz ettiğim gibi bu 
yeni sistem içinde, Türkiye'nin her yerinde, en küçük vergi dairesine kadar, merkezî bilgisayardan 
takip edilmesi, vergi mükelleflerini, vergi sorumluluğu bakımından, mükellefiyeti bakımından, ka
nunlara daha uygun davranmaya davet edecek ve idarenin de vergi tahsilatını kolaylaştıracak. Ay
rıca, birtakım mükelleflerin de, yine, usulsüz birtakım işlemleriyle, hem millete hem de diğer ver
gi mükelleflerine, rekabeti bozucu istikamette zarar vermesi önlenecektir. Bu, faydalı bir değişik
liktir. 

Burada, şunu da ifade etmek istiyorum: Vergi dairelerimizin, vergi mükelleflerini çok yakın
dan takip etmeleri gerekir. Bu takip, tehdit manasında, taciz manasında değildir; kendilerine yar
dımcı olma, işi kolaylaştırma amacıyladır. Niçin bunu söylüyorum; serbest çalışanlar bilirler, ba
zen altı ay sonra, üç ay sonra, bir sene sonra vergi dairesinden mektup gelir "efendim, siz, üç ay 
önceki, altı ay önceki falan ayın muhtasar beyannamesini vermediniz ve vergisini ödemediniz" di
ye. Mükellef ya ödemiştir, kayıtlarda bir hata vardır veya hakikaten ödememiştir. Ödemiş de, bu 
bildirim bu kadar geç yapılıyorsa, bu, Maliyemizin, vergi dairelerinin imkân eksikliği sebebiyle, 
teçhizat eksikliği sebebiyle takip hususunda yeteri kadar hassas olamadığını göstermektedir. Eğer, 
kayıt hatasından kaynaklanıyorsa, yine, vergi dairelerimizin, bu düzene, yani mükellefin yakın ta
kibi şeklinde gerçekleşmesine imkân verecek teçhizata ve organizasyona sahip olmadığını göster
mektedir. 

Hepimiz iş hayatından biliyoruz, sizin bir çekiniz yâ da senediniz ödenmediği zaman, ertesi 
gün hemen muhatabınızı ararsınız veya 17.00'ye kadar ödenmediyse 17.00'den sonra ararsınız "ne 
oldu, niye ödemedin, ne var" diye takibe geçersiniz. Yani, Maliyemizin -bunu, aynı zamanda Sos
yal Sigortalar Kurumu için de söylüyorum- amme alacakları bakımından hesabını bu kadar yakın 
takip etmesinde fayda vardır. Tabiî ki, mükellefin meşru mazeretleri olabilir, kanuna göre, mücbir 
sebepleri olabilir; onlarla ilgili olarak alacak erteleneceksc, erteleme muamelesine geçilir; ama, ya
kın takip, verimli bir vergiciliğin temel unsurlarından biridir. Bunun, Maliye Bakanlığımızın her 
kademesinde, bu anlayışla yeni baştan düzenlenmesi, hem devlet hem de mükellef yönünden mü
nasebetlerin verimli ve düzgün yürümesi bakımından gereklidir. Bu hususları arz edeyim dedim. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ayhan. , 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddeyi... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - Peki, karar yetersayısını arayacağım. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, ara verin, sonra devam ederiz!... (DYP sıraların

dan "Geliyorlar" sesleri) 
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BAŞKAN - Efendim Genel Kurul salonunda otursunlar. Mecbur muyuz bir iki kişiyi bekle

meye yani... (CHP sıralarından "zil sesi duyulmuyor" sesleri) 

Zil çalıyor efendim. Kaldı ki, dışarıda kapalı devre televizyon da çalışıyor... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Nasıl kabul ediliyor?! 

BAŞKAN - Efendim, karar yetersayısı var. Arkadaşlarımız sayıyor; ben karışmıyorum; iki 
Divan Kâtibi arkadaşımız sayıyor. 

Arkadaşlar, lütfen salonda oturalım. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Burada 114 kişi var mı Sayın Başkan? İnsaf! 

BAŞKAN - Efendim, ben karışmadım; iki Divan Kâtibi arkadaşımız sayıyor. Sayın Ayhan, ri
ca ediyorum... Yani, insaf denilen şey doğruluk demektir. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Arkadaşlar sayı saymasını biliyor mu?! 

BAŞKAN-Efendim, arkadaşlarımız sayıyı gayet iyi sayıyorlar. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellef
ler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve 
bilgisayar programlarının içermesi gereken asgarî hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 

BAŞKAN-Madde üzerinde konuşmak üzere, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Tar 
ner; buyurun. • 

Süreniz 10 dakika efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
4 üncü madde, Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesinin ikinci fıkrasını değiştirmektedir. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) - Sayın Başkan, 3 üncü maddeyi görüşmüyor muyuz? 

BAŞKAN - 4 üncü madde efendim, rica ederim. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) - 175'in değiştirilmesi... 

BAŞKAN - Efendim, tamam... Doğrusunu söylüyor sayın konuşmacı. 

Siz buyurun efendim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Peki, teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi döneminde, gerek ekonominin büyümesi gerekse özel sektörün, yatırımların 

teşvik edilmesi amacıyla hızlandırılmış amortisman sistemi getirilmiştir. 1983'ten 1991'e, hatta 
1995'e geldiğimizde, ekonominin süratle büyüdüğünü, özel sektörün -son dört seneki yatırımları bir 
kenara bırakırsak- bu dönemlerde yatırımlar yaptığını ve o günkü şartlarda -ki başta binek otomo
billeri dahil olmak üzere- yapmış oldukları yatırımlarla teknolojik yeniliği getirdikleri, şirketlerini 
yeniledikleri ve bu şekilde, gerek ülke ekonomisine gerekse ihracata katkı yaptıkları hepinizin ma
lumudur. 

Bu düzenlemeyle, daha evvel, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan ve daha sonra kanun ola
rak kabul edilen bölümlerde eksiklikler olacağını; bilhassa, büyük yatırımlar yapan ve uzun süreli 
bu yatırımların aktifi içerisinde tutulması ve amortismanın bu şekilde hesaplanmasından zarar 
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göreceklerin olduğunu ifade etmiştik. Görüyoruz ki, bu tasarıdaki değişiklikle, bu eleştirilerimiz 
yerini bulmuş, uygulamadaki eksiklikleri giderebilmek için, 4 üncü maddede bu değişikliğin yapıl
ması gündeme gelmiştir. Dolayısıyla, yapılan bu değişikliği olumlu buluyoruz. Daha evvel yapmış 
olduğumuz tenkitlerin, bu sefer de olsa, kabul edilmiş olmasından dolayı memnuniyet gösteriyo
ruz. 

Tabiî, bu arada, bazı şirketlerin, bilhassa, serte sonunda otomobil alarak, bunu, o sene içerisin
de amortismana sokup, bundan bir kâr elde etmek gayesiyle bir operasyon yaptıklarından dolayı,. 
haklı olarak -yani Türkiye'deki eşitlik prensibini sağlayabilme açısından- Maliye Bakanlığının bu 
uygulamayı getirmesini de doğru bulmaktayız. 

Tabiî, o zaman, diyeceksiniz ki: "Madem doğru buluyordunuz da, geçmiş dönemlerde, siz, ya
parken, bunu niye böyle yapmadınız." Onu ben size arz edeyim: Mesela; bakın, 1983 senesindeki 
toplam otomobil üretim sayısı 42 binmiş; biz devrettiğimizde, Türkiye'de yaklaşık 200 bin yerli 
otomobil yapılıyormuş; 1992-1993 senelerinde bu rakam daha da yükseldi, yaklaşık 400 bine gel
di; ama, daha sonra, ekonominin resesyona sokulmasından dolayı, otomobil üretiminde ve hatta 
otomobil ithalatında büyük ölçüde azalma oldu. 

Şimdi, bütün bunlara rağmen, bu sektörü ayakta tutmak istememize rağmen, tabiî, yanlış bir 
uygulamayla açık bir kapıdan süzülmek ve yanlış uygulamalar neticesinde para kazanmanın yanlış 
olacağını hep beraber uygulamada gördüğürriüz için, bunun bu şekilde düzeltilmesinin faydalı ol
duğu kanaatindeyiz. 

Bu maddenin yerinde olduğu düşüncesindeyiz; desteklediğimizi ifade eder, memleketin hay
rına olmasını dileriz. 

Teşekkür ederiz. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 

Sayın Salih Kapusuz, buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 

RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz 813 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesiyle ilgili, Refah Partisinin gö

rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Biraz önceki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, iyi niyetli birtakım çabaların istenilen sonu

cu verebilmesi için, eskilerin ifadesiyle "Efradını cami, ağyarını mâni" olması lazım. Yani, sizin or
taya koyduğunuz bu çaba ve gayretlerden azamî istifade edebilmek için, meseleyi bütün olarak dü
şünmek lazım. 

Şimdi, bu 4 üncü maddeyle, 1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci madde
sine, âdeta, bugünkü teknolojik gelişmeyle bütünleştirilmesi manasına gelen bir prensip ilave edil-
mistir ve yerindedir; çünkü, çağ, artık, teknoloji çağı olmuştur. Bunun gerisinde kalmak doğru de
ğil. Ancak, koskoca Maliye Bakanlığımızın bile, istenilen boyutta, bu teknolojiyi kullanamadığı 
göz önündedir; bu otomasyon çağında yetersiz kalmaktadır. 

Mükellef bu konuda ne istiyor; bilgisayar kullanmak istiyor. Dolayısıyla, 175 inci maddedeki 
bu eksiklik tamamlanıyor. Ne yapılıyor "Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını bilgisayar prog
ramları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzelkişi
lerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgarî hususlar ile 
standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." deniliyor; doğru. 
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Böyle yapacaksınız da ne olacak? Topladınız bu yergileri, faydalı; kullandığınız bu vasıtalar

la temin ettiğiniz bu vergileri, bu memleketin hizmetlerine tahsis edebilseniz, amenna diyeceğiz; 
fakat, maalesef, bu toplanan vergileri -siz, hangi teknolojik hızla toplarsanız toplayın- milletin is
tifadesine sunamıyoruz. 

Ne yapıyoruz; yaptığımız şey şu: Bakınız, sadece 1994 yılında ödenen, faiz miktarını biliyo
ruz; yaklaşık 600 küsur trilyon lira faiz ödediniz; iç borç faizi, dış borç faizi..; Bunları.temin etmek 
için topladığınız vergi yetmedi. Ne yaptınız; karşılıksız para basmaya başladınız; yetmedi, iç borç 
ve dış borç stokunu artırdınız. Sonuç itibariyle, bu memleketin evlatlarının ekmeğini elinden aldı
nız ve onların bekledikleri hastane, eğitim, sağlık, yol, su, kanalizasyon, aklınıza gelen bütün temel 
ihtiyaçları doğrultusunda da ortaya bir şey koyamadınız, 

Hatırlar mısınız bilmiyorum; 1990 yılında en büyük paramız kaç liraydı; asırlardan bahsetmi
yorum, beş sene öncesi 100 bin liraydı. Arkasından 250 binlik banknot bastınız, arkasından 500 
binlik bastınız, şimdi 1 milyonluk bastınız, o da bitti. Bugün, teknik heyetlerin, bu işin erbabının 
hesaplarına göre, 2 milyonluk banknot bassanız kurtarmıyor. Banknot üreten Darphanenin, asgarî 
5 milyonluk banknot basması lazım. Niye; çünkü, öyle bir vantuza tabi tutmuşsunuz ki, bu mem
leketi öyle bir tezgâha bağlamışsınız ki, millet, çoluğuyla çocuğuyla, evladıyla, bütün gücüyle ça
lışıp çabalıyor; eğer, karnını doyurursa, takkesini de'göğe atıyor. 

Onun için, mesele, sadece toplamak meselesi değildir; sadece, vergileri, devletin Hazinesine 
getirme meselesi değildir; bir de, bu getirdiğiniz değerleri, aktivite kazandırıp, milletin hayrına kul
lanma meselesidir. Onun için, elbette, Refah Partisi olarak, ilmin, teknolojinin getirdiği her türlü 
vasıtalardan mutlaka istifade edilmesinin gereğine ve lüzumuna inanıyoruz. Hatta, bırakın bir mü
kellefin, bırakın, bir Maliye Bakanlığının bu teknolojiden, bilgisayar ağından ve programlarından 
istifade etmesini; biz, Refah Partisi olarak, bugün, üye kayıtlarını bile bu sistemle yapıyoruz. Bü
tün çabalarımız, bu bilgisayarın, her birime, her ilçemize varıncaya kadar kurulmuş bilgisayar ağıy
la, olayları, seçmenlerimizi ve üyelerimizi yakından takip etme doğrultusundadır. 

Onun için, bizim, bu vergi yasa tasarısıyla ilgili olarak arz etmek istediğimiz husus şudur: • 
Efendim, eşitlik ilkesini, her zaman, her konuda yakalayamayabilirsiniz; fakat, bir de işin adalet ya
nı vardır. Sizin, bu adaleti tesis etmek gibi bir mükellefiyetiniz, hem vicdanî sorumluluğunuzdan 
hem de Anayasal sorumluluğunuzdan gelmektedir. Zengin de, fakir de ekmek yiyor, hepsi bu 
KDV'den dolayı eşit vergi ödüyor; bu bir adaletsizliktir, hayat standardı, bir adaletsizliktir; bu enf
lasyon bir adaletsizliktir. Onun için, meseleyi, temelde düzeltmek mecburiyetindeyiz. Şeklinde ve 
vasıtalarında yapmış olduğumuz düzenlemeler, bizi düze çıkarmayacaktır; bu memleketin evladı
nı, mükellefini, tüketicisini, bu sıkıntıların dışına taşımayacaktır. 

Bakınız, bugün, temelde, enflasyon ve kamu kesiminin ihtiyaçlarından dolayı hükümetler sı-, 
kıntıya giriyorlar. Bu sıkıntılarının giderilmesi yolunda da, hükümetlerin, işbaşına geldikten son
ra ilk akıllarına gelen şey, yeni vergi tasarısı, yeni vergi talepleri oluyor. Bugüne kadar tekrar ede-
gelen uygulama, fasit daire, yeni bir vergi sistemi, yeni bir vergi toplama usulü üzerinde yoğunla
şıyor. Sonuçta da, ne bu kamu açığını kapatabiliyorsunuz ne de topladığınız bu paralar, sizin ihti- . 
yacınıza yeterli boyutlara geliyor. 

O halde, biz, bu memleketin evlatlarının, millî gelir olarak meydana getirmiş olduğu bütün de
ğerlerini ihtiva eden bu pastayı, millî gelir pastasını, mutlaka büyütmek mecburiyetindeyiz. Hükü
metlerimizin asıl çabası ne olmalıdır; bu fakir fukara milletin, gayri safî millî hâsıladaki payının ar
tırılması için ne gerekmektedir; bu üretim mekanizmasının devreye sokulmasrlazımdîr. 

Sayın Başbakanın söylediği gibi, bu saadet zinciri kırılıyor falan değil; aksine, büyütülüyor ve 
güçlendiriliyor. Niçin, siz, rant ekonomisinden istifade eden, rant gelirlerinden, bu memleketin en 
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büyük payını, cukkasına akıtan birtakım çevrelere güç yetiremiyorsunuz? Onların üzerinde yapıl
ması gerekli olanları yapamıyorsunuz; ama, namuslu, dürüst, vergisini ödeyen mükellefe yöneli-
yorsunuz... Bakınız, çıkarılan aflar da, âdeta, bu gayret içerisinde bulunan insanları, bir yerde, ce
zalandırmak manasını taşımaktadır. 

Onun için, bizim, sizlerden istirhamımız şudur: Bu memleketin, bugünkü görevini üstlenmiş 
siyasî otorite olarak, Hükümet olarak, -işbaşında bulunan değerli sosyal demokratlar başta olmak 
kaydıyla- bugünkü görevi üstlenmiş olan Bakanlar Kurulu olarak, bu temel problemlere çözümü, 
bu memleketin kürsüsüne, bu memleketin Meclisinin gündemine getirin. Bu kanun tasarısıyla da, 
bu temel bozuklukları düzeltmek ve çözüm için neşter kullanmak gibi bir fırsat elinizde olmasına 
rağmen, maalesef, çaba sarf etmiyorsunuz; bü hususta görevlerinizi tam manasıyla yerine getirmi
yorsunuz. 

Bizim sizden, millet adına istediğimiz şey, bunları yerine getirmenizdir; bunların çözümünü, 
bu memleketin Meclisinde beraberce bulmamızdır. Aksi takdirde, sadece bilgisayar ağıyla, Maliye 
Bakanlığının mükellefiyeti bitmeyecek; sadece bilgisayar kullanmadaki programın şeklinin düzen
lenmesi, bizler için} yani, milletimiz için, bir sonuç getirmeyecektir. Ancak, böyle olmasına rağ
men, bilgisayardan istifade etmek, bu programların gelişmesine katkıda bulunmak, Maliye Bakan
lığının elbette doğal görevidir. 

Bu maddeyi, uygun görüyor ve destekliyoruz. 
Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Sayın Seyfi Şahin, buyurun 
Süreniz 5 dakikadır efendin. • - ' . . ' , . 
MUSTAFA KUL (Erzincan) - Sayın Başkan, ben de, grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Kişisel konuşmalara geçtik Sayın Kul. Sizin yetki belgeniz de yok. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilgisayarlar, devlet işleyişi

ne yardım eden, kayıtları kolaylaştıran harika cihazlardır. Maliye Bakanlığı, bu cihazları yaygın
laştırmalı, Türk ekonomisini ve mükellefleri el altında tutmalıdır. Bu, çok ideal bir yapılanmadır; 
ancak, bilgisayar kullanan mükelleflerin artırılması, teşvik edilmesi, program ahenginin sağlanma
sı da gerekmektedir. Ayrı program yapan firmaların ve cihazların bütün şifre ve kodlan iyi Öğre1 

nilmeli, bu konuda mükellef iyi eğitilmelidir. Mümkünse, bu mükelleflerin, bilgisayar cihazlarıy
la, Maliye Bakanlığı sistemine tümüyle bağlanması gerekmektedir. 

Sistem, mükelleflere, aslında, zaman tasarrufu sağlayacak ve masraflarını da azaltacaktır; an
cak, bilgisayar şifrelerinde meydana gelecek yanlışlıklar ve bilerek yapılacak hatalara da dikkat et
mek gerekmektedir. Bilgisayarlara girecek virüslere karşı tedbir alınmalıdır. Bilgisayar kullanan 
mükelleflerin personeli iyi eğitilmeli ve dürüst bilgisayarcılar çoğaltılmalıdır. 

Bu kanun tasarısının memleketimize, milletimize hayırlı olmasını dilerken, usul hakkında bir 
konuyu da arz etmekte-yarar görmekteyim; o da, getirilen -özellikle, Türk ekonomisine fayda sağ
layacak- vergi kanunu yoluyla, sermayenin, üretime yöneltilmesini sağlayacak maddelerin, müm
künse azaltılması, Meclisimizde problem olmadan çabukça geçirilmesi lazımdır; ama, ne yazık ki, 
Maliye Bakanlığı, bir sürü madde yazdıktan sonra, tasarıya, bir de, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
yeni maddelerin ilave edilmesi, bu meseleyi ve Meclisin çalışmasını yavaşlatmaktadır. 

Konuyu böylece arz eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
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Sayın Kemalettin Göktaş, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, burada, yi
ne yeni bir vergi kanunu tasarısı görüşüyoruz. Üç senedir, burada, kaçıncı defa vergi kanunu çıkar
dık, ben sayısını şahsen unuttum. Herhalde, Hükümet boş kaldıkça, aklına yeni bir vergi kanunu 
geliyor, Meclise getiriyor; vatandaşa yeni külfet, yeni eziyet, yeni sıkıntı... 

Şimdi, bu vergi kanunu tasarısının 4 üncü maddesinde şöyle deniliyor: "Maliye Bakanlığı, mu
hasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar program
larını üreten gerçek ve tüzelkişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içer
mesi gereken asgarî hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yet
kilidir." Aslında, baktığımız zaman, hakikaten güzel bir uygulama; ama, bu uygulamayla ne yapı
lacak; vergi toplanacak ve toplanan vergiler ne olacak; herhalde, yine faize harcanacaktır, israfa 
harcanacaktır, gösterişli açılışlara harcanacaktır. Öncelikle, verginin toplanmasında ve dağıtılma
sında adaletli olmak lazımdır arkadaşlar. 

Bakınız, bu Meclisten, vergi borçlarının affıyla ilgili kanun çıktı. Çiftçiye gelince, çiftçinin 
vergi borçlarının bir miktarı affediliyor; güçlülerin, patronların boçları gelince, hepsi affediliyor; 
ama, onlarda, yine de bir miktarını ödememiştir. Bu Hükümet, bugüne kadar yapmış olduğu uygu
lamalarla, hakikaten çiftçiyi ezmiştir; yoksulu, fakiri ezmiştir; ama, zengine, maalesef, hiçbir suret
le sesini çıkaramamış ve yardımcı olmuştur. 

Aynı uygulamayı, İktidarın, belediyeler üzerindeki baskısında da görüyoruz. 27 Marta kadar 
bu Hükümet neredeydi; 27 Mart seçimine kadar, şu ülkede belediyeler yok muydu arkadaşlar? 27 
Mart seçimi oldu; ondan sonra, belediyelerle ilgili gelirleri kısıtlayıcı, engelleyici birtakım kanun
lar ve arkasından belediyelere hacizler yağmur gibi geldi. Bugün, Trabzon Belediyesine para iste
mek için İller Bankasına gittiğimde, Sosyal Sigortalar Kurumunca haciz konmuştur diye- şu müba
rek Kurban Bayramı arifesinde, işçiler Trabzon Belediyesi önünde beklerken; kurban kesecekken 
maalesef pata alınamıyor. 

Sayın Maliye Bakanına, insafa gel, bize biraz para ver, madem, İktidarın bu kadar belediyesi
ne para yardımı yapıyorsunuz; hiç olmazsa, şu bayram arifesinde -âdeta kendisine yalvararak- mer
hamete gel dememe rağmen, bir türlü merhamete gelmemiş, maalesef para vermemiştir. İktidarın 
belediyelerine gelince, onlara, devletin imkânları peşkeş çekilecek; ama, Refahlı belediyelere ge
lince, onlara para yok... Bu insanlar Ermenistan'dan mı geldi buraya arkadaşlar; bu nasıl bir uygu
lama, bu nasıl adil devlet anlayışı?!. 

> Türkiye'de, takriben 1 600 belediye vardır; İktidar belediyeleri devletin imkânlarını istediği 
gibi kullanacak; ama, muhalefet belediyelerine gelince, onlara para yok... Adeta, bakanların önün
de tazimde duracağız, yalvaracağız kendisine. Kimin parasını kime peşkeş çekiyorlar arkadaşlar?!. 
Böyle devlet anlayışı olmaz, bu kafayla devlet idare edilmez arkadaşlar!.. 

12 Eylül döneminde -ihtilal döneminde- çıkarılan kanunlarla, arkadaşlar, devletin gelirlerin
den belediyelere eşit miktarda, para dağıtılıyordu; ama, bu hükümet geldi, bir boşluk buldu, istedi
ği gibi, parayı, kendi yandaşlarına peşkeş çekiyor, bize gelince; size yok... Bu, ihtilal hükümetin- . 
den daha beter bir hükümettir arkadaşlar! (RP sıralarından alkışlar) Daha beter bir hükümettir ve 
bir de bu kafayla, demokratikleşme deyip, demokratikleşmeyle halkın huzuruna çıkılıyor; yok, de
mokratikleşme getireceğim, demokratikleşmeyle ülkeye huzur ve saadet getireceğim... Bu kafayla 
hiçbir şey getiremezsiniz; getirseniz getirseniz sıkıntı getirirsiniz, zulüm getirirsiniz arkadaşlar! 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kemalettin Göktaş. 

Halkın özgür iradesiyle seçilmiş bir Meclisin seçtiği Hükümet, ihtilal hükümetlerinden kötü 
olamaz arkadaşlar. (RP sıralarından gürültüler) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Uygulaması kötü... 

BAŞKAN - Efendim, ben, Meclis Başkanvekiliyim, bu Meclisin çıkardığı Hükümet, ihtilal 
hükümetinden kötü olamaz. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Uygulaması ortada, 12 Eylül döneminde bile belediyeler 
arasında taraflı davranılmamıştı. 

BAŞKAN - Efendim, olabilir; yani, bu, bir takdir meselesi; ama, Meclisin çıkardığı, güveno
yu verdiği bir hükümete de saygı göstermek zorundayız. 

. Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddenin oylaması sırasında Başkanlığımıza yoklama tale

biyle ilgili bir önerge gelmiştir; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN - Şimdi, önergede imzası bulunan sayın üyelerin salonda bulunup bulunmadıkları
nı tespit edeceğim: 

Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Mustafa Baş?.. Burada. 
Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Salih Kapusuz?.. Burada. 
Lütfü Esengün?.. Burada. 
Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Ahmet Cemil Tunç?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 
Şaban Bayrak?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?.. Burada. 

Usulüne göre verilmiş bir yoklama istemi vardır ve yoklama yapılacaktır; ismi okunan sayın 
üyelerin yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, gelen kâğıtları kontrol etmeniz lazım. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Ayıp oluyor; öyle laf olmaz. 
BAŞKAN - Arkadaşımız kontrol ediyor efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Çünkü, yurtdışında olduğu halde, burada oy kullanmış gözüken 

arkadaşları biliyoruz. 
BAŞKAN - Neyse arkadaşlar, tartışmayalım; Divan gereğini yapıyor. 
Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Kâğıt fabrikaları çalışıyor... 
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V . - KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
12. -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 Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 175 inci maddeyi takiben 

aşağıdaki mükerrer 175 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 tarhili 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 Müşairler Odaları Birliği ara
sında varılan mutabakat çerçevesinde bağımsız olarak faaliyette bulunan serbest muhasebeci veya 
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. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Güneş Taner söz istemiş

lerdir. . • - , / ' 
Buyurun Sayın Taner. 
Süreniz 10 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

tasarının 5 inci maddesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz edeceğim. 
Tasarının 5 inci maddesine baktığımızda, bu madde, üç önemli konuyu gündeme getirmekte

dir: Birincisi; küçük esnaf ve serbest meslek erbaplarının tutmakla zorunlu oldukları defter içeri
sinde, bir mecburiyetten, Maliye Bakanlığının belirleyeceği bir sınır içerisinde bir muafiyet getir
mektedir; ki, yerindedir. ; • . ' . ' • • 

İkincisi; Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Türkiye Barolar Birliği gibi kuru
luşlara üye olanlara, malî müşavir tutma mecburiyeti getirmektedir. 

Üçüncüsü; bu mecburiyetten tutacakları malî müşavirlerle, aralarındaki sözleşmelerin nasıl 
yapılacağını Maliye Bakanlığı belirleyecek ve bu insanların arasında kavga gürültüye sebebiyet 
vermeyecek olan bir uygulama getirilecektir ki, bu, olumlu bir uygulamadır. 
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Buraya kadar baktığımızda, vergi usulü açısından, verginin işlemesi açısından, kazanandan 

vergi alma açısından, takdiri şayan, modern bir uygulama getirilmektedir; yalnız, sıkıntı burada de
ğildir. Sıkıntı nerededir; sıkıntı, eğer bir ülkede ekonomi, 1994 senesinde yaklaşık yüzde 10 ora
nında gerilediyse ve bu gerilemeden dolayı, satış yapmakta zorlanan esnaf, sanatkâr ve serbest 
meslek erbabına; kazançları azaldığından dolayı, istedikleri hizmetleri veya malları alamayan in
sanlarla; hatta, bir ara da, ülkedeki sıkıntılardan dolayı mahkemelere çok iş düştüğünden, bu mah
kemelerde kendilerini savunmak için tuttukları avukatlara verecekleri ücreti ödemekte zorluk çe
ken insanlar ile bu mesleği icra edebilmek için, maliyetlerini asgarî tutmaya çalışan avukatların, 
kendilerine getirilecek olan hizmet açısından değil de, bu hizmete ödeyecekleri parayı vatandaşla
ra yansıtamayacağı açısından bir zorluk getirmektedir, yani Hükümetin makro ekonomideki uygu
lamasındaki yanlış tutumu, maliye ve vergi açısından doğru olan bir uygulamayı zora sokmaktadır; 
işte, sıkıntı buradadır. 

Şimdi, bu sıkıntıyı aşmanın yolu nedir. Biz, kanunları bugün için yapmıyoruz; biz, kanunla
rı, bugün, yarm, mümkünse uzun süre için yapıyoruz. Uzun sürede bu gibi uygulamalar yerindedir. 
Niye yerindedir; kazanandan vergi almak, vergi almada adaleti sağlamak, vergi kaçıranlar ile ka
çırmayanları tespit edebilmek için araya filtrasyonlar koymak, araya bu işleri iyi bilen ve başkala
rına da sorumluluk getirerek bu gibi defterlerin tutulmasında yanlış işlerin yapılmasını engellemek 
açısından, Maliyenin getirmek istediği bu maddeler fevkalade yerindedir ; ama, gelin görün ki uy
gulamada zorluklar vardır. 

Şimdi, esnaf zor durumdadır. Zor durumda olan bir esnafın, siz, eğer bu uygulamaları getirip 
de bunları yaptırmak için maliyecileri üzerine gönderirseniz, bu insanlara eziyet etmiş olursunuz. 
Olaya şöyle bakın : Çok büyük bir şirkete maliyecileri gönderdiğiniz zaman, şirketin sahipleri ile 
maliyecilerin görüşmesi mümkün değildir, normal, çalışanlarla görüşürler, konuşurlar, tartışırlar, 
bir noktaya gelirler, bağlanır, hesaplar kontrol da edilir; ama, siz, küçük esnafa maliyecileri gön
derdiğiniz zaman, onları işyerinin sahibiyle konuşturuyorsunuz. Esnafın karşısındaki maliyeci, 
koskoca devleti temsil ediyor; onun karşısında esnafın söz söylemeye, hareket etmeye, ıklamaya 
gıklamaya, defterim şuradadır, buradadır, bugün git yarın gel demeye hakkı yoktur. Para da kaza
namıyor; hatta, yanlış da yapmış. İnsanlar yanlışlığı niye yaparlar?.. Doğrudur, bazı insanlar iste-

.yerek yanlışlık yaparlar, bazı insanlar ise istemediğinden, ekonomonin zor koşullarından dolayı 
yanlışlık yaparlar. Şimdi, biz, hepimiz, milletin temsilcileriyiz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde -bil
hassa, esnaftan bahsediyorum- hepiniz konuşuyorsunuz, görüyorsunuz; durumu iyi olan üç beş ki
şi haricinde -büyük esnaftır onlar- esnafın durumu iyi mi; değil, bunu biliyoruz. Eğer* esnafın du
rumu iyi değilse, burada koyduğumuz düzenlemelerin uygulamalarında, fevkalade hassas, adil ve 
de zaman zaman toleranslı davranmalıyız. İşte, burada bütün mesele, kantarın topuzuna gelmekte
dir; kantarın topuzu ne zaman ağır kaçar, ne zaman kaçmaz.,. Biz burada, iyi niyetle, bu kanunu çı
karıyoruz. Diyoruz ki, inşallah, uygulamada hiçbir hata olmaz; ama, uygulamayı yapanlar insandır, 
kuldur; insanlar hata yapar; isteyerek yapar, istemeyerek yapar. 

Neticede, benim buradan istirhamım, bu tasarının bu maddelerine evet diyoruz; ama, gönlü
müz yaralı olarak evet diyoruz; çünkü, siz, Hükümet olarak kurulduğunuzda, güvenoyuna gittiği
nizde, söz verdiniz "Türkiye'yi daha iyi hale getireğiz, Türkiye'de kazancı artıracağız, Türkiye'de 
istihdamı artıracağız, Türkiye'de enflasyonu düşüreceğiz" dediniz; ama, maalesef, gelin görün ki, 
bugüne kadarki uygulamalarda hiçbiri olmamıştır. Esnafın perişanlığı devam etmektedir. İşçinin, 
memurun bu konuda söyleyecek bir lafı yoktur; çünkü, onların vergileri, zaten,.kaynakta kesilmek
tedir; ama, ellerine gelen az parayla da, işlerini görebilmek için, alışverişlerini yapmak esnafla mu
hatap olduklarında, onlar da sıkıntıya düşmektedirler. İşte, bu meselelerin çözümü, Hükümetin ic
raatından ve Hükümetin hükümet olma özelliğinden geçmektedir. 
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Bu geçirdiğimiz kanunları tatbik ederken -bilhassa Maliye Bakanlığı- fevkalade hassas, yerin

de inceleme yapan ve esnafın yarasını saran; bu getirdiğiniz mecburiyeti, getirdik kardeşim, şeri
atın kestiği parmak acımaz kafasıyla değil; durumun özelliği... Türkiye'nin, bu sene ilk üç ayında 
da, ekonomi, maalesef, eksidedir; Türkiye küçülmektedir. Eğer, bugün enflasyonun yüzde 95'e 
düştüğünü, Sayın Başbakan, yarın bir konferansla veya basın toplantısı yaparak başarı olarak gös
termeye kalkarsa, kanımca, yanlış yapar; çünkü, siz, enflasyonu yüzde 56'da aldınız, yüzde 160'a 
yine siz çıkardınız. Şimdi, yüzde 95'e düşürmekle, bunu övünç kaynağı yapmayınız; çünkü, bunu 
yaptığınız zaman, vatandaş üzülüyor; çünkü, bu sene, her şeye rağmen, enflasyon düşse düşse, se
ne sonunda yüzde 76'ya düşecektir; ama, maalesef -maalesef diyorum-1994 senesinin başında olan 
olaylar, bu senenin sonundan itibaren tekrar başlayacaktır. Borsa, tekrar, belki 75 bine kadar yük
selecektir; ama, akabinde borsa çökecektir. Kur, ağustos ayından sonra süratle artmaya başlayacak
tır; çünkü, Merkez Bankasının rezervleri, şu anda 11.2 milyar dolardır; ama, dışarıya 11,5 milyar 
dolar civarında para ödeyeceğiz. Bu rezervler azalınca, tekrar, kur üzerine, döviz üzerine baskı baş
layacaktır. O baskıya karşı durabilmek için, inen faizleri tekrar çıkarmak zorunda kalacaksınız. Ee, 
bunlar da çıkınca, demek ki, 1995 'in sonuna doğru, yaklaşık yüzde 30 oranında bir devalüasyon 
ve faizlerin tekrar yüzde 100'leri aşacağı bir ortam bizi beklemektedir. Çöken bir borsadan gayri 
memnun, parasını kaybetmiş olan, burada aldatılmış olan insanların sukutu hayale uğramalarıyla, 
doğacak olan 1996' da, Türkiye'yi, yine, kötü bir ekonomik tablo beklemektedir. 

Ben, şunu her zaman söyledim: Burada, gerekenleri, zamanında müdahalelerle düzeltmek 
mümkündür. Mesela, eğer siz, döviz üzerindeki baskıyı kaldırırsanız, ihracatın biraz artmasıyla, bu 
patlamanın olmasını engellersiniz; faizlere zorla müdahale etmezseniz, bu enflasyon düştü diye 
milleti kandırmaya kalkmazsanız; ama, daha da doğrusu, bu esnafa, işçiye, işverene, özel sektöre 
yatırım imkânı tanırsanız ve Türkiye'de, eğer, 1995 senesinin ikinci yarısından sonra yatırımlar tek
rar yükselirse, o zaman, piyasa -bir kere- canlanır. 

Bu sene, Allah'a şükür iyi bir tarım hâsılatı alacağız, köylünün eline iyi para geçecek. Bu pa
ra, talebe dönüşecektir. Bu para, memleketteki çeşitli ürünlerin satılmasına sebep olacaktır, sanayi 
ayağa kalkacaktır. İşte, bütün mesele, bunları öldürmemektir. İşte, bütün bunlar olduğunda, ekono
mi canlandığında, eminim, esnaf da vergi vermekten, tuttuğu defteri istenilen şekilde tutmaktan ka
çınmaz; yani, değişimdeki, ilerleyen Türkiye'nin, Avrupa'ya, Amerika'ya benzer hale gelmesinden 
onların da bir sıkıntıları yoktur; ama, sıkıntıları, bugün aç olan karınlarını doyurmak ve Hükümet 
olarak bunlara sizin çare bulmanızdan geçmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, tasarının bu maddesinin yerinde olduğunu; ama, uygulamada size 
çok büyük iş düştüğünü vurgulayarak, bu konuda dikkatli olmanızı istiyorum. 

Hepinize hürmetler sunanm.(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 

Şahsı adına Sayın Cevat Ayhan. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Önce Grup adına konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, Grup adına bildirilmemiş. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Grup adına konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Peki efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, şahsım adına olan süreyi de kullanmak istiyo
rum. 

BAŞKAN - Hayhay efendim, olur. 

- 1 7 0 -



T.B.M.M. B:109 4 . 5 . 1 9 9 5 0 : 4 
Sayın Ayhan, hem Grubunuz hem de şahsınız adına olmak üzere size 15 dakika süre veriyo

rum. 
Buyurun. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; mü
zakeresi devam eden 813 sıra sayılı, vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısının 5 inci 
maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının bu maddesi, esnafın tutmak
la mükellef olduğu defterlerin tutulmasına yeni bir düzen getirmektedir. Getirilen bu düzen nedir: 
Bu maksatla 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun-175 inci maddesini takiben getirilmekte olan bu 
mükerrer 175 inci maddenin birinci bendinde, mükelleflere, serbest muhasebeci veya serbest mu
hasebeci malî müşavirlere defterlerini tutturma mecburiyeti getiriliyor. 

İkinci bentte ise, esnaf odaları, Barolar Birliği ve benzeri birliklerin üyeleri ile Serbest Muha
sebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği arasında varılan mutabakat çer
çevesinde bağımsız olarak faaliyette bulunan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci malî 
müşavirlere tutturma mecburiyeti getirmeyle ilgili Maliye Bakanlığına yetki veriliyor. 

Üçüncü bendinde, mükellefler ile serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci malî müşavir
ler arasında, bu maddede belirtilen konularla ilgili olarak düzenlenmesi gereken sözleşmelerde yer 
alacak hususları belirlemeye ait yetki veriliyor. 

Muhterem arkadaşlar, bugünlerde mart ayında esnafın Gelir Vergisi beyannamesi verme dö
nemi olduğu için, Türkiye'de büyük bir gürültü koptu. Bunun üzerine, Maliye Bakanlığı, birtakım 
vergi mükellefleri için -götürü vergi mükellefleri için- bu mükellefiyeti, yanlış hatırlamıyorsam 
mayıs ayı sonuna kadar geri bıraktı. Neydi bu mükellefiyet -tebliğle getirilen- bu esnafın defterini 
tasdik ettirme mecburiyeti. Nedir bu mecburiyet; 0-30 milyar lira arasında aktifi bulunan veya ci
rosu 0-60 milyar lira arasında bulunan vergi mükellefleri, serbest muhasebecilere defterlerini tas-
tik ettirecekler; 30 milyar lira aktif veya 60 milyar lira cironun üzerindeki mükelleflerse, yeminli 
malî müşavirlere tasdik ettirecekler. Yine, bu tebliğe göre, 300 milyar lira aktif ve 600 milyar lira 
ciroyu aşanlarsa, hiçbir yere tasdik ettirmeyecekler. Böyle bir düzenleme getirildi; 

Şimdi, bu tebliğe bakıyoruz; büyük holdingler, büyük şirketler, malî müşavirlere tasdikle ilgi
li ücret ödemesinler diye bundan muaf tutuluyor; ama, öbür taraftan götürü vergisi esnafına, ille 
defterini tasdik ettireceksin deniliyor. Efendim, büyük holdinglerin, şirketlerin kendi muhasebeci
leri var; Maliye Bakanlığı "zaten onları biz denetliyoruz" diyor. Denetlemeyin, bırakın da, onları 
malî müşavirler denetlesin; onlar da, bu serbest meslek sahiplerine ücretlerini ödesin. Şurada kü
çücük bir esnaf, defter tasdiki için ücret öderken, bu büyük şirketleri neden bundan muaf görüyor
sunuz; yani, bu nasıl bir haksızlık, nasıl bir çifte standart, nasıl bir ayırımcılık. İşte, Hükümetin 
mantığı, olaylara bakışı bu. 

Şimdi, defter tasdiki mecburiyeti halen uygulamada, daha bu madde meriyete girmedi, kanun 
daha önümüzde; kendi defterini kendi tutanlar var; esnaflık yapıyor, avukatlık yapıyor, serbest 
meslek sahibidir, defterini kendi tutacak "hayır efendim, tutamazsın, onu da ille tasdik ettirecek
sin." Bu da bir haksızlıktır ve aslında, burada, temelde bir haksızlık var. O haksızlık şu: Maliye Ba
kanlığı, vergi mükelleflerini takip etmek, vergiyi adaletli bir şekilde tarh etmek ve tahsil etmek du
rumuyla karşı karşıyadır. Kontrol, denetim, Maliye Bakanlığının hakkıdır; ama, ben, defterimi is
ter kendim tutarım, ister mesleğinde en mükemmel malî müşavire tuttururum, kime istersem tuttu
rurum. Ha, Maliye... 

Tabiî, mesele şuradan kaynaklanıyor muhterem arkadaşlar: Maliye Bakanlığı -burada, daha 
önce birçok Maliye Bakanı arkadaşımızın bu kürsüden ifade ettiği gibi- mükellefleri kontrol ede
miyor, denetleyemiyor, yüzde 2'sini, 3'ünü -kendi Maliye Bakanlarının zabıttaki ifadesidir- en çok 
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denetleyebiliyor, yüzde 98'inin de sütüne kalmış. Şimdi, diyor ki, serbest muhasebeci ve malî mü
şavirler bu denetimleri yapsın. Yapsın, hayhay, serbest malî müşavirlik ve muhasebecilik, fevkala
de faydalı bir hizmet; noter gibi, vergi mükelleflerinin defterlerini tutar, tasdik eder, bu hizmeti ya
par. Fevkalade mümtaz bir meslek camiasıdır; hayhay; ama, sen, bir mükellefin defterini bunlara 
tasdik ettirme, tutturma mecburiyeti getiriyorsan, Maliye olarak parasını sen öde. Senin memuruna 
yaptıracağın işi başkasına yaptıracaksın, parasını bana Ödeteceksin; buna hakkın var mı? 1993'te, 
bu Hükümet (yine DYP-SHP Hükümeti) Meclise bir vergi tasarısı getirdi. Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki müzakerelerin bazılarına, üye olmadığım halde, dinleyici olarak, soru sormak için, bert de 
katıldım. Hatırlarsanız, o tasarıda, Maliyenin, işletme merkezleri kurma teklifi vardı. O zaman, Ma
liye Bakanlığı, tasarıda "ben, vergi dairelerine, defterdarlıklara, işletme merkezleri kuracağım, me
murlar alacağım; o memurlara mükellefleri denetleteceğim " diyordu. Tabiî, haklı olarak, buna, 
serbest muhasebecilerden ve meslek camiasından tepki geldi. Şahsen ben de doğru bulmadım. Ni
ye; siz, devlet hizmetinde gayretli ve fedakâr olan memurları, çeşitli sebeplerle verimli istihdam 
edemiyorsunuz; bunun tartışması ayrıca yapılabilir. 

Benim o zamanki kanaatim şuydu: Siz bu denetim ihtiyacını hissediyorsanız, bu denetimi ser
best muhasebeci ve malî müşavirlere yaptırın. Onları memur olarak istihdam edip, maaş ödeyecek 
yerde; denetim ücretini siz Maliyeden ödeyin. Buna bir sınır da getirebilirsiniz; dersiniz ki "şu ka
dar cirosu ve aktifi olanların altındakileri Maliye olarak biz ödeyeceğiz, diğerlerini de Maliyenin 
memurları kontrol edecek" Hakkaniyetli bir düzen getirirsiniz; ama, esnaf, sizin denetim ihtiyacı
nızın masrafını vermeye mecbur değil. İhtiyacınız varsa, yüzde 100'ünü denetletin; parasını da Ma
liyeden ödeyin. Zaten, bu, Hükümetin fikriydi, getirdiği tasarıda vardı; zannederim, 1993'ün nisan 
veya mayıs ayında gelen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen o tasarıda bu husUs vardı -açar 
bakarsanız, görürsünüz-sonra, Hükümet bu tasarıyı rafa kaldırdı. 

Muhterem arkadaşlar, getirilen bu düzen -halen bu madde çıkmadan getirilen düzen- zaten be
li kırılmış olan, çökertilmiş olan esnafı bir daha çökertir. Niye; zaten esnaf, peşin vergi altında bu
nalmış, hayat standardı vergisi altında bunalmış. 1994'te, Ekonomik Denge Vergisi ve Net Aktif 
Vergisi getirdiniz; maşallah, 1940'lı yılların Varlık Vergisi gibi bir vergi geldi!.. O zamanki CHP 
Hükümeti, vergisini ödemeyenleri, Erzurum'a taş kırdırmaya kadar sürdü; okuyoruz, dinliyoruz. 
Herhalde, İktidarın bir ortağı olan SHP, eski defterleri karıştırınca; yahu, Varlık Vergisi vardı; biz, 
bunu, şimdi, Ekonomik Denge ve Net Aktif Vergisi olarak getirelim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - O zaman CHP idi Sayın Ayhan. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - O zaman CHP idi, doğru; SHP ismini şey yapmayalım. Evety 

o zaman CHP idi, SHP yapıldı; şimdi, birleştiniz yine CHP oldunuz... Yok birbirinizden farkınız, 
siz Osmanlı BankasısınızL 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, bakın, ben, size bu vergi düzeninizle ilgili bir şey söyleyeyim: 
Adapazarı'nda -benim seçim çevremde- süpürge bitkisi yetiştirilir; bunlar, o fakir esnaf tarafından 
dükkânlarında bağlanır, evlerimizde kullandığımız -elektrikli süpürge değil- babadan dededen kal
ma o süpürgeler- imal edilir. Ben, bu esnafı'tek tek dolaşmışımdır. 15 metrekarelik bir dükkânda 
dört vergi mükellefi var, inanın; yani, üçer, dörder, beşer metrekare düşüyor bir esnafa. Dükkânı 
ortadan bölmüşler; 1,5 metre altta, 1,5 metre üstte; iki esnaf yukarıda oturuyor, ikisi aşağıda; aya
ğa kalkamazlar, oturdukları yerde çalışacaklar; bu vaziyette çalışıyorlar. 

Siz, şimdi, bu vergi düzeninizle, bu esnafın herbirine, geçinmekten âciz olan bu insanlara "her 
ay Maliyeye 4 milyon lira vergi vereceksin" diyorsunuz. Niye; hayat standardı ve peşin vergiden. 
Şimdi "yetmedi, bir de muhasebeci tutacaksın" diyorsunuz. "Olur beyefendi, başka bir şey istiyor
san onu da tutalım" diye, esnaf da emrinize hazır bekliyor! 
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İşte, esnafın hali bu; yani, ayda 4 milyon lira, zarar da etse, metazori vergi ödemeye mecbur; 

ayda şu kadar muhasebeci vergisini ödemeye mecbur. Arkadaş, sen, bu esnafa kıyak emeklilik ma
aşı mı bağladın; nereden geçinecek bu; var mı bunun başka bir geliri; istihdam edeceğin yer var mı, 
özel sektör var mı, kamu kuruluşu var mı... Her taraf işsizlikten kırılıyor; üniversite mezunları iş
siz, ilkokul mezunları işsiz, askerden gelen işsiz. "Terör bölgesinde çalışan askerlere iş vereceğiz" 
dediniz, hiçbirine iş verdiğiniz yok. Hükümetin uygulaması bu, memleketin şartları bu. 

Şimdi, bu şartlarda, bir de bu kanunu bu haliyle çıkardığınız zaman, siz, esnafı idam sehpası
na çıkaracaksınız; ama, buna gücünüz yetmeyecek; inşallah, yakında seçim var; esnaf, sizi bu san
dalyeden indirecek, Refah'ı getirecek ve Refah'ın adil düzeni içinde, adaletli vergilerle çalışma dü
zeni gelecek, önü açılacak ve memleket kalkınacak. 

Onun için, derim ki, mutlaka bu maddeyi bu haliyle çıkarmayınız. Evet, serbest muhasebeci 
ve malî müşavirler denetim hizmetleri yapsınlar; ama, bunun ücretini.de Maliye Bakanlığı ödesin. 

Zaten, Hazine, dışarıya 500 trilyon faiz, içeriye 800 trilyon faiz... Ha bire, milletten topladık
larınızı, dışarıya, içeriye, holdinglere ödüyorsunuz. Ee, biraz da, bari şu serbest malî müşavir ve 
muhasebecilere ücret ödeyin de, esnafın da defterini tutacaksa onlar tutsun, tasdik edecekse onlar 
tasdik etsin. 

Muhterem arkadaşlar, bu, bu haliyle geçmez. Tabiî, avukatlar, barolar, Türkiye'de güçlü bir 
kuruluş, buna fevkalade tepki gösterdiler; burada, bakıyorum, hemen geri adım atılmış. Bakın, 
maddenin ikinci bendinde ne diyor: "17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulan Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile... " anladık "...Türkiye Barolar Birliği ve benzeri kuru
luşlarla uzlaşma yapılacak." 

1 Ben diyorum ki, gelin, milletle, esnafla uzlaşın, esnafa haksızlık yapmayın ; bunlar, bu mem
leketin üreten, yapan, yetiştiren insanlarıdır;. çiftçilerle, işçilerle beraber, emeğiyle geçinen, alın-
teriyle geçinen, kazanan insanlardır. İşçisiyle, memuruyla, esnafıyla, köylüsüyle bu zümreleri ez
meyelim, memleketin temeli, dayanak noktası, bu zümrelerdir. Memleketin geleceği, bu züm
relerin, kendi işlerinden, memleketteki şartlardan memnun olması, ümitvar olması ve geleceğe 
ümitle bakmasına bağlıdır. Biz, bu zümreleri meyus edersek -Allah korusun- memelekete en 
büyük kötülüğü yapmış oluruz. 

Bakın, zaten bu tasarıdaki gerekçenin başında da Hükümet diyor ki "Vergi sistemlerinin, iz
lenen ekonomik politikalânkavrayan ve sosyal ihtiyaçlara cevap veren bir yapıda olması gerekir." 
Hani, sosyal ihtiyaçlara cevap vermek? Esnaf böyle ezilecek, işçi böyle ezilecek, memur böyle 
ezilecek, köylü böyle ezilecek, son onbeş seneden beri, vahşi bir kapitalizmle, belirli holdinglere 
servet transfer edilecek, Türkiye, gelir dengesi dünyanın en bozuk ülkelerinden biri haline gelecek 
ve böyle bir maddeyi de, bunun üzerine tuz biber gibi getirip ekeceksiniz. Bu, doğru bir iş değil
dir. ' - . . . ' . ' . " • ' . . , . • ' - ' 

Bu madde üzerinde tekrar düşünülmesini rica eder, hepinize hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Şahsı adına konuşmak üzere, Sayın Seyfi Şahin; buyurun. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, söz hakkımı Gaffar Beye devrediyorum. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın Gaffar Yakın; buyurun. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) - Sayın Kamer Genç, şahsımız adına biz de konuşabilir miyiz... 
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BAŞKAN - Yok; bitti söz... 

MEHMET SEVEN (Bilecik) - Hiç olmazsa, müsaade edin de, Tansu Hanıma bir iki laf söy
leyelim; evvela Tansu Hanım doğru dürüst vergi versin... 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, bu maddeyle birtakım 
ek mükellefiyetler -ek bir ücret- getirdiğimiz esnafımızın durumuna örnek vermek için, bir es
nafımızın -kendi dilinden- Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğüne yazmış olduğu bir mektubu -belki 
hepimize göndermiş olduğu bir mektubu- okumak istiyorum: 

"Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğüne 
Ankara 

Dairenizin 9409470012 sicil numaralı mükellefiyim. Yaklaşık yirmidort yıla varan mükel
lefiyetime, aşağıda üzüntü ve acı içerisinde izah etmeye çalışacağım sebeplerden dolayı son ver
mek istiyorum. Gereğini mutlaka yapacaksınız; ama, müsaade ederseniz, yıllarca benim ödediğim 
vergilerle beni yönetmeye talip yöneticilere, vergilerimizin kanunlaşmasını sağlayan özellikle poli
tikacılara söyleyecek bir çift sözüm olacak. 

Dairenize yıllarca gele gide sizlerden, fedakârca çalışmanızdan bir şikâyetim yok. 
Muhatabımızın kim olduğunu siz de, biz de çok iyi biliyoruz. 

1970'li yılların başından itibaren, tabiri caizse, çiçeği burnunda gençliğimin en güzel 10 yılını 
verdiğim mesleğimi icra etmek istedim, Dairenizin gerçek usulde vergi mükellefi oldum. 

Adına 'terzilik' denilen, yaratılanı güzelleştirmek diye tarif ettiğim ve sevdiğim mesleğimde, 
1970'li yıllardan 1990*11 yılların sonlarına kadar, sanatıma, kendime olan saygımı kaybetmeden 
çalışmaya, üretmeye ve çalıştırmaya devam ettim. Çalıştırmaya diyorum, yirmi küsur yıl içerisin
de 60-70 kadar kalfa ve çırak yetiştirdim, yetişmesine yardımcı olma zevkini tattım. 3 çocuk babası 
olarak otuzbeş yıldır emek verip göznuru döktüğüm mesleğimi terk etmek zorunda kalırken, ter
cümanları olduğuma inandığım insanların sayısı binlercedir. 

Evet, niye bunlar? Anayasada "herkes öğrendiği mesleği yapmaktan alıkonamaz" diye yazar. 
Vergisini aksatmadan veren, işçi çalıştırıp istihdam yaratan ve güzel sanatlara girdiğine inandığım, 
insanlıkla başlayan ve kıyamete kadar sürecek mesleğimi niye yapamaz hale geldim? Devlet, ver
gi koyarken biraz daha dikkatli olamaz mı? Hele bu sene ödeyeceğimiz ek vergilerin -Ekonomik 
Denge Vergisi, Net Aktif Vergisi gibi- terki sanat etmemde büyük rolü vardır. Bu vergileri henüz 
ödeyemedim. Bankadan esnaf kredisi alıp, cezalı olarak ödeyeceğim. 

Özetle, günümüzde, medyada, devletin nasıl ve kimler tarafından soyulduğu, ödediğimiz ver
gilerin kimlere nasıl peşkeş çekildiği, politikacıların nelere alet oldukları, kayıtdışı ekonominin 
cirit attığı bir ülkede bu kadar yıldır vergi ödeyerek enayiliğime yanıyorum. Bu ülkede yaşamanın, 
birey olarak haklarımı savunamamanın üzüntüsü ve ezikliği içerisinde vergi mükellefliğinden ay
rılıyorum. Ülkem için, toplum için faydalı bir kişi olmaya çalıştım; ama, devleti yönetenlerin, kısır 
politik çekişmelerden, bizim gibi sanatkârlarla ilgilendikleri yok. Belki, bundan sonra, limon satar, 
seyyarlık yapar, asla vergi mükellefiyeti gerektirmeyecek bir iş yaparım ve geçinirim. Geçmiş 
otuzbeş yılımın sorumluluğunu da bugünkü devlet yöneticilerimize bırakır, gelecekte yönetime 
talip olacaklara da ibret olmasını dilerim. 

Vatan sağ olsun der; saygılar sunarım. 10 Aralık 1994 
Adres : Mustafa Tufan Savaş 

Tuna Caddesi 8/23 
Kızılay/Ankara" 
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İşte, bugün için ek mükellefiyetler getirdiğimiz esnaflarımızdan, mesleğini bırakan esnaf -

. larımızdan bir mektup ve mesleğini terk etmek zorunda kalmış, bugün geçim sıkıntısı çeken, 
çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak ve bayramda bir şeyler alabilmek için çalışan insanlardan 
bir örnek. 

Değerli milletvekilleri, bu maddeyle, bu kadar zor şartlar altında yaşayan insanlara, tekrar 
muhasebecilere ek bir ücret ödeme zorunluluğu getirilmektedir. 

Bundan dolayı, bu maddeye hepimizin bu açıdan bakması ve bu maddenin değiştirilmesini, bir 
esnafın, bütün esnafların isteği olarak, hepinize saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Madde üzerinde bir önerge var; yalnız, bu önergeyi işleme koymamız mümkün değil; şu 
nedenle: Şimdi, kabul ettiğimiz 2 nci maddeyle, bu getirilen 5 inci maddedeki mükerrer 175 inci 
maddeyi tasarıya ekliyoruz ve 2 nci maddede diyoruz ki, bu 175 inci maddeye riayet edilmemesi 
halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesine göre resen takdir sebebi sayılır. Şim
di, biz bunu tasarı metninden çıkardığımız zaman, kabul ettiğimiz 2 nci madde havada kalır. Şim
di, olmayan bir madde için ceza getirmek mümkün değildir. Maliye Bakanlığı buna bir çözüm bul
sun. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Öyle şey mi olur; sen kendi kafana göre hareket edemezsin! 
BAŞKAN - Efendim, ne bağırıyorsunuz, niye bağırıyorsunuz anlamadım. (Gürültüler) 
Efendim, önergeyi işleme koymadım. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Koyarsınız. 
BAŞKAN - Koyamam ki!.. 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Sana ne!.. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Bir usulsüzlük mü var? 
BAŞKAN - Var tabiî. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Koymaya mecbursunuz... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Yasanın 5 nci maddesi burada. 
BAŞKAN - Efendim, madde kabul edilmiştir. (Gürültüler) 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Ne münasebet! 
BAŞKAN - Diğer maddeyi okutuyorum... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Böyle şey olmaz; kimden oy aldın! 
BAŞKAN - Arkadaşlar... Efendim, ne bağırıyorsunuz! 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Kimden oy aldın ki! Madde reddedildi. 
BAŞKAN-Efendim, el kaldırdı arkadaşlarımız. 

. . CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Bu ne biçim yönetim! 
BAŞKAN - Niye bağırıyorsunuz ki!.. 
Değerli arkadaşlarım, bakın... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Maddeyi nasıl oylarsın! 
BAŞKAN - Arkadaşlar, bağırmayın da anlatacağım. 
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NECMİ HOŞVER (Bolu) - 5 inci maddeyi kabufetmiyoruz. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, bakın, 2 nci maddeyi kabul etti bu Yüce Kurul. (DYP sıralarından 

"Hayır, etmedi" sesleri) 
• MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Hayır, kabul edilmedi. . 

BAŞKAN - Arkadaşlar, beni dinler misiniz... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - 5 inci maddeyi kabul etmiyor bu Meclis. 

, BAŞKAN - Efendim, kabul etmiyor başka mesele, 2 nci maddede niye düşünmediniz? 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Ne"2 nci maddesi... 
BAŞKAN - Efendim, biz bu tasarının 2 nci maddesini kabul etmekle, zımnen 5 inci maddesini 

de kabul etmiş oluyoruz. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa)-Neden? 
BAŞKAN - Neden, bakın...(DYP sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlar, önce beni dinleyin... 
KADRİ GÜÇLÜ {Bursa) - Sayın Başkan, bu, seni ve senin şahsında mesleğini de ilgilen

diriyor. 
BAŞKAN - Benim bir meslek grubum yok ki efendim. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Evet, senin mesleğini de ilgilendiriyor, taraf tutuyorsun. 
BAŞKAN-Efendim,, ben burada kimsenin borazanlığını da yapmıyorum; ama, burada bir 

usul meselesini görüşüyoruz. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Oylamadan, maddeyi nasıl kabul edersiniz! 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, sizin böyle bir yorum ve değerlendirme yapmaya 

hakkınız yok. 
BAŞKAN - Nasıl yok... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Yok efendim. 
Siz önergeyi işleme koymak mecburiyetindesiniz. Bunun 2 nci maddeyle alakası yok. 
BAŞKAN - Bakın Sayın Tayan, siz Grup Başkanvekilisiniz; biz 2 nci maddeyi kabul etmişiz. 

2 nci maddede ne diyoruz: 5 inci maddeyle -yani sizin kaldırılmasını kabul ettiğiniz maddeyle-
getirilen mecburiyetlere uymayan mükellefler, 213 sayılı Vergi Usul Kânununun 30 uncu mad
desine göre, fiilleri resen takdir olur ve dolayısıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü 
maddesine göre de, bu fiil, kaçakçılık suçu sayılır..-. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa)-Hadi canım sen de! 
BAŞKAN - Bir dakika... İzah edeyim efendim"; ben de vergiciyim; müsaade edin, meseleyi 

izah edeyim. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Onun için dünyayı fethettiniz yani! 
BAŞKAN - Efendim, şimdi bağırmanın anlamı yok ki. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) -Kardeşim, sen şu önergeyi oylamadan "5 inci madde kabul edildi" 

diyorsun; niye bağırmayalım! 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - Oylamadan "kabul edildi" diyorsun.(ANAP sıralarından 

"oylama yapın Başkan" sesleri) 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Hadi, oyla bakalım 5 inci maddeyi, kabul edilecek mi... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, o konuyu, işin uzmanları yapsın...(ANAP 
sıralarından "karar yetersayısının aranmasını istiyoruz" sesleri) 
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Sayın Başkan, o konuyu, işin uzmanlarıyla değerlendirmeden, sizin böyle bir değerlendirme 

yapmaya hakkınız yok. 5 dakika ara verin, konuyu değerlendirelim. Oylamaya hakkınız yok. 
BAŞKAN - Sayın Tayan, bakin, ben burada Başkanım; burada hangi önergenin işleme 

konulup konulmayacağını ben takdir ederim. Tamam mı... 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) - 5 inci maddeyi oyla. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, bir dakika... Rİca ediyorum, birbirimizi ikna edelim. 
İçtüzüğümüze göre, bir maddenin öteki maddeden önce görüşülmesine ilişkin bir usul de var

dır. Arkadaşlarımız 2 nci maddeyi müzakere ederken, bu hususu da tercih etmediler, 2 nci maddeyi 
kabul ettiler. Şimdi, biz, 5 inci maddeyi tasarı metninden çıkardığımız zaman, kabul ettiğimiz 2 nci 
maddenin bir anlamı kalmıyor; yani, olmayan bir madde için ceza getirmiş oluyoruz. Bu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine yakışır mı; yakışmaz; yani, Yüce Meclis... 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur)-5 inci maddeyi oyla Başkan. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - O zaman, maddeyi oyla. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, Hükümete sorun, Komisyona sorun. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Komisyon. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, 2 

nci madde, 5 inci maddeyle gerçekten -zatı âlinizin de ifade ettiği gibi- irtibatlıdır; ama, 2 nci mad
denin kabul edilmiş olması, 5 inci maddenin reddedilmesine engel teşkil etmez. 

BAŞKAN-Hayır, engel... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - İzin verin, 

müsaade buyurun lütfen. 
Binaenaleyh, bu Meclis, icap ederse, sonunda gelir şu tasarının maddelerini kabul eder; ama, 

tümünü de reddeder. Bunun anlamı "ben maddeleri kabul ettim, binaenaleyh tümünü de kabul 
edeceğim" şeklinde yorumlanamaz. Bu itibarla, eğer, 5 inci madde'reddedildiği takdirde, 2 nci mad
de yasada gereksiz oluyorsa, bir tekriri müzakereyle, 2 nci maddeye dönülür, mesele tashih edilir. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Efendim, bizim İçtüzüğümüzde, tekriri müzakere yok; zaten bütün sıkıntı da oradan 

kaynaklanıyor; yani, tekriri müzakere olsaydı, biz, bu maddeyi... (DYP sıralarından gürültüler), 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa)-Maddeyi oyla önce. 
BAŞKAN - Efendim, maddeyi oyladım biraz önce. (DYP sıralarından "Hayır oylamadın, ön

ce maddeyi oyla" sesleri) Maddeyi oyladım efendim. 
BÜLENT AT ASA YAN (Kocaeli) - Karar yetersayısı istendi. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Karar yetersayısı istedik. 
BAŞKAN-Efendim, ara vereceğim, tutanakları getirteceğim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sen önergeyi oylamaya kalktın, maddeyi oylamadın. 
BAŞKAN - Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, buna bir çözüm şöyle getirilebilir: Bu mad

denin uygulamasını erteleyebiliriz; geçici maddeyle. , 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Hayır olmaz öyle şey; önce maddeyi oyla. 
BAŞKAN-Efendim, zabıtları getirtip; oylanıp oylanmadığına bakacağım. 
Bu sebeple, birleşime 10.dakika ara veriyorum; 

Kapanma Saati: 18.02 

— O - : — 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.14 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim ÖZDİŞ (Adana), İlhan KAYA (İzmir) 

# _ ' \ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum. 

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

12.-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 Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bazı vergi yasalarında değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı
nın müzakeresine devam ediyoruz. 

5 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştı. Bir önerge vardı, önergeyi işleme koy
mamıştım; nedeni şuydu: 2 nci maddede getirdiğimiz bir fıkrayla, bu maddeyi zımnen kabul etmiş 
gibi bir durum doğmuştu; ancak, maddenin oylaması sırasında, gürültüler nedeniyle maddenin ka
bul edilip edilmediği konusunda kesin bir sonuç olmadığı için, itirazlar doğduğu için 5 inci mad
deyi yeniden oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
memiştir ve tasarı metninden çıkarılmıştır. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Tam sana yakışan bir uygulama yaptın Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, tasarıya, bu maddeden sonra 2 yeni madde ilavesini isteyen 

önergeler mevcuttur. 
Komisyonun yeterli çoğunluğu vardır. 
Şimdi, madde ilavesi isteyen ilk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına 5 inci maddeyi takiben aşağıdaki maddenin eklenmesini 

ve takip eden maddelerin buna göre yeniden numaralandırılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turhan Tayan Hacı Filiz Tevfik Türesin 

Bursa Kırıkkale Bolu 
İrfan Demiralp Ali Eser 

Samsun Samsun 
Madde 6.- Vergi Usul Kanununa 4008 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 227 nci maddenin so

nuna, aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olan kamu iktisadî teşebbüsleri ile 

bunlara ait müesseseler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. 
Gerekçe: Sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadî teşebbüsleriyle bunlara ait mü

esseselerin işlemleri Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlendiği için, ayrıca 
yeminli malî müşavirlik tasdikine gerek bulunmamaktadır. Bunu sağlamak için bu değişiklik öne
rilmektedir. 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyor. 

Bunu, yeni madde olarak işleme koyuyorum. 

Söz isteyen var mı efendim? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Grubum adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kapusuz; buyurun. 

RP GRUBU ADINA SALİH, KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; görüşmekte olduğumuz 813 sıra sayılı tasarıyla ilgili Refah Partisinin Grup görüşünü arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Biraz önce isabetli bir karar aldı. İşte, bizim Parlamentonun, zaman zaman müdahalesiyle dü
zeltmesi gerekli olduğu... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Biz aldık o kararı, siz değil !.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Kapusuz, kararı Parlamento almıştır. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, ben, karara katkısı olan herkese teşekkür ediyorum: 
Ancak, bizim de kathmızı hiçbir zaman unutmayın; karar yetersayısı istemedik ve özellikle, bu işin 
düzeltilmesi doğrultusunda oy kullandık. 

Şimdi, bizim açımızdan veyahut da sizin açınızdan diye meselenin üzerinde durmuyoruz. Bi
zim meselemiz, doğru olanın yapılmasıdır. Parlamentonun meseleye el koyup, yapılmak istenen bir 
yanlışı düzeltmesi di r. Biz buna -siz de yapsanız- teşekkür ederiz. 

Değerli arkadaşlar, elbette, bir köydeki bakkal, bir mahalledeki küçük esnaf, berber hakikaten 
böyle bir yükü taşıyamazdı. Onun için, Parlamentoya ve bu işte desteği olan arkadaşlarıma teşek
kür ediyorum. 

Tabiî, bu arada, yeni bir madde daha gündeme geldi. Bizler, KİT Komisyonu üyesi arkadaşlar • 
olarak, bu meseleyi geçen sene de gündeme getirmiştik. Kanun değişikliği sırasında, yine, bakan
lık mensuplarımızdan bu konuda bir talebimiz olmuştu; fakat, başaramamıştık. Ancak, bu konuda 
teklif getiren arkdaşlarımız, komisyon üyelerinin de desteğinin bu doğrultuda olduğunu, yaklaşık 
dört yıldan beri denetim yapan KİT... 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, bir dakikanızı rica edebilir miyim; sürenizi durduruyorum efen
dim. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Komisyona veya Sayın Hükümete sormak istiyorum: 5 inci maddenin kal-
dırdırılmasıyla, yeminli malî müşavirlerin, müesseselerin defter ve beyannamelerini tasdik zorun
luluğu ortadan kaldırıldıktan sonra, burada artık 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hüküm
lerine tabi olan kamu iktisadî teşebbüsleri ve bunlara ait müesseseler hakında bu madde hükümle
ri uygulanmaz yolunda bir hükme yer vermenin bir anlamı var mı efendim? 

CEVÂT AYHAN (Sakarya) - Kalkan tasdik değil, defter tutma Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hayır efendim, bu tasdik etme. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya)-Eski kanunda. 

BAŞKAN - 5 inci maddeyi tasarı metninden çıkardığımıza göre, gereksiz bir iş yapmayalım 
diye soruyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, 
bu tasdikle ilgili bir husus; oysa, az önce reddedilen madde defter tutma mecburiyetiyle ilgili bir 
husus idi. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Kapusuz, buyurun efendim, sürenizi işletiyorum. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
KİT komisyonunda dört yıldan beri yapmış olduğumuz denetimler sırasında, bu konuyla ilgi

li olarak -Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri dahil-arkadaşlarımızın ve bizim gördüğümüz o ki, 
böyle yüzde İ00 sermayesi devletin olan kuruluşların denetimi de devlet tarafından yapılıyor, Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yapıyor.; fakat bakıyorsunuz, bu kuruluşların defterlerini malî 
müşavirler, muhasebeciler tasdik ediyorlar. Sonuç itibariyle, bütün denetim mekanizmaları, Sapı
lan işler devletin kontrolü altında olmasına rağmen, dışarıdan bir muhasebeciye, malî müşavire tas
dik için ücret ödüyorsunuz. Elbette bu, doğru bir uygulama değildir. Belki iyi niyetlerle düşünül
müş bir uygulama metodu olarak getirilmiş; ama, faydası olmadığı görülmüştür. Devlet, kendi mu
hasebe sistemini kendisi denetlediğine göre, dışarıdan bir muhasebeciye tasdik imkânının verilme
mesi lazım. Biz Refah Partisi Grubu olarak, bunun düzeltilmesi konusundaki bu teklifi destekliyo
ruz.''', 

Burada bir hususu daha belirtmek istiyorum; bunu biraz önce Sayın Başkanın müdahalesiyle 
alakalı olarak söylüyorum. Biraz önce ilgili komisyon başkanvekili arkadaşımızın da söylediği gi
bi, oradaki mesele, tasdikten çok defter tutmayla alakalı meseledir; oysa bu tasdiktir. Burada def
ter tutulmuyor değil, defter tutulacak, defter tutulacak, bunun her türlü takibi yapılacak, aynı za
manda bunu denetleyen müstakil bir birim var, bu birimin denetiminden geçen bir işlemin, ayrıca 
tasdiki gereksizdir. Onun için bu maddenin mutlaka geçmesi lazım, yani yeni bir madde olarak bu 
tasarıya girip, kanunlaşması lazım. Bu husustaki Refah Partisinin görüşü müspettir, destekliyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Anavatan Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 5 

inci maddeyi müzakere ederken, madde üzerinde hassasiyetle durmanın; neler getirdiğini, neler gö
türdüğünü anlatmanın, ne kadar faydalı olduğunu, burada hep beraber görüyoruz. Şimdi, bunu şu 
açıdan söylüyorum; zaman zaman muhalefet milletvekilleri buraya çıktıkları zaman konuşturulmu
yor, zaman zaman müdahale ediliyor; ama, bu Meclis tam olarak çalıştığı zaman, yani, çalışması 
gerektiği şekilde çalıştığı zaman, yanlışların asgariye indirildiği ve kanun da partiler adına değil de, 
millet adına çıkarıldığı için, doğru bir kanunu çıkarmanın ne kadar faydalı olduğunu hep beraber 
gördük. 

Neticede, bugün zor koşullar altında bulunan küçük esnaf ve serbest meslek sahiplerine yapı
lan bir yanlışın, hep beraber düzeltildiğini gördük; ,burada, Yüce Meclise memnuniyetimi ifade et
mek isterim. 

Yalnız, önergeyle yeni 5 inci madde olarak teklif edilen maddeyi biraz alelacele getirdik. Mü
saade ederseniz, bunu da anlatayım. Haklı olarak diyoruz ki, devlet kendisi denetleyeceği için, bir 
daha serbest müşavirlere verip de, bunu denetletmeye pek de ihtiyacımız yok; o zaman, bunu yap
mayalım. Yani, bu maddede bunu öneriyoruz. 
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Size tecrübelerime dayanarak -özelleştirmeden sorumlu bakan arkadaşımız şimdi burada yok 

ama- 1984 senesinden sonra, bazı KİT'leri özelleştirmek için çalışmaya başladığımız zaman, gör
dük ki, maalesef, büyük bir kısmının bilançosu, mizanı, kâr-zarar cetvelleri yok; satışlarındaki mu
hasebe sisteminde çok büyük aksaklıklar Var. Geçen zaman içerisinde, Türkiye'de kullanılan mu
hasebe sistemini dünyada uygulanan muhasebe sistemi içerisinde, yeknesak bir hale getirerek, eli
mizdeki müesseselerin değerinin ne olduğunu ancak çıkarabildik. Yani, bu tecrübeden size bir mi
sal veriyorum. 

Şimdi, burada, şu düşünceyle hareket etmeyelim: "Efendim, biz, birilerine 3 milyar 5 milyar 
niye para veriyoruz; Devlet Denetleme yapsın bu işi." Yani, bu düşünceyle hareket edersek yanlış 
olur; onu ifade etmek istiyorum. Devlet Denetleme, kendi elindeki sistem içerisinde, oturup, yeni 
baştan muhasebeyi tutacak, kayıtlara bakacak; her kuruşun yerine konulup konulmadığına, aktifle
rinin orada olup olmadığına bakacak değildir. Yani, Devlet Denetleme, bu hususta, bir serbest ma
lî müşavirin yapacağı özellikte ve incelikteki bir kaydı kuydu, tetkikatı yapamaz -bu, başkalarının 
görevi- spot çek (spot check) yapar; yani, bazı şeyler yerinde midir değil midir diye bakar; bunun 
görevi başkadır. 

Şimdi, kanaatimce, bu maddeyi alelacele koyuyoruz. Müsaade ederseniz, bu maddeyi çekelim; 
yani, üzerinde,tartışalım, nasıl bir şekil vereceğimize Komisyon baksın, müteakip maddelerin ara
sına, bir yere konulsun. Yani, ille, bu madde kaldırıldı, yerine bu maddeyi koyalım diye burada ıs
rar, etmeyin; çünkü, burada bir hata yapacağımızdan korkuyorum. Yarın, kaydı kuydu olmayan 
KİT'lerle karşı karşıya gelirsek ve ondan sonra siyasî nedenlerle, herkes birbirine çamur atıp da, 
Yüce Divana, şuraya buraya götürmeye kalkarsa, bürokratları veya sorumlu bakanları bunlardan 
dolayı mahkemeye verirse, bu işin altından kalkamazsınız. 

Bakın, benim başımdan geçti; ben size arz edeyim: İktidar değişti, dönemin Sümerbanktan so
rumlu Bakanı olarak, Sümerbank Genel Müdürünün lojman için bina kiralanmasına müsaade etti
ğim için, Sümerbank Şirketi, beni ticarî mahkemeye verdi ve ona ödenen kira parasını da benden 
istiyor. Yani -istirham ediyorum- devletin bütün kuruluşlarının genel müdürleri lojmanda oturmu
yor mu; oturuyor; bu istedi, o da otursun. Biz, Bakan olarak, o da otursun demişiz; ama, sistem öy
le ki, dönüyor dolaşıyor, siyasî olarak bu şekilde ortaya' geliyor. Yani, tecrübelerden söylüyorum; 
benim sıkıntım yok; mahkemeye gideriz; mahkemede konuşulur, görüşülür, adalet yerini bulur; 
ama, mesele sistemi tıkamamaktır. Onun için, biz burada kanun yapıyoruz; kanunlarda dikkatli ola
lım, alelacele geçirmeyelim. 

Prensip olarak itirazım yok; ama, biz, malî müşavirlik sistemini niye koyduk; bugüne kadar, 
Türkiye'de herkes iyi kötü bir hesap tutuyordu; gördük ki, vergi usulü olarak, onların tuttukları def
terler ile bizim, tutmalarını arzu ettiğimiz defterler arasında fark yar; kaçakları engelleyebilmek 
için, birilerini tampon olarak görevlendirip, onlara da mesuliyet vererek, tam resmî görebilmek için 
koyduk. Hepimiz biliyoruz ki, devletin KİT'leri çok büyük zararda; yani, kasıtlı yapılmıyor; ama, 
çeşitli eksiklikler orada da var. Bugün, özel sektörde gördüğümüz zarar ve yanlışın devlette olma
dığını iddia etmek kadar yanlış bir şey olamaz; çünkü, devletin bu hale gelmesinin sebebi, sadece 
bunun kendisidir. 

Onun için, istirham ediyorum; aceleye getirmeyin. Arkadaşlar, teknik arkadaşlarla bir araya 
gelsinler, şunu bir tartışsınlar; acaba böyle olmalı mıdır, olmamalı mıdır; yoksa, senede 5 milyar 
kâr edecek... İstirham ediyorum, artık, trilyonlarla ciro yapmayan veya milyarlarla, trilyonlarla za
rar etmeyen KİT kaldı mı ki, onun içerisinde 4 milyarı esirgeyeceğiz; ama, bizim buradaki esası
mız, doğruyu bulmaktır. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) ' 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Şahsı adına, Sayın Ayhan; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır., 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakere edilen 813 sı

ra sayılı vergi kanunlarıyla ilgili tadilat kanun tasarısına önergeyle ilave edilmek istenilen 5 inci 
madde hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Bu maddeyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine bir fıkra ilâve edilmekte ve 
bu ilave edilen fıkra mucibince de kamu iktisadî teşebbüslerinin defterlerinin malî müşavirler tara
fından tasdik edilmekten muaf tutulması istenilmektedir ve buna gerekçe olarak da, anladığım ka
darıyla, bu kuruluşların Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlendiği ifade edil
mektedir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, üyeleri ve uzmanlarıyla, KİT'leri denetler; an
cak, bu üyeler ve uzmanlar, birer vergi uzmanı değillerdir; içlerinde çeşitli meslekten mühendisler 
vardır, iktisatçılar vardır, değişik mesleklerden insanlar vardır. Yani, Maliye Bakanlığına, vergi da
iresine takdim edilecek olan bu belgelerin, kayıtların, düzenin, usulüne göre hazırlanıp hazırlanma
dığını, bunların denetleme imkânı yok. Kamu iktisadî teşebbüslerinde de tek düzen muhasebe, sis
temine ne ölçüde geçildi bilmiyorum; epey uzağındayız meselenin, bunu Maliyemiz bilir; ama, 
şahsım adına söylüyorum, aslında genel prensiplerde, çok zaruret olmadıkça, istisna getirmemek 
lazım; KİT de olsa, özel kuruluş da olsa, genel ölçülerde adalet ve doğruluk vardır. Eğer, KİT'ler, 
malî müşavir ücretini ödeyemeyecek kadar zarar ediyor diyorsak, onlara bir başka fondan yardım 
edelim. 

Şimdi, burada size bir hatıramı anlatmak istiyorum: 1990 yılında, bir vesileyle Almanya'dayız. 
Nürnberg Şehrinde bir vatandaşımızla konuşuyoruz -kendisi evine davet etti; epey geniş bir ev, ka
labalık bir aile. Bu vatandaşımızın ücreti düşük bu evin kirası ne kadar- dedim; şu kadar... Ücre
tine göre, bu kira ağır. Dedi ki: "Efendim, Almanya'da her ailenin, çocuk sayısına göre, belli sayı
da odası olan evde oturması lazım; bu, belediyelerin şartı, düzenin şartı. Peki, kişinin maaşı müsa
it değilse ne yapıyor, dedim. "Sizin aile nüfusunuz belli, malî gücünüz de belli; o nüfusa göre bir 
ev kiralama imkânınız yoksa, belediye sizi, bir sosyal yardım kuruluşuna yolluyor; sizin şartlarını
za göre, oradan size destek veriliyor" dedi; yani, genel düzeni bozmuyor; bu, fevkalade mantıklı, 
akıllı bir yaklaşım tarzıdır. Gelin, biz, genel düzeni bozmayalım; İstisna getirmek düzeni bozar, 
herkes, o delikten geçmek ister. 

Benim fikrim, bu teklifin geri çekilmesi ve KİT'lerin de bu denetimden geçmesidir. KİT'lerin 
cirosu bakımından mühim bir ücret de değildir. Maliye bakımından da kuruluşlar bakımından da 
sıhhatli bir bilanço ve kayıt düzeni oluşur. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. , 
Söz istiyor musunuz ^fendim? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Hayır. 
BAŞKAN-Yok. 
Madde üzerindeki müzakereler... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan..., 
BAŞKAN-Buyurun. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Konuya değerli diğer grup arkadaşlarımızın da katıldığını 

görüyorum; teşekkür ediyorum; fakat, bir tereddüte mahal kalmaması için, acaba Komisyonca ve
ya Bakanlıkça bir açıklama ihtiyacı varsa ve açıklama yapılırsa, Yüce Heyet daha tatmin olmuş bir 
şekiİde karar vermiş olacaktır. 
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Sadece onu arz edeceğim. 
BAŞKAN - Efendim, konu çok açık; ama... 
Buyurun, Komisyon veya Hükümet, yani, Kamu İktisadî Teşebbüsü bilançolarının... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Komisyon veya Hükümet "aynen" diyorsa, aynen olsun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Aynen 

efendim; incelemeye ihtiyaç yok. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Peki efendim, teşekkür ederim... 
BAŞKAN - Efendim?.. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Taner'in açıklamaları dolayısıyla bir defa daha göz

den geçirilsin bilançolar. 
BAŞKAN-Evet. 
Yeni 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci mad

de olarak verilen önerge kabul edilmiştir. 
Yine bir madde ilavesi olarak, yeni bir önerge daha var; Komisyonda çoğunluk olduğu için 

okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısına, 5 inci maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki 6 ncı 
maddenin eklenmesini ve madde numaralarının buna göre yeniden düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turhan Tayan Hacı Filiz Tevfik Türesin 
Bursa Kırıkkale Bolu 

İrfan Demiralp Ali Eser 
Samsun Samsun* 

MADDE 6. -4.1.1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci madde
sinin; 

Birinci fıkrasında yer alan parantez içi hükümdeki "imtiyazlı şirketler hariç" ibaresi fıkra hük
münden çıkarılmış; 

Birinci fıkrasına "...İktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden değerleme yapmaları zorunlu
dur..." hükmünden sonra gelmek üzere, "bu madde uyarınca, yeniden değerleme yapan imtiyazlı iş
letmelerin, yeniden değerleme yaptıkları hesap döneminden itibaren, bu kanunun 325 inci madde
sine göre itfa ettikleri sermaye payları, vergi kanunları uygulamasında gider olarak kabul edilmez" 
hükmü eklenmiş, 

1 numaralı bendinde yer alan "...özel maliyet bedelleri..." ibaresi, bent hükmünden çıkarılmış, 
4 numaralı bendinde yer alan "şu kadar ki bina, arsa ve araziler yeniden değerlemeden önceki 

kıymetleri üzerinden amortismana tabi tutulur" hükmü "şu kadar ki, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu hükümlerine göre, irtifak hakkı tesis edilerek, tahsis edilen kamu arazileri üzerinde mey
dana getirilen turizm yatırımları ile 3096 ve 3996 sayılı kanunlara göre yapılan yatırımlar kapsa
mında bulunan ve işletme süresi sonunda bedelsiz olarak ilgili idarelere devredilecek olan binalar 
hariç olmak üzere, bina, arsa ve araziler yeniden değerlemeden önceki kıymetleri üzerinden amor
tismana tabi tutulur" şeklinde değiştirilmiş, 

7 numaralı bendine "...vergiye tabi tutulur..." ibaresini takiben "(imtiyazlı şirketler ile 3096 ve 
3996 sayılı kanunlar kapsamında yapılan yatırımlar içinde yer alan sabit kıymetlerin amortisman 
yoluyla itfa edilmiş kısmına isabet eden değerleme fonlarının işletmeden çekilmesi hariç)" ibaresi 
eklenmiştir. 
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Gerekçe: 

Bu düzenlemeyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasından 
"imtiyazlı şirketler" ibaresiyle, yine, bu fıkranın bir numaralı bendinde yer alan "özel maliyet be
delleri" ibareleri madde metninden çıkarılmaktadır. 

Mevcut hükümlere göre, imtiyazlı şirketler, sermaye üzerinden amortisman ayırdıklarından, 
sabit kıymetlerini, yeniden değerleme imkânından yoksun bulunmaktadırlar; ancak, sermayenin 
endekslenmesi mümkün olmadığından, zaman içinde sermaye amortismanları, reel değerini kay
betmekte, bu durum, genellikle sermaye yoğun teknoloji kullanan ve bu nedenle oldukça büyük 
miktarlarda yatırım yapılmasını gerektiren alanlarda faaliyet gösteren imtiyazlı şirketler aleyhine 
bir durum yaratmaktadır. 

Keza, imtiyazlı şirket sayılmamakla birlikte, kendilerine tahsis edilen araziler üzerinde mey
dana getirdikleri tesisleri belirli bir dönem işlettikten sonra bedelsiz devretmek üzere yatırım yapan 
işletmelerin meydana getirdikleri tesisler özel maliyet bedeli sayılmakta, özel maliyet bedelleri de 
yeniden değerleme kapsamı dışında bulunduğundan, bedelsiz olarak devredilmek üzere meydana 
getirilen tesisler, gerçek maliyetleri üzerinden sonuç hesaplarına yansıtılmamaktadır. 

Bu sakıncaları gidermek amacıyla, gerek imtiyazlı şirketlere ait sabit kıymetler gerekse özel 
maliyet bedelleri yeniden değerleme kapsamına alınmaktadır. 

Diğer taraftan, imtiyazlı şirketlerin hem yeniden değerleme sonucunda ulaşılan değerler üze
rinden amortisman ayırmaları hem de sermaye amortismanlarını giderleştirmeleri mükerrerlik ya
ratacağından, yeniden değerleme yapılması halinde sermaye amortismanlarının gider yazılmama-
sını teminen maddeye bir hüküm ilave edilmesi öngörülmüştür. 

Maddede yapılması öngörülen diğer bir değişiklik ise 2634,3096 ve 3996 sayılı kanunlara gö
re yapılan yatırımlar içinde yer alan bina amortismanlarıyla ilgilidir. Mevcut hükümlere göre işlet
melerin aktiflerinde kayıtlı bina, arsa ve araziler yeniden değerleme kapsamında olmakla birlikte, 
amortismanlar, iktisap tarihindeki maliyet bedelleri üzerinden ayrılmaktadır. Bu durum, binalarda 
meydana gelen yıpranma ve aşınmalara rağmen, bunların ekonomik değerlerinde gerçekte bir azal
ma meydana gelmemesi; hatta, çoğu zaman arsa değerinde meydana gelen artışların binaların yıp
ranmasına bağlı değer azalışlarını tamamen karşılaması nedeniyle bir sakınca yaratmamaktadır. 

Ancak, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerine göre irtifak hakkı tesis edilerek tah
sis edilen kamu arazileri üzerinde meydana getirilen turizm yatırımlarıyla, 3096 ve 3996 sayılı 
kanunlar kapsamında yapılan yatırımlar içinde yer alan binalar, işletme süresi sonunda bedelsiz 
devredileceğinden, bunların iktisabı için yapılan harcamalar, işletme açısından kesin bir gider 
niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, bu tür yatırımlar kapsamında olup işletme süresi sonunda bedel
siz devredilecek binalarda, amortismanların, yeni değerler üzerinden ayrılmasını sağlayacak bir 
düzenleme yapılmaktadır. Buna göre, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde yer 
alan bina tanımı kapsamında yapılan uygulamadan faydalanılabilecektir. 

Maddenin yedi numaralı bendine eklenen hükümle de, imtiyazlı şirketler ile 3096 ve 3996 
sayılı Kanunlar kapsamındaki yatırımların yeniden değerlenmesi sonucunda oluşan değer artış 
fonunun, yatırımın, amortisman yoluyla itfa edilmiş bölümüne isabet eden kısmının işletmeden 
çekilmesi halinde, vergiye tabi tutulmaması sağlanmaktadır. Yapılan düzenlemeye göre, işletme 
süresi 10 yıl olan bir yatırım için Yeniden Değerleme Fonunun işletmeden çekilmesi aşağıdaki 
şekilde olacaktır... 

BAŞKAN-Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Komisyon eğer çoğunluğu sağlamazsa önergeyi işleme koymayacağım; yani, okutuyorum, 

ama, işleme koymayacağım. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Komisyon 

olarak tetkik için bir süre isteyeceğiz sizden; saat 20.30'a kadar ara verilmesini isteyeceğiz. 

BAŞKAN - Benim işleme koyabilmem için, evvela, orada 14 kişi olacak; ondan sonra size tet
kik için süre vereceğim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Kabul edip 
etmeyeceğimizi tartışalım diyoruz. 

BAŞKAN - İşleme koyabilmem için Komisyon sırasında 14 arkadaşımız olacak. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Peki efen
dim. 

BAŞKAN - Buyurun, önergeyi okumaya devam edin. 

... Yatırım kapsamındaki sabit kıymetlerin aktife alındığı yılda yeniden değerleme yapılamay
acağından, Yeniden Değerleme Fonu oluşmayacaktır. İkinci yılda yeniden değerleme sonucunda 
oluşan fon, bu yıl da dahil olmak üzere, kalan amortisman süresine bölünerek, o yıl, işletmeden ver
giye tabi olmaksızın, işletmeden çekilebilecek fon tutarı belirlenecektir. 

Örneğimizde, o yıl oluşan Yeniden Değerleme Fonunun 900 000 000 lira olduğu farz edilirse, 
ikinci yıl sonunda işletmeden çekilebilecek tutar 900 000 000 / 9 = 100 000 000 lira olacak
tır. Üçüncü yılda da o yıl oluşan Yeniden Değerleme Fonu, kalan amortisman süresine, yani, 8'e 
bölünerek, o yıl hesaplanan fondan çekilebilecek miktar hesaplanacak ve bu tutar, ikinci yıl için . 
hesaplanan fondan bu yıla isabet eden kısımla birlikte işletmeden çekilebilecektir. 

Yukarıda açıklanan düzenlemeler sonucunda, gerek imtiyazlı şirketler gerekse 3096 ve 3996 
sayılı Kanunlar kapsamında yapılan yatırımlarla ilgili olarak, mevcut hükümlerde yer alan 
dezavantajlar önemli ölçüde giderilerek, yap-işlet-devret modeline göre yapılacak yatınmların 
özendirilmesi amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılırsa, önergenin birer fotokopisinin gruplara 
dağıtılması ve tetkik edilmesi konusunda talimat vereceğim. Zaten çalışma süremiz de... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş
kanım, bu, oldukça uzun bir metin. Komisyon olarak mütalaa serd edebilmemiz için, süre istiyoruz. 
Süremiz de zaten dolmak üzere, Biz düşüncemizi... 

BAŞKAN - Yani, prensip olarak?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Devamla) - Pren
sip olarak katılacağız mı katılmayacağız mı, işte... 

BAŞKAN - Yani, tetkik ettikten sonra... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Devamla) -

20.30'da toplantıda bu fikrimizi beyan edeceğiz. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz de aynı düşüncedesiniz?! 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Evet efendim; katılıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, saat 20.30'da toplanmak üzere, bir

leşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.45 

' © _ 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 23.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim ÖZDİŞ (Adana), İlhan KAYA (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin Altıncı Oturumunu açı
yorum. 

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

12. - 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 Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Bazı vergi yasalarında değişiklik yapılması hakkındaki tasarı metnine 6 ncı madde olarak bir 

madde ilavesi hususunda verilen bir önerge vardı. Önergeyi okutmuştuk ve gruplara da önergenin 
birer fotokopisini dağıtmıştık. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın Komisyon, önergeyi inceleyeceğini söylemişti, inceledi mi efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - İnceledik 

efendim; yeni bir madde olarak tartışılmasında mahzur yok. 
BAŞKAN - Efendim, Komisyonun çoğunluğu olursa, yeni bir madde olarak tartışmaya aça

cağız; yoksa, açmayacağız. 
ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan, çoğunluğumuz vardı. 
BAŞKAN - Efendim, o zaman, Sayın Komisyon "herhangi bir fikir beyan etmiyoruz" dedi; 

yani, burada konuşulanları unutmayalım. . — • 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Takdim te

hir yapamaz mıyız efendim? 
BAŞKAN - Yok efendim; rica ederim, usulleri uygulayalım... 
Efendim, komisyon sırasında 8 kişi var, 14 kişi olması lazım; olmadığı için... 
VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) - 1 0 dakika ara verelim. 
BAŞKAN - Hayır efendim, niye ara vereyirp; Meclis keyfî işletilmez ki... 
Önergeyi işleme koymuyorum. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. - 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 olanların 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 
süresinin son yılında tamamen yok edilir." 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Güneş Taner; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Taner. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kanun tasarısı daha evvel hazırlanırken, biz, bu mad

denin bu şekilde değiştirilmesi görüşünü belirtmiştik. Aradan geçen zaman içerisinde, görüşlerimi
zin haklı bulunarak, maddenin bu şekilde tadil edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. 

Burada, özellikle leasing yoluyla yapılan ve turizm gibi, Türkiye'deki hizmet sektörlerini des
tekleyici olan yatırımlara bir kolaylık getirilmektedir; yerindedir; fakat, bir eksiklik vardır; burada, 
bunu, sadece binek otomobilleri olarak göstermişsiniz. Mesela, burada, turizm için kullanılan mi
nibüsler vardır, belki, jip türü araçlar vardır. Yani, leasing içerisinde bu ayırımı yaptığınız zaman, 
sadece otomobiller buraya girer, öbürleri girmez. Arkadaşların, bu teknik ayırımı göz önünde bu
lundurmasını ve icap ederse, bunun tadil edilmesini burada tavsiye ediyorum. Tabiî, arkadaşlar "35 
kişiye kadar yolcu taşıyan araçlar da binek otomobildir" derse, o zaman, bu teknik bir terimdir, bi
zim söyleyecek bir şeyimiz yoktur. . 

Yerinde bir maddedir; biz destekliyoruz. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Taner. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
Sayın Ayhan, sizin kişisel söz talebiniz de var; ekleyeyim mi sürenize efendim? .-. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Lüzum olursa lütfedersiniz. 
BAŞKAN - Estağfurullah... Ben, size yine 15 dakika süre vereyim; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; mü

zakere edilen 813 sıra sayılı, vergi kanunlarında tadilat yapan kanun tasarısının 6 ncı maddesi üze
rinde söz almış bulunuyorum. 

Tasarının 6 ncı maddesiyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesinin ikinci fık
rası değiştirilmektedir. 

Yanlış hatırlamıyorsam, daha önce çıkarılmış olan vergi kanunu değişikliğinde taşıtların 
amortismanından faydalanılması hususu kaldırılmıştı; burada tekrar getirilmektedir. Kaldırılma se
bebi de şuydu- o zaman uzun uzun görüştük- ve haklı bir sebepti: Umumiyetle, orta ve büyük öl
çekli şirketler veya mükellefler, aralık ayında taşıt alırlar, otomobil alırlar, otobüs alırlar, minibüs 
alırlar ve ocak ayında da satarlar; ama, yüzde 50 amortisman ayırabildikleri için, bir nevi -bir nevi 
değil, gerçekten- vergi kaçırmaya imkân sağlardı bu; ben de, yıllardır hayret ederdim, Maliye, ne
den bu deliği tıkamaz, vergi kaçağına meydan verir diye. 

Ya 4008 sayılı veya ondan önceki kanunla, 1993 veya 1994'te, bu imkân yahut da bu kaçak 
imkânı önlendi; ancak, bunun temelli kaldırılması da, hakikaten maksada matuf olarak taşıtları alıp 
kullanmak isteyen firmalar için, işletmeler için zararlı oldu. Hatırlıyorum, yine önceki kanunda kist 
esası getirilmişti; yani, demirbaşa kaydedildiği tarihten yıl sonuna kadar kaç ay geçmişse, o nispet
te amortisman ayırma imkanı getirilmişti; yani, aralık ayında alıp da 12 aylık amortisman ayırma 
imkânı, haksızlığı önlenmişti. 

Burada, taşıtlar için de bu imkân getirilmektedir. Hüküm yerindedir. Tabiî, maddede, minibüs 
ve diğer taşıtlar yoksa, bunları da ilave etmekte fayda var; Sayın Taner'in hatırlattığı gibi Aniden 
bu maddeye geçtiğimiz için, ben, maddenin detayına bakamadım; yoksa, ilave etmekte fayda var. 
İşletmelerin minibüs de ihtiyacıdır, kamyonet de ihtiyacıdır, otobüs de ihtiyacıdır, İşletme faaliye
tine, çeşidine göre, bunu getirmekte fayda yar. 
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Değerli arkadaşlar, vergi kanunlarının da, uygulamalarının da adalet üzere olması gerekir. Ta

rihte biliyoruz, vergiler üzerinde, her toplumda çok olaylar olmuştur, çok sıkıntılar yaşanmıştır. 
Onun için "vergi, kanunla konulur" diye de, her anayasaya temel prensip getirilmiştir. Ancak, her 
kanun, maalesef, adil olamıyor; bazen, kanunla da zülüm oluyor ve bazı ifadelere göre de, en şeni 
zulüm, kanunların gölgesinde yapılan zulümdür; yani, bunun için, kanunları, adalet ölçüleri içen
inde hazırlamak lazım. Ancak, buradaki üçbuçuk yıllık milletvekilliğimizde, görüyorum, kanunlar 
ya iyi hazırlanmıyor veya komisyonlarda iyi tetkik edilmiyor veya Genel Kurulda, alelacele, birta
kım önergelerle maddeler sokuşturuluyor ve sıkıntılara sebep olunuyor. 

Bakın, 4 tane vergi kanunu çıkardık, bunlardan 1 tanesi 1992'de, vergi cezalarının affıyla ilgi
liydi; yine, temel vergi kanunlarında tadilat yapan 1993 Kasım, Aralık aylarında 1 kanun çıkardık; 
1994'te de 2 kanun çıkardık. O kanunlarda bazı yanlışlıklar yaptık; haksızlıklar yaptık. Biz, onu, o 
zaman, bu kürsüden de söyledik; ama, bazen maalesef, ya aceleye getirilmek isteniyor, sıkıştırılı
yor, makul bir müzakereye karşılıklı anlama imkânı olmadığı için, yeterince değerlendirme imkâ
nı olmuyor. Mesela, 1993 sonunda çıkan o vergi kanununda, yatırım mallarında Katma Değer Ver
gisi ertelemesi. Bir yıl, bu haksızlık, yanlışlık yapıldı, bilahara, 1994'te çıkarılmış olan kanunla, 
tekrar konuldu, Yine, 1993 sonunda çıkarılan o kanunla, yatırım indirimiyle ilgili birtakım geri 
adımlar atıldı. Burada yatırım indirimi istisnası bir vergi kaybı değildir, kazanırsa ödenecek bir ver
giden mahsuptur. Bugün yatırım kararı verir, işletme üç beş sene sonra kâr eder ve vergi matrahı 
teşekkül eder, yapmayın dedik. Şimdi, Hükümet, isabetli bir takdirle, yatırım indirimini, tekrar, 
yüzde 20,7' den yüzde 30,1' e çeken bir teklif getirmiştir. Bu da doğrudur. 

Yine, burada, vakıflarla ilgili bir kanunda aynı şeyler yapıldı. Sonra, bütün gruplar olarak 
üzüldük ve düzeltildi. Kamu arazilerinin satışıyla ilgili bir yanlışlık yapıldı; alelacele önerge sokuş
turuldu; o da üzüntü verdi gruplara ve düzeltme yoluna gidildi. 

Yine, bugün, bu tasarı, Hükümetten geçti, Komisyondan geçti, Genel Kurula kadar geldi. Mil
yonlarca esnafı mağdur edecek, sıkıntıya sokacak ve hakikaten adaletsiz bir uygulamaya neden ola
cak bir hüküm, Genel Kurulun haklı bir tepkisiyle reddedildi ve metinden çıkarıldı. Tabiî, şimdi, 
muhterem Başkan, Komisyonun çoğunluğu olmadığı için, müzakare ettirme imkânı bulamadı, bel
ki, bilahara, gelecek... 

Yine, burada, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesiyle ilgili uzun bir madde var. 
Buna da baktık; yani, aslında, bu tip değişikliklerin, komisyonlarda enine boyuna değerlendirilme
si lazım. Komisyonlarda, hem o komisyonun mahiyeti itibariyle, uzmanlık bilgisi tam olmasa da 
devamlı aynı sahada çalışarak meseleleri vâkıf olan arkadaşlar orada bulunuyorlar hem de bakan
lığın uzmanları oluyor; meseleyi daha enine boyuna tartışmak mümkün oluyor. Yani, Genel Kuru
la, çok zaruret olmadıkça, böyle, köklü değişiklikleri getirmek fevkalade yanlıştır. Onu, ilgili mad
desinde inşallah fırsat olursa arz edeceğim. Yani, söylemek istediğim, kanunların, gerek hükümet
te hazırlanırken gerek komisyonlarda, çok dikkatli değerlendirilmesi gerekir. Kanunla yapılan zu
lüm en büyük zulüm olmaktadır. 

Burada bir eksiklik var. Başkanın müsaadesiyle onu arz edeceğim. Bizim Meclisimizin ne 
Plan ve Bütçe Komisyonunun ne diğer komisyonlarının uzmanı vardır; maalesef, uzmanları yok
tur. Ciddî parlamentolarda, her komisyonun, kendi sahasında fevkalade yetenekli uzmanları var. 
Bizim komisyonlarımızda bulunan memurlar, sekreter seviyesinde değerli arkadaşlardır. Yani, fa
lan komisyonun üyesi olan bir kardeşimiz -iktidar partisinden olur muhalefetten olur- hükümetin 
getirdiği bir teklifle ilgili olarak ben bu konuda aydınlanmak istiyorum dediği zaman, komisyonun 
fevkalade yetenekli uzmanları, onun önüne meseleyi bir brifingle enine boyuna açması ve dokü
manlarla takviye etmesi gerekir; ama, bizim bu imkânlarımız yok. 
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Bize verilen danışmanlar da, nihayet, sekreter seviyesindedir, ücretleriyle, yetişme seviyeleri 

itibariyle bu hizmeti karşılamaktan uzaktır. Yani, bu Mecliste bu milletvekillerinin verimli olması, 
müzakerelere aktif olarak katılması ve hakikaten kanunların müzakeresinde de faydalı fikirler ile
ri sürmesi, bu altyapının hazırlanmasına bağlıdır. 

Bu vesileyle bunları da arz ettim. 
Hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Peki, arayacağım efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum:. Kabul edenler... (DYP sıralarından "karar yetersayısı var" 
sesleri) 

Varsa göreceğiz efendim, 
Kabul etmeyenler... 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan, var... 

BAŞKAN - Efendim rica ediyorum. Yani, arkadaşlarımız girsin içeriye... Niye bizi zor duru
ma düşürüyorsunuz... Burada Başkanlık Divanr olarak görevimizi istikrarlı yapmak zorundayız. 
Ağzımızdan çıkan söze insanların güvenmesi lazım. 

Karar yetersayısı yok... Gerçekten de yok şimdi; sayalım, yok; ama, yani, dönüş yaparsam, o 
zaman ben burada nasıl başkanlık yapacağım Rica ediyorum... 

5 dakika ara veriyorum efendim. 
Kapanma Saati: 20.47 

' ® : 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.55 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim ÖZDİŞ (Adana), İlhan KAYA (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin Yedinci Oturumunu açı
yorum. - / • , ' 

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

12. -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 Kat
ma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı.-813) (Devam) 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Bazı vergi yasalarında değişiklik yapılmasına ilişkin tasarının 6 ncı maddesinin oylanması sı

rasında karar yetersayısı aranmıştı; yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığından birleşi
me ara vermiştim. Şimdi, yeniden oylama yapacağım. 

Komisyon ve Hülçümet yerinde. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul 

edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE7.-4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin ikin

ci fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
" 1 . Vergi kanunlarına göre tutulması zorunlu olan defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri, 

vergi matrahımn azalması sonucunu doğuracak şekilde bu defterler yerine tamamen veya kısmen 
başka defter ve kâğıtlara kaydetmek veya diğer kayıt ortamlarında izlemek." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Anavatan Partisi Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. • • » " ' . 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bu, teknik bir madde. Tabiî, buradaki düşüncenin bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılamıyo
rum. Ben, genelde, vatandaşımın dürüst olduğuna, aksi ispat edilene kadar da dürüst kalacağına 
inanmak isterim. Halbuki, biz, burada diyoruz ki: Vatandaş, çifte defter tutar, bilgisayara kaydeder, 
her şeyini buraya kaydetmez; dolayısıyla, biz bunları yakalarsak cezalandırırız... Şimdi, tabiî, bun
ların da suçlarının ağırlığına bakmak lazım. Bana göre, ekonomik suçların cezası, ekonomik olma
lı; ama, hükümetin vazifesi de, daha ziyade, ekonomik suçları doğuracak olan ortamı yaratmama
ya gayret etmektir. Bu ortam yaratıldığı zaman, siz bu suçun cezasını ne kadar yaparsanız yapın, 
buna ne kadar para biçerseniz biçin, bunun önüne geçemezsiniz. Netice olarak, adam, şunun hesa
bını yapacaktır: Ben bir iş götürüyorum, bunun cirosu şu kadar. Ben burada yakalanırsam; bunun 
hesabı da bu kadar. Yakalanana kadar, şu kadar zaman geçiyor; ben bunu yapayım... 
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Şimdi, bunun yanlışı, kanun koyucunun koyduğu şartların dışına kaçma yolları usul olup da 

yerleşince insanlar, önce burada, kenarından kaçıyorlar; İşte, trafikte, trafik kaidelerinin kenarın
dan kaçıyorlar. İnsanlar, bu kötü alışkanlığa bir girince, Allah korusun, ta adam öldürmeye kadar 
gidiyor Çünkü, insan öldürmenin suçu da, idam diye başlıyor ve müebbet hapisliğe iniyor, affa uğ
ruyor; dört seneye iniyor. Kusura bakmayın; ama, bu memlekette, adam öldürmenin cezası yakla
şık dört sene. 

Kanun koyucu olarak, bu Meclisin, bu gibi kanunları koyarken, buradaki şartlara, standartlara 
dikkat etmesi ve mümkün mertebe, kanuna, aksi ispat edilinceye kadar; yani, toplumda çoğalan bir 
şeye gidinceye kadar, bu gibi suç unsurlarını buraya koymaması îazım. Çünkü, bu yollara bakarak, 
bazı ihsanlar, suça teşvik ediliyorlar. Yani "bu yapacağım işin cezası şu kadardır; küçük bir ceza
dır" diye suça yöneliyorlar. 

0 yüzden, teknik olarak, herhalde yerinde ceza koyması lazım. Çünkü, Maliye de ona göre ha
reket edecek; ama, daha sonraki maddelerde görüyoruz: birbuçuk milyon liralık ceza; işte, müker
rerinde iki misli; yok, bir senede, 750 milyon lirayı geçemez; ama, 35 milyon liraya kadar... 

Bunlar, ekonominin zor günlerinde, insanların kolaylıkla yapmak zorunda kalacakları fiiller- • 
dir. Bu konulara çok dikkat etmek lazım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 
RP Grubu adına, Sayın Salih Kapusuz; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) -Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 813 sıra sayılı tasarının 7 nci maddesiyle alakalı görüşlerimizi arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. Bu maddeyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi
nin ikinci fıkrasının bir numaralı bendi değişikliğe tâbi tutulmuştur. Konunun biraz daha net anla
şılabilmesi açısından ve faydalı olur ümidiyle, şunu arz etmek istiyorum: 344 üncü madde, kaçak
çılık suçunun tarifini, kaçakçılığı ihtiva eden birimleri bünyesinde toplamaktadır. 

"Kaçakçılık suçu, mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyama sebebiyet verilmesi
dir. Kastın yarlığının ispat külfeti iddia edene aittir. Aşağıda yazılı hallerden her hangi biri ile ver
gi ziyama sebep olunması halinde, kastın varlığı kabul edilir" deniliyor. 

1 inci bent, daha önce şu şekilde kaleme alınıyor: "Vergi kanunlarına göre tutulması mecbu
ri olan defterleri tutmamak, bu defterlere kaydı gereken hususları kaydetmemek, vergi matrahının 
azalmasını tevlit edecek tarzda tamamen veya kısmen diğer defter veya kağıtlara kaydetmek." 

Bu maddenin 2 nci bendi, özellikle, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tan
zim etmek veya bunları bilerek kullanmaktan söz ediyor. 

Tasarının 7 nci maddesinde "Vergi kanunlarına göre tutulması zorunlu olan defterlere kaydı 
gereken hesap ve işlemleri, vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde, bu defterler ye- , 
rine, tamamen veya kısmen başka defter ve kâğıtlara kaydetmek veya diğer kayıt ortamlarında iz
lemek." deniliyor. 

Efendim, burada, elbette "kasıt" ile "ihmal"i de ayırmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'deki mü
kellefin yapısını gözden geçirecek olursak, mükellef, bugüne kadar, mükellefiyetinin farkında veya
hut da değil; ama, vergi mükellefi olan, birçok zaman dilimi içerisinde de, kendisine ait bu mükel
lefiyeti birtakım yetkililere kullandıran bir mükellef olarak -belki ilkokul tahsili yoktur, muhasebe 
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bilgisi hiç yoktur- veyahut da görevlendirmiş olduğu herhangi bir zevat, bir eksiklik yapmışsa, bu
nun kasıt olarak kabul edilmesini, mutlaka iyi bir değerlendirmeye tabi tutmalıyız. 

Bakınız, olay, sadece vergide de değil. Geçen gün, burada huzurlarınıza bir konuyu getirmiş
tim. Getirmiş olduğumuz konu, bu kredizedelerle, dövizzedelerle alakalıydı. Şimdiki Hükümet -ki, 
bugünkü Hükümet, o zaman muhalefettedir- seçimleri kazanabilmek için, birçok vaatlerde bulun
muştu. Bu vaatlerini yerine getirebilmesi için de, millet bunlara yetki verdi ve İktidar yaptı. Hükü
met, bu almış olduğu yetkiyle işbaşına geldiğinde, maalesef, görevini tam yapamadı. O zaman, iki 
anahtar dahil, birçok vaat yapıldığı için, o dönemde birtakım bankalar -özel olsun, kamu bankala
rı olsun- ne yaptılar; reklamlar yoluyla vatandaşı ev sahibi yapma konusunda, bir döviz kredisi te
min etme yoluna gittiler ve vatandaşı teşvik ettiler. O zaman, olayların böyle tecelli edeceğini tah
min edemeyen vatandaşlar da gidip, bu bankalardan döviz kredisi aldılar. 

Sonuç itibariyle, ekonominin iyi gitmemiş olması, ileriye ait hesapların yanlış yapılmış olma
sı nedeniyle -Hükümet yanlış yapmışsa, bankacılar yanlış yapmışsa, elbette vatandaş da yanlış ya
pabilir- bunun sonucunda, vatandaşa "efendim, ne yapalım; bu konuda ileriyi görebilseydiniz; mü
debbir bir tüccar gibi menfaatinizi düşünseydiniz" diyemezsiniz; çünkü, vatandaş, dışında gelişen 
birtakım olaylarla karşı karşıya kalmıştır. Sonuç itibariyle, ortaya bir problem çıkmıştır. 

Aynen bunda olduğu gibi, bir vatandaşın ve-bir mükellefin, yapılan bir eylemde, bir işlemde, 
belki, birtakım eksiklikleri, kusuru bulunabilir; ama, bunu direkt olarak kasta taşımak, kasıt olarak 
görmek, herhangi bir işlemden dolayı böyle bir kastın varlığını kabul etmek -ki, ispat mükellefiye
ti de yükleniyor- yanlıştır. Vatandaş bilse, zaten bunu öyle yapmaz; ama, kasten yapılmış bir hata 
varsa, onu düzeltme konusunda mutlaka cezasını çekmesi lazım. 

Biraz önce arz ettiğim dövizzedelerin durumunda olduğu gibi, sadece döviz kredisini kullanan 
vatandaş bir ceza ödüyor; peki, onu teşvik eden kurumlar, bankalar, o kurumların teşvikine fırsat 
verip, bunu önlemeyen Hükümet, yanlış politikalarla memleketi uçurumun kenarına getiren, hatta 
dibine yuvarlayan siyasî İktidar, bunun cezasını ödedi mi, bedelini ödeyebiliyor mu; maalesef... 
Ama, mükellef güçsüz, bir yerde, kendi haklarını savunma konusunda yeterli bilgiye de sahip de
ğil, bunu yerine getirebilecek güçte de değil; o zaman, bunu cezalandırıyorsunuz. 

İşte, bu "kasıt" konusunu, mutlaka "hata" ile ayrı bir değerlendirmeye tabi tutmak mecburiye
tindeyiz. Eğer, kasıt varsa, mutlaka cezalandırılmalı; bu, Hükümetin kastındaki cezasını çekmesi 
gibi... 

Memleket için hayırlı olsun der, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Efendim, Sayın Komisyon veya Hükümete sormak istiyorum. Diyorsunuz ki "4.1.1961 tarih

li ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 1 numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir." 

344 üncü maddeyi incelediğiniz zaman, orada ikinci fıkra yok. Bir bakar mısınız; ben, orada 
yerini bulamadım. Orada 9 tane bent var efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - O zaman "bendi" 
deriz Sayın Başkan. Bir bakalım da, eğer, bentse o şekilde tashih ederiz efendim. 

BAŞKAN - 344 üncü maddenin bir tek fıkrası var; 9 tane bendi var. Yani, kanun tekniğine 
uygun düşsün diye sizi ikaz ediyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-" 1 numaralı bendi..." deniyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim "İkinci fıkrasının 1 numaralı bendi" deniyor. Ben, maddede ikinci fıkra
yı bulamadım. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Bakalım, Sayın 

Başkan; yanlışlık yapmayalım, yanlışsa tashih edelim. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, kusura bakmayın; ben, aşağı yukarı 25 sene Maliyecilik 
yaptım; madde yanlış çıkmasın diye söylüyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, doğrudur; çünkü, ikinci fıkra var efendim. 

BAŞKAN - İkinci fıkra yok maddede efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun)- Efendim, yeni me
tinde varmış, oraya işlenmiş. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Efendim, alttakini, ikinci fıkra olarak kabul ediyoruz. 
"Aşağıdaki yazılı hallerden..." diye başlıyor. 

BAŞKAN-Sayın Kazan, zaten maddede, bir fıkra; 9 tane de bent var. 
PLAN. VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan,o 

madde değişikliğe uğramış. Onu arkadaşlar size arz edecekler.Tetkik buyurursanız, orada fıkra var. 
Zatı âlinize takdim edecekler; siz de bakın lütfen. 

BAŞKAN - Efendim, bir yanlışlık yoksa... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) -Yok,, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bir yanlışlık yok diyorsunuz... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Yok, efendim. 

BAŞKAN-Yani, o, orjinal kısmı değişmiş diyorsunuz. 

Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

I I I - YOKLAMA 
BAŞKAN - Maddeyi oylamadan önce bir yoklama talebi vardır. İmza sahibi sayın milletvekil

lerinin Genel Kurulda olup olmadıklarını arayacağım efendim. 

Yoklama talebiyle ilgili önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerede toplantı yetersayısının olmadığı kanaatindeyiz. 

Yoklama yapılmasını arz ederiz. 

Şevket Kazan?.. Burada. 

. Mukadder Başeğmez?.. Burada. 

Şaban Bayrak?.. Burada. 
Kemalettin Göktaş?.. Burada 

Abdulilah Fırat?.. Burada 
Lütfü Esengün?.. Burada 
Hüsamettin Korkutata?.. Burada 

Zeki Ünal?.. Burada 
Ahmet Arıkan?.. Burada 

Musa Demirci?.. Burada 

Yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yoklama sırasında salonda olmayıp da sonradan gelen sayın 

milletvekillerinin, adını soyadını beyaz bir kâğıda yazarak, bugünkü tarihi atıp, imzalayıp, Divana 
göndermesini rica ediyorum. 

Salonda olup da kâğıt göndermeyen var mı efendim? ~ 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Söyle de, yazsın getirsin!.. 

BAŞKAN- Efendim, rica ederim; yani, hak neyse, onu tahakkuk ettirmeye çalışıyoruz; ne di
yeyim yani... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Onlar bilir işini... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur; birleşime 10 dakika ara veri
yorum. 

Kapanma Saati: 21.33 
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SEKİZİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 21.43 
BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İbrahim ÖZDİŞ (Adana), İlhan KAYA (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin Sekizinci Oturumunu 
açıyorum. 

I I I - YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
nın 7 nci maddesinin oylanması sırasında yoklama istenmişti. Yapılan yoklama sonucunda toplan
tı yetersayısı bulunamadığından, birleşime ara vermiştik; yeniden yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan ikinci yoklamada da, maalesef, toplantı yetersayı
sı bulunamamıştır. 

Malumunuz, sabaha kadar çalışma karan almıştık; ama, yapılan iki yoklamaya rağmen...(DYP 
sıralarından "devam edelim" sesleri) Efendim, İçtüzüğün 58 inci maddesi açıktır; bir birleşim için
de iki defa yoklama yapılmasına rağmen toplantı yetersayısı bulunamazsa, birleşim kapatılır. 

Bütün Müslümanlar, gerçekten candan ve gönülden kutladıkları bir Kurban Bayramına giri
yorlar. Ben, bütün milletvekili arkadaşlarımın bu kutsal Kurban Bayramını içtenlikle kutluyorum. 
Bu Kurban Bayramında kesilen kurbanların getirdiği sevabın, ülkemize, milletimize, halkımıza 
mutluluklar getirmesini diliyorum. 

Ben kurbanımı keseceğim ve derisini de Türk Hava Kurumuna vereceğim; böylece, yurt sa
vunmasına katkıda bulunmak için bir adım atacağım. Bütün arkadaşlarımın da, kurban derilerini 
Türk Hava Kurumuna vermelerini rica ediyorum. 

Hepinize mutlu bir Kurban Bayramı ve tatil diliyorum; sizleri, yine, eksiksiz olarak Mecliste 
toplanmak üzere davet ediyorum. 

Önümüzdeki hafta toplantı günlerinin Kurban Bayramı tatiline rastlaması nedeniyle, denetim 
konulannı görüşmek için, 16 Mayıs 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.03 
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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) 

2„ — Türkiye Radyo -Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik-i 
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno* 
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7J992) 

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 Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 

—. 2 — '• 
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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 içişleri Komisyonu Raporu (1/576) 
(S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

İl1. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

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: 31.1.2,1993) 

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 Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Ak'bulut, 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 ilişkin 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 ilişkin 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 Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

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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İ 7. — 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 Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan 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 
Bsıki Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcöbe Alpitemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, 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) 

231! —-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.— 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ye 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 işler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldernolcrat 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. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve KöyişlerÜ ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) • 

X 31. — 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 Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı : 813) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

32. —Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S, Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

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

34. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

35s — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

X 36. — 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) 
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37.— 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) 

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

39. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan'ın 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (2/1099) (S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 26.12:1994) 

40. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

41. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim üzsoy 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 Amiklioglu'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) 

X 42. — 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 ÇüU 
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) 

43, — 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 : 3.54993) 
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44. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerİ Zonguldak. Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turnan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanveikili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : Î48) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

45., — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

46, — 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 Elkatrnış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra 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) 

47. — 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) 

48. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4,1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

49, — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 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) '(Sj Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

50< — 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) 

51,- — 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) 

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

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 53. —- Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarilıi : 
16.2.1993) 

54. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Vedlmesine 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 55. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (Sa Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

56. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

57. — 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) 

58.— Türküye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Rapora (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

59. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişildik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı: 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

60. - - 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) 

61. — 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.İ992) 

62. — 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-
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mesı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

63. — Manisa Milletvekili Tevfıik 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 Elerin, 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) 

64. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

65. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yanın, Memullar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakr 
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) 

66< —• 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) (Si Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

67. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

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

69. — 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) 

70. — 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) 
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71.—• 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) 

72. — 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) 

73| — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtıma 
tarihi : 21.9*1992) ' 

74. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ye Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta< 
rihi : 23.9.1992) v 

75g.— Çorum ..Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dalir Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi :. 1.10.1992) 

76. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkmda Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

(77*-— İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

78. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

79a — 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) 
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80. — 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) 

'81'a — 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) 

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

83. — 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) 

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

85. — Elazığ Miletveküi 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) 

86. —-Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmiş ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11,1992) 

87. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 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) 

88. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

89. — 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-
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nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

90s — 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) 

91. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
İÜ.1993) 

92. — 3146 Say ılı 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) 

93. — 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) 

94. — 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) 

95. — 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) 

96. — 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 J993) 

97. — 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) 

98. — 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) 

99. — 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) •. 
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100. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ye Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa-, 
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

101. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, 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) 

102. — 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) 

103. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı imar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

• 104. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/31.5) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

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

106. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, iskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
.Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

107, —Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin,. Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve 'Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

1084 — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve. Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 
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109H — Samsun Milletvekili llyas 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) 

110. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

111', — Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

112. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teiknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

113. — §ırnak 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) 

114.— 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) 

115, — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

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

117. —- 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) 

118s — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha-
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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) 

119. — 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) 

120. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Halkkmda Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

121 < — Manisa Milletvekili Tevfifc 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) 

122 — Mardin Milletvekili Mehmet Gülceğün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Ta'kibi 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) 

123. — 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 124. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

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

126, — 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 127. •— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'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) 

128. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994) 
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129. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 TariMi 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) 

130. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı: 592) (Dağıtma tarihi: 17.2.1994) 

131. — 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) 

132. — 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) 

133. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşâat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

134.'— 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) 

135( — 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) 

136. — 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) 

137. —İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

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

139. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesin© İlişkin 
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Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

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

141. — 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) 

Î42. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

143. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî . Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

144. — 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) 

145. — 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) 

146. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları <l/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

147. — 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) 

148. —- Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı: 626) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

— 17 — (109 uncu Birleşim) 
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149. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

150. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151. — 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) 

152. - Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3J994) 

153. — 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) 

154. —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 155. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanım Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) ... 

156. — 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) 

157. — 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 158. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camimin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi.:' 25.4.1994) 

159. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 
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160. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi 
4.5.1994) 

161. — 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) 

162. — 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) 

163. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

164. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortaılar 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) 

165. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra 
pöru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

X 166 — 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) 

167. — 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) 

168. -— İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

169. — Hayvan İslahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişlen 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi 
20.6.1994) , 

170. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) § 
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171. — 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 172. — 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 İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994). 

173. — 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) 

174. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

175. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Rapora (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

176. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 177. —- 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 178. — 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) 

179. — 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) 
X 180. — 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) -

X 181. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
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İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 182. T— Türkiye Cumhuriyeti ile 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, 183. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (i/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 184. — 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 185. —- 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 186. —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 187. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5. Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kamun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3. İl . 1994) 
X 188. — 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 189. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 

Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11". 1994) 

.X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 191. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında İşbirliğine ilişkin 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) 

192. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkuı-
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da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 
X 193. — 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) 

194, ' _ 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 195. — 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 196.— 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 197. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S/Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi: 22.11.1994) 
- 198. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 
X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1,12.1994) 

X 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 201. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

202. — İstanbul 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) 
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203. — 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) 

204. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal vŞahin'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 Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

205. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 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 206. — 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 207 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair.Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) . 
X 208. .— 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 209. — Türlüye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasıniin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı : 767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş

leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin 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) 

211. — 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 
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38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

212.— 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) 

213. — İller Banhası 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) . 

214. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta-
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı. : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2,1995) 

215. .— 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 216. — 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) 

217. — 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 218. — 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) , 

219. .— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

220. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. 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 Litvanya 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) 
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X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
işbirliği 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 
işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (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 Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
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 iliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

227. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

228. — Yükseköğretim Kurumları 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 Ahnak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve içtüzüğün 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 içtüzüğün 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 içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 232, •— 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) 
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233. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddecine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) • 

234. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

235. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

236.' — Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
«Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili 
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları 
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) (Dağjtma tarihi : 29.3.1995) 

237. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : .29.3:1995) 
X 238. — İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi: 29.3,1995) 
X 239. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De

ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

240. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değiişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1995) 

241.— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 
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242. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 İnci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697,.2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) . 

243. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında, Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.199.5) 
X 244. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi

lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

245. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995.) 

X 246.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri 'komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 247. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

248. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3-üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

249. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

250. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
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251. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

252. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
•Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

253. — Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ye Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

254. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

255. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

256.— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

257.— Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nım, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1274) (S. Sayısı. : 832) (Dağıtma tarihi : 
26.4.1995) , 

258. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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