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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genele Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Başkanvekili Yasin Hatiboğlu, geçmiş Kurban Bayramının kutlu olması dileğinde bulundu. 
Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ile, 
Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, • • • ' • ' • \ ' : • ' • . 
Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın, Yunanistan'daki Batı Trakya gezisine ilişkin gündem dı

şı konuşmalarına, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna; 

Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı 'nın, Köy hizmetlerinde çalıştırılan geçici işçilerin du
rumlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu; 

Cevap verdiler. 

Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın, 

Portekiz'e gidecek olan : , 
Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Nevzat 

Ayaz'ın, 

Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 
Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Necmettin Ccvheri'ye, dönüşüne kadar, İçişleri Ba

kanı Nahit Menteşe'nin, 
Fransa Ve Rusya Federasyonuna gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Dev

let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in, 
İstifa eden ve istifası kabul edilen Mehmet Köstepen'den boşalan Ulaştırma Bakanlığına, ye

ni bir tayin yapılıncaya kadar, Devlet Bakanı Nafiz Kurt'uh, 
Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel 

Kurulun bilgisine sunuldu. 

(10/218, 219) esas numaralı Bosna - Hersek Araştırama Komisyonundan 3 kişilik bir heyetin 
21-24 Mayıs 1995 tarihlerinde Paris'e gitmesine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlü ve 9 arkadaşının, dış politika konusunda genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi okundu; önergenin gündemde yerini alacağı ve örigörüşmelerinin sıra
sında yapılacağı açıklandı. 

(10/132, 123) esas numaralı Meclis Araştırama Komisyonu Başkanlığı ile, 
(10/212) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 

Komisyonların görev sürelerinin» Genel Kurulun kararı tarihinden itibaren 3 'er ay daha uzatıl
masına ilişkin tezkereleri kabul edildi. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" bölümü
nün 193 üncü sırasında yer alan (8/63) esas numaralı, dış politikada meydana gelen son gelişme
lerle ilgili genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinin, Genel Kurulun 16 Mayıs 1995 Salı gün
kü birleşiminde yapılmasına ilişkin ANAP Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul 
edilmediği; 

Genel Kurulun 16.5.1995 Salı günü 20.00 - 24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürme
sine ve bu birleşimde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek, yalnızca kanun 
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tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 17.5.1995 Çarşamba günü 14.00 - 19.00, 20.00 - 01.00 saat
leri arasında çalışmasına ve bu birleşimde sözül sorulann görüşülmemesine; 18.5.1995 Perşembe 
günü 14.00 - 19.00,20.00 - 01.00 saatleri arasında çalışmasına; 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 204 
üncü sırasında yer alan 757 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin, bu kısmın 35 inci sırasına, 192 nci sıra
sında yer alan 734 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 36 ncı sırasına, 227 nci sırasında yer alan 795 Sı
ra Sayılı Kanun Tasarısının 37 nci sırasına, 114 üncü sırasında yer alan 353 Sıra Sayılı Kanun Ta
sarısının 38 inci sırasına, 215 inci sırasında yer alan 778 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 39 uncu sı
rasına alınmasına; 

İlişkin DYP Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği, 
İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda bulunan, Sosyal 

Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/1295) İçtüzüğün 
38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınma önergesinin ise yapılan görüşmelerden 
sonra, kabul edilmediği, 

Açıklandı. 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, İçişleri Komisyonunda bulunan, 657 Sayılı Kanunun 100 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/674), İçtüzüğün 38 inci maddesine gö
re doğrudan doğruya gündeme alınma önergesinin görüşmelerinden sonra istem üzerine yapılan 
açık oylamalarında toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 

Alınan karar gereğince, 17 Mayıs 1995 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, 
20.16'da Birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 

Başkanvekili 

Ali Günaydın Işılay Saygın ' 
Konya İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

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

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşimini açıyorum. 

I I . - Y O K L A M A 
BAŞKAN - A d okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul salonunda hazır bulu

nan sayın milletvekillerinin sükunetle yoklamayı takip etmelerini ve isimleri okundukça yüksek 
sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Manisa Milletvekili Cengiz Üretmen'e kadar yoklama yapıldı) , \ . • 

BAŞKAN - Sayın milletvekillleri... 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Bundan evvel de ikaz etmiştik; sonuna kadar yoklama ya

pacağım demiştiniz. 
BAŞKAN - Efendim, dün yoklamayı sonuna kadar yaptık biliyorsunuz; yarın yine yaparız. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Dün sonuna kadar yapmadınız. 

BAŞKAN - Öyle mi oldu? Neyse artık... Yarın... Bakalım efendim... 

Efendim, tabiî, şimdi Başkanlık da ne yapacağını şaşırdı... Şaşırdı demek, Başkanlığa ağır olu-
yur; ama, Genel Kurul şaşırttı dememek için öyle söyledim. Yoklamayı sonuna kadar yapıyoruz, 
bu defa da bir başka yerden başka ses yükseliyor. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Neden yoklamayı tamamlamıyorsunuz? 

BAŞKAN - Efendim, görmüyor musunuz; burada 200 kişi var... Ne uzatıyorsunuz işi?!. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Sayın Başkanım, biraz evvel söylemiştim. Burada her 
Meclis Başkanvekili kendi partisinin milletvekilleri gelmediği için yoklamayı yarıda kesiyor. Bu
nu söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Nasıl efendim, nasıl?.. Anlamadım... 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Her Meclis Başkanvekili kendi partisinin milletvekilleri
nin sayısının az olduğunu gördüğü zaman yoklamayı yarıda kesiyor "yeterli çoğunluk vardır" di
yor. • 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Bugün gelmişler "yoklamayı sonuna kadar yapın" 
diyorlar. Dün karar aldılar, akşam 8'de neredeydiler. 

BAŞKAN - Efendim, tabiî, Sayın Hasefe'ye diyecek bir şeyimiz yok. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Tabiî, Anneler Gününü yeni idrak ettik; onun için, bir şey diyemiyoruz. 

Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır. Üç arkadaşı

ma söz vereceğim. 
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III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın, Türkiye'deki fikir suçları ve fikir özgürlüğüyle 
ilgili gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN - Sayın Hasan Mezarcı, fikir suçları ve fikir özgürlüğüyle ilgili Türkiye'deki geliş
melere ilişkin Genel Kurula bilgi sunmak isterler. 

Gündem dışı söz talebinde bulunan tüm arkadaşlarıma ifade etmek istiyorum. Umuyorum ki, 
süre kullanımında Başkanlığı zor durumda bırakmazlar. 

Buyurun Sayın Mezarcı. 

HASAN MEZARCI (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zannediyorum, siyasî 
tarihimizde, emsali görülmeyen, müşterek bir küfür, hakaret ve linç kampanyasıyla birlikte doku
nulmazlığım kaldırılmıştı. Kamuoyuna söylenilen gerekçe Atatürk'e hakaretti. Oniki ay yargılan
dık; bu yargılamanın sonunda mahkeme, Atatürk'e hakaret olmadığı ve -ayrıca çok önemli- Mec
lisin, dokunulmazlığımı Anayasaya aykırı olarak kaldırdığına karar verdi; çünkü, dokunulmazlığı
mın kaldırılmasıyla ilgili Resmî Gazete gerekçesinde, Meclise verdiğim bir araştırma önergesi ko
nusu, dokunulmazlığımın kaldırılmasının gerekçesi yapıldı. 

Şimdi, bu, cumhuriyet tarihinde hiç olmamış bir şeydir. Tek parti döneminde de olmamıştır. 
Yani, milletvekillerinin dokunulmazlığı olduğu halde, gözaltına alınmaları oldu cumhuriyet tari
hinde; ama, Meclise verdiği bir araştırma önergesi yüzünden, Meclis, dokunulmazlık kaldırıp, 
Meclis, kendini yargıya havale etmedi, kendi gündemini yargıya havale etmedi. Bu, cumhuriyet ta
rihinde ilk defa bana yapılmıştır. Burada, tabiî, Meclis de oyuna getirildi; ama, Meclisin içinden bi
rileri bunu kılıfladı. Bunu, Meclise öncelikle arz etmek istiyorum. . 

Şimdi, tabiî, Türkiye'de sistemi eleştirmeye kalkarsanız -tıkandığı söylenen sitemi- ilkeleriyle 
ve kurumlarıyla; ya bölücülük sayılır ya irtica sayılır ya Atatürk'e hakaret sayılır ya bir şey sayılır; 
birtakım odaklar hücum ederler. 

8 inci madde konusu günlerce gündeme takılıp kaldı. Ben, şunu anlamak istiyorum: 8 inci 
madde kaldırılırsa, Türkiye demokrati ki eşmiş mi olacak; bu soruyu sormamız gerekiyor. 8 inci 
madde kaldırılırsa, Türkiye'ye fikir ve inanç özgürlüğü gelmiş mi olacak; yani, fikir ve inanç öz
gürlüğünün önündeki tek engel, bu, 8 inci madde mi? 

Ben, size örnek vereyim: Yazar Altan Tan geçen ay mahkûm oldu; 8 inci maddeden mahkûm 
olmadı, 7 nci maddeden mahkûm oldu; yine PKK'yı övmek veya desteklemekle ilgili olarak. Me
sela, yazarlar, Nurettin Şirin, Burhan Kavuncu, Ali Gümüş 312 nci maddeden mahkûm oldular; 
böyle, yüzlerce madde var. Yani, milleti mi kandırmak istiyoruz, Avrupa'yı mı kandırmak istiyo
ruz, ne yapmak istiyoruz, bunu anlayamıyorum. 

Bu Meclis şunu söyleyebiliyor mu: Bu Meclis; cebir, şiddet ve terör hariç, fikir özgürlüğü kal
dırılmıştır diyebiliyor mu; yani, fikir ve fikri açıklama özgürlüğü serbesttir diyebiliyor mu... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Serbest bırakılmıştır diyebiliyor mu? 

HASAN MEZARCI (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bir yazılı anayasa var, bir 
de fiilî anayasa var, fiilî; tabular var... Öyle yorumluyor hâkim ve savcı ve mahkûm ediyor, kimse 
bir şey diyemiyor; yukarısı da onaylıyor... 

Ben, özellikle, şu hususu belirtmek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda, 
üç temel ilke var. 1924 Anayasasının 1 inci ve 2 nci maddeleri... Arkadaşlarımız bakabilirler. Dev
letin ve cumhuriyetin kuruluşunda üç tane ilke var; nedir onlar: 1 inci madde "Türkiye Devleti bir 
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cumhuriyettir" diyor; birincisi bu. 2 nci madde "Türkiye Devletinin dini Islamdır" diyor. 24 Ana
yasası, 1 inci Meclis Anayasası değil; 1 inci Halk Partisi Meclisi, 2 nci Meclis Anayasası. 

2 nci madde "Türkiye Devletinin dini Islamdır. Devletin resmî dili Türkçedir" deniliyor. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Size 2 dakika daha süre veriyorum; buyurun efendim. 

HASAN MEZARCI (Devamla) - Demek ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda üç 
temel ilke var: Cumhuriyet, İslam, resmî dil. 1924 Anayasasından bahsediyorum, tarihten değil. 

1937'ye geliyoruz; 1937'de devletin kuruluşundaki, cumhuriyetin kuruluşundaki üç temel ilke 
yeniden devriliyor, Halk Partisinin altı oku, cumhuriyetin ve devletin temel nitelikleri olarak Ana
yasaya yazılıyor. 1960 ve 1980 darbelerinden sonraki anayasalarda, 1937 Anayasasının temel nite
liklerini; yani, Halk Partisinin altı okunu, bugünkü Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi tek
lif edilemez maddeleri kılıyor ve şu anda Siyasî Partiler Kanunu dahil, partiler, meclisler, vatan
daşlar ve hiç kimse, bu altı oka aykırı hiçbir konuşma yapamazlar, faaliyette bulunamazlar. Türki
ye'de asıl resmî ideoloji dediğimiz şablon bu altı oktur; hiçbir parti buna aykırı davranamaz, konu
şamaz, eleştiride bulunamaz. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Nasıl oluyor da bölücülükle suçlayabiliyorlar!.. 

HASAN MEZARCI (Devamla) - Öyle olunca, Türkiye Cumhuriyetinin niteliği, Halk Partisi 
cumhuriyeti niteliğine dönüştürülmüş. Çok partinin ne anlamı var, Meclisin ne anlamı var, seçimin 
ne anlamı var bütün partiler ve millet altı oka bağlı kalacaksa, buna aykırı söz söyleyemeyecekse, 
faaliyette bulunamayacaksa... 

Bir şey daha söyleyeyim. Bu durumda, milletin, Meclis seçmek yerine Millî Güvenlik Kurulu 
üyelerini seçmesi daha mantıklı, daha demokratik olabilir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Mezarcı. 

Herhangi bir cevap ihtiyacı hissedilmedi. 

2. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 
v trafik kazalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin cevabı 

BAŞKAN - Sayın Orhan Ergüder, bayramda meydana gelen kazalarla ilgili olarak Yüce Mec
lise bilgi sunma arzusunu izhar buyurdular. 

Sayın Ergüder, 5+2 dakika mı kullanırsınız, 7 dakika mı kullanırsınız? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - 3 dakika daha ilave edin de 10 dakika olsun beye
fendi; rica ediyorum sizden. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ergüder.(ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın üyeler, fevkalade bir acıyı dile getireceğim 
için sizleri de üzeceğim, ben de üzülüyorum; ama, dokuz günlük bir tatil esnasında 226 tane nite
likli; -savcılar dahil, sanatkarlar dahil; köylü, kentli, işçi, fabrikatör- vatandaş, devletin ihmali se
bebiyle öldü, 506 vatandaş da yaralandı. Bunun en aşağı 400'ü özürlüler sınıfına geçecek. Türki
ye'de 6-7 milyon özürlü var; trafik kazaları sebebiyle, doğum başlıyor... 

Ya Rabbi, bu nasıl halledilecek!... Elbette, biz, koskoca bir cumhuriyet devletiyiz; her şey em
rimizde; Meclisimiz, Hükümetimiz, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız var; niye beceremiyoruz 
bu işi!.. AhL Sorumsuzluk, çıkarcılık ve cehalet... 
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Karayolları Trafik Kanununun değişmesine dair tasarı tam bir yıl evvel Meclise geldi. Elimde 

fener, bu tasarı nerelerde diye aramaya başladim. Bu tasan İçişleri Komisyonunda uzun müddet 
kaldı, şimdi de Plan ve Bütçe Komisyonunda. Plan ve Bütçe Komisyonunun kapısını bir görseniz; 
çıkarcılar ve baskıcılar, kanun tasarısının istedikleri şekilde çıkmasını arzu ediyorlar. 

Dinç Bilgin bugün yazıyor: "Onlar o kanunu kolay kolay çıkarmazlar." Ne demek bu!.. Mec
lisin üzerinde hangi güç vardır!.. Maalesef, maalesef lobiler var, lobiler... 

Bu kanun tasarisı tam bir yıl evvel Meclise geldi; apolitik bir tasarı. Hiçbir partiyle alakası 
yok, memleketle ilgili; Hükümetin, milletin, Cumhurbaşkanının; herkesin tasarısı... Niye çıkmıyor; 
baskı gruplan var çünkü. Neden; şoföre ağır ceza verilmesin, o da ekmeğinden olmasın; ama, 300 
kişi ölsün, mühim değil... Şu mantığa bak Ya Rabbi; bu ne mantıktır. 

Kaldı ki, Türk Ceza Kanununun 455 inci maddesini açıp bakıyorsunuz nedir... Merak ettim, 
gittim Kadıköy Asliye.Ceza Mahkemesine, bir ilam aldım; şoför sarhoş, sollamış, parçalamış ve bir 
de kaçmış; 2 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi de yaralamış. Açtık kanunu baktık; ilamda da yazıyor. Hâ
kim sinirlenmiş -aslında, 1 'den fazla ölüme sebebiyette ceza, Türk Ceza Kanunu 455/2'ye göre, 4 
yılla 10 yıl arasında- 8 yıl vermiş. Maalesef, ben burada da, kendi partimi tenkit edeyim; bir İnfaz 
Yasası var bizde, Allah muhafaza... Adamı öldür, 18 seneye mahkûm ol, cezanın yansı indirilir. Ne 
olmuş; kanunun bu maddesine göre; 4 senesi gitmiş, geriye 4 sene kalmış; her ay, 6 gün de, Al
lah'ın lütfuna mazhar olmuş; Türkiye Büyük Millet Meclisinin lütfettiği indirim... Adam, 3 sene 52 
gün sonra çıkacak; herkes ölmüş... 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Ölen, öldüğüyle kaldı... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Bu kanunun şiddetlenmesi lazım, bu kanuna para 

cezaları koymak lazım; hele hele, Karayolları Trafik Kanununa göre, bir madde var; 1 yıl mühlet
le ehliyet geri almıyor. Nasıl olurmuş ehliyetini geri almak!.. İlelebet araç kullanamaz o; insanla
rın ölümüne sebebiyet vermiş. Bir otobüs tasavvur edin; 40 vatandaşımla yolda gidiyor, ehliyetsiz, 
sarhoş bir şoför yüzünden otobüs uçuruma.gidiyor, şoför tesadüfen kurtuluyor, 25 kişi ölüyor... 

İnsanların zor yetiştiği bir dünyada yaşıyoruz. O halde, bu tasânnın, süratle Plan ve Bütçe Ko
misyonundan çıkıp, buraya gelmesi lazım. 

Sayın Bakanım -zatı devletlerine olan sevgimi ve saygımı bilirsiniz- böyle olaylar olduğu za
man -ben bakan değilim; ama, çok bakanla arkadaşlığım var- jizin, çıkıp demeniz lazım ki "men
fur kazalardan dolayı, Hükümetim de Başbakanım da ben de üzüntülüyüm." Kolay değil, 226 kişi 
ölmüştür. Irak'a 35 bin asker gitti ve her türlü bombanın felaketin içerisinde bu kadar ölü verme
dik. Körfez'de harp oldu, toplam 109 Amerikalı ve Fransız öldü; ama, bizdeki trafik kazalarında
ki kadar'ölü olmadı. Sayın Bakanım, demeliydiniz ki "milletimden özür diliyorum/şiddetle tedbir 
alacağız." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Biraz daha süre lütfeder misiniz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Estağfurullah, buyurun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla)- Sayın Bakanım, biraz sonra buraya çıkacaksınız -

usulü müzakercte göre ben size sual soramam- sizinle içtimai bir mukavele yapalım -benim cum
huriyet anlayışıma göre, bir bakan kendi kanununu kendi takip ederse, görevini yapmış olur- Plan 
ve Bütçe Komisyonuna teşrif edin, Sevgili Başkanı da çağırın, toplansınlar, bir defa bu iş, orada 48 
saatte bitsin. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Orhan ağabey, otoyollar ne olacak ? 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Geliyorum efendin, oraya da geliyorum. 
Aşağıya insin, burada parafeynin tasadduku, Başbakan Yardımcımız oturuyor burada, bakan

larım burada, bu kanunu hemen 48 saat içerisinde çıkaralım; puan alırsınız, memnun olurum. Ama 
dikkat ediyorum, bizi suçluyordunuz; 2 garip arkadaşımı Yüce Divana verdiniz, otoyollarda da ka
za olmuyor dikkat ederseniz. "Otoyollar lüks" diye bir de laf söylediniz. 19 senedir bitmeyen İz-
mit-Kadıköy yolu, bizim zamanımızda -affedersiniz propaganda yapmıyorum- 1.5 senede bitti ve 
orada bugün kaza olmuyor. Kaza, trafiği berbat yerlerde olur. 

Sayın Bakanım, bu içtimaî mukaveleyi kabul ediyor musunuz? Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşmelerini bitirelim, tasarıyı Genel Kurula indirelim ve sabaha kadar çalışıp bu işi bitirelim. 
Hatta sizin arkadaşlarınız gelmesin, biz tam tekmil geleceğiz. 

Saygı ve sevgilerimle efendim.(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN-Sayın Ergüder, teşekkür ediyorum. 

Sayın Ergüder'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı-Sayın Men-
teşe'ye söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstan

bul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder'e, trafik kazaları konusunu Parlamentonun gündemine getir
diği için teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. 

Esasen, hepimizi yaralayan, hepimizi üzen olaylar, trafik olayları, kazaları, maalesef, devam 
etmektedir; üzülmemek mümkün değil. Bakanlık olarak, bayram öncesi ve trafiğin yoğun olduğu 
günlerde, tedbirleri, önlemleri devamlı almaktayız. 

Esasen, şurada önümde, bayram öncesinde, bayramdan çok önce, valiliklere ve ilgili birimle
re yayımladığım genelgeler var; burada okusam, saatlerinizi almış olacağım. , . 

Bakanlık olarak, yahut Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yapılan ne; bayramdan önce, 6 Ma
yıs gününden başlamak suretiyle, 14 Mayısa kadar ağır yük vasıtalarını trafikten men ettik; yani, 
saat 7.00 ilâ 23.00 arasında bazı karayollarında sınırlama koyduk; bu vasıtalar trafiğe girmeyecek
lerdir. 

Ayrıca, elimizdeki mekanizma ne; denetimdir. Bu denetimi de yoğunlaştırdık. 
Gördüğünüz gibi, İstanbul-Ankara karayolunda, hemen hemen 20 kilometrede bir trafik poli

si vardı. Hem karadan hem de havadan bu denetimleri yaptık; ama, maalesef kazaları önlemek yi
ne mümkün olmadı. Bu, o dönemin, bu dönemin işi değil. Eğer sıralarsam on senelik istatistikle
ri, yine de, bu felaketi hepimiz elemle müşahade ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, o bakımdan, halen yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanununu, 
görevi deruhte ettiğim andan itibaren ele aldım ve derhal bakanlıkların mütalaasına sundum ve ge
çen sene de Yüce Meclise takdim ettim; ama, İçişleri Komisyonunda uzun müzakerelere sebebiyet 
verdi. Alt komisyon kuruldu, alt komisyonda bir hayli uzun müzakere edildi, ondan sonra İçişleri 
Komisyonundan çıktı ve şimdi, halen Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakere edilmektedir. Mü
zakere sonucunda yine alt komisyon kuruldu. 

Bu Kanun Tasarısı bazı önlemler getirmektedir, bugün çok gülünç rakamlarda kalan trafik ce
zalarını ağırlaştırmaktadır, eğitime de ağırlık vermektedir, birtakım önlemler vardır; yani, iyi şekil
de hazırlandığı kanaatindeyim. Sayın Ergüder'in lütfettiği gibi, gayet iyi hazırlanmıştır ve Yüce 
Parlamentonun incelemesine sunulmuştur. Ben takip ediyorum, daha dün komisyon üyeleriyle baş-
kanvekiline tekrar rastladım, "aman bu tasarıyı bir an önce getiriniz, müzakere edelim, alt komis-
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yonda, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülsün ve ondan sonra Genel Kurula gelsin" dedim; tez 
elden bunu çıkaralım istiyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Komisyonu teşrif edin, bu hafta bitirelim görüşme
leri. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Komisyona geliyorum zaten, devamlı 
şekilde geldim, arkadaşlarım da hep bulundular; İçişleri Komisyonunda da bulundum ve arkadaş
larım burada, İçişleri Komisyonu üyelerine tasarının çıkması için, teker teker, âdeta yalvarırcasına 
müracaat ettim. 

O bakımdan, Sayın Ergüder, hassasiyetim büyüktür; bir an önce bu tasarının kanunlaşması 
icap etmektedir. Kanunlaşması meseleyi bitirir mi; bitirmez; ama, hiç olmazsa azaltacaktır. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Caydırıcı cezalar lazım. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Yalnız, bu konuda eğitimi çocuklarımız-
daha okula başlarken, başlamadan evvel çok iyi vermemiz icap ediyor. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Otoyollar için ne yapacağız? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Otoyollar konusu mu!. 

Değerli arkadaşlarım, burada polemik yapmamaya çok dikkat ediyorum. Elbette otoyol yapıl
ması düşüncesine hiç kimsenin karşı durması mümkün değildir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Başbakan dahil mi? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Başbakanımızın söylediğini, siz bura

da yanlış yorumluyorsunuz. Başbakan ne diyor "otoyollar için 12 milyar dolar sarfedilmiştir" Ön
celikleri tayin etmek icap eder. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Öncelik insan hayatına... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bakınız, size söyleyeyim; İstanbul-An-

kara yolunun Bolu güzergâhı, dünyanın parası sarfedilmek suretiyle yapılmıştır. Bugün görüyorsu
nuz, bu yol buraya hemen hemen inmemektedir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Tünel tıkalı. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) -Bakınız "tünel" diyorsunuz. Benim şah
sî kanaatimce, eğer öncelikleri iyi tayin etmiş olsaydık, bugün bu mesele biterdi. Yani, Kargasek-
mez'den giden yol, çift halde devam ederdi; gelişi olurdu, gidişi olurdu; bu kadar büyük, pahalı yol
lar yapmaya lüzum yoktu. Ha, yirmi otuz sene sonra belki ihtiyaç hasıl olabilirdi; ama, bugün sı
kıntı budur değerli arkadaşlarım; lükse kaçmışızdır, gerçekten lükse kaçmak suretiyle büyük yolla
ra gitmişizdir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Lüks olur mu Sayın Bakan, hâlâ aynı şeyi söylüyorsu
nuz; "Köprüye hayır" diyenler gibi konuşuyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bakınız, Sayın Korkmazcan, size söy
leyeyim, siz, olayı gayet iyi yaşıyorsunuz orada; İzmir-Aydın-Denizli yolu, büyük gayretlerimizle 
Torbalı'ya kadar gelmiş, Torbalı'da durmuştur. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - 1993'te bitmiş olacaktı. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Neden; denilmiş ki "otoyol yapacağız, 

kredi bulacağız; müteahhit gidecek, kredisini bulacak, projesini yapacak ve otoyollar yapacağız.:." 
Ondan sonra, güzergâh değiştirmek suretiyle, trilyonları göze almak suretiyle yeni işe başlamışız. 
Halen, istimlak paraları ödenmemiş durumdadır. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bitiremediniz, devam ettircmediniz... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Halbuki, bu yol, Torbalı'dan itibaren 
Aydm-Denizli'ye kadar uzanmış olsaydı, senelerce önce bitecekti ve ihtiyaca cevap verecekti; gi
dişi olacaktı gelişi olacaktı. .! '• ' ,•• 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Devam etti mi... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) -Öyle işlere başlamışız ki, bugün altın
dan kalkmak mümkün değildir; lükse gitmişizdir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Otoyol lüks olur mu; hâlâ aynı şeyi söylüyorsunuz. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Olur mu Sayın Bakan, geç bunları geç!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)-Değerli arkadaşlarım, gerçekten, hiç iti

raz etmeyiniz; bir hata işlenmiştir. Keşke, Kargasekmez'den devam edegitseydi... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) -Bitilmediniz ki... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bakınız, bizzat gittim, Sivrihisar yolun

da denetimde bulundum. Sivrihisar'dan Ankara'ya kadar, çift yönlü yol gelmiş olsaydı, bugün, ka
zalar belki daha da azalmış olacaktı. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Bu konuda hiçbir şey yapmadınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Ama, siz ne yapmışsınız; otoyol yapı
mına gitmişsiniz. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - "Şöyle olsaydı böyle olsaydı" demekle 
yatırım yapmadınız... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - İşte, bugün, otoyollar, devletin başına 
büyük derttir; halbuki, Başbakanımız "biz, katiyen otoyola karşı değiliz" 
olan, medeniyete karşı olur; bu mümkün değil. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Medeniyete karşısınız... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Daha önce de söylediğim gibi, otoyol

ların gelişi gidişi olsun, bugünün ihtiyacını karşılasın; ama, siz müteahhite "gel kardeşim, kredi bul, 
projeni yap; ondan sonra, bu yolu bitir" demişsiniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Olur mu... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Şimdi, bu yük, devletin ve bizim om-
zumuzdadır. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Sayın Bakan, o zaman, bu kanunu çıkarsanıza... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, keşke, bu olmuş 
olsaydı. Burada, esasında, bunu söylemek istemiyordum; ama, buradan, devamlı şekilde "Otoyol" 
dediniz; gelişi olsun, gidişi olsun, çok şekilde yapalım istiyorum. 

Bugün, Ankara'dan Bolu'ya kadar uzanan yola gidiniz; kaç tane araba seyrediyor... Kaç tane?!. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - İstatistikler var Sayın Bakan; yapmayın... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - O yol, sizi Gaziosmanpaşa'ya götürür... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, söylemek istedi

ğim odur ki; 1991 seçimlerinde de, daha önce de, âdeta çırpındım "ah, geliniz, bu Torbalı yolunu 
devam ettiriniz" milletvekili değilken de bunu söyledim. "Geliniz, devam ediniz, Aydın'a kadar, 
Denizli'ye kadar -Sayın Korkmazcan'ın memleketine kadar- uzansın" dedim; ama, böyle yapılma-
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di, güzergâh bırakıldı, büyük istimlaklara girişildi; o yol, halen orada duruyor. Yükü, omuzlarımı
za öyle bırakmışsınız ki... 

Değerli arkadaşlarımız, keşke bu 12 milyar doları, biz, gerçekten ihtiyaca göre kullanmış ol
saydık; o zaman, o problemler ortadan kalkacaktı. 

ENGÎN GÜNER (İstanbul) - Çarçur ederdiniz... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Kazaların olmaması en büyük temen
nimiz. Olan her kaza, hepinizin olduğu gibi, bizim yüreğimizi de dağlamaktadır. 

Ben, sürücülerin ve vatandaşlarımızın daha dikkatli olması, trafik kaidelerine uyması temen
nisiyle, tekrar, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN-Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. , 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın, gündem dışı konuşmaya 
cevap verirken otoyollar konusunu tartışmaya getirmesi, Anavatan Grubuna, Anavatan İktidarının 
icraatına çok açık bir saldırıdır; Sayın Bakanın burada ekonomik, bilimsel gerçeklere vebizim böl
gemizdeki olaylara aykırı beyanları olmuştur. Müsaade ederseniz, benim adımdan da bahsedilmiş 
olduğu için bu hususta görüşlerimi ifade etmek istiyorum; çok ciddî bir konudur, cevapsız kalma
sın. 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, sataşmayla sizin isminizin geçtiği cümle arasında uzak- yakın 
bir akrabalık ilişkisi var mı; rica ediyorum... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Efendim, ben, sadece şahsıma demiyorum; Grubumuza 
yöneltilen iddialar da var. 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, müsaade buyurun, ben takip ettim ; inanın, rencide edici bir 
tavır olsa, mutlaka söz verirdim; ancak, otoyollar konusunu, arkadaşlarımız Sayın Bakana yönelt
tiler; ben takip ettim, o da herhade cevap verme ihtiyacı duydu. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, burada otoyollarla ilgili, önceliklerinin 
tayiniyle ilgili olarak verilen beyanlar gerçeği yansıtmıyor. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakan, isabetli değil diyor; siz de, isabetli diyorsunuz... 
HASAN KORKMAZCAN ( Denizli) - Ama, ortada, verilen gerçek dışı rakamlar var. 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, İçtüzüğe uygun değil; bu bakımdan, sizin talebinizi yerine 
getirme imkânım yok; üzgünüm. 

3. — Bitlis Milletvekili Zeki Er gezen'in, Van ve Bitlis'te meydana gelen su baskınlarına iliş
kin gündem dışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin 'in cevabı 

BAŞKAN- Üçüncü sırada, Van Gölünün sularının yükselmesi ve Bitlis'deki sel felaketiyle il
gili olmak üzere Sayın Ergezen söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Ergezen. 

ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle sayın bakanlarımızın 
bu konuyu dinlemesini istiyorum; Bitlis ile Van illeri hudutları içerisinde bir Van Gölü afeti var. 
Bu olayı iki yıldan beri yetkililere iletilmesine, televizyon programlarında gündeme getirilmesine 
rağmen, bugüne kadar bu konuda bir hareket görülmeyince, Meclisin kürsüsünden konuşmak ihti
yacını hissettim. 
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İlgili bakanlarımızın olay yerine gitmesini istiyoruz, Van Gölü çevresinde gerçekten bir afet 

olayı var; bu normal bir olay değil. Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Erciş'in Çelebibağ ve Van'ın 
tarım arazileri, yolları, yerleşim alanları tamamen suyun altında kalmıştır. Tatvan'da Sosyal Sigor
talar Kurumu Hastanesi, Devlet Hastanesi, feribot iskelesi, karayolu, sahildeki yerleşim alanları, 
Ahlat-Adilcevaz arasındaki tarım arazileri suyun altında; Çelebibağ, neredeyse tarihe karışmak 
üzere, Gölün içinde ada şeklinde kalmıştır. 

Şimdi, sayın bakanlarımızın, bu olayı ciddî olarak yerinde tetkik etmesi gerekir. Yerinde gör
meden masa başında alınan bilgilerle... 

BAŞKAN - Sayın Ergezen, bir dakikanızı rica ediyorum; ben sürenizi durdurdum. 

Sayın milletvekilleri, özellikle sayın bakanlar; bir milletvekili arkadaşımız ilgilenesiniz diye 
bir konuyu gündeme getirdi; lütfen dinleyiniz... / 

Buyurun Sayın Ergezen. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

... Sayın bakanlarımın bu olayın ciddiyetini kavramaları mümkün değildir veya Van'a herhan
gi bir görevle gittiklerinde, uçaktan bunu görmeleri de mümkün değildir; Van Gölünün sahilini; 
Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş ve Van'ı adım adım gezmeleri gerekir. Oradaki resmî binaların, 
yolların ve yerleşim alanlarıyla tarım arazilerinin durumunu gördükten sonra, olayı Bakanlar Ku
ruluna getireceklerine inanıyorum. Çünkü, gerçekten, birçok ev boşaltıldı, karayolları defalarca 
yükseltilmesine rağmen geçit vermiyor, tarım arazilerinin birçoğu su altında, Van'ın Çelebibağ'inin 
da artık tarihe karışmak üzere olduğunu buradan hatırlatmak istiyorum. Düşünebiliyor musunuz, 
Tatvan Feribot İskelesindeki resmî binaya gidip gelmek mümkün değil. Tatvan Sosyal Sigortalar 
Hastanesinin altı tamamen boşaltıldı. Tatvan'da, Sahil Mahallesindeki evlerin bodrum katları iptal 
edildi; askeriyenin birçok sahaları kullanılmaz halde, Devlet Hastanesi neredeyse devreden çıkmak 

. üzere...'.. 

Şimdi, bu olayın çözümü var mı? Kanaatimce, bu olayın çözümü elbette ki vardır. Oradaki in
sanların, oradaki belediyelerin bunu halletmesi mümkün değil; bu bir afettir. Ne yapılabilir; yaTat-
van-Bitliş, Tatvan-Van arasından, Botan Deresine, arıtma tesisi kurmak suretiyle, gölü akıtmak 
mümkündür Veyahut da yerleşim alanlarını, yolları belli kota çekmeniz gerekir. Vatandaşların, ta
rım arazileri, evleri elden gitmiştir; bunu da, devlet olarak karşılamanız şarttır; yani, vatandaşlar bir 
tabiî afetle karşı karşıya; bu, deprem olayına benzer bir olaydır. Dolayısıyla, bu iki tür çözümden 
birisini uygulamak üzere, özellikle Bayındırlık Bakanı, Çevre Bakanı ve Tarım Bakanının, en ya
kın zamanda, bizzat olay yerine gitmeleri gerekir. Zaten, Bayındırlık Bakanının bu konuda bir sö
zü var; bayramdan hemen sonra geleceklerini söylediler. Geçen sene, Van Yüzüncü Yıl Üniversi
tesinde, havadaki buharlaşmadan dolayı Van Gölünün yükseldiği ileri sürüldü; mümkün değil; çün
kü, çok hızlı yükseliyor. Geçen yıl ile bu yıl arasında 50-60 santim fark var. Kanaatimce, oradaki 
yeraltı sularının istikamet değiştirmesi sonucu göl 270 santimetre yükselmiştir; bunun'mutlaka 
önüne geçilmesi lazım; çünkü, o gölün etrafında bir medeniyet var, yerleşim alanları var. Böyle gi
derse, bir iki sene sonra, yerleşim alanları tamamen suyun altında kalacaktır. 

Ayrıca, Bitlis İlinde, 2 Mayısta bir afet oldu. Ben, huzurunuzda, Cumhurbaşkanına, oraya gös
terdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etmek istiyorum, Tabiî, yanlış yerleşimden, yanlış yapılan
madan ve Devlet Su İşlerinin görevini bihakkın yerine getirmemesinden dolayı, Bitlis'te bir afet 
olayı yaşandı. Şükrediyoruz, can kaybı yok; 1 can kaybı olmuştur; ama, İOO'ün üzerinde işyeri ya 
tamamen yok olmuş veya işyerlerinde anaduvarlardan maada hiçbir şey kalmamış. Onun için, Hü
kümetin elini çabuk tutması ve esnafın vergi borcunun affedilmesi gerekir; kanaatim odur. Faizsiz, 
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makul seviyede kredi verilmesi lazım; borçların da mutlaka faizsiz olarak ertelenmesi lazım. Böl
genin ekonomik yapısı ve içinde bulunduğu terör durumu dikkate alındığında ve göç olayını da bu
na eklediğimiz zaman, oradaki esnafın işini ve vilayet merkezini terk etmemesi için, Hükümetin, 
mutlaka, bu esnafın elinden tutmasını ve yardımcı olmasını talep eder, hepinize saygılar sunarım. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ergezen, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) - Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen'in, Van Gölü sula
rının yükselmesi Ve 2 Mayısta Bitlis'te meydana gelen sel felaketiyle ilgili konuşmasını cevapla
mak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu üzücü olay -Bitlis olayından başlıyorum- 2 Mayıs günü cereyan etti. 2 Mayıs günü, gece, 
devlet ilgilileri gerekli önlemleri almak üzere harekete geçtiler. 3-4 Mayısta Devlet Su İşleri, Ka
rayolları ve oradaki öteki ilgililer -başta Vali olmak üzere- herkes görevinin başındaydı. Ben, 6 Ma
yıs Cumartesi günü Diyarbakır'a gittim. 7 Mayıs günü, sabah, Diyarbakır'dan Van'a geçtim, Van 
Gölünün yükselmesiyle ilgili olayı tetkik ettim Ve oradan Bitlis'e geçtim. Bitlis'teki durumu -sayın 
milletvekilimiz de oradaydı-beraberce, yerinde izledik ve geri döndüm. . 

Bu arada, bu bir felaket konusuydu; o nedenle, afet işlerine giriyordu ve her şeyden önce, özel
likle Van ve çevresinde zarar gören yerlerin afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyordu; bu önlemlerin 
hepsi alındı. Şu anda, Hükümet, afet bölgesi için ne yapılması gerekiyorsa, yapmaktadır. Özellik
le, Bitlis ve Van İllerinin durumu çok büyük bir proje konusudur; bu konuda hazırlıklar başlatıldı. 
Sel basan bölgelerdeki bütün insanlarımızın daha geriye yerleştirilmeleri için, uygun yerlere taşın
maları için, her türlü yasal hazırlık yapılıyor. 

Bitlis'teki vatandaşlarımızın durumu biraz daha acildir. Selden Zarar gören yurttaşlarımızın, 
özellikle çarşıda meydana gelen zararlar dolayısıyla -sayın milletvekilimizin de belirttikleri gibi- ti
carî kredilerle ilgili borçlarının ertelenmesi ve düşük faizli kredilerle takviyeleri konusundaki ça
lışmalar devam ediyor. Elbette ki, bunlar, belli bir süre gerektiren işlerdir; en kısa zamanda hepsi
ni yerine getirmek için, başta Bayındırlık ve İskân Bakanlığı olmak üzere, devletin bütün yetkilile
ri çalışma halindedirler. 

Bu konuda sizleri bilgilendirdiğimi sanıyor, saygılarımı arz ediyorum. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Bakanım, özür dilerim; Tatvan'a gidecek misiniz; bir sözü
nüz vardı?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) - Tatvan'a değil. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Orada gözden kaçan bir olay var, belki bilginize sunulmadı. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ERMAN ŞAHİN (Devamla) - Sayın Ergezen, gözden 

kaçan hiçbir nokta yok. Van Gölünün çevresi, tamamen, afet bölgesi ilan edildi; en büyük biçimde 
projelendirilmek üzere çalışılıyor. Ben de, en kısa zamanda -zannediyorum en geç, önümüzdeki on-
beş günden sonra-Gölü yerinde görmek üzere bölgeye hareket edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Şahin'e teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır. 
Gündemin "Seçimler" bölümüne geçiyoruz. 
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IV. - SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

I. — Adalet; Çevre; İçişleri; Millî Eğitim; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık ve 
Sosyal İşler; Millî Savunma; Dışişleri; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; KİT; Tarım, Orman ve Kö-
yişleri; İnsan Haklarını İncelemeye Plan ve Bütçe Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtisas komisyonlarında, 
Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından boş bulunan üyelikler için seçimler yapılacaktır. 

Şimdi, Sayın Divan Üyemiz okuyacak ve ben, ayn ayrı oylarınıza sunacağım. 

Buyurun: 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtisas komisyonlarına aday gösterilen Cumhuriyet Halk Par

tili üyeler: 
Adalet Komisyonu: 

Mahmut UyanıkDiyarbakır Millevekili - " 

Coşkun GökalpKırşehir Milletvekili." 
BAŞKAN - isimleri okunan sayın üyelerin bü komisyona üyeliklerini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun: 

"Çevre Komisyonu: 
Timurçin SavaşAdana Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu Sivas Milletvekili." 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) - Ben aday değilim efendim, öyle bir talebim yok. 
BAŞKAN - Efendim, sadece, Sayın Timurçin Savaş'ın, Çevre Komisyonu üyeliğini oylarını

za sunuyorum: Kabul edenler...-Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun: 
"İçişleri Komisyonu: 

Tahir KöseAmasya Milletvekili 
İbrahim TezAnkara Milletvekili 

Faik AltunAntalya Milletvekili 

Hasan Basri ElerEdirne Milletvekili." 

' BAŞKAN - İsimleri okunan sayın Üyejerin İçişleri Komisyonu üyeliklerini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun: 

"Millî Eğitim Komisyonu: • 
Mehmet DönenHatay Milletvekili." 

BAŞKAN - Sayın Dönen'in Millî Eğitim Komisyonu üyeliğini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun: 
"Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu: 
Azimet Köylüoğlu Sivas Milletvekili," 'x 
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AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) - Aday değilim; öyle bir talebim yok. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Nasıl, haberi olmadan aday gösteriyorsunuz?!. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Talebi yok ki aday olsun. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Bakanlık istiyor, bakanlık. 

BAŞKAN - Sayın Köylüoğlu, adaylıktan feragat ettiler, bu sebeple, Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu üyeliği adaylarını okutuyorum: 

"Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu: . 
Timurçin SavaşAdana Milletvekili 

Hilmi Yükselenkırşehir Milletvekili." 

BAŞKAN - İsimleri okuna sayın üyeİerin Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 
"Millî Savunma Komisyonu: 

Muhammet Kaymak Adana Milletvekili 

Faik Altun Antalya Milletvekili 
Hasan Basri Eler Edirne Milletvekili" 

BAŞKAN - İsimleri okunan sayın üyeler Millî Savunma Komisyonu üyeliklerine aday göste
rilmişlerdir; oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

' Buyurun. 
"Dışişleri Komisyonu: 
Tahir Köse Amasya Milletvekili • 
Mümtaz Soysal Ankara Milletvekili 

Deniz Baykal Antalya Milletvekili" 
BAŞKAN - İsimleri okunan sayın üyeler Dışişleri Komisyonu üyeliklerine aday gösterilmiş

lerdir; oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 
"Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu: 

Ali Dinçer Ankara Milletvekili 

Hilmi Yükselen Kırşehir Milletvekili" 
BAŞKAN - İsimleri okunan sayın üyeler, bahse konu komisyon için aday gösterilmişlerdir; 

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

Buyurun. 

"KİT Komisyonu: 

Hasan Basri Eler Edirne Milletvekili 

Mehmet Döneri Hatay Milletvekili 
Güler İleri Tokat Milletvekili" 

BAŞKAN - İsimleri okunan sayın üyeler KİT Komisyonu için aday gösterilmişlerdir; aday
lıklarını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

' Buyurun. 
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"Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu: 
Salih Sümer Diyarbakır Milletvekili 
Coşkun GökalpKırşehir Milletvekili" 
BAŞKAN - İsimleri okunan sayın üyeler Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna aday gös

terilmişlerdir; adaylıklarını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir." • ' ' . • • ' • , • • . • • 

Buyurun. 

"İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu: 
Nihat MatkapHatay Milletvekili" 

BAŞKAN - Sayın Matkap, bahse konu komisyona aday gösterilmiştir; adaylığını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 
"Plan ve Bütçe Komisyonu: 
Halil Çulhaoğluİzmir Milletvekili" 

BAŞKAN - Sayın Çulhaoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için aday gösterilmiştir; aday
lığını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmına geçiyorum. 
V. - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

7. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 657sayılt Kanunun 100 üncü Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifinin (2/674) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/473) 

BAŞKAN - Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, İçişleri Komisyonunda bulunan, 657 
sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci 
maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin önergesinin açık oylamasını yapa
cağız. 

Hatırlanacağı üzere, açık oylama, daha evvel alınan karar gereğince, oy kupaları sıralar arasın
da dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

Oylamada, sayın üyelerin basılı oy pusulalarını kullanmalarını; basılı oy pusulası bulunmayan 
sayın üyenin, beyaz bir kâğıda, adını, soyadını, oyunun rengini yazıp altını da imzalayarak kupaya 
atmasını rica ediyorum. 

Kupaları dolaştıralım. . 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? 

Oylama işlemini tamamladım; kupaları kaldırın. 

Sayın İslamoğlu'nun oy kullanma hakkını mahfuz tutarak işlemi tamamlamıştım; buyurun Sa
yın İslamoğlu. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Kupaları kaldırtmıştınız, Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Poyraz, bir şey mi var efendim? 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Kupalar kaldırılmıştı.» 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - "Oylamayı tamamladık" dediniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın İslamoğlu öy pusulasını koparıyordu, onu görerek söyledim. 
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URAL KÖKLÜ (Uşak) - Beyaz mı gördünüz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN - Efendim, ben, rengini bilmem; bakmam da rengine. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Elazığ) - Sayın Başkan, oylama işlemi tamamlanmıştı. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkanım, oylama tamamlanmadı mı? 
BAŞKAN - Evet, oylama işlemi tamamlanmıştır. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - İkinci kez tamamlıyorsunuz Sayın Başkan. Lütfen... 

BAŞKAN - Buyurun. \ 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakm'ın, İçişleri Komis

yonunda bulunan, 657 Sayılı Kanunun İOO üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
nin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesinin ya
pılan açık oylamasına 192 sayın üye iştirak etmiştir; dolayısıyla, toplantı yetersayısı vardır. Bu oy
lardan 129*u kabul (Bağımsızlar, RP, ANAP, MHP. ve BBP sıralarından alkışlar) 58'i ret, l'i de çe-
kinser istikamette kullanılmıştır; 4 oy geçersizdir. Bu suretle, Sayın Yakın'ın önergesi kabul edil
miştir ve gündemdeki yerini alacaktır. 

Teşekkür ediyorum. (Bağımsızlar, RP, ANAP, MHP ve BBP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" bölümüne geçiyoruz. 
Sırasıyla, yarım kalan işlerden başlayacağız. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/•.• — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11343) (S. Sayısı: 71) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun
larında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edece
ğiz; .: 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakeresi 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 kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakaresi ertelenmiştir. 

3. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11376) (S. Sayısı: 139) 

BAŞKAN - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 
rftüzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
Müzakeresi ertelenmiştir. . . . 
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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 kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakaresi ertelenmiştir. 
5. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

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

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

BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakaresi ertelenmiştir. 
7. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355)' 
(S. Sayısı: 66) 

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

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakaresi ertelenmiştir. 
8. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 

ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakaresi ertelenmiştir. 
9. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve 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 kaldığımız yerden devam edeceğiz-. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 
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Müzakaresi ertelenmiştir. 
10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-

rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) 

BAŞKAN - Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine kaldığımız yerden devam edece
ğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakaresi 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 komisyonları raporları (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

BAŞKAN - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız 
yerden devam edeceği Zi 

Sayın Komisyon?... Hazır değil. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 

12. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının.Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (1) 

BAŞKAN - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının gö
rüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, evvelki birleşimde 7 nci maddenin müzakereleri tamamlanmış, oylanma-. 

sında kalınmıştı; şimdi, 7 nci maddeyi oylarınıza sunacağım. 
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayımız 
yoktur. 

Sayın milletvekilleri, 15.45'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.28 

— ® '• • 

(1) 813 S. Sayılı Basmayazı 29.3.1995 tarihli 92 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

- 3 0 5 -



T.B.M.M. B : l l l 17 .5 .1995 0 : 2 
İKİNCİOTURUM 

Açılma Saati: 15.47 
BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. . 

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

12. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayıli Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (11838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 813 sıra sayılı, Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamadı ve 
ara verildi. 

Şimdi, maddeyi yeniden oylarınıza sunup, karar yetersayısının bulunup bulunmadığını araya
cağım. •' •*..•'.'•. '. -,\ 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... 

Değerli milletvekilleri, karar yetersayısı bulunamadığı için 10 dakika daha ara veriyorum ve 
rica ediyorum; artık, bu karar yetersayısını oluşturun. 

Kapanma Saati: 15.50 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBÖĞLU 

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

— # — • — ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

12. —. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Müzakereye konu kanun tasarısının 7 inci maddesini oylarınıza sunup karar yetersayısını ara
yacağım. v 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Şimdi, 8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 1, 

2, 3,4 ve 6 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 6 numaralı bentten sonra 
gelmek üzere 7 numaralı bent eklenmiştir. 

1. Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest mes
lek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bü belgelerde gerçek meblağdan 
farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her-
birine, her bir belge için 1 500 000 liradan aşağı olmamak üzere bu belgeler yazılması gereken 
meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişik olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usul
süzlükler için kesilecek cezanın toplamı 750 000 000 lirayı geçemez. 

2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk 
irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme 
zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, dü
zenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak 
düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 1 500 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir 
tespit için 75 000 000 lirayı, bir takvim yılı içinde ise 750 000 000 lirayı aşamaz! 

3. 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan ki
şilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, 
ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halin-
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de bunlara bu maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük ce
zası kesilir. Şu kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi in
celemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. Bu hükmün uygulanmasında belge alınma
dığına ilişkin tespit tutunağmın belge almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer. 

4. Günlük kasa,defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutul
ma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu 
defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve in
celemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması 
bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uy
mamaları halinde her tespit için 1 500 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

6. Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablo
lara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kulla
nılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 37 500 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

7. Bu Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası uyarınca getirilen mecburiyete uymaksızın işlem 
yapanlara her bir işlem için İ 500 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon, bir düzeltme mi var? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş
kan, ikinci bentte... 

BAŞKAN - Evet, ikinci bentteki "1 500 000 lira"... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALİ (Bursa) - Evet, bir 

sıfır eksik yazılmış efendim. 
BAŞKAN - O, ilave edildi efendim, Sayın Divan Üyemiz düzelterek okudular ve onun bir üst 

satırındaki kelime hatası da, Divan Üyemiz tarafından düzeltilerek kıraat olundu. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Tamam, 

doğru efendim. '• 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - 7 nci madde mi 8 inci madde mi? 7 nci madde olacak... 
BAŞKAN - 8 inci madde efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bir madde çıkarıldığı için, 8 inci madde 7 nci madde olması la

zım. 
BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul gündemine hâkimdir; bir madde çıkarır, bir madde de ila

ve eder. Dolayısıyla, bir madde çıkarılmış, 8 inci maddeden önce yeni bir madde konulmuş; dola
yısıyla, teselsül... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Konulmadı efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konulmadı efendim. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, "görüşülmekte olan kanun tasarısına, 5 inci maddeyi takiben aşağı
daki maddenin eklenmesini ve takip eden maddelerin buna göre yeniden numaralandırılmasını arz 
ve teklif ederiz" denmiş, bir madde eklenmiş ve teselsül bu suretle sağlanmış; bilgilerinize suna
rım. \ • 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Peki efendim, teşekkür ederim, 
BAŞKAN - Sayın Maruflu, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ünal, Refah Partisi Grubu 

adına; Sayın Ayhan ve Sayın Kapusuz, şahısları adına söz talebinde bulunmuşlardır. 
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Sayın Maruftu, Anavatan Partisi Grubu adına, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşülmekte olan 813 sıra sayılı vergi yasalarında bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin ya
sa tasarısının 8 inci maddesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Söz
lerimin başında, hepinize saygılar sunuyorum. 

Bu yasa tasarısı, daha önce de Plan ve Bütçe Komisyonunda etraflı bir analize tabi tutulmuş
tur. Bu yasa tasarısının, mevcut vergi tatbikatında ve mevcut vergi uygulamalarında eksik görülen 
bazı hususları düzeltici mahiyette olduğu ve bazı teknik düzenlemeler yaptığı ifade edilmiştir. Esa
sen, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporunda da bu hususlara yer verilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerde de ifade ettiğim gibi; aslında, vergi dü
zenlemelerini sık sık yapmak doğru değildir. Ülkede, gerçeklere uygun, adil ve yaygın bir vergi sis
temini kurmak ve buna "vergi reformu" adını vermek; ondan sonra, her sene, iki üç tane yeni yasa 
önerisiyle'"reform yapıyorum" adı altında buraya gelmemek gerekir; çünkü, bu tatbikat, vergiyle 
ilgili olan malî müşavirler, serbest muhasebeciler ve işletmelerdeki muhasebe ve vergiyle uğraşan
ları karışıklığa sokmakta ve akıllarını karıştırmaktadır. 

Tabiatıyla, dinamik bir ekonomide, bazı düzenlemelerin çok zorunlu şartlarda yapılmasını da 
normal bulmaktayız. Aslında, vergi konusunda yapılması gereken husus, sosyal amaç birinci dere
cede dikkate alınmak ve ikinci derecede ekonomiyi canlandırmaya yönelik bazı faaliyetlere giriş
mek olmalıdır. 

Bu yasa tasarısında getirilen hususlar, gerek sosyal amaç gerekse ekonomiyi canlandırma yö
nünden bazı yeşil ışıklar vermektedir. Sosyal amaçla ilgili olarak, görüşmekte olduğumuz bu mad
dede bazı hususlara yer verilmiştir. Bu maddelerde, vergi alınmasını kolaylaştırıcı birçok husus yer 
almıştır. 

Değerli arkadaşlar, Batı ülkelerinde de böyledir; vergi uygulamalarında üzerinde durulması 
gereken en önemli husus, verginin adil olması kadar, uygulanabilir, tatbikata gelebilir olması hu
susudur. Bu nedenle, gelişmiş malî sistemlere sahip ülkelerde, vergi uygulamaları basit, anlaşılabi
lir ve uygulanabilir şekilde derç edilmiştir. Bizim vergi sistemimizde, maalesef, her geçen gün, ye
ni çıkan yasalarla bu karışıklıklar artmakta ve vergi sistemimiz âdeta yaz boz tahtasına dönmüş bu
lunmaktadır. 

Temenni ediyorum ve tahmin ediyorum ki, Maliye Bakanlığımızın ilgili ve yetkili uzmanları, 
önümüzdeki günlerde vergi yasalarını tekrar ele alarak, gerekli düzeltmeleri ve gerekli düzenleme
leri yapacaklardır. 

8 inci maddede, verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve 
serbest meslek makbuzlarının alınmaması veya düzenlenen belgelerde gerçeklere aykırı hususlar 
bulunmasıyla ilişkili olarak, olayların oluş biçimine göre, ayrı ayrı para cezalan getirilmekte, özel 
usulsüzlük cezaları öngörülmekte ve mevcut cezalar yükseltilmektedir ki, bu, doğrudur. Ancak, be
nim burada merak ettiğim husus, bir gider pusulası veya gider makbuzu almayan kişinin nasıl ta
kip edileceği, Maliye Bakanlığının bunu hangi elemanlarla yapacağı ve uygulamanın ne şekilde va
tandaşa intikal ettirileceği hususudur. Zira, biliyoruz ki, vergi uygulamalarında görevli bulunan 
Maliye Bakanlığı hesap uzmanları, Maliye Bakanlığı gelir denetmenleri, Maliye Bakanlığı gelir 
kontrolörleri ve bazı konularda da Maliye müfettişlerinin kadro durumları yetersizdir ve malî yıl 
bütçesi veya Maliye Bakanlığıyla ilgili bir yasa teklifi veya tasarısı görüşüldüğü zaman sık sık tek
rar ettiğimiz "bu eksikliklerin giderilmesi gerekir" şeklindeki görüşlerimiz, fazla nazarı dikkate 
alınmamaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, tabiatıyla, devletin dev bir malî sistemi kontrol etmesi oldukça zordur, 

bunu baştan kabul etmek lazımdır; aksi halde, Maliye Bakanlığına, binlerce, onbinlerce insan al
mak gerekir. Önemli olan, ülkede, malî sistemi tam manasıyla kurmak, uygulamaya yön vermek ve 
bellli denetimleri yapmaktır. 

Anavatan Partisi döneminde çıkarılmış olan malî müşavirlik Ve serbest muhasebecilikle ilgili 
yasayla getirilen müessese, Maliye Bakanlığının bu yoldaki eksikliğini giderecek ve Maliye Ba
kanlığındaki denetim işine yardımcı olabilecek olan bir müessesedir. Bu müessesenin faaliyetleri
ni çok yalandan takip eden ve bu müesseseyi destekleyen bir arkadaşınız olarak, bu malî müşavir
lik ve serbest muhasebecilik müesesesinin gün geçtikçe yerleştiğini ve etkili olduğunu görmekte ol
duğumuzu söylemek istiyorum. 

s Esasen, bu kanunda da, bu alanda bazı düzenlemeler öngörülmüş ve kanunun bazı maddeleri
ne derç edilmiştir. Bunu da, olumlu karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. 

Son olarak söylemek istediğim husus şudur değerli milletvekilleri: Biz, burada, ne kadar iyi, 
ne kadar olumlu kanun yaparsak yapalım, esas olan uygulamadır. Uygulamanın iyi yapılabilmesi 
için, Hükümetin siyasî kararlılığının ve siyasî iradesinin tam olması lazımdır. Bunu, bundan evvel 
de, mesela, 24 Kasım 1994 tarihinde, burada, özelleştirmeyle ilgili olarak son görüşmeler yapılır
ken de söylemiş; özelleştirme uygulamalarının tam manasıyla etkili olabilmesi, bir siyasî irade ih
tiyacına dayanmaktadır; yoksa, kanunları ne kadar iyi yaparsanız yapın, bundan sonuç alamazsınız 
demiştim. Bu nedenle, aynı görüşlerimi tasarının bu maddesinde de tekrarlıyorum. 8 inci maddede 
yer alan hususlar, tamamıyla uygulamaya yönelik, tatbikatla ilgili hususlardır. İşte, günlük kasa 
defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ve Maliye Bakanlığınca tutulma günü gününe ka
yıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin işyerinde bulundurulmaması ve bu defterlere gerekli hu
susların işlenmemesi ve yine, Anavatan Partisi zamanında maliye sistemine sokulmuş olan bilgisa
yar programlarının kural ve standartlarına uyulmaması halinde getirilen özel usulsüzlük cezaları
nın tam anlamıyla uygulanması için, etkin bir tatbikat gerekmektedir. Uygulamanın çok önemli ol
duğunu burada tekrar hatırlatmak istiyorum. 

Maddenin, geneli itibariyle fazla tenkite uğrayacak bir tarafı yoktur; yalnız, söylediğim gibi, 
madde, eğer iyi bir uygulama yapılırsa bir anlam ifade edecektir. 

Düşüncelerimi bu şekilde ifade ettikten sonra sözlerime son veriyorum ve hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ünal; buyurun. 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 813 sı
ra sayılı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 8 inci mad
desi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüştüğümüz 8 inci maddeyle, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 1,2,3,4 ve 6 numaralı bentleri değiştirilmekte ve 6 numa
ralı bentten sonra gelmek üzere 7 numaralı bir bent eklenmektedir. 

Yasada belirtilen fatura ve benzeri evrakları vermeyen ve almayanlara ait cezalar, 27.12.1989. 
tarih ve 89/14918 sayılı Kararnameyle 1.1.1990 tarihinden geçerli olmak üzere artırılmıştır. Veril
mesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuz-
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larının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağ
lara yer verilmesi halinde, bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir 
belge için verilen ceza, 1961 yılında çıkarılan ilk yasada 5 bin lira iken, 1989 yılında çıkarılan ka
rarnamede 50 bin liraya çıkarılmıştır. Yine, aynı fıkranın ikinci bendinde, bir takvim yılı içinde, her 
bir belge nev'ine ilişkin olarak tespit olunan ve biraz önce bahsedilen özel usulsüzlükler için kesi
lecek cezanın toplamının 2,5 milyon lirayı geçemeyeceği hükme bağlanmakta iken, 1989 yılında 
çıkarılan kararnamele, bu miktar 25 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Görüşülmekte olan bu yasa tasarısıyla bu limitler artırılmaktadır. 1989'da çıkarılan 89/14918 
sayılı Kararnameyle fatura ve benzeri evrak vermeyen ve almayanlara öngörülen ceza limiti 50 bin 
liradan, bu yasa tasarısıyla 1,5 milyon liraya; bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza limitinin 
miktarı olan 25 milyon lira da, bu yasa tasarısının 8 inci maddesiyle 750.milyon liraya çıkarılmak
tadır. 

Yine, 1961'de çıkarılan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin ikinci bendin
de, perakende satış vesikaları, yani perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fış, giriş 
ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi ve müşteri listesi kullanmak 
mecburiyetinde olanların bu belgeleri kullanmadıklarının, irsaliye ve yolcu listesini ayrıca taşıtta 
bulundurmadıklarının tespiti halinde; kullanmadıkları, bulundurmadıkları,' aslı ile örneğinde farklı 
meblağlar verdikleri veya gerçek bedelinin altında düzenledikleri her bir belge için 5 bin lira tak
dir edilen ceza, 89/14918 sayılı Kararnameyle 50 bin liraya çıkarılmışken, bu yasa tasarısıyla 1,5 
milyon liraya çıkarılmaktadır; ancak, bir takvim yılı içinde, her bir belge nev'ine ilişkin olarak ke
silecek usulsüzlük cezasının toplamının, 89/14918 sayılı Kararnameye göre -her bir tespit için 2,5 
milyon lirayı aşmamak üzere- 25 milyon lirayı geçemeyeceği belirtilirken, bu yasa tasarısıyla 2,5 
milyon lira 75 milyon liraya; 25 milyon lira ceza ise 750 milyon liraya çıkarılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bentlerdeki cezalar da aynı şekilde artırılmış bulunmaktadır. 
Makro ekonomik dengeleri kurmadan, vergi adaletini sağlamadan, vergilerin yol, hastane, ca

mi, okul, çeşme, fakir fukaranın ihtiyaçlarının karşılandığı aşevlerine gittiği konusunda vergi mü
kellefleri inandırılmadan, cezalandırmaya dayalı bir vergi sisteminin faydalı olacağı kanaatinde de
ğiliz. 

1995 yılında bütçeye konulan vergi gelirleri toplamının 880 trilyon olduğunu hepimiz biliyo
ruz ve yine biliyoruz ki, toplanan vergilerin, bırakınız insanların ortak menfaatlarına veya mutlulu
ğuna hizmet edecek yerlere gitmesini, Sayın Başbakanın da ifade ettiği gibi, faize, bütçe açıkları
na gitmektedir. Kaldı ki, Türkiye'de, bu yıl, vergi gelirleri, özellikle 5 Nisan kararlarından sonra, 
iyice palazlandırılan rantiye sınıfına ödenecek faizleri karşılayacak durumda bile değildir. Ekono
mi, son elli yıllık dönemde ilk defa bu kadar küçülmüş ve eksi yüzde 6 olmuştur; enflasyon rekor 
kırmıştır; iç ve dış borçlar artmıştır; maalesef, gelir dağılımı bozulmuştur; işsizlik artmıştır. 

Toplumsal çöküntünün sinyalleri gelmektedir. Fuhuş, içki, kumar, intihar, öldürme olayları 
gözle görülür boyutlara ulaşmıştır. Hükümet, borç para bulduğu zaman, Hazine bonosu sattığı za
man sevinmektedir. Bütün sektörlerde bif gerileme söz konusudur. Bu şartlarda, Gümrük Birliğine 
girmek için büyük bir istek ve iştiyak görülmektedir. 

İhracatın 18 milyar dolara çıktığı ifade edilmektedir. Bu rakamlar, aslında, 60 milyonluk bir 
Türkiye için fevkalade azdır.. Bir Almanya'nın ihracatının 350 milyar dolar olduğu düşünülecek 
olursa,, aslında, fazla sevinilecek bir taraf olmadığı, derhal anlaşılır; ancak, bütün bu pembe tablo
lara rağmen, ekonomi bozuktur ve giderek bozulmaktadır. Başbakan, Plevne türküleriyle milleti 
avutmaya çalışmakta; bir de, vergi paketleriyle ekonomiyi kurtaracağını sanmaktadır. Üretim kay
nakları kurutulduğu ve parasal ekonomiye ağırlık verildiği için, faiz yükü artarken, Hükümet, va-
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tandasın sırtına haksız vergiler yüklemektedir. Vergideki cezalar artırılarak vergi toplamaya çalı
şılmaktadır. Bu yasa tasarısıyla, âdeta, vergi mükellefleri, ağır ceza tehditleriyle baş başa bırakıl
maktadır. Örnek vermek gerekirse; 89/14918 sayılı Kararnameyle öngörülen 50 bin lira ceza o za
man 17 dolar iken, bu tasarıyla, ceza limiti, 36 dolara çıkmaktadır. Dolar bazında yüzde 100, Türk 
Lirası bazında ise yüzde 2 900'lük bir artış söz konusudur. 89/14918 sayılı Kararnameye göre 25 
milyonluk cezalar, bu yasa tasarısıyla 750 milyon liraya çıkarılmaktadır; yani, daha önceki ceza li
miti 8 523 dolar iken, bu tasarıyla 17 857 dolara çıkarılmaktadır. Bu yolla, ne üretimi ve vergiyi 
artırmak ne de ekonomik dengeleri kurmak mümkün değildir. Yıllık enflasyonun yüzde 100'ü aş
tığı bir dönemde, bir iki yıl sonra, bu cezaların bile bir inana ifade etmeyeceğini de burada belirt
mek istiyorum. Cezaları daha makul seviyeye indirerek enflasyona endekslemek, belki daha rasyo
nel bir yol olabilir. 

Değerli milletvekilleri, tekrar ediyorum, arz ve talep dengesini kurmak için reci ekonomiye 
geçilmediği sürece, sadece, vergileri, vergi cezalarını artırmak, kesinlikle bir çare ve kurtuluş yolu 
değildir. Onun için, biz, Hükümete, parasal ekonomiden, derhal reel ekonomiye geçmek suretiyle 
mevcut ekonomik kaynaklarımızı devreye sokmasını ve ülkemizin ekonomisini, sosyal yapısını 
tam manasıyla düzeltmesini tavsiye ediyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum. 

Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? Yok. 

Sayın Ayhan ve Sayın Kapusuz, kişisel söz talebinde bulunmuşlardır. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Mümkünse, önce ben konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben daha sonra konuşacağım efendim. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Maddeyle ilgili konuşmak üzere, Sayın Salih Kapusuz; buyurun 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 813 

sıra sayılı tasarının 8 inci maddesi üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Vergi meselesini konuşmaya başlarken, öncelikle, iki konuyu vurgulamadan geçemeyeceğim. 
Birincisi -bu milletin çok yakinen bildiği gibi- Cumhuriyet Halk Partisinin 1950 öncesi uygulama
larından ibret alınacak o kadar tablo var ki, bunlardan bir tanesini arz etmek isterim: Benim ilçem 
Develi'de, vergi toplama memuru bir Saffet Bey vardı. Bu, o kadar keyfî, o kadar rahatlıkla istedi
ğini yapma ve yaptırma yetkisine sahipti ki, yaptıkları, bir darbımesel olarak, bir deyim olarak gü
nümüzde de yaşamaktadır. 

Bugün, bizim oralarda, bu vergi meselesiyle ve benzeri konularla ilgili olarak, vatandaş, mus-
darip oldu mu, şu ifadeyi kullanır: "Allah, kapında Saffet'in atı kişnesin." O Saffet Bey, gider, is
tediği yerde atını eyler, bir de kişnetir ve "şu kadar vergi vereceksiniz" diye vatandaşı, keyfî ola
rak, âdeta sıkıntıya sokardı. 

Şimdi, hatırlatmak istediğim bir diğer konu da şu: İnşallah, ilgililer, bu anlattıklarımdan gerek
li istifadeyi temin ederler;'bunları bu ümitle arz etmeye çalışıyorum. Biz, çıkarmış olduğumuz bu 
vergi kanunlarıyla para topluyoruz, vatandaşın, büyük sıkıntılarla bir araya getirmeye çalıştığı im-

, kânlarını devlet olarak ellerinden alıyoruz; vatandaş, bunu da, isteyerek veyahut da istemeyerek ve
riyor. , 

Şimdi, bendeniz, Kayseri'yi, ilçelerini ve köylerini şöyle bir gözümün önüne getirip, insanla
rın, sık sık muhatap olduğum, belirttikleri ihtiyaçlarını da hafızamda canlandırdığım takdirde, köy-
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lerin o geçilmeyen çamurlu yolları, olmayan suları, kanalizasyonları, milyonlarca insanın işsizlik
leri, âdeta bir tablo gibi önümde bulunuyor ve toplanan bu paraların bu hizmetlere gitmesini bek
lerken, bunların, hizmet olarak, memleketin beklentilerinin, ihtiyaçlarının karşılanmasında kulla
nılmış olmasını gönlümüz arzu ederken; maalesef, uygulanan yanlış politikalarla o alanda hiçbir 
gelişmenin olmadığını, hep müşahede edip, üzülmekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarı ve 8 inci maddesiyle ilgili olarak, özellikle şunu vurgulamak is
tiyorum: Şimdi, yaklaşık sekiz dokuz ay önce bir değişiklik yaptık; o değişiklik sırasında, bu kür
süden, yine, birtakım hatırlatmalarda bulunduk; ama, o zaman değişiklik yapmakta kararlı olduğu
nuz konuları, bugün, tekrar görüşmeye başladık. Bu görüştüğümüz konulardan birkaç tane misal 
vermek istiyorum: 

Bakınız, fatura ve fatura yerine geçen belgeler için, özel usulsüzlük cezası konusunda, başlan
gıçta yüzde 3 olan esası -oran olarak- daha sonra yüzde 25'e çıkardınız; şu anda da yüzde 10'a in
dirme çabası içindesiniz. 

Yine aynı şekilde, sekiz ay önce, bu usulsüzlük cezasıyla ilgili olarak bir üst sınır var iken, siz, 
sınırı kaldırdınız; şimdi, tekrar sınır getiriyorsunuz. 

Belge almayanlara kesilecek özel usulsüzlük cezalarının ödeme süresiyle ilgili, hususlar -bu 
cezanın indirimli ve katlamalı olarak uygulanacağı süreler- sekiz ay önce, bu Hükümet tarafından 
kamulaştırılmıştı; şimdi, belge almayanlara kesilecek cezalarla ilgili sıkıntılarınızın çözümünü tek
rar gündem meselesi yapıyorsunuz. 

Yine aynı şekilde, günlük kasa defterleriyle ilgili uygulamalarınız da aynı konumdadır. Siz, 
bunlarla, âdeta, deneme-yanılma metodunu uygularcasına, dün yaptık olmadı, bugün değiştiriyo
ruz, aynı şeyleri tekrar getiriyoruz gibi bir duruma düşüyorsunuz. 

Şimdi, vergi yasalarında, ekonomik kararlarda, şayet, siz, deneme- yanılma metodunu uygula
maya devam ederseniz; vatandaşlardan mağdur edilenleren, bugün değiştirmek istediğiniz hüküm
lere göre muameleye tabi tuttuğunuz mükelleflerin konumunu tekrar nasıl düzelteceksiniz; bu ko
nuda, Hükümetin bu tasarısında da hiçbir maddenin olmadığını, hep beraber, maalesef, seyrediyo
ruz, görüyoruz, okuyoruz. -

Siz, burada, vatandaşı ne yapıyorsunuz; âdeta bir kobay gibi, bugün böyle karar alırız, yarın 
bir başka kararla istediğimiz şekle çeviririz gibi bir mantıkla geliyorsunuz. Sizin göreviniz, prob
lem üretmek değil, problemleri çözmektir; ama, maalesef, siz, problemleri çözmek yerine, yine bir 
başka problemle, ne yapmaya çalışıyorsunuz; gününüzü devam ettirmeye çalışıyorsunuz. 

Bence, önemli olan, vergi kanunları değildir. Elbette, vatandaş, güvenerek, istediği hizmetleri 
de kendisinde bulduğu takdirde, kendisini temsil eden yetkililere kendi dertlerine derman olmak 
noktai nazarında güvendiği takdirde, vergisini isteyerek verecektir; ama... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen... 
SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Sonuç olarak şunu arz etmek istiyorum: Sadece vergi toplamak ve vergi kanunu çıkarmak, bu 

meselenin problemlerini çözseydi, bugüne kadar çıkarılan yasalar gereği, bu problemlerin çözül
mesi gerekirdi. Bugün, gayri safî millî hâsıla olarak (millî gelir olarak) yaklaşık rakam, 100 milyar 
ilâ 130 milyar dolar arasındadır. Ancak, 1994 yılı itibariyle, Amerika Birleşik Devletlerinin Gene
ral Motors firmasının satış hasılatı 155 milyar dolardır. Koskoca 65 milyonluk bir ülkenin millî ge
liri 100 ilâ 130 milyar dolar arasında; ABD'de, sadece bir şirketin satış hasılatı 155 milyar dolar, 
Ford Motorun satış hasılatı 128 milyar dolardır. 
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İşte, bizim asıl meselemiz ne olmalıdır; biz, ne yaparız da bu memleketin pastasını, millî ge

lirini geliştiririz, çoğaltırız çabası olmalıdır. Yoksa, sizin, vergi kanunlarıyla, bu memleketin evlat
larını daha fazla sıkboğaz ederek bir sonuç almanız mümkün değildir. Zaten, vatandaşın da vergi 
ödeyecek hali kalmamıştır. Bu konuda, oturup, düşünüp, tedbirler ve kanunlar getirmenizi temen
ni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
Sayın Ayhan?. , 
CEV AT AYHAN (Sakarya)-Vazgeçtim. 

BAŞKAN - Görüş belirtmeyeceksiniz, vazgeçtiniz. 

Maddeyle ilgili müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

813 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna göre 8 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci satırındaki "işyerinde" kelimesinden sonra "veya adresi ver
gi dairesine bildirilmiş olan muhasibin ofisinde" ibaresinin eklenmesini tasviplerinize arz ederiz. 

Gürhan Çelebican NevşatÖzer 
İstanbul ' ' . • > ' . . - • • • : ' • Muğla 

Refik Arslan ' Murat Başesgioğlü 

Kastamonu Kastamonu 

Bülent Atasayan M. Rauf Ertekin 
Kocaeli Kütahya 

Abbas İnceayan 
,: Bolu ' 

Gerekçe: Maddenin dördüncü .bendinde yer alan, serbest meslek kazanç defterlerinin işyerin
de bulundurulması mecburiyeti ile bu defterin muhasiplere tutturulması hususunda yapılan yeni dü
zenlemeyi bağdaştırmak imkânsızdır. O itibarla, bu "defter" hükümden çıkarılmalıdır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, ka
tılmıyoruz. Esasen maddede öyle bir şey de yok; işyerinde defterlerin bulundurulma mecburiyeti 
yok. Arkadaşlarımız maddeyi herhalde dikkatle tetkik edememişler. 

BAŞKAN - Komisyon, önergeye, zannediyorum, hem prensipte hem çoğunluğu olmadığı için 
hem de zait telakki ettiği için katılmıyor; Komisyon Başkanı öyle ifade buyurdu. 

Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTILA (Afyon) - Sayın Başkanım, aynı gerekçelerle katılmı

yoruz. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz talebi var mı? 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Yok... 
BAŞKAN-Efendim, müsaade buyurun da onu Başkanlık söylesin! 
Söz talebi yok. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabuİ edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9. — 4.1.1961 tarihli ve 219 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Kaçakçılık Suçunda Hapis Cezası 

Madde 359. — Bu Kanunun 344 üncü maddesinin; 

1. 1, 4, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında altı aydan 
üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesi ha
linde, para cezası tutarının hesabında, hapis cezasının herbir günü için sanayi sektöründe çalışan 16. 
yaşından büyük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgarî ücretin bir aylık brüt tutarının yansı esas 
alınır ve hükmolunan bu para cezası ertelenemez. 

2. 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında üç yıldan beş yı
la kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

Bu maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde belirtilen fiilleri tekrar işleyenler hakkında verilecek 
cezalar bir kat artırılır. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması, 345 inci 
maddede yazılı vergi cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez. 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz talebinde bulunan sayın üyeler: Anavatan Par
tisi Grubu adına Sayın Çelebi, Refah Partisi Grubu adına Sayın Lütfü Esengün. . : - . ; . . . 

. Kişisel söz talebinde bulunan sayın üyeler: Sayın Cevat Ayhan ve Sayın Salih Kapusuz. 

Sayın Işın Çelebi; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli üyeler; özellikle bu 
vergi kanunu tasarısı, üzerinde dikkatle tartışılan ve -getirdiği maddeler itibariyle- Türkiye'de, du
ran yatırımları canlandırmaya dönük bir uygulama ihtiyacını göstermektedir. Ancak, bu cezalar bö
lümünde özellikle söz almamın nedeni şu: Bütün bu iyi niyetli görüntünün altında, vergi politika
sında son iki üç yıldaki ciddî tutarsızlığı zabıtlara geçirmekte yarar görüyorum. 

Öncelikle şunu belirtmekte büyük yarar var : Bu yasa tasarısı, 1994 yılında getirilen ve yatı
rım indirimi dahil, sermayenin istisnaları kaldırılarak, "vergi reformu" adı altında yapıldığı iddia 
edilen yasada öngörülen bütün hükümlerin geriye alınması niteliğindedir. 1995 yılının Mayıs ayın
da görüşmekte olduğumuz bu tasarı, 1994 yılında "vergi reformu" diye bu Meclise sunulan ve bu 
Mecliste tartışılan o yasanın bütün hükümlerinden geriye adım atmaktadır. Ya 1994 yılında çıkan 
yasa, bir reform niteliğinde değildir ya da görüşmekte olduğumuz bugünkü tasarı, o "vergi refor
mu" diye adlandırılan yasanın tam tersi bir tasarı olduğu için, doğru değildir. Ortada ciddî bir tu
tarsızlık vardır. Özellikle, bu tutarsızlık, vergi politikaları açısından işletmelerin güvenini sarsan ve 
işletmelerin vergi idaresine karşı güvenini ve inancını ciddî ölçüde sarsan bir nitelik taşımaktadır. 

Doğruları Meclis kürsüsünde analiz etmemizde, özellikle bu 8 inci ve 9 uncu madde nedeniy
le büyük ihtiyaç var; çünkü, 1992 yılında vergi affı ve erken emeklilik konularındaki tasarılar ge
tirildiğinde söylediğimiz bütün noktalar, ne yazık ki, Türkiye'de gerçekleşmiştir, istemediğimiz 
halde gerçekleşmiştir. 
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Daha önceki yasalarda da cezalar artırılmasına rağmen, hiçbir biçimde, vergi gelirlerinin artı-

rılamayışı, Net Aktif Vergisi, peşin vergi gibi, son derece, vergi kuralları dışında birtakım ekstra 
vergilerin getirilmesine yol açmış ve 1994 yılında yatırımların düşmesinde, üretimin gerilemesin
de, bu vergi politikasındaki tutarsızlıkların büyük rolü olmuştur. 

Şimdi, temel mesele şu: Burada, temerrüt cezaları 1992 yılında affedilirken, bu vergi politika
sında, Türkiye'nin ihtiyacı olan vergi idaresinin yeniden düzenlenmesi ve vergi konusunda yapısal 
reformların yapılmasının çok önemli olduğunu belirtmiştik; ama, Türkiye'de, vergi konusunda, her 
yıl yeni bir paket getirerek sorunlara, sadece günlük çözümler arayan ve bu günlük çözümlerle me
seleleri idare edebileceğini düşünen bir anlayışla, vergi kaçağı ve kayıtdışı ekonominin vergilendi
rilmesi konusunda yapılması gereken işlemler, hep gecikmektedir, ertelenmektedir. 

Burada temel hadise, vergi idaresinin yeniden düzenlenmesi ve vergi konusundaki yapısal re
formların yapılmasındaki aciliyettir. Bu cezalarla, hiçbir şekilde vergi gelirlerinin artması mümkün 
değildir ve bu cezaların da getirilmesiyle, burada hiçbir mesele çözülmeyecektir; çünkü, bu mese
le, böyle palyatif, günlük, tutarsız bir biçimde götürüldüğü için, sadece ve sadece -biraz önce söy
lediğim- Net Aktif Vergisi ve peşin vergi gibi, esnafı, sanatkârı, küçük ve orta ölçekli sanayiciyi, 
serbest meslek sahibini sıkıntıya sokan bir yapı, Türkiye'de, gayri safî millî hâsılada yüzde 6'lık bir 
gerilemeye yol açarken, yüzde 100'ün üzerinde bir enflasyon ortamında, dolaylı vergilerin artma
sına da yol açmaktadır ve Türkiye'de gelir dağılımının bozulmasına bu yapı hız katmaktadır. 

Ben, dün, Emiralem'de idim ve birçok köyü dolaştım; gübre fiyatının 5 misli, 10 misli artma
sı, ilaç fiyatlarının 10 misli artması; ama, ürün fiyatlarının sabit kalması, çok ciddî sorunlara yol 
açmaktadır -buna, Menemen'in, Bergama'nın birçok köyünde rastladım- ve dolaylı vergilerin artı
rılması, çok ciddî sorunlara yol açmaktadır. • ' • ' . • " 

Bakın, bu konuda, vergi reformu adına Türkiye'ye getirilen, çalışan insanların, emeklinin, çift
çinin sırtına yeni yükler yüklenmesinden öte bir şey değildir. Nitekim, Akaryakıt Tüketim Vergisi 
artırılmaktadır, sigaranın, şekerin fiyatı artırılmaktadır ve tüketim maddelerinden alınan KDV 
oranlan artırılmaktadır; vergide ciddî bir yapısal reform yapılmamakta, kayıtdışı ekonomi vergilen
dirilmemektedir. 

8 inci ve 9 uncu maddeleri nedeniyle söz aldığım bu yasa tasarısında, yeni vergi düzenlemesi 
ve vergi idaresine ilişkin yeni düzenlemelerin getirilmesi gerekirken; bu yasalar yerine, vergi refor
mu olarak ileri sürülen birtakım köklü tedbirlerin getirilmesi gerekirken; burada, sadece ve sadece, 
1994 yılında vergi reformu adı altında getirilen ve kaldırılan birtakım istisnaların geri getirilmesi 
işlemi yapılmaktadır. 

Oysa, Türkiye'de bu dönemde, Akaryakıt Tüketim Vergisinden, sigaranın ve şekerin fiyatına 
kadar, önemli birçok temel maddede KDV oranlarının artırılmasına kadar, bu enflasyon ortamında 
geçimini zorlukla devam ettiren emeklinin, işçinin, memurun, köylünün sıkıntıları artırılmıştır ve 
bu vergi paketleriyle de, vergi reformunun gelir dağılımını düzeltici etkisi yok edilmiştir; 

. Şimdi, ne yazık ki, cezalan artırarak, vergi idaresini düzeltmek mümkün değildir veya vergi 
gelirlerini artırmak mümkün değildir. Şimdi, eğer, vergi idaresini iyileştirme ve vergi reformunu 
köklü biçimde gerçekleştirmeye dönük işlemler yapılacaksa, her şeyden önce, Türkiye'de, vergi 
oranlarının düşürülüp, verginin tabana yayılması ve vergi idaresinin son derece ciddî ve çağdaş 
standartlara kavuşturulması gerekir. Gördüğüm kadarıyla bugün, bu ihtiyacın tersi yapılmaktadır. 
Bugün Türkiye'de, 2 milyon vergi mükellefi, 50 bin vergi memuru, biri tane de vergi dairesi vardır 
ve her bir vergi memuruna 2 bin beyanname düşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu sistem modernize edilmediği, çağdaş teknikler kullanılmadığı, kayıt
dışı ekonomi vergilendirilecek şekilde tedbirler düşünülmediği ve köklü bir vergi reformu yapılma-
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dığı sürece, biz sadece, vergi aldığımız çalışan kesimlerin üstüne yeni yükler getirecek kolay çö
zümlere kaçmış oluruz. İşte bu tasarı, bu kolay çözümlerin kabul edildiğinin, köklü bir vergi re
formunun yapılamayacağının, bu Hükümet tarafından -ne yazık ki- tescilidir. 

Bundan önceki maddelerde söz almayıp, özellike 8 inci ve 9 uncu maddeyi bilinçli olarak bek- • 
ledim. Buradaki bütün tartışmaları başından beri dikkatle izliyorum; ileriye dönük umut verici hiç
bir ışık yoktur. Çiftçinin kullandığı gübrenin fiyatı bir yılda 10 misli artmıştır. Traktör fiyatı, geçen 
sene 200-250 milyon iken, bugün 600 milyonun üzerine çıkmıştır, ilaç fiyatları 10 misli artmıştır; 
ama, Emiralem'deki çilek fiyatı, Menemen'in köylerindeki üzüm fiyatı aynı kalmıştır, pamuk fiya
tı aynı kalmıştır. Buralarda çok ciddî sorunlar vardır. Bakın, işçiden, memurdan, emekliden vergi
yi alıyorsunuz. Bugün mazotun fiyatı 20 bin liraya yaklaştı. Oysa, bizim zamanımızda mazotu 2 
bin liraya sattığımızda, 700 liraya satılması gerektiği söyleniyordu. Akaryakıt Tüketim Vergjsiyle, 
o mazotun fiyatı bugün 20 bin liraya yaklaştı ve köylü perişan; traktörünün fiyatı artarken, traktö
rünü çalıştıramaz oldu. Oysa* bu vergi paketlerinde, o köylünün, o işçinin, o memurun, o emekli
nin geçim sıkıntısını azaltacak, gelir dağlımını düzeltecek köklü reform ihtiyacı vardır; ama, görü
yorum ki, bu reform ihtiyacını karşılayacak, Türkiye'de bozulan bu gelir dağılımını düzeltecek ve 
o ekmek kuyruklarında bekleyen insanların sorunlarını çözecek tedbirler, bu vergi paketinde, ne 
yazık ki, yer almamaktadır. 

Bu anlamda, vergi idaresinde, vergi cezası artırılarak, vergi gelirinin artırılmadığını, son yıl-
' larda, çok net olarak gördük. Ayrıca, vergi cezası artırıldığında, vergi kaçağının arttığını da, ne ya
zık ki, gördük. 

Biz, her şeyden önce, köklü ve yapısal değişikliklerin yapılması ve vergi reformunun gelir da
ğılımını düzeltici etkisinin, bu enflasyon, bu hayat pahalılığı ortamında öncelikle dikkate alınması 
gerektiğine inanıyoruz. Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Çelebi, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Esengün; buyurun. 
RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Muhterem Başkan, muhterem millet

vekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yüce Mecliste, yine, bir vergi kanunu tasarısını görüşüyoruz. Hükümetin bir kanadı yok. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Kimse yok... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Zannederim, cuma namazıyla ilgili oylama, Hükümetin bir 
kanadını çarptı; Hükümet de çarpılır mı, onu bilemiyorum. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Hangi kanat?.. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, bugün gündem dışı konuşma yapan 
bir sayın üye, Trafik Yasasında yapılacak değişikliklerle ilgili tasarının bir an evvel Meclis Genel 
Kuruluna getirilmesini, bir an evvel görüşülmesini ve hayata geçirilmesini, haklı olarak istedi. Bu, 
bütün toplumun isteği, bütün hepimizin isteği; ama, maalesef, böyle acil konularla ilgili kanun ta
sarıları Meclis gündemine gelmiyor veya gelse de, gündemde sırasını bekliyor; ama, vergi kanun
larının önceliği var!.. Gece gündüz demeden, iki haftadan beri, işte, şu, vergi kanunlarında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısını görüşüyoruz ve hâlâ 9 uncu maddesindeyiz! Hükümet, bu 
vergi kanununu çıkarmakta ille de ısrarlı. 

Bu kanunun çıkmasıyla, gerçekten ekonominin düzeleceğini, gerçekten vergi tahsilatının hız
lanacağını ve gerçekten vergi düzeninde bir reform olacağını bilebilsek, o, kanaatte olsak, biz de, 
muhalefet olarak, elimizden gelen desteği gösteririz; ama, maalesef, bu da, yine, yıllardan beri söy-
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lendiği gibi, adı reform olan; ama, içi boş olan, sadece cezaları artıran, vergi nispetlerini artıran, 
verginin tahakkukunda ve tahsilatında halkımıza, vergi mükelleflerine yeni yükler getiren bir tasa
rı ve zannederim, bu Meclis, kurulduğu günden beri demeyeyim; ama, son yirmi otuz seneden be
ri, vaktinin büyük kısmını, hep bu vergi tasarılarına vermiş; bu, her dönemde böyle olmuş. 

Şu anda görüştüğümüz, üzerinde değişiklik yapılması istenilen 193 sayılı Kanun ve 213 sayı
lı Kanun, 1960 yılında Kurucu Meclîs döneminde çıkarılmış ve hemen hemen her yil değişmiş ve 
geçen sene, 1994 yılının haziran ayında, 4008 sayılı Kanunla, yine bu maddeleri değiştirmişiz. Ara
dan bir yıl geçmemiş, bugün tekrar, 213 sayılı Kanunda değişikliği görüşmekle meşgulüz. 

9 uncu maddeyle, Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin değiştirilmesi isteniyor. 359 
uncu maddenin halihazır metni, vergi kaçakçılığı yapan mükelleflere 6 aydan 3 yıla kadar hapis ce
zası verilmesini öngören bir şekilde düzenlenmiş. Yeni getirilen tasarı ise, bu konuda, belki reform 
sayılabilecek yeni bir düzenleme getiriyor. Vergi hukukunda ilk defa ağır cezalık suç ihdas edili
yor, vergi kanunlarına ilk defa ağır hapis cezası konuluyor .344 üncü maddede yazılı kaçakçılık 
suçlarını işleyenler, bugüne kadar hep aynı cezayla tecziye edilmişler ve arz ettiğim gibi, şu anda 
6 ay cezası yar -6 aydan 3 yıla kadar- taban ceza olarak 6 aydan ibaret bir ceza; ama, 359 uncu mad
dede bugün yapılması istenen değişiklikle, 1, 4, 5 ve 6 numaralı bentlerde yazılı suçlan işleyenler 
hakkında, yine', 6 aydan 3 yıla kadar olan ceza devam ettiriliyor; ama "2 ve 3 numaralı bentlerde 
yazılı kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur" 
şeklinde bir hüküm var. 

2 ve 3 numaralı bentlerdeki suç nedir; sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tan
zim etmek veya bunları bilerek kullanmak. Burada yapılan düzenleme bir yönüyle doğrudur; çün
kü, Türk Ceza Kanununda, sahte evrak tanzim etmenin cezası, hem ağır hapistir hem de taban ce-„ 
zası 3 yıldır. Bu yapılan düzenlemeyle, Türk Ceza Kanununa bir paralellik sağlanmış oluyor; ama, 
burada bir başka unsur var veya başka bir suç var: Sahte evrak tanzim etmekle beraber, muhtevi
yatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmek. Bunun uygulamada ne manaya geldiğini anlamak 
veya bunu sahte evrakla aynı kefeye koymak, zannediyorum, bazı adaletsizliklere, haksızlıklara yol 
açacaktır. Sahte evrakı tanzim edip kullanmak, o şekilde cezalandırılsın; ama, "muhteviyatı itiba
riyle yanıltıcı vesikalar" sözünden ne anlaşıldığını izah etmek lazım veya mahkemelerin bu konu
da belli bir içtihat birliğine gitmesi lazım. 

Üçüncü fıkrada "vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler tanzim 
etmek veya tahrif edilmiş vesikalar ile asıllarına uygun olmayarak tanzim edilmiş vesika ve suret
leri bilerek kullanmak" deniliyor. Yani, sahte evrakı bilerek kullanmak, yine, getirilen değişiklik
le, 3 yıllık cezayı mucip olan bir suç sayılıyor. 

Şimdi, sahte evrakı tanzim edeni ve bilerek kullananı, tabiî ki, en ağır cezayla cezalandırmak 
lazımdır. Buna kiramız yok; ama, 344 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı iki 
suç daha var ki, bunlar da, mahiyeti itibariyle, sahte evrak tanziminden, sahte evrak kullanılmasın
dan daha az bir suç değil. 

Dördüncü fıkra şunu söylüyor: "Vergi kanunlarına göre tutulması mecburî olan defter kayıtla
rını tahrif etmek veya bu defterlerde mevhum adlara hesap açmak veyahut her türlü hesap ve mu
hasebe hilelerini yapmak..." Ticarî defteri tahrif eden, her türlü hesap ve muhasebe hilelerini ya
pan, 6 ay cezayla cezalandırılacak, başka bir sahte evrakı bilerek kullanan, 3 yıl ağır hapisle -ağır 
ceza mahkemesinde yargılanmak suretiyle- cezalandırılacak. Burada, bir adaletsizlik var. Ya, ikin
ci ve üçüncü fıkralardaki cezaları biraz indirmek lazım veya dördüncü ve beşinci fıkralardaki -be
şinci fıkrada da, tutulması mecburî olan ticarî defterlerin sayfalarını yok etmek gibi ağır bir suçtan 
bahsediliyor- suçları da ağır cezalık yapmak ve bu getirilen 359 uncu maddenin ikinci fıkrası içe-
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tisine almak lazım gelir; yoksa, bu haliyle, tatbikatta, birbirine benzer suçları işleyen iki mükellef
ten biri", ağır cezada yargılanacak, 3 yıl ağır hapisten başlayan bir ceza görecek; diğeri, asliye ce
zada, hiç tutuklanmadan -sonuçta, alacağı cezanın paraya çevrilmesi imkânı da dahil olmak üzere-
çeşitli yasal kolaylıklardan istifade edecek. Bu konuda, Hükümeti uyarıyorum; tatbikatta çıkacak 
zorluklar için ileride yeniden bu maddenin değiştirilmesi icap etmesin. 

Muhterem arkadaşlar; getirilen tasarıyla, 1 ve 2 .nci maddede yazılı suçlan tekrar işleyenler, 
yani, mükerrirler için verilecek cezaların bir kat artırılacağından bahsediliyor. Sahte bir evrakı bir 
defa kullanıp mahkûm olan ve üç yıl ceza alan bir insan, ikinci defa aynı suçu işlediğinde, altı se
ne ağır hapis gibi ağır bir cezayla tecziye edilecek.Ama, tabiî ki, vergi kaçağının alabildiğine art
tığı, vergi tahsilatının ise, maalesef, alabildiğine düştüğü bir dönemde, Hükümet, vergi toplamayı, 
sadece ceza kanunlarındaki cezaları artırmak yoluyla başarabileceğini sanıyor; inşallah başarır te
mennisindeyiz. 

Ayrıca, eski metinde, bu şekilde ceza alan şahısların, gazetelerle ilan edileceğine dair bir fık
ra var. Getirilen bu maddeyle, gazete ilanıyla ifşa etmek, her ne hikmetse, uygulamada belki iste
nen sonuç alınamadığı için kaldırılmaktadır. Bunu kaldırmak değil, vergi kaçakçılığından mahkûm 
olan insanları -cezası ne^kadar olursa olsun- değil sadece basın yoluyla, devlet televizyonuyla ka
muoyuna deşifre etmek, bir zamanlar "yüzsüzler" diye tabir edilen bu şahısları, her türlü vasıtayla 
kamuoyuna tanıtmak, bunları bu şekilde bir bakıma tecziye etmek de gerekir. Bu fıkranın kaldırıl
masını da, bu yönden yersiz buluyorum. ( 

Ayrıca, ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyet cezası da, bu kanun tasarısıyla kaldı-
rılmaktadır;bunun da kaldırılması yanlıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın EsengUn, toparlar mısınız efendim. 

LÜTFÜ ESENGUN (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Vergi kaçakçısının, vergi konusu geliri elde ettiği mesleğini, bir süre tatil etmesi lazım gelir. 
Hem vergi kaçakçılığindan mahkûm olsun hem de hiç kesinti vermeden aynı meslek ve sanata de
vam etsin... Bu, Türk Ceza Kanunundaki bazı suçların cesası olarak da uygulanmaktadır, bu kanun
da da uygulanmasında zaruret vardır. 

Netice itibariyle, arz ettiğim haksızlıklar veya arz ettiğim uygulamada çıkması muhtemel ada
letsizlikler dışında, 9 uncu maddeyle getirilen düzenlemeyi tasvip ediyoruz, inşallah bu madde, 
vergi tahsilatının daha da artmasını, vergi tahakkukunda ve tahsilatında kolaylık sağlamasını temin 
eder. 

Bu düşüncelerle hepinize saygılarımı arz ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Esengün, teşekkür ediyorum. , 
Bu tahsilatın hayra kullanılması nasip olur inşallah; temenninize katılıyorum. 
Sayın komisyona bir hususu sormak istiyorum: Sayın Komisyon, Refah Partisi Grubu Sayın 

Sözcüsü, uygulamada farklı yorumlara sebebiyet vereceği endişesini ifade buyurdular; bu konuda 
bir tavzih ihtiyacı hisseder misiniz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

Şimdi, bu madde, bilindiği gibi, Hükümet tasarısında yok. Bu, Komisyonda ilave edilen ve bü
tün grupların iştirakiyle, tasvibiyle ve üzerinde hemen hemen bir gün çalışılarak hazırlanıp konmuş 
bir maddedir. 
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Sayın Esenğün'ün endişesi şu: "Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı" lafından ne anlıyo

ruz; tatbikatta şunlar anlaşılıyor, bir iki tane misal vereyim: Faturada yazılı olan malın cinsiyle sa
tılan malın cinsinin farklı olması, mevhum adlar adına fatura düzenlenmesi, faturada yazılı bedelin 
gerçeği yansıtmaması gibi hususlar tatbikatta sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı kabul edilen 
hususlardır. Bizim burada, ağır hapis cezası getirmedeki kastımız, naylon fatura düzenleme olayı 
Türkiye'de çok yaygındır, bunu caydırmak, bunu önlemektir. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum Sayın Ovalı. , 

Sayın Ayhan, 9 uncu madde ile ilgili olarak kişisel söz talebinde bulundunuz; buyurun. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 813 sı
ra sayılı, muhtelif yergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde 
şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının 9 uncu maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 359 uncu 
maddesinde değişiklik yapılmakta, daha önce bu maddede bulunan birden altıya kadar olan bentler 
için "altı aydan üç yıla kadar olan hapis cezaları, maddenin ikinci ve üçüncü bentleri için artırıla
rak üç yıldan beş yıla çıkarılmaktadır. Maddenin ikinci bendinde -daha evvelki hatiplerin de ifade 
ettikleri gibi- "sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesika tanzim etmek veya bunları bilerek 
kullanmak" üçüncü bentte ise "vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler 
tanzim etmek veya tahrif edilmiş vesikalarla asıllarına uygun olmayan tanzim ecülmiş vesika ve su
retleri bilerek kullanmak" fiilleri sayılmakta ve bu tasarı fiilleri işleyen mükellefleri daha ağır ce
zalarla cezalandırmayı hedef alan bir düzenleme getirmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, şüphesiz, vergi, her toplumda, umuma ait hizmetlerin görülmesi için za
rurî bir müessesedir, toplanması gerekir ve verginin de yerinde harcanması gerekir; ancak, biz, ver
gi kanunlarını, ya toplumun ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenleyemiyoruz veya iyi uygulayamıyo
ruz ki, vergi kanunlarında çok sık değişiklik yapıyoruz. Bu kanun tasarısını tetkik ederken, merak 
ettim, baktım. Bakın, 1980'den 1995'e kadar, Gelir Vergisi Kanununda 21 defa değişiklik yapılmış; 
şimdi, bu tasarıyla 22 nci değişiklik de, müteakip maddeler de gelecek. Kurumlar Vergisi Kanu
nunda 15 yılda 16 defa değişiklik yapılmış, yine, müteakip maddelerde 17 nci değişiklik gelecek. 
Vergi Usul Kanununda 24 defa değişiklik yapılmış, 25 inci değişiklik geliyor. KDV ile ilgili ka
nunda 13 değişiklik yapılmış, 14 üncü değişiklik geliyor; yani, bakarsanız, her kanunda hemen he
men her yıl, bazı kanunlarda da yılda iki defa değişiklik yapmışız. Kanunların bu kadar süratli de
ğiştirildiği bir toplumda, mükelleflerin kanunları bilmesi, ona uyması, onunla ilgili tatbikatı hata
sız yürütmesi fevkalade zordur. İşte, bizim şikâyetçi olduğumuz bir husus da budur; yani, kanun
lar çok süratli değişiyor ve bazı kanunlar da -maalesef daha önceki konuşmamda arz etttim- yerli 
yerine oturmuyor ve hemen peşinden üç beş ay sonra değişiklik getiriliyor. 

Tabiî ki vergiyi almak lazım. Naylon fatura, vergi kaçakçılığı gibi, her türlü fiilleri önleyici 
tedbirleri getirmek lazım; ancak, şunu da ifade edeyim: Maliye Bakanlığının kıymetli teşkilatı bu 
uygulamanın içindedir. Türkiye'de dört milyon vergi mükellefi yar. Bu mükelleflerin içinde, orta 
ve küçük mükellefler de vardır. Denetim yaygınlaştırılmadıkça, eğitici denetim, rehber olucu dene
tim, hataları düzeltici ve gerekiyorsa cezalandırıcı denetim -ama, az ceza, çok eğitim, yönlendirme, 
düzeni geliştirme şeklinde olmalıdır- yapılmadıkça, cezaları üç yıldan beş yıla, beş yıldan on yıla 
çıkarsak bile, bu sefer yarın, bu cezaların affıyla ilgili başka türlü af tasarıları Meclisin önüne ge
lecektir; yani, vergi düzeninde, vergileri adaletle koymak ve iyi uygulamak gerekiyor. . 

Muhterem arkadaşlar, bugün milyonlarca esnafımızı sıkıntıya sokan bir hayat standardı vergi
si var. Esnaf, zarar da etse bu vergiyi ödemeye mecburdur; bunun da kaldırılması lazımdır. 
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Bir de peşin vergi var... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, toparlar mısınız lütfen. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
... esnaf, zarar da etse bunu ödemeye mecburdur. Sadakayla geçinen bir insan, KDV ödemeye 

mecburdur. Daha önce konuşan muhterem hatip arkadaşlar ifade ettiler, vasıtalı vergiler, vasıtasız 
vergilerin önüne geçti, tüketimden vergi alıyoruz; yani, bu noktaların temel vergi politikaları itiba
riyle gözden geçirilmesi lazımdır. Bu kanun tasarısı kanunlaşacaktır; ama, bu sıkıntılar bitmeye
cektir. Köklü bir vergi reformunu önümüzde görmek istiyoruz. 

Bunları dile getirmek istedim. Hepinizi hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Kapusuz?.. 
Sayın Kapusuz Genel Kurul salonunda yok; ama, kendileri söz hakkını Sayın Pabuçcuoğlu'na 

vermişlerdir. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Efendim, benim de söz talebim var. 

BAŞKAN - Sayın Bulut, sizden önce Sayın Kapusuz var; ancak, Sayın Kapusuz da söz hak
kını Sayın Pabuçcuoğlu'na verdiği için, sizi davet etme imkânından mahrumum. 

Sayın Pabûççuoğlu, buyurun., 
MELİH PABÛÇÇUOĞLU (Balıkesir) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

bu maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonunda önerge vermek suretiyle tasan metnine ithal ettiğimiz 
için, konuyu açıklamak yönünden söz almış bulunuyorum; Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. 

Bilindiği gibi, kaçakçılık suçunun tarifini yapan, Vergi Usul Kanunumuzun 344 üncü madde
sinin ikinci bendinde "sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmek veya bun
ları bilerek kullanmak" üçüncü bendinde de "vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan ve
sika ve suretler tanzim etmek veya tahrif edilmiş vesikalarla, asıllanna uygun olmayarak tanzim 
edilmiş vesika ve suretleri bilerek kullanmak" hususlarının, kaçakçılık suçunun unsurlarını içerdi
ği, kanun metninde kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, hayali, sahte ve yanıltıcı vesika tanzim etmek, Türk Ceza Kanunun 339 un
cu maddesindeki sahtecilik suçunun işlenmesi demektir. Kaldı ki, bu vesikalar vergi dairesine ib
raz edildiğine göre, artık resmî belge niteliğindedir. Resmî belge niteliğinde olan ve gerçekte mev
cut olmadığı halde, varmış gibi gösterilmek suretiyle bir sahte belge ihdas edilmiş olması veya ger
çek bir vesikayı sahte hale dönüştürecek eylemlerde bulunulması ve asıllarına uygun olmayan su
retlerini tahrif etmek suretiyle vesika uydurulması halleri, hepsi, Türk Ceza Kanunumuzun 339 ve 
takip eden maddelerinde ayrı ayrı ceza hükmüne bağlanmış bulunmaktadır. 

O halde, bunların, münferiden, cezasını -altı aydan üç seneye- diğer eylemlerle eşit tutmak 
mümkün değildir. Esasen, vergi zıyaına neden olan bu kabil, naylon fatura dediğimiz hususu mey
dana getirecek olanların da bu müeyyideyi çok iyi düşünmeleri ve tartmaları lazım. Nihayet, altı 
aydan üç seneye kadar bir cezaî müeyyide yerine, fail, eğer, bunu özel hayatında, bir çekte sahte
cilik yapmışsa, iki sene, üç sene cezaya muhatap olacaktır. Burada sahtecilik yapacak, devlete kar
şı sahtecilik yapacak, cezaî müeyyidesi daha az olacaktır. 

İşte, Türk Ceza Kanununun 339 ve takip ederi maddelerindeki sahtecilik fiillerini tecziye eden 
hükümleri, burada mezcetmek suretiyle, bu belgeler, Türk Ceza Kânununun tıpkı 339 uncu mad-
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desinde nitelendirilen resmî evrak niteliğinde sayılmak suretiyle, 9 uncu maddede ikinci fıkra ha
linde ve 344 üncü maddenin 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı fiilleri işleyenler hakkında, o itibar
la, üç yıldan beş yıla kadar ceza hükmü öngörülmüş bulunmaktadır. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN - Sayın Pabuççuoğlu, teşekkür ediyorum. 

Maddeyle ilgili konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili önerge yok. 

Sayın milletvekilleri, maddeyi okunan ve müzakere edilen şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 10 uncu maddeye geçmeden önce, saat 17.30'da toplanmak, üzere, birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.17 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.30 
BAŞKAN : Başkanveküi Yasin HATİBOĞLU 

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

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
12. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın

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

BAŞKAN - Müzakerelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazır. 
Müzakereye konu tasarının 10 uncu maddesini okutuyorum: 
MADDE 10. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 367 nci maddesinin bi

rinci fıkrasında yeralan "gelirler kontrolörleri..." ibaresinden sonra gelmek üzere "... ile stajyer ge
lirler kontrolörleri..." ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili, grubu veya şahsı adına söz talep eden var mı? 

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

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan; buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 

muhtelif vergi kanunlarında değişiklik yapan 813 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesi üze
rinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Tasarının 10 uncu maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 367 nci maddesinin birinci fık
rasına bir ilave yapmakta, doğrudan doğruya savcılığa bildirimde bulunabilecek olan görevlilerin 
arasına, stajyer gelirler kontrolörlerini de ilave etmektedir. 

Vergi Usul Kanununun 367 nci maddesine bakarsak, bu madde, bazı kaçakçılık suçlarının ce
zalandırılmasında usulü tarif etmektedir. Maddenin birinci fıkrasında "Yaptıkları inceleme sırasın
da 344 üncü maddenin birden altıya kadar olan bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını veya kaçak
çılığa teşebbüs suçlarını tespit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların muavinleri ve 
gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memur
lar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu'defterdarlığın mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili 
Cumhuriyet savcılığına bildirilmesi mecburidir" denilmektedir. Maddenin diğer fıkralarında da, yi
ne, takip edilecek usulü düzenleyen hükümler bulunmaktadır. 

Bu birinci fıkraya dikkat edilirse, vergi incelemesi yapan birtakım görevliler, kaçakçılık suç
larını veya kaçakçılığa teşebbüs suçlarını tespit eden görevliler -kim bunlar; maliye müfettişleri, 
hesap uzmanları ile bunların muavinleri ve gelirler kontrolörleri- keyfiyeti doğrudan doğruya sav-
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cılığa bildirme yetkisine sahipler; diğer vergi memurları ise, bu tip bir tespit yaptıkları zaman, bu
nu defterdarlığın mütalaasıyla savcılığa bildirme durumundadırlar. Tabiî, bir mükellefin kaçakçılık 
yaptığı veya kaçakçılığa teşebbüs ettiğiyle ilgili durumun tespiti ve savcılığa bildirilmesi vergi ka
çakçılığını önlemek bakımından ne kadar müessir bir madde ise -ki, bunlarla ilgili ağır hapis ce
zaları da var, biraz önce geçen bir madde, üç ila beş yıla kadar hapis cezası getiren biri müeyyide 
getirmiştir- diğer taraftan mükellef yönünden de, bu takdirin doğru yapılması ve mükellefin haksız 
yere savcılığa intikal ettirilmemesi de mühim bir husustur. Nitekim, kanun vaazı, burada meri olan 
367'nin birinci fıkrası, bu kaçakçılığın bildirilmesini ikiye ayırmış; birtakım görevliler doğrudan 
bildirirler, bir kısmı da, diğer memurlar da deftardarlığın mütalaası ile denilmiş. Şimdi, biz, bu ge
tirdiğimiz fıkrayla, stajyer kontrolörlerini de maddeye ilave ediyoruz; yani, bu ilave edilen metin
le, 10 uncu maddenin bu fıkrasında "stajiyer gelirler kontrolörleri" diyoruz. Tabiî bu stajyer gelir
ler kontrolörleri, mesleğin daha başındadır, üç günlük stajyerdir, Uç yıllık stajyerdir; yani, bunlara 

. böyle resen savcılığa bildirme yetkisi verilerek, mükellefler hakkında -kasten demiyorum araa-
takdir hatasında bulunarak mükellefi fevkalade zor durumda bırakacak teşebbüste bulunmasına 
meydan vermek, acaba isabetli olur mu; yani, derim ki, biz bu stajyerlere bu yetkiyi vermeyelim. 
Gerçi maliye müfettişleri ve hesap uzmanlarının yardımcıları bu yetkiyi haizdir, ama onlar üstatla-. 
rının yanında uzun süre meslekle ilgili ölçüleri, bilgileri, takdir ölçülerini almış, benimsemiş görev
lilerdir. Bunu, burada ağır bulduğumu ve ileride mükellefler için birtakım yanlış ve haksız takdir
lere vesile olabileceğini ifade etmek için söz aldım. Tabiî, Maliye Bakanlığı bünyesinde görev ya
pan maliye müfettişlerinin, hesap uzmanlarının, kontrolörlerin, daha değişik isimlerle anılan diğer 
görevlilerin, hepsinin görevi, vergi kaçakçılığını önlemek ve vergi tarhiyatının da, tahsilinin de, hu
kukî ölçüler içinde yapılmasını sağlamaktır; ancak, eğer/burada, biz, bu görevi, Jayıkı veçhile ye
rine getiremeyecek Maliye Bakanlığı mensuplarına tevdi edersek, yarın başka sıkıntılarla karşıla
şırız endişesini taşıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, daha önceki maddelerin müzakeresinde, burada, mükelleflerin yüzde 
2'i ilâ yüzde 3'ünün kontrol edilebildiği, yüzde 97-98'inin ise, Maliye Bakanlığının kontrolü dışın
da kaldığı ifade edildi. Biz, Maliye bünyesinde çalışan, vergi kontrolü yapacak olan kontrolörlerin, 
müfettişlerin, hesap uzmanlarının ve vergi denetimi yapan diğer denetmenlerin sayısını ne kadar 
artıralım ki, mükelleflerin yüzde 100'ü düzenli ve gerçeğe uygun vergi beyanında bulunsun; en 
azından, her mükellef, beyanlarını, daima kontrol edilebileceğini, her an kontrol edilebileceğini dü
şünüp, titizlikle hazırlasın. Tabiî,.bunun manası, Maliyenin, kontrol yapan bu görevlilerinin sayısı
nın -bugünkü sayının yüzde 2'sini esas alırsak- 40 misli, 50 misli artırılması demektir ki; takdir 
edersiniz, bu kadar fazla sayıda elemanı Maliye bünyesinde istihdam etmek pratikte mümkün de-' 
ğildir. Onun için, daha önce getirilmiş olan, 1990 yılı öncesi mevzuatımıza getirilmiş olan muha
sebeci, serbest muhasebeci, malî müşavir camiasına, bu serbest meslek camiasına mükelleflerin de
netiminde yaygın bir görev vermenin ve bu şekilde denetim hizmetlerini yaptırmanın pratikte çok 
daha verimli bir yol olacağına kaniyim. 

Nitekim, biz, vatandaşlar arasında birtakım beyanların, anlaşmaların doğruluğunu noterlere 
tasdik ettiriyoruz. Batı'da -benim bildiğim- yapıyla ilgili, çeşitli hizmetlerle ilgili, inşaat kontrolü
ne kadar görev yapan, noter mesabesinde birçok müessese gelişmiştir; yani, bizim, muhasabeci ve 
malî müşavirler meslek camiasını, verimli ve müessir bir şekilde bu hizmetlerde istihdam etmemiz 
mümkündür; bunun, hem maliyet bakımından hem de denetimin yaygınlığı bakımından daha ve
rimli olacağı kanaatindeyim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum Sayın Başkan. 
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Muhterem arkadaşlar, Maliye Bakanlığının, önümüzdeki dönemde, hakikaten müessir bir ver

gi denetimi yapacak ve mükellefi eğitecek, mükellefi haksız vergilerden de, yanlış yapmaktan da 
kurtaracak yeni bir organizasyona, yeni bir teşkilatlanmaya gitmesi ve bunu sağlayacak kanunların 
da getirilmesi gerekir. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayırt Bulut, zatı âlinizi kaydedeyim buraya. 

Sayın Kazan, kişisel söz talebiniz vardı; buyurun. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bendeniz de -görüşül
mekte olan madde üzerinde- biraz önce Grup Sözcümüzün üzerinde hassasiyetle durduğu noktaya 
bir başka açıdan bakmak istiyorum ve sizlere görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, vergi mevzuatında cezalara baktığımız zaman, kusur var, usulsüzlük var ve 
kaçakçılık var. Vergi mevzuatında en ağır ceza kaçakçılıktır; zannediyorum 359 uncu maddeye gö
re, kaçakçılığı sabit olması halinde, vergi mükellefine, 6 aydan 3, sene kadar hapis cezası verme du
rumu söz konusu ve yine vergi mükellefine 3 aydan 3 seneye kadar da meslekten men cezası ver
me durumu söz konusu. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - 3 yıldan 5 yıla kadar da ceza geldi. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Evet, şimdi bunu bir de artırıyorsunuz; bunun artırıldığının da 

farkında değildim; arkadaşlarımız daha yakından takip ettikleri için biliyorlar. 
Vergi takibi açısından gerçekten ağır bir suç, en ağır suç. Yani, meseleye Ceza Hukuku açı

sından baktığımız zaman, sulh ceza mahkemelik suçlar var; asliye ceza mahkemelik suçlar var; ağır 
ceza mahkemesinde davası görülen suçlar var. Şimdi, bir stajyer avukat düşünün. Bir stajyer avu
katın, sulh ceza mahkemesinde, stajının belli bir süresini tamamladıktan sonra dava takip etmesi 
mümkündür; ama, bir stajyer avukatın, o süre tamamlanmadan sulh ceza mahkemesinde veya o sü
reyi tamamlasa bile, asliye ceza veya ağır ceza mahkemesinde dava takip etmesi mümkün değildir; 
çünkü, bu, fevkalade önemli bir durumdur, meselenin ehemmiyeti buradadır. 

Şimdi, burada, biraz önce, Cevat Ayhan Beyin grup adına yaptığı konuşmada ifade ettiği gibi, 
siz, fevkalade ağır cezaları ifade eden bir hususun tutanak tespitini, stajyer kontrolörlere veriyorsu
nuz; bu, fevkalade yanlıştır. Belki birtakım sıkıntılar, vergi alacaklarının takibi konusunda birtakım 
zaruretler, size bunları düşündürebilir; ama, size bunları düşündürse bile, siz, daha henüz stajını 
yapmakta olan insanları, eğer vergi kaçakçılığının tespiti konusunda istihdam edecek olursanız, gö
revlendirecek olursanız; bunlara, bu görevi verecek olursanız, birçok tüccarın, esnafın canını yaka
cağımızı çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü, stajyer dediğimiz insanın, stajını tamamladıktan sonra bir 
ihtisasa sahip olması, defterleri henüz incelemeye ehliyet kazanması mümkündür; bu staj tamam
lanmadan, siz, bu insana, bu yetkiyi veriyorsunuz hem de vergi kaçakçılığı gibi fevkalade önemli 
bir olayda bu yetkiyi veriyorsunuz. 

Sayın Bakanım, arkadaşlarımız konuşmalarıyla sizi meşgul ediyorlar; ama, ben, çok önemli 
bir konuya temas ediyorum. 

Ticaret hayatı içinde ömrü geçmeyen insan, burada, yapılan yanlışı fark edemez. Bir vergi 
kontrolörü bile sık sık ticaret âlemi içindeki insanlarla sıkıntılara duçar oluyor. Şimdi, nerede kal
dı ki, stajını tamamlamamış insanlara bu konuda tespit tutanağı tanzim ettirmek, ondan sonra ayık
la pirincin taşını... O nedenle, burada yanlış yapılıyor; eğer, gelir kontrolörleri açısından kadronuz 
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yetersizse Sayın Bakanım, size kadro verelim; lütfen, gelir kontrolörlerinin sayısını artırın; ama, 
stajını tamamlamamış olan insanlara, lütfen, vergi mükellefi açısından bu kadar ağır bir cezayı ta-
zammun eden şu hükme bu maddede yer vermeyelim; lütfen, bu ilaveyi buradan çıkaralım, bunun. 
ileride büyük sıkıntılar doğuracağına işaret ediyorum ve bu hususta -şu ilave edilmek istenen iba
renin çıkarılması açısından- bir önergemiz olacaktır; çünkü, bunu başka türlü neticeye bağlamak 
mümkün değildir. Eğer, Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon da bu istikamette görüş bildirirlerse, 
tüccar, muhatap olmak istemediği vergi kaçakçılığı gibi fevkalade hassas bir konuda, henüz liya
kat kesbetmemiş stajyerlerin elinde bir sıkıntıya düşmekten zannediyorum kurtulacaktır. 

Burada, ticaret hayatından gelmiş birçok arkadaşımız var. Onlar da, zannediyorum bu hassa
siyete karşı bizim lehimizde hareket edeceklerdir, Kadri Beyi de karşıdan görüyorum, zannediyo
rum o da lehte mütalaa verecektir, daha doğrusu elini kaldıracaktır. Bu hassas noktaya hem Komis
yonun hem Hükümetin dikkatini çekiyorum. Ne kadar gelir kontrolörü kadrosu istiyorsanız vere
lim; ama, lütfen, bu işi stajyerlere bırakmayalım diyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kazan. 
Sayın Komisyon, bir beyanınız mı var? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Evet Sa

yın Başkanım. 

BAŞKAN - Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Ka-

zan'ın endişelerini zail etmek istiyoruz. Maliye Bakanlığı inceleme elemanlarının staj dönemi üç 
yıldır. Bu sürenin ilk iki yılını başarıyla tamamladığı ara sınavıyla tespit edilenler, tecrübe kazan
maları için küçük çaplı incelemelerde çalıştırılmaktadırlar. Bu durum, hesap uzmanları ve müfettiş 
muavinleri için de geçerlidir. 

Ayrıca, bunların verecekleri raporlar, direkt savcılıklara veya mahkemelere intikal etmez; bu 
raporlar, tecrübeli bir heyet tarafından tekrar incelenir, ondan sonra savcılıklara gönderilir. Zaten, 
bu husus, Hükümet tasarısında yok, arkadaşlarımızın haklı talepleri doğrultusunda komisyonda ila
ve edilmiştir; endişe edilmemesini rica ediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Sayın Başkan, staj süresi üç yıl olduğuna ve ikinci yıldan sonra inceleme yetkisi 

verileceğine göre... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sınava gi

recekler... 
BAŞKAN - Evet, sınava girecekler; ama, yine de üç yıllık süre bitmemiş olacak. Acaba, ye

tişmiş bir uzmanın nezaretinde bu incelemeyi yaptırma imkânı yok mudur? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, 

işte, yaptıkları incelemelerden sonra, tuttukları raporlar, tekrar, yetişmiş tecrübeli elemanlar tara
fından inceleniyor; yani, bir kuruldan geçiyor. 

BAŞKAN - Genel Kurul izahatınızı dinledi efendim, takdirini biraz sonra izhar buyuracaktır. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Teşekkür 

ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bulut. 
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarımız; tabiî, esnaflık 

yapmayan, esnafın halinden anlamaz. Biz, yine şükredelim, esnafı stajyerlere teslim ediyorlar; oda
cıları, kapıcıları da dükkânlarımıza gönderirlerse ondan korkmak lazım. 

Ben, küçük esnaflık yaptım. Allah kurtardı beni; vergi vermekten değil; kapımın önündeki Az
rail gibi, namuslu vergisini vermek isteyenleri hergün kontrol eden, etmek isteyen insanlardan Ce
nabı Allah kurtardı beni. Çekmeyen bilmez; kayıtdışı ekonomiyle yaşayanlar bu işin sıkıntısını bil
mez; kara parayla yaşayanlar bu işin sıkıntısını bilmez. Bakın, ne diyor; kayıtdışı para 2 katrilyo
nu aştı. Millet diyor ki; ben, eğer, vergi verirsem devlet benim çıramı yakacak. 

Bırakınız, siz, gelir kontrolünü stajyerlere, acemilere teslim ediyorsunuz ve ondan sonra^ yıl
larca, zorlukla tecrübe kazanan bazı insanları, maalesef, hiç tecrübesi olmayan insanlarla karıştır
dığınız zaman, neticede, esnaf perişan oluyor. Zaten, memur perişan olmuş, işçi Allah'a emanet, 
köylü perişan olmuş, emekli zaten sefalet içinde; bir de küçük esnafı perişan ediyorsunuz. 

Neyle yapıyorsunuz; bakınız, bütçeniz açık veriyor. Vurun abalıya, vurun! Burada biraz evvel 
dediğim gibi, yakalanan kısrak harman döver. Vurun abalıya! Kime, namuslu esnafa; kime, küçük 
esnafa; kime, bu memlekete ben vergi vermek istiyorum diyen dürüst insanlara... Peki, vergi ver
meyenler?.. İşte, biraz önce söylediğim gibi, kayıtdışı ekonomisi 2 katrilyonu bulan bir ülkede, 
umudumuz yeni cezalar ve savcılıklar. Niçin; açık veren, bir türlü denk getiremediğimiz bütçeyi 
denk getirebilmek için. 

Biz, bu kanunları zaten boşuna yapıyoruz; cezalar boşuna, savcılıklar boşuna; nasıl.olsa, bir 
süre sonra -seçime doğru- yine bir af kanunu çıkarırsınız. Yapılacak seçimden bir sene sonra, tril
yonlara varan vergi borçları için bir af kanunu çıkaracaksanız, niye versin bu millet size vergiyi, 
neden ödesin?!. Seçim geliyor, seçim vaadi olarak yine bir şeyler vaat edecek; yine memurların, 
namuslu memurların, dürüst memurların günlerce çalışıp, saatlerce çalışıp yakalayabildiği bazı ka
çakçıları nasıl olsa yine affedeceksiniz. Avrupa'dan parasını getirmeyen, dövizini getirmeyen kişi
leri affetmediniz mi, bu memlekette trilyonlarca liralık vergi borcunu affetmediniz mi; yani, şim
di, siz, kadroyu genişletmek istiyorsunuz; diyorsunuz ki, biz mümkün olduğu kadar, kendimize yet
meyen kadroyu genişletelim, stajyerlere de görev verelim. Nedeni daha fazla, daha çok denetim ya
palım; ama -ben geçen vergi kanunu görüşülürken de aynı şeyi söyledim, yine söyleyeceğim- bu 
memleketin kara parasını kullanan, bu memleketin kayıtdışı ekonomisini kullananları biz yakalıyo
ruz, o ahlaksızları yakalıyoruz diyor vergi memurları, küçük memurlar; ama, ne zaman bir ahlak
sız yakalasak, ne zaman bir vergi kaçakçısı yakalasak, ne zaman bir kara para babası yakalasak, ar
kasında güçler geliyor. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Yok öyle bir şey. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Çekilin o güçlerin arkasından diyor. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Yok öyle bir şey; bir tane dahi yok. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - O güçlerin, o insanların arkasından, siz çekilin; biz onları hal
lederiz diyor benim devlet memurum, benim vergi memurum. Ben, kara paranın altından da kalka
rım, kayıtdışı ekonominin altından da kalkarım; yeter ki, sizler güç vermeyin, sizler destek verme
yin, sizler arka vermeyin bu insanlara .diyor. 

Yok öyle bir şey diyoruz; ama, bakınız, kayıtdışı ekonomisi 2 katrilyon... Bugün Türkiye'nin 
1,3 katrilyona, sonradan yine 1,6 katrilyona çıkarılan bütçesinin hemen hemen iki katı büyüklüğün
de. Bugün, Sayın Bakanımızın toplayabileceği para, en fazla 800-900 trilyondur. 800-900 trilyon, 
1 katrilyon toplayabiİse, toplayabileceği... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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CENGİZ BULUT (Devamla)- Sözümütamamlayabilir miyim? 
BAŞKAN '•- Zahmet olmazsa, buyurun. , 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Mikrofonsuz konuş. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Olabilir, mikrofona da ihtiyacamız yok. 
Bakınız, bu memlekette, toplayabileceği net parafım iki katından fazla kara para, yani kayıtdı-

şı ekonomi var ve benim memurlarım; mevcut memurlarım, devlet memurlarım "ben bu işin altın
dan kalkarım, yeter ki sizler çekilin arkasından, bunlara sahip çıkmayın, torpil yapmayın" diyor. 
Bunu başardığımızda, inanın, bu devlet kurtulur, bu kayıtdışı ekonomi silinir; stajyerler de, tecrü
beli kontrolörler de bu işi çok rahat yaparlar; amai korkarım, siz, yakın bir zamanda, vergi dairele
rinde çalışan.kapıcıları da, odacıları da namuslu nıükellefin.üzerine süreceksiniz. 

Kayıtdışı ekonomiyi durdurun, kara parayı durdurun, bu memleket kurtulun 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bulut, teşekkür ediyorum. 

Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili bir önerge vardır, Divan Üyemiz okuyor: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen 813 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesinin tasarı metninden çıkarılması

nı arz ederiz. 
Cevat Ayhan 

Sakarya. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Ali Oğuz 

İstanbul 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Musa Demirci 
Sivas 

A.Cemil Tunç 
Elazığ 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılmıyoruz efendim.-
BAŞKAN - Efendim, önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 
Sayın Ayhan, önergeyle ilgili, buyurun. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 813 sı
ra sayılı, vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısının 10 uncu maddesiyle ilgili vermiş ol
duğumuz önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. 

Biraz evvelki konuşmamda da arz ettiğim gibi, 10 uncu maddede, stajyer gelirler kontrolörle
rine de, vergi kaçakçılığıyla ilgili incelemelerinde doğrudan savcılığa müracaat yetkisi verilmekte
dir. Tabiî, bu arkadaşlar yeterince, kâfi miktarda meselenin uzmanı olmadan bu takdir haklarını 
yanlış kullanırlarsa, milyonlarca esnaf içerisinden birtakım kimseleri savcılık kapısında, mahkeme 
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kapısında, sonradan yanlışlığı meydana çıksa da birtakım haksız muamelelere maruz bırakırlar en
dişesiyle bu önergeyi verdik. Haklı olarak, şimdi denilecek ki "efendim, asıl madde metninde he
sap uzmanı yardımcılarına, müfettiş yardımcılarına bu yetkiler verilmiş, stajyer kontrolörlere niye 
verilmesin." Tabiî, bu talep de doğrudur; ama, asıl doğru olan, hesap uzmanları yardımcılarından 
da, müfettiş yardımcılarından da, resen savcılığa müracaat yetkisinin kaldırılmasıdır. 

Savcılığa tevdi edilmek, Anadolu'da, bir esnaf için fevkalade bahtsız, elem verici ve üzücü bir 
olaydır ve burada söylemek istemiyorum; bu yetkiler, Allah korusun, kötü kullanılırsa, başka bir
takım meselelere de yol açarlar. Uzman yardımcısı, hesap uzmanı yardımcısı, müfettiş yardımcısı, 
stajyer kontrolör, tespiti yapar, ilgili mercilere tevdi eder; orada tetkik edilir, gerekiyorsa, uygun
sa, savcılığa tevdi edilir. Biz, resen yetki vermeyi mahzurlu buluyoruz. 

Aslında, Maliye Bakanlığı içerisinde -burada ifade etmek istemiyorum- tabiî, birtakım meslek 
grupları arasında (müfettişler, hesap uzmanları, kontrolörler arasında; şimdi, bunlara denetmenleri 
de ilave edin lütfen) yarış var, rekabet var. Bu rekabet, bazen haksız talepler de getirebilir önümü
ze. Biz, Meclis olarak bunlara evet deme durumunda değiliz. Daha önce, burada vergi kanunları 
konuşulurken, vergi denetmenleri, bu meslek camiasında hizmet eden değerli kardeşlerimiz hepi
mize geldiler, mektup yazdılar, birtakım taleplerde bulundular. Bunlar, kendi yönlerinden bu talep
leri ortaya koyabilirler; ama, biz, Meclis olarak, 65 milyona ve 4 milyon esnafa dönük olan bir me
selede takdir hakkımızı çok daha dikkatli kullanmaya mecburuz. Yani, nedir burada konu efendim, 
falan falan meslek zümresi resen savcılığa verme yetkisine sahip, ben de sahip olayım... Bu talep
te, ben, makul bir taraf görmüyorum. Yani, bu talebi ortaya koymanın haklı bir gerekçesi de yok. 
Bir meslek camiası rekabeti içerisinde bunu söyleyenler kendilerini haklı bulabilirler; ama, eğer bu
na hazır olmayan kimselere bu yetkiyi verirsek, o zaman, toplum içerisinde başka tahribatlara ve 
başka yarışlara yol açarız. Bu önergeyi,o maksatla verdik; yani, tasarının 10 uncu maddesinin, ta
sarı metninden çıkarılmasını teklif ediyoruz.. Makul olan, uygun olan budur kanaatindeyiz. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Peki, dikkate alacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok

tur. 
Saat 18.20'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.05 

' . • . ' • . • . " ' ' . — - • — - - © — — 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.20 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir) 

.' . — # — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum. , 

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

12. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kânun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müzakereye konu tasarının 10 uncu maddesiyle ilgili öner
genin oylanmasında karar yetersayısı yoktu. Önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar ye
tersayısını arayacağım. -

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Değerli milletvekilleri, 
karar yetersayısı vardır ve önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi, maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. " . • ' • . ' • > - . -

Sayın milletvekilleri, Başkanlığın ifadesini dinlemeye vaktiniz var mı acaba?.. 

MALİYE BAKANI ÎSMET ATTİLA (Afyon) - Her zaman dinleriz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Peki. 
Şimdi, yeni bir madde eklenmesine mütedair bir önerge vardır; okutacağım ve usul gereğini 

yapacağım. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN-Peki. 
Sayın Tayan, imzalarını çektiler; dolayısıyla, 5 imza tekemmül etmemiş olduğu için, önerge 

işleme konulmuyor. 
' SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, bir önerge daha olacaktı. 

BAŞKAN-O konuyla mı ilgili efendim? 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)- Hayır, bir başka önerge. > 
BAŞKAN - Sayın Maruflu, yeni bir önerge mi? 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, bu maddeyle ilgili değil, bölümle ilgili. 
BAŞKAN-Yeni bir madde teklifi... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Maddeyle ilgili değil. 
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BAŞKAN - Efendim, bu bölümle ilgili yeni bir madde teklifi vardır. 

Efendim, izninizle, sayın Divan üyemizin -gerekçe uzun olduğu için- oturduğu yerden okuma
sı hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

Şimdi, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Mllet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 213 sıra sayılı Vergi Usul Yasasına aşağıdaki yeni maddenin ilavesini arz 
ederiz. 

Engin Güner Rasim Zaimoğlu 
İstanbul Giresun 

Salih Ergün Selçuk Maruflu 

İstanbul İstanbul ' 
Gürhan Çelebican Melike Tugay Haşefe 

İstanbul İstanbul 
Yusuf Namoğlu. Edip Safder Gaydalı 

İstanbul . Bitlis 

Yeni Madde : 213 sayılı Vergi Usul kanununun mükerrer 298 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir. 

Mükerrer Madde 298 . - Bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükel
lefleri imtiyazlı şirketler hariç kolektif, adi komandit ve adi şirketlerle irtifak hakkı tesisi yoluyla 
kamu arazisi üzerinde turizm tesisi yapan şirketler dahil bilançolarına dahil amortismana tabi ikti
sadî kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olan bilançolarının pasifinde gösterilen amor
tismanları her hesap dönemi sonu itibariyle aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler. Şu kadar 
ki, iktisadî devlet teşekküllerinin yeniden değerleme yapmaları zorunludur. 

Gerekçe : 
Son on yılda ülkemizde çok sayıda turistik tesis, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarın

ca çıkarılmış olan "Kamu Arazisinin Turizm Yatırımcılarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hü
kümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Yap-işlet-devret modelinin hukukî ve malî yapısı yasala
rımızda, tam anlamıyla, net bir şekilde çözümlenmiş değildir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde "bilanço esasına göre defter 
tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri (imtiyazlı şirketler hariç) bilançolarına dahil amortis
mana tabi iktisadî kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup, bilançoların pasifinde gös
terilen amortismanları, her hesap dönemi sonu itibariyle yeniden değerleyebilirler" denilmektedir. 

298 inci maddenin birinci bendi içeriğinde, "özel maliyet bedellerinin yeniden değerlenme 
kapsamına girmediği" belirtilmektedir. 

Tahsis edilen arazinin kira ücretine dayanarak, irtifak hakkı sahibince inşa edilen 500 milyar 
hatta 1 trilyon lira değerindeki turistik tesis gayrimenkulunu bir yana bırakarak, özel maliyet bede
lini tarif edildiği Vergi Usul Kanununun 272 nci maddesindeki "kiracı tarafından faaliyetini icra 
için, gayrimenkulu genişletmek veya iktisadî kıymetini artırmak maksadıyla yapılan giderler, özel 
maliyet bedeli olarak değerlenir" hükmü ile karıştırmamak gerekir. Diğer bir ifadeyle, Vergi Usul 
Kanununun 272 nci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanmış olan özel mülkiyetin tarifiyle 49 yıl 
süreli irtifak hakkına dayanarak tahsisi kamu arazisi üzerine inşa edilen turistik tesisin maliyetinin 
tarifi birbirinden çok farklıdır. 
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Yeniden değerlenmenin, vergi hukukumuzda işletmelerdeki iktisadî kıymetlerin enflasyon 

karşısındaki kaybettikleri değeri bir ölçüde telafi etmektedir. Böylece, şirket bilançoları, gerçeği 
daha yakın değerlere yükseltilmiş olacaktır. 

Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesinde yer almaması nedeniyle, yeniden değerleme işle
mini yapmayan turistik tesislerin bilançoları, bugünün değerlerine göre küçük kalmakta, diğer şir
ketlerle aralarında bu nedenle bir fark oluşmakta ve iktisadî kıymetlerinde yıpranmalar meydana 
gelmektedir. • ' ' • ' , 

Turizmin geliştirilmesi için, Vergi Usul Kanununuun mükerrer 298 inci maddesinin içeriğine, 
aşağıda son şekli yazılı olan maddede görüldüğü üzere "irtifak hakkı tesisi yoluyla, kamu arazisi 
üzerine turizm tesisi yapan şirketler dahil" ibaresinin konulması faydalı.görülmektedir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu teklif, yeni bir maddenin tedvinine mütedairdir. Bundan 
dolayı, Plan ve Bütçe Komisyonu katıldığı takdirde^ ekseriyetinin bulunup bulunmadığını arayaca-
ğ ım- ',. ' 

Kaldı ki, Başkanlığın anlayışına göre, kanun tekniği açısından da, bu maddenin buraya değil, 
belki, 4 üncü maddeden sonraki bölüme monte edilmesi uygun olurdu. Kanun tekniği açısından da, 
Başkanlığa uygun gelmemektedir; ama, okunmuş bir önergedir. 

Şimdi, Sayın Komisyonun, önergeye katılıp katılmadığını, yetersayısının bulunup bulunmadı
ğını soracağım. 

Sayın komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, 

yetersayımız olmadığı için önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon yetersayısının olmaması hasebiyle önergeye katılmadığını ifade 
buyurdu. Bu sebeple, önergeyi işleme koyma imkânımız yok. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, 11 inci maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİBÖLÜM 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler 
MADDE .11. — 2İ.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 35 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 35 inci madde eklenmiştir. 

"Kanunî Temsilcilerin Sorumluluğu 

MÜKERRER MADDE 35.'.— Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler 
gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen 
veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanunî temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan 
teşekkülü idare edenlerin şahsî mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki mümessilleri hakkında da uy
gulanır. 

Tüzelkişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanunî temsilcilerin tasfiye
ye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz. 

Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar 
için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kul 
ve Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz söz talebinde bulunmuşlardır. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun. 
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ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) -Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 813 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesi ile ilgili 
olarak, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Görüşlerimi arz etmeden önce hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

11. inci madde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna, mükerrer 35 
inci madde olarak, yeni bir madde ilave eden bir teklifi huzura getiriyor. Maddeyi incelediğimiz za
man, getirilen hükmün, Maliye Bakanlığına, tahsilatta geniş bir yetkiyi tanıdığını tespit etmiş olu
yoruz. Bu geniş yetkinin, birkısım vergi borçlarının tahsili için, gerçekten isabetli olduğunu göz
lemleyebiliriz. Ancak, şu hususu da dikkatten kaçırmamak mecburiyetindeyiz: Getirilen madde 
hükmü içinde, tüzelkişilerin vergi borçlarından, o tüzelkişiliği yönetenlerin, sahip oldukları şahsî 
mallarıyla mesul tutulduğu gibi, ağır bir hüküm de, maddede yer almaktadır. Yani, bir tüzelkişilik, 
vergi borçlusu ise, bu borcunu, malları satılması suretiyle dahi ödeyemiyorsa, bunlar, seçimle de 
gelmiş olsa, tüzelkişiliğirTortağı, sahibi de olmuş olsa, o tüzelkişiliği yönetenlerin mallarına doğru 
hacze gidilecek ve onların malları haczedilerek vergi borcu tahsil edilmiş olacak. 

Burada şöyledir hususu da dikkatinize sunmak istiyorum: Bu kürsüden, üç kez, Yüce Mecli
se, bazı belediyelerin ve bazı kamu işverenlerinin, sendikalara üyelik aidatı borcunu ödemedikleri
ni defaatle dile getirdim, miktarlarıyla arz ettim ve bu konuda ilgili sayın bakanlar da, gerekenin 
yapılacağını hulûsi kalple burada ifade ettiler ve meseleyi çözmeye çalıştılar; ama, bugüne kadar, 
bu sorun çözülmüş değildir. 

v Bir tüzelkişiliktir sendika da. Örnek vermek gerekirse; Belediye-İş Sendikamızın, belediyeler
den, 450 milyar liraya yakın aidat borcu alacağı vardır. Belediyelerde çalışan işçilerden aidatlar ke
silmiş; fakat, ilgili sendikaya, bu üyelik aidatları ödenmemiştir. Dolayısıyla, bu sendikalar da hali 
acze düşmüştür, büyük sıkıntı çekmektedir. 

Belediye-İş Sendikamızın bütün illerimizde ve birkısım ilçelerimizde şubeleri, teşkilatları bu
lunmaktadır; sadece, 350'yi aşkın, genel merkez ve şube personeli çalışmaktadır. Fiilen sendika yö
neticiliği yapanlar haricinde, işçi olarak çalışan 350 personeli vardır. Bunların, her ay, aylıkları 
ödenecek; bulundukları yerlerde faaliyet gösterdikleri merkezlerin kiraları ödenecek. Sendika, iş
levini yerine getirebilmek için, ayakta durabilmek için, aidat gelirinden başka kaynağı olmayan ku
ruluş olarak, hiçbir yerden aidat alamayınca, bu giderlerini nasıl yapacak ve işlevini nasıl yerine 
getirecek? 

Eğer, bu aidat borcunu ödemeyen bir özel kesim kuruluşu olsa, sendikanın yapacağı iş kolay; 
hemen icraya başvuruyor ve ödenmemiş aidat miktarını icraen tahsil etme imkânına kavuşuyor; 
ama, muhatap, bir kamu kurumu olduğu zaman; muhatap, bir belediye olduğu zaman, icra işlemi
ne başvurarak aidatını tahsil etme imkânını kolay kolay bulamıyor. Dolayısıyla, ister zarureten is
ter kasten, sendikanın aidatı ödenmediği zaman, sendika, hali acze düşüyor ve çalıştırdığı bütün 
personelin hatta kendi yöneticilerinin ücretini ödeyemez durumda kalıyor. 

Böyle bir sendikanın.vergi de ödeyemediğini düşündüğünüz zaman, yöneticisinin malını sata
cak kadar, vergiyi tahsil etmek yolunu açan bu mükerrer maddeyi düzenlerken, herhalde, sendika
nın tek geliri olan aidat alacaklarının da sendikaya ödenmesini sağlayacak bir usulü düşünmemiz 
gerekir. Hatta, biz, ondan vazgeçiyoruz; bırakın, sendikanın alacağı aidatın sendikaya tesliminin 
yollarının açılmasını, en azından, sendikanın alacağı aidat miktarı tutarındaki vergi borcunun, be
lediyelere yapılan ödemelerden mahsup edilerek tahsil edilmesini talep ediyoruz. 

Yine, örnekte dile getirdiğim Belediye-İş Sendikamız, bugün, ödeyemediği vergi borçları do
layısıyla her ay 6 milyar lira temerrüt faizi ödemektedir, gecikme zammı ödemektedir. Şimdi, dü-
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şünün; bir sendika, aidat gelirinden başka hiçbir geliri olmadığı halde ve bir kamu kuruluşu olan 
belediyenin de sendikaya, kestiği aidatı ödemediği halde, her ay Maliyeye bir gecikme zammı öde
meye -bırakın verginin aslını- mahkûm oluyor ve her ay 6 milyar lira gecikme zammını -vergi bor
cu dolayısıyla- ödemek mecburiyetinde kalıyor. Herhalde, bu madde geçerken bunu düzenlemek 
ve düzeltmek mecburiyetini Yüce Meclis hissetmelidir. 

Kamu kuruluşlarına ve belediyelere muhatap olan sendikaların, bu kuruluşlardan alacak oldu
ğu, bu kuruluşların sendikaya borçlu olduğu aidat miktarlarının, tespit ve tevsik edilen miktarları
nın tutarı kadar vergi borçlarının, bu belediyelere veya kamu kuruluşlarına Hazinece, Maliyece 
ödeme yapılırken, bu ödemelerden mahsup edilerek tahsil edilmesinin sağlanması lazım. Dolayı
sıyla, sendikaların, hem bu vergi borcundan kurtulması, Maliyenin borcunu geri alması, Maliyenin 
borcunu tahsil etmesi sağlanacak hem de haksız yere, nahak yere, sendikaların, 6-7 milyar Ura ka
dar gecikme zammı ödemesinin önüne geçilmiş olacaktır. 

Eğer, bu kanuna mükerrer 35 inci madde olarak yapılan ilave, bir çabuk tahsilatı ve Maliye ' 
Bakanlığının alacaklarının tahsilatının kolaylaştırılmasını sağlıyorsa, işte, sendikaların vergi borcu
nun, Maliye Bakanlığı tarafından kolayca tahsil edilebilmesi için de, bu mahsup ve tahsil işlemine 
kanunda yer verilmesi ve buraya bir atıf yapılması, hakkaniyetin ve hukukun esası olarak görülme
lidir. • 

Kaldı ki, sendikalar bir ticarethane değildir, herhangi bir ticarî tüzelkişiliğe de benzemez; ge
lirleri bellidir, malları bellidir, sınırlıdır. Siz, bir kamu kuruluşu veya bir kamu kuruluşu sayılan be
lediye olarak, bunların aidatlarını ödemezseniz; ondan sonra, dönüp, siz de vergi borcunuzu öde-
miyorsunuz diye bunları gecikme zammına ve yıllarca teraküm etmiş bir borca sokmaya hakkınız 
yoktur. O zaman, bunların, kamu kuruluşu olarak ödenmeyen aidat borçlarından, vergi borçlarının 
mahsup edilmesi ve tahsil edilmesi lazımdır. Dolayısıyla,'bu hususun önemle dikkate alınması ge
rekir. 

Nitekim, Maliye Bakanlığımıza, sendikaların, özellikle örneğini verdiğim Belediye-İş Sendi
kasının yaptığı yazılı müracaatlar sonucu, Maliye Bakanlığımız, mevzuatı kullanarak ve belki de 
zorlayarak, iyiniyetle haciz işlemlerine başvurmuştur ve belediyelerin borçları üzerine haciz koy
muştur. 7 Nisanda konulan bu hacze herhangi bir itiraz da yoktur; ama, bu haciz yoluyla alacak tah
siline gelirken, saymanlık, bir usul hatası yapmayayım endişesiyle bir yazı yazmış ve haczi şu an
da olduğu şekilde durur halde bırakmıştır. 

Çok Değerli Devlet Bakanımız Sayın Necmettin Cevheri de, Devlet Bakanı olarak, İller Ban-: 
kasının belediyelere yapacağı ödemeler açısından, böyle bir işlemin yapılmasının doğru olduğuna 
ve bu işlemin yapılmasının gerekliliğine dair bir talimatı da, 24 Nisan tarihinde Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığına yazmıştır. Bu, çok iyiniyetli bir yaklaşımdır ve fevkalade takdirle, şükranla karşı
ladığımız bir yaklaşımdır; fakat, İmar ve İskân Bakanlığı, Devlet Bakanlığımızın bu yazısına rağ
men hâlâ uygulamayı da yapmış değildir. 

Bütün bu arzımdan ve izahımdan anlaşılan şudur ki, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanuna bir madde ilave edilerek, bu alacakların tahsili yolunda kolaylaştırıcı bir hüküm dü
zenlenerek Maliye, Bakanlığına imkân verilirken, sendikaların bu gibi durumlarını giderecek bir 
hükme, bir ayrıcalığa da yer vermek ve bunu, bu kanun maddesi içine koymak, en kestirme çözüm 
yolu olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kul, toparlar mısınız efendim. 
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EMİN KUL (Devamla) - ... Böylece bir hakkın teslimi, hukukun işlerliğe kavuşması, sendi

kanın hali acze düşmemesi, onbinlerce işçinin ödediği aidatların keyfî olarak belli bir tasarruf eli
ne terk edilmemesi ve borcu varsa -ki, sendikanın, 50 milyar Türk Liralık bir vergi borcu vardır ve 
Maliyeye, yüzde 12 faizle, her ay 6 milyar lira gecikme faizi ödemektedir- böyle bir haksızlığın da 
bu vesileyle ortadan kaldırılması gerekir. 

Siz, devlet olarak mükellefiyetinizi yerine getirmiyor, işçinin, kesilen aidatına el koyuyorsu
nuz; ama, bu yüzden mükellefiyetini yerine getiremeyen, vergisini ödeyemeyen sendikayı da, ge
cikme zammına mahkûm edip, böylesine bir taahhüt ve hatta yönetenlerin şahsî mallarının satılma
sına kadar varacak bir yükümlülük altına sokuyorsunuz. Bu, herhalde, hukuka, hakka, hakkaniye
te ve vicdana uygun bir durum değildir. 

Benim şahsen, Maliye Bakanımıza sonsuz itimadım var ve bu konulan da çok yakinen bilen 
bir Bakanımızdır. Devlet Bakanimızın bu yazılı uyarısı ve görüşü karşısında, Maliye Bakanlığımı
zın da, bu konudaki düzenlemeyle ilgili yaptığımız teklife uygun bakmasını ve yaptığımız önerinin 
dikkate alınmasını istirham ederek, saygılar sunuyor; teşekkürlerimi arz ediyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) . ' . v 

BAŞKAN - Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Oğuz; buyurun. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 813 sı
ra sayılı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanurt Tasarısının 11 inci 
maddesi üzerinde Grubum adına maruzatta bulunmak üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Yüce 
Heyetinizi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının, komisyonun kabul ettiği metin kısmında "Tasarının 8 inci 
maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir" denilmektedir. 

Orada ise "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişik
likler 

Madde.- 8 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nunun 35 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 35 inci madde eklenmiştir" 
şeklinde ifade ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu gibi ilaveler, yeni 35 inci maddeler, mükerrer 35 inci maddeler, ka
nun yapma tekniği bakımından fevkalade karışıklığa sebebiyet veren bir yazım tarzıdır. Kanunla
rın yapılmasında, özellikle geçici maddelere fazla yer vermemek, mükerrer maddeler kullanmamak 
usul haline getirilmeli. 

Bunun hangi zaruretten doğduğunu anlamak mümkün değil. Mevcut 35 inci maddede bir de
ğişiklik yapılarak ikmal yapmak mümkünken, yeni bir mükerrer 35 inci madde getirmenin anlaşıl
ması mümkün değil değerli arkadaşlarım; ama, getirilmiş. 

Mükerrer 35 inci maddede, kanunî temsilcilerin sorumluluğu ifade edilmektedir. Maddeyi 
Başkanlık Divanındaki arkadaşımız okudu. Maddede "Tüzelkişilerle küçüklerin..." deniliyor. Bun
ların tertibinde de fevkalade bir yanlışlık var. Tüzelkişilerle küçükleri bir araya koymanın, kısıtlı
larla vakıfları bir araya koymanın; hemen onun yanında, cemaatleri zikretmeyi anlamak da müm
kün değil. Yani kanun tekniği bakımından, fevkalade bir yanlışlıklar içerisinde madde tertibi var. 

"Tüzelkişilerin" deniliyor. Tüzelkişi, temsil kabiliyeti olan, özellikle, hükmî şahsiyetlerden ay
rı olan kişiliği ifade ediyor. Demek ki, mal varlığı olan tüzelkişiler ve malî sorumluluğu olan tüzel-
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kişiler ifade ediliyor. Onun hemen arkasından, "küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatlar gi
bi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından, tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen ve
ya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanunî temsilcilerin Veya tüzelkişiliği olmayan 
teşekkülü idare edenlerin şahsî, mal varlıklarından, bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir" ifade
si yer almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, avukatların da, vekâlet vazifesinden doğan mesuliyetleri 
var; ama, buradaki temsilden doğan mesuliyetler ise, vekâlet mesuliyetine dahi benzemeyen bir 
mesuliyet. Buna rağmen, bunlara, bu alacağın, mal varlıklarından tahsil edilmesi gibi, ağır bir hü
küm getirildiği açıkça görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, gerekçede ise, özellikle, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 10 uncu maddesiyle, tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tü
zelkişiliği olmayan teşekküllerin, mükellef ve vergi sorumlusu olmaları halinde, bunlara düşen 
ödevlerin kanunî temsilcileri, tüzelkişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların 
temsilcileri ile..." diyerek başlayan ve devam eden hükümde, hem temsilciler hem bunları idare 
edenlerin şahsî mesuliyetleri ele alınıyor. Bu şahsî mesuliyetler, en azından, hiç olmazsa, bir so
rumlulukları olmaları, ihmal, tedbirsizlik, teseyyüb gibi bir kusurları olmaları şeklinde yüklenilme-
si gerekirken, her halükârda, bunların mesuliyeti nazara alınıyor ki, bu, bir kolay tahsil usulünü or
taya getiren ve hiç ilgisi olmayan, belki de bir hayır işini icra eden kimselere ağır mesuliyetler ge
tirmek gibi bir netice doğurmaktadır. 

Yine gerekçede "...teşekkülleri idare edenler ve bunların temsilcileri ile yabancı şahıs ve ku
rumların Türkiye'deki temsilcileri..." deniliyor. Yabancı şahıs ve kurumların Türkiye'deki temsilci
leri, bir menfaat mukabilinde bunları yapan insanlardır; ama, bir vakfın idarecisi veya bir küçüğün 
temsilcisi ve bir kısıtlının temsilcisi, çoğu zaman kendisine bir ücret ödenmeyen ve bunları Hak rı
zası için yapan insanlardır. Bunlara bu kadar ağır mesuliyetler getirilmesini hakkaniyetle bağdaş
tırmak mümkün değil değerli arkadaşlarım. 

"... mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan 
vergi ve buna bağlı alacakların, kanunî ödevlerini yerine getirmeyenlerin varlıklarından alacağı 
hükme bağlanmıştır" denilmektedir. Gerekçede, bir kusur, hiç olmazsa, bir ihmali, bir kusuru ol
ması şartı aranır; ama, maddede bu hüküm de yok, doğrudan doğruya "... kanunî ödevlerini yerine 
getirmeyenler..." denilmekte. Kanunî ödevlerini yerine getirdiği halde ödeme imkânı olmayanlar ne 
olacak; onlardan da, bu alacak tahsil edilecek demektir. Burada, gerekçe ile madde arasında bir çe
lişki olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Gerekçede, ayrıca "Bu hükümden hareketle, tüzelkişiliğin varlığından tamamen veya kısmen 
alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların, tüzelkişiliğin kanunî temsilcilerinden 6183 sayılı Ka
nunun cebrî takibata ilişkin hükümlerine göre takip ve tahsili cihetine gidilmektedir. 

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen fiyat farkı, kur farkı, haksız 
yere alınan ihracatta vergi iadesi, kaynak kullanımını destekleme primi gibi bazı amme alacakları
nın tüzelkişiliğin malvarlığından tahsil imkânı bulunmadığında da kanunî temsilciler hakkında ta
kibata geçilmiş; ancak, Danıştayca verilen muhtelif kararlarla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
kapsamına girmeyen alacakların takibinde mezkûr maddenin tatbik imkânı bulunmadığı yönünde 
görüş birliğine varılmıştır" denilmektedir ve o sebeple, bu zaruret doğmuştur ve bu madde* böyle
ce tedvin edilmiştir demek istiyorlar. 

Gerekçe "Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen bu tür alacakların takibinde genel hüküm
lere başvurulması uzun zaman alacağı gibi, bu hükümlerin uygulanması, idareye pratik bir fayda 
da sağlamayacaktır. 
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Bu itibarla, amme borçlusunun mal varlığından alınamayan bu tür alacakların kanunî temsilci

lerinin, teşekkülü idare edenlerin veya yabancı şahıs veya kurum mümessillerinin malvarlığından 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili temin etmek ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren 
vergi ve buna bağlı alacaklarda sorumlu olan bu şahısların diğer amme alacaklarının ödenmesin
den de sorumlu olmalarını sağlamak amacıyla 6183 sayılı Kanuna mükerrer 35 inci madde eklen
miştir." şeklinde devam ediyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Toparlar mısınız efendim... ' 
ALİ OĞUZ (Devamla) -Arkadaşlar, yukarıda da ifade ettiğim gibi, mükerrer 35 inci madde

nin eklenmesinin usul ve tertip bakımından fevkalade hata olduğunu ifade ediyorum. Yabancı şa
hısların Türkiye'deki temsilcilerinin takibinde isabet olabilir; ama, tasfiyeye girmiş ve tasfiye edil
miş olanlara dahi -neredeyse geriye dönerek- makable şamil bir tatbikat getirilerek, bunlara öde
me tahmil edildiği hususundaki bir aksaklığı ifade etmek istiyorum. 

Temsilciler, teşekkülü idare edenler ve mümessiller, bu madde gereğince, ödedikleri tutarlar 
için, asıl amme borçlusuna rücu edeceklerine ait bir hüküm getirilmiş olmasına rağmen, gene de, 
temsilcilerin ve bu idarecilerin fevkalade sıkıntıya gireceklerini yukarıda ifade ettim. Bu sebeple, 
özellike küçüklere, kısıtlılara, mümessil, temsilci bulmada zorluklar ve güçlükler hasıl olacaktır. 
Vakıfların temsilcilerine, cemaatlere ve özellikle cemaat hizmetlerini Hak rızası için yapan insan
lara ağır yükler getirilmiştir. Bunlann hizmetlerinde çalışan ve bunlara hizmet eden insanları bul
mada güçlük çekilecektir. Bunlann düzeltilmesi iktiza ederdi. Tasarının bu maddesi de fevkalade 
kanşık olarak ele alınmıştır. 

Bunları ifade ederek yüce huzurunuzdan saygılarımla ayrılıyonım cfendim.(RP sıralarından 
alkışlar) " 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu maddenin ikmaline kadar süre uzatımını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Maruflu, buyurun efendim. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
813 sıra sayılı tasarının, kanunî temsilcilerin sorumluluğuyla ilgili mükerrer 35 inci maddesine iliş
kin 11 inci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; saygılar sunuyorum. . 

Değerli milletvekilleri, bu maddeyi okuduğum zaman, aslında, Önce söz almak niyetinde de
ğildim. Bu madde, gerçekten, iyi düzenlenmiş bir madde. Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, 
vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kıs
men tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanunî temsilcilerin 
ve tüzelkişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsî mal varlıklarından tahsil edilmesini öngö
rüyor. Bunu, böyle, kanun metnine koyduktan sonra, tabiî, verginin bu şekilde alınması, konuya 
açıklık getiriyor, buna diyecek bir şey yok. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, elimde bir mektup var. Bu mektup -daha birçok mektup var- Al
manya'dan gelmiş bir mektup ve Akan Tokcan isminde bir mühendis yollamış. Bu mektubu yazan, 
Almanya'da ikamet eden bir grup Türk işçisinin veya orada çalışanların temsilcisi olarak yazıyor. 
Bu mektupda şu ifadeler var: "Biz, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında kurulu batan bankaların mu-
dileriyiz. Bizi kahreden bazı insanlar -ki kanunî temsilciler- neden serbest dolaşıyorlar, neden bun
ların mallarına, mülklerine el konulmuyor? 
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Şunu herkes bilmelidir ki, bizler, gurbette bir grup bankazede olarak, demokrat, Müslüman, 

Atatürk milliyetçisi Türk vatandaşlarıyız. Türkiye Cumhuriyetinin 70 sente muhtaç olduğu dönem
de, bu paralan, Türkiye Cumhuriyeti bankalarına güvendik ve yatırdık. 

Şimdi, başımıza gelenler bunlardır." Burada, tabiî, çok ağır ifadeler var; bu kürsünün kutsiye
tine inandığım için, bu ifadeleri burada okumak istemiyorum. Yalnız, şunu ifade ediyor: "Bugün 
ekonomiyi yönetenlerin, başlarını iki elinin arasına alıp -sağduyu sahibi kişilerin- düşünmesinde 
fayda vardır. Bu üç bankaya kredi açan 60'a yakın yabancı bankanın 300 milyon Amerikan Dola
rı ödenmektedir; ama, Türk vatandaşlarının, mağdurların paraları ödenmemektedir." 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bunun gibi, bende, birçok yazı var. Bu maddeyle ilişkisini şu anlam
da kuruyorum. Yeni bir madde getirerek, vergisini ödemeyen veya amme alacakları tahsil edileme
yen kişilerin, bu alacaklarının tahsiline imkân veren bir madde var; şahsî mal varlıklarına el konul
masına kadar gidiyor. Şimdi, acaba, neden, bu bankaları batıranların şahsî mallarına el konup da, 
bu kadar mudinin, bü kadar mağdur olan insanın yaralarına bir çare bulunamıyor?.. Bu iki madde 
arasında bir ilişki olacağını düşünüyorum. Bunun da bu şekilde yapılması gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SELÇUK MARUFLU (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Lütfen... 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Yoksa, bu maddenin, vergi tahsilatında kolaylaştırıcı bir 
madde olduğunu ifade ediyorum. 

Daha fazla vaktinizi almamak için, saygılarımla birlikte, sözlerime son veriyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 813 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesine son fıkra olarak, aşağı

da yer verilen fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Emin Kul Halit Dumankaya 

. İstanbul ' İstanbul 
Salih Ergün Bedrettin Doğancan Akyürek 

İstanbul İstanbul 
Selçuk Maruflu 

İstanbul 
"Ancak, vergi veya sigorta primi borcu olan belediyelere ve kamu kuruluşlarına muhatap işçi 

sendikalarının vergi ve sigorta primi borçları; bu işverenlerce işçilerden kesildiği halde, ilgili işçi 
sendikalarına ödenmediği tevsik ve tespit edilen üyelik aidatı borçları tutarı miktarında alacaklı 
sendikanın yazılı talebi üzerine, anılan işveren kuruluşlara İller Bankası, Maliye Bakanlığı veya 
Hazine tarafından yapılacak her türlü ödemelerden doğrudan mahsup edilerek tahsil edilir." 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Önergeye ben de katılıyorum. 

BAŞKAN - Önergeye katılma usulümüz yok efendim. 
Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Ben katılmıyorum 

efendim. 

BAŞKAN - Efendim, Komisyon mu katılmıyor, siz zatı âliniz mi? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, 
. Komisyonu temsilen katılmıyorum. 

BAŞKAN - Komisyon adına katılmıyorsunuz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Evet. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, Sayın Emin Kul'un konuş

masında ifade ettikleri üzere, Maliye Bakanlığı olarak, biz, bu konuda bir çalışmayı başlatmış bu
lunuyoruz. Arkadaşlarım, imkânlar ölçüsünde bunu değerlendiriyor. Mevzuat çerçevesinde bir im
kân bulduğumuz takdirde, biz, bunu, idarî bir kararla uygulamaya koymayı düşünüyoruz. O sebep
le de önergeye katılmıyorum. 

BAŞKAN - Önergeye katılmamanın gerekçesi, bu ifade buyurduklarınız. 
Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın bu beyanını taahhüt kabul ediyorum, o 
nedenle önergedeki imzamı geri çekiyorum. 

BAŞKAN - Yani "el-va'dü keddeyn" diyorsunuz, önergeyi geri alıyorsunuz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Ne demek o Sa- . 

yın Başkan? 
BAŞKAN - "Söz, borç gibidir" demek. 

Önerge sahibi önergedeki imzasını geri almıştır; böylece, önerge işlemden kaldırılmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) - Saysana kabul edenleri, kabul eden kaç kişi var?.. 

BAŞKAN - Madde kabul edildi efendim. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, tekrar oylayın. 

BAŞKAN - Kabul edildi Sayın Coşkun. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) - Nasıl kabul edildi; oradan 2 kişi el kaldırdı?!. 
BAŞKAN - Efendim, iktidarın kabulü veya muhalefetin reddi söz konusu değil; Genel Kuru

lun kabulü veya reddi söz konusu. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığımız, grup başkanvekillerinin de arzuları istikametinde hareket 
ederek, gece çalışmasını 20.30'da başlatacaktır. Saat 20.30'da yeniden toplanmak üzere, birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.06 

__ © , 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN(Konya), Abbas İNGEAVAN(Bolu) 

. •_——.0 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açı
yorum. 

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

12. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, müzakereye konu tasarının 12 nci maddesini okutuyorum: 
MADDE 12. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"41 inci maddeye göre yapılan ödemelerde çekin tahsil dairesine veya bankaya verildiği, pa

ranın bankaya ve postaneye yatırıldığı, münakale emri üzerine paranın tahsil dairesi hesabına geç
tiği gün ödeme yapılmış sayılır." 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu 12 nci maddenin "41 inci maddeye göre yapılan ödeme
lerde çekin tahsil dairesine veya bankaya verildiği, paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı..." 
şeklinde düzeltilmesi gerekiyor. Zabıtlara böyle geçmesi için tekrar ediyorum. 

12 nci maddeyle ilgili gruplar adına söz talebi var mı? 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun. 
RP GRUBU ADINA ALÎ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; 813 

sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci maddesi üzerinde Grubumuz adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyorum. 

12 nci madde, tasarının 9 uncu maddesini ihtiva ediyor. Bu madde, biraz önce de okunduğu 
gibi "21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 44 ün
cü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" şeklinde ifadesini bulduktan sonra, 
41 inci maddeye göre yapılan ödemelerin mahiyetini ve ödeme yapılmış sayılması usulünü hükme 
bağlamış bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, madde "...çekin tahsil dairesine veya bankaya verildiği, paranın banka
ya veya postaneye yatırıldığı -Başkanım düzeltti- münakale emri üzerine paranın tahsil dairesi he
sabına geçtiği gün ödeme yapılmış sayılır" hükmünü ihtiva etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu maddenin-özellikle gerekçesinde: 

"Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde 'çizgili çek kullanılmak suretiyle 
ödeme' özel ödeme sekilileri arasında sayılmış ve Maliye Bakanlığının uygun görmesi halinde, 
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ödeme sistemi olarak kullanılacağı hükme bağlanmıştır" deniliyor. Tabiî, çeklerle ödemede zaman 
kazanmak babmmdan, mükellefe, çekin çizilerek vergi dairesi adına teslim edilmesi suretiyle bir 
kolaylık getirilmişti; ancak, buradaki yenilik, özellikle çekin teslimi tarihinden itibaren ödeme ya
pılmış sayıldığı şeklindedir. Aslında, çekin ödenmemesi veya bilahara karşılığının çıkmaması ha
linde çıkacak ihtilaflarda, çekin tevdi edilmiş olduğu tarihten itibaren ödeme yapılmış sayıldığı 
için, burada bir ihtilaf veya bir sakınca meydana gelecek demektir. 

"Maliye Bakanlığınca muhtelif tarihlerde yayımlanan genel tebliğlerle, yurdun her yerinde 
vergi borçlarının çizgili çekle ödenebileceği, çeklerde bloke şartı aranmayacağı yönünde düzenle
meler yapılmıştır. Bu düzenlemeleri müteakip bazı mükelleflerce sistem kötüye kullanılarak hazır
lanan çekler vergi dairelerinin bulunduğu yerden çok uzak mesafelerden postaya verilmek suretiy
le postada geçen süre kadar ödemeler geciktirilmiştir." Mükellefler de, özellikle bize müracaatla
rında, çekin postaya verildiği tarihten itibaren ödemenin yapılmış sayılması hususunda arzularını 
izhar etmişlerdi. Postadaki bu gecikme veya kazanılan müddeti de, bir bakıma, vade veya kazanç 
telakki ediyorlardı. 

"Anılan kanunun 44 üncü maddesinde yer alan 'çekler postaya verildiği gün ödeme yapılmış 
sayılır' hükmü gereğince, bu şekilde gönderilen çeklerin postaya verildiği gün ödeme yapılmış ka
bul edilmekte ve çeklerin ibrazı anında karşılığı ödendiği takdirde kamu alacağının vade tarihi iti
bariyle karşılığının bulunup bulunmadığı yönünde bir araştırma yapılamamaktadır." Biraz önce de 
ifade ettiğim gibi, çek postaya veriliyor ve verildiği tarihte de ödeme yapılmış sayılması halinde bir 
mahzur ortaya çıkıyor; çekin karşılığının çıkmaması halinde de, bu sakınca, kendiliğinden, daha 
bariz bir şekilde ortaya çıkmış bulunuyor. Tabiî ki, karşılığının olmaması halinde, yeniden bir çek 
ibrazı ya da nakit ödeme şeklinde de, mükellef, bir müddet kazanmış oluyordu. Bu gecikmeler ne
deniyle de, mükelleften, zam, ceza ve faiz adı altında herhangi bir meblağ talep edilmemekte idi; 
böylece de, mükellefler, birkaç günlük bir mehil kazanmayı da, bir fırsat veya menfaat sayıyorlar
dı. 

"Sistemin kötüye kullanılarak amme alacağının Hazineye intikalini geciktirmek maksadıyla 
yapılan bu ödeme yönteminden, Hazine kaybının önlenebilmesi amacıyla çeklerin posta yoluyla 
tahsil dairelerine gönderilmesi halinde ödeme tarihi olarak postaya verilme tarihi yerine tahsil da
iresi kayıtlarına intikal tarihi esas alınmaktadır." Ki, bu madde, bu hükmü getirmektedir. Bu da, 
böylece, bir mahzuru veya bir suiistimali ortadan kaldırmış bulunuyor. 

"Bu maddede yapılan diğer bir değişiklik ise, münakale suretiyle yapılan ödemelerde ödeme 
tarihinin paranın tahsil dairesi hesabına geçtiği gün olarak kabul edileceği yönündedir." Ki, bunu 
da isabetli telakki ediyoruz. 

"6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine göre 
Maliye Bakanlığı uygun gördüğü takdirde ödemenin, mükellef hesabından aynı bankadaki ilgili 
vergi dairesi veya Merkez Bankası hesabına münakale suretiyle yapılmasını sağlamaya yetkili kı
lınmıştır" şeklindeki hükmün de, o şekilde suiistimalleri önleyen, gecikmeyi bertaraf eden bir hü
küm olması sebebiyle de isabetli olduğunu ifade ediyorum. 

"Bu ödeme sisteminin uygulanmaya geçirilebilmesi için bu şekilde ödenen kamu alacakları
nın ödeme tarihinin herhangi bir ihtilafa neden olmadan tespit edilmesi zorunluluğu vardır." Ki, bu 
da, ihtilafı bertaraf eden bir hüküm olarak ortaya çıkmıştır. 

"Münakele emrinin bankaya ya da postaya verildiği gün ödeme yapıldığının kabul edilmesi 
halinde ise paranın vergi dairesi hesabına aktarılma süresi uzamakta, borçlunun hesabı ödemeye 
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müsait olmasa dahi aktarma işlemi uzatılmak suretiyle ödeme geciktirilerek borçluya imkân yara
tılmaktadır." Ki, bu da, bir nevi, suiistimali bertaraf eden bir hüküm olarak alman bir tedbirdir; bu
nu da isabetli olarak ifade ediyorum. 

"Nitekim, bu husus dikkate alınarak Maliye Bakanlığı bu ödeme" sistemini uygulamaya başlat
mıştır. 

Yapılan düzenleme sisteme işlerlik kazandırma amacına yönelik olup, münakale suretiyle öde
me yapıldığı takdirde ödeme tarihi, paranın tahsil dairesi hesabına geçtiği tarih olarak kabul edil
mektedir." Bunu da, isabetli olarak telakki ediyor ve bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılarımı arz 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum efendim. 
Gruplar adına başka söz talebi var mı? Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Ayhan... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Söz istemiyorsunuz. 
Sayın Kapusuz?.. Genel Kurulda olmadığı, binnida anlaşıldı. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. , 

Maddeyle ilgili önerge de yok. • 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunacağım, karar yetersayısını arayacağım. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 48 inci maddesinin son fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 
"Tescil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halin

de, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez." 
BAŞKAN - Efendim, maddede yazım hatası var; o "tescil" değil "tecil" olması lazım; o şekil

de telakki oluna. 
Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı? Sayın gruplardan söz talebi yok. 
Kişisel söz talebi var mı? (DYP sıralarından "Yok" sesleri) 
Efendim, müsaade buyurun da Başkanlık tespit etsin onu. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Bizim bu yana bakmadınız da, biz size yardımcı olduk şimdi. 
BAŞKAN - Efendim, kişisel söz talepleri, devamlı surette bu taraftan, muhalefetten geliyor; 

onun için oraya bakıyorum ben; ama, arzu buyurursanız, bundan sonraki her maddede, hem Gru
bunuz adına hem kişisel söz talep etme hakkınız vardır; iki kişiyi de Grubunuza ayırabilirim. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Yok, yok... 
BAŞKAN-Peki. V 
Gruplar adına söz talebi yok. 
Kişisel söz talebi yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
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Şimdi, 14 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 14. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Haciz muameleleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin, mahallî en 
büyük memuru veya tevkil edeceği memur tarafından tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak 
yapılır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Oğuz; buyurun. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 813 sıra 
sayılı kanun tasarısının 14 üncü maddesini müzakere ediyoruz; bu konuda Grubumun görüşünü arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım. , 

Hükümetin teklif ettiği metindeki 11 inci madde, biraz önce de okunduğu gibi "21.7.1953 ta
rihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 64 üncü maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" dedikten sonra "Haciz muameleleri, tahsil dairelerince 
düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin, mahallî en büyük memuru..." 

Değerli arkadaşlarım, haciz muameleleri -tekemmülü ve yetkili kılınma muamelesinde- ilgili 
tahsil dairelelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin -yani, vilayetler veya kaymakamlıklar 
veyahut da maliye daireleri- mahallin en büyük mülkî memuru (vali veya kaymakam) veya tevkil 
edeceği memur tarafından tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak yapılır. Bu, daha evvel, va
lilikler ve kaymakamlıklar tarafından birinin tevkil edilmesiyle yapılıyordu; ancak, Danıştayda alı
nan bir kararla, biliyorsunuz -değerli Başkanım Genç de işaret ediyor- bu, yetki tecavüzü sayıldığı 
için, yeniden bu maddenin düzenlenmesi zarureti doğmuştur. Bunun, Valiler ve kaymakamların 
tevkil edeceği veya yetki vereceği bir memur tarafından tasdik edilen haciz varakasına dayanılarak 
yapılması öngörülmüştür ki, böylece de, Danıştayın kararındaki yetki devri mahzuru da ortadan 
kalkmış bulunuyor. Arz ederim. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. • • " " . • 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde okunduğu şekliy

le kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 1Ö6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan faz
la bulunduğu anlaşılan 500 000 liraya kadar (500 000 lira dahil) amme alacakları, amme idarele
rinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olu
nabilir. Bakanlar Kurulu, bu miktarı on katına kadar artırmaya yetkilidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 

Gruplar adına başka söz talebi var mı? Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 
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RP GRUBU ADINA ABDÜLLATlF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

813 sıra sayılı kanun tasansının 15 inci maddesiyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmaktadır. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi, terkin edi
lecek amme alacaklarına ilişkindir, idare, zaman zaman, bazı alacaklarından vazgeçmektedir ve he-
saplarında alacaklı göründüğü bu miktarları da silmektedir. Burada da, 106 ncı maddeyle, yine, ida
renin tahsil etmesi gereken, ancak tahsilinde fayda görmediği bazı alacakların terkiniyle ilgili, (si-
linmesiyle ilgili) bir düzenleme söz konusudur. Ancak, bu 106 ncı maddede yapılan değişiklik, esas 
itibariyle, prensip itibariyle, şu anda yürürlükte bulunan kanunun 106 ncı maddesinde aynen var
dır, mevcuttur. Burada yapılan değişiklikle, terkin edilecek amme alacağının miktarı değiştirilmek
tedir. Daha önceki yasa metninde, 50 bin liralık bir sınırla amme alacağının terkin edilebileceği ifa
de edilirken, bu 50 bin liralık sınır, bu değişiklikle, 10 kat artırılmış ve 500 bin liraya çıkarılmıştır 
ve Bakanlar Kuruluna da, bu miktarı 10 katına kadar artırma yetkisi verilmiştir. 

Böyle bir düzenleme; aslında, gelişen şartlar karşısında zaruret hasıl olduğu için düşünülmüş
tür. Daha doğrusu, son yıllarda yaşanan enflasyonun, 50 bin Türk Lirasını -rakamını- aşındırmış 
olması sebebiyle, bunu 10 kat artırma zarureti ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Hükümet, izlemiş ol
duğu yanlış iktisat politikalarıyla, sürekli, enflasyonu, pahalılığı artırırken, kanun maddelerinde yer 
alan rakamları da aşındırıyor ve aşındırmış olduğu bu rakamları reel miktarlara çekebilmek için, 
sürekli, böyle kanun teklif ve tasarılarıyla ve madde değişiklikleriyle telafi etmeye çalıyor. 

Bu değişiklik metnine dikkat edecek olursak, yapılacak takip sonunda, tahsili imkânsız hale 
gelmesi kaydıyla, 500 bin liraya kadar olan amme alacakları silinmektedir veya tahsili için yapıla
cak giderlerin alacaktan fazla olması halinde, 500 bin liraya kadar olan amme alacağı (kamu ala
cağı), silinmektedir; yani, vergi dairesi, bir vergi borcundan dolayı veya başka bir kamu alacağın
dan dolayı bir tahsilat işlemine girişmesi halinde, zaman zaman, bu tahsil edeceği miktardan daha 
fazla masraf yapmak zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla, daha fazla masraf yaparak, daha az bir tah
silata ulaşmanın mantıklı olduğu düşünülemez; amme menfaatları açısından da bunun savunulacak 
tarafı yoktur. Eğer, 50 bin liralık bir tahsilatı yapmak için haciz uygulamak zorunda kalıyorsanız, 
hacizle ilgili işlemler yapmak zorunda kalıyorsanız, hatta, tebligat yapabilmek için katlandığınız 
posta masrafları bile bu tahsilat miktarını aşıyorsa, böylesine bir tahsilatı yapmaya kalkmaktansa, 
bunu idarenin tek taraflı olarak hesaplarından silmesi, terkin etmesi, elbette ki, kamu menfaati açı
sından da gerekli bir durumdur. Ancak, belirttiğim gibi, burada önemli olan, daha önceki kanun 
metninde, yani, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinde yer 
alan 50 bin lirayı, bu mevcut İktidarın, Meclise sunduğu bu tasarıyla, 500 bin liraya çıkarma zaru
retini hissetmiş olmasıdır; bu da, doğrudan doğruya, izlemiş olduğu ekonomik politikaların yanlış
lığından kaynaklanmaktadır; enflasyonu, pahalılığı fevkalade artırmış olmasından kaynaklanmak
tadır. Eğer, bir yıl içerisinde enflasyon oranı yüzde 150'yi aşıyorsa, böylesine bir sonucu ortaya çı
karan Hükümetin başarılı olduğu söylenemez; çünkü, bu oran, cumhuriyet tarihinin en yüksek enf
lasyon oranıdır. 

İktidar, kendisi, yanlış politikalarıyla, enflasyonu önce yüzde 150'ye çıkarıp, arkasından enf
lasyon oranı -5 Nisan şokunun arkasından işler normale döndükten sonra- yüzde 95 düzeyinde sey
retmeye başlayınca da, enflasyon oranını düşürdüğünden, başarılı olduğundan söz etmektedir. Hal
buki, devralmış olduğu enflasyon oranı yüzde 60'lar civarında olduğuna göre, eflasyon oranını, şu 
an, yüzde 95'te tuttuğunu söyleyerek, İktidarın, başarılı olduğunu ifade edebilmesi mümkün değil
dir. Yüzde 150'ye çıkaran da kendisidir; arkasından, üç basamaklı rakamları zorlayan yüzde 95 dü
zeyinde bir seyri, yüksek bir düzeyi oluşturan da bu mevcut İktidardır. Bir yıl yüzde 150, daha son-

- 3 4 4 -



T.B.M.M. B : 111 17 .5 .1995 0 : 6 
raki yıl yüzde 100'e yakın bir enflasyon oranıyla giderse, elbette ki, bu İktidar, beş senede, böyle
sine 10 katlık bir miktar ayarlamasını yapmak zorunda hissedecektir kendisini; nitekim, hissetmiş
tir ve bu 106 ncı maddeyi de değiştirme zorunluluğu buradan neşet etmiştir, meydana gelmiştir; an
cak, sık sık, bu miktarları artırmak için kanun tasarılarında maddeler oluşturmak da, Genel Kurul
da bu konuların tartışılması da kendi hesapları açısından uygun düşmemiş olacak ki, Meclise konu 
gelmeden bu miktar ayarlaması belli bir düzeye kadar yapılsın diye hesap edilmiş ve Bakanlar Ku
ruluna bu 500 bin liralık limiti de 10 katına kadar artırma yetkisi talep edilmiştir. 

Özü itibariyle, tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunması halinde bir terkin im
kânının idareye verilmesi açısından bu madde uygundur; kamu yararına, kamu çıkarına da uygun
dur, mükelleflerin de lehinedir; çünkü, böylesine, değmeyecek alacaklardan dolayı sürekli mükel
leflerin peşine takılmak, birtakım icraî yollara başvurmak, elbette ki, mükellef açısından da uygun 
değildir; yani, hem idarenin hem de mükellefin lehine bir öze sahiptir; fakat, bu terkin edilecek 
miktarın 10 katına kadar artırılması, ardından, yine 10 katlık.miktarın da bir 10 katına kadar yeni
den artırılabilmesine Bakanlar Kurulu yetkili kılmıyorsa, burada gerçekten iktisat politikalarının 
dikkatlice gözden geçirilmesi ve topyekûn bu İktidara ait iktisat politikalarının eleştirilmesi lazım
dır, yanlışlığı vurgulanmalıdır ki, asıl belirtmek istediğim nokta da budur. Bu vesileyle, hepinize 
saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi?.; Yok. 
Kişisel söz talebi var mı?.. Yok. 
Önerge yok. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Arayacağım efendim. 

Maddeyi, okunduğu ve müzakere edildiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 

Karar yetersayısı yoktur; 21.15'te toplanmak üzere, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.01 

. . . — _ _ - Q — ; .. • 
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YEDİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 21.15 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCE A YAN (Bolu) 

—••' © —————— 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açı
yorum. 

V I . - K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

12. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayilı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müzakereye konu tasarının 15 inci maddesinin oylamasını 
yapacağız. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Bir önceki oturumda karar yetersayısı bulunamamıştı. 
Karar yetersayısını arayacağım. 

Şimdi, 15 inci maddeyi okunduğu şekliyle yeniden oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 15 inci madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 16. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi
nin 8 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"8. Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce, 
işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük ye
mek bedelinin 100 000 lirayı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan 
mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına 
yemek bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak ver
gilendirilir.);" 

BAŞKAN- 16 ncı madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Oğuz; Anavatan Parti
si Grubu adına, Sayın Keçeciler ve şahısları adına, Sayın Ayhan ve Sayın Kapusuz söz talebinde 
bulunmuşlardır. 

Refah Partisi Grubu adına, buyurun Sayın Oğuz. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; özel

likle 16 ncı madde hakkında Grubumuzun görüşünü arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Tasarıda 9 uncu madde olarak yer alan ve Komisyonca 12 nci madde olarak aynen kabul edi
len bu maddede "Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlar (İş-
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verenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir 
günlük yemek bedelinin 100 000 lirayı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmeti
ni sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hiz-

. met erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatlar üc
ret olarak vergilendirilir.);"hükmü getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu, aslında, fevkalade doğru olan bir düzeltmedir. Eskiden, işyerinde ve
ya müştemilatında verilen yemek hesaba katılmıyordu; ama, şimdi, yapılan bir düzeltmeyle "Gelir 
Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinin mevcut hükmüne göre, işverenlerce 
hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında bedava yemek verilmek suretiyle sağlanan menfa
atlar, vergiden istisna edilmektedir. Ancak, yemek servisi olmayan işverenlerin yanında çalışan üc
retlilere nakden ve aynî olarak yapılan ödemeler ile civar lokantalarda işverenlerce yedirilen ye
meklerle sağlanan menfaatlar vergilendirilmektedir. Ayrıca, tahsildar, satış memuru gibi, yemek 
servisinden yararlanamayan personele yapılan yemek bedeli ödemeleri de vergiye tabi tutulmakta
dır. 

Bent hükmünde yapılan değişiklik ile işyerinde veya müştemilatında personeline yemek vere
meyen işverenlerin civar lokantalarda veya yemek servisi veren kuruluşlarda personeline yemek 
vermek suretiyle sağladığı menfaatlar da istisna kapsamına alınmaktadır. Yemek servisi olan ku
rumlarda, yemek servisinden yararlanamayan personel de bu kapsamda değerlendirilecektir. 

Bu istisnanın uygulanabilmesi için, işverenin ilgili yemek verme hizmetini sağlayan kuruluş
larla anlaşma yaparak, hizmet erbabına çalışılan günler için yemek yedirmesi, ödemenin yemek 
verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması ve bir günlük yemek bedelinin 100 bin lirayı aş
maması gerekmektedir. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına nakden 
yemek bedeli ödenmesi veya bu amaçla menfaaat sağlaması halinde, bu ödemeler veya sağlanan 
menfaatlar ücret,olarak vergilendirilir" hükmü getirilmektedir ki, doğrudur; parti olarak bu değişik-. 
lige katılıyoruz ve isabetli ve faydalı buluyoruz. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Keçeciler; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşülmekte olan tasarının 16 ncı maddesiyle ilgili olarak Anavatan Partisinin görüşlerini 
arz ve ifade etmek üzere söz aldım; bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Benden evvel konuşan arkadaşımın da ifade ettiği gibi, bu maddeyle, kuruluşlarda çalışanlara 
verilen yemek bedelleri belli bir miktar olarak vergiden istisna kılınmaktadır ve bunun miktarı ola
rak da 100 bin lira gibi bir rakam konulmuştur. Bana göre, bu rakam çok düşüktür arkadaşlar. Ger
çekten, iyi bir maddedir; çalışanların yemeği işveren tarafından karşılanmalıdır; doğrudur; ama, bu
radaki 100 bin rakamı tasarının bir evvelki maddesiyle de çelişmektedir. Bakın, kabul ettiğimiz bir 
evvelki maddede, Maliye Bakanlığının 500 bin liraya kadar olan alacağını almasak da olur, önem
li değil, bunu terkin de ediverelim; çünkü, 500 bin liranın kıymeti yoktur diyorsunuz; ama, buraya 
gelince... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Farklı madde... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Farklı madde tabiî; anladım, 

Buraya gelince 100 bin lira gibi bir sınırlayıcı hüküm koymuşsunuz. 100 bin liraya yemek ye
nemeyeceğini arkadaşlarımızın bilmesi lazım. Bu maddeyi yazanlar ya dışarıya çıkıp hiç yemek ye
memiş veyahut da... • ' . . . -
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Toplu yemek olunca maliyeti düşük oluyor. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Türk .parasının kıymetinden haberiniz yok, 
Şimdi, kişi başına 100 bin lira çok düşüktür. Hele bu yüksek enflasyon içerisinde, 100 bin li

raya bir öğün yemeği ayarlayabilmek, yerebilmek, bugün için, belki ucu ucuna mümkün olabilse 
bile, üç ay sonra yine mümkün olamayacak hale gelecektir. Binaenaleyh, bu, 100 bin lira olarak, 
fevkalade düşük tutulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, tabiî ki, çalışan insanların azamî verimi verebilmeleri için, dı
şarıya çıkıp yemek yeme açısından zaman kaybetmemeleri için, işyerinde, kendilerine belli ölçüler 
içerisinde yemek verilmektedir ki, bu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memurlarına, ba
zı özel işyerlerinde de işverenlerce işçilere verilmektedir. 

Şimdi, bir işyeri sahibi olarak tutup işçinize, devlet bu kadar bir ölçü koydu, 100 bin liralık ye
mek verilebilir dedi diye, çok cüzi yemekler verilmesi de doğru değil, uygun da değil. Bunu ma
demki hüküm olarak getirdiniz, günün şartlarına uygun halde getirmeniz lazım. Aksi takdirde, yi
ne insanları vergiden kaçırmak için hileli yollar aramaya ve mutlaka bunun hilesini bulmak için ça
ba sarf etmeye zorlamış olursunuz. Buraya bir hüküm koyarken, bunu doğru koyalım. Kanun ya
pıyoruz. Bu kanunu yaparken, tam, gerçek manada, ölçüleri neyse, o ölçüler içerisinde buraya ya
zalım, bundan korkmayalım. Bundan korkmadığımız takdirde, netice itibariyle yine alacağımız 
vergide çok fazla kaybımız olmayacaktır. Aksi takdirde o insan, işyeri sahibi, eğer işçisini 250 bin 
liraya doyuruyorsa, 250 bin lirayı işçiye yedirecek; fakat, onu, başka bir kalemde vergiden düşmek 
için çareler arayacaktır. 

Ölçüleri koyarken, sağlıklı koymak mecburiyetinde olduğumuzu bir defa daha hatırlatıyor ve 
hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum^ 

BAŞKAN -Sayın Keçeciler, teşekkür ediyorum. 

Sayın Ayhan?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim. 7 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşmekte . 

olduğumuz tasarının 16 ncı maddesiyle ilgili şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin-müteferrik istisnalar, özellikle ücret
lerde- 8 numaralı bendi "aşağıda yazılı ücret gelir vergisinden istisna edilmiştir" hükmü içerisinde 
değiştiriliyor. 

Şimdi, bu yapılan değişiklik, faydalı bir değişiklik; ancak, özellikle kanun tekniği açısından ve 
Türkiye'nin realiteleri açısından doğru değil. Burada, 100 bin lira rakamı, baz olarak kanuna kay
dediliyor. Görüyoruz ki, birçok kanun maddesi -hatta cezayı ihtiva eden maddeler- aradan bir müd
det geçtikten sonra anlamını kaybediyor. 

Özellikle, Sayın Bakan ve ilgili komisyon üyesi arkadaşlarımızın bazı maddelerde koydukla
rı, ama bu maddede ihmal ettikleri bir konu var. O da şudur: Siz, bugünkü şartlara göre, kendi he
saplarınızı yapmışsınız; yaptığınız hesaplara göre de 100 bin lira limitini getirmişsiniz. Bu 100 bin 
lira yeter mi, yetmez mi; farklı yorumlara sebep olabilir; ancak, velev ki, sizin yeterli gördüğünüz 
100 bin lira, bugün için yeterli olsa dahi yarın ne olacaktır; 5 Nisan gibi bir kararınızla yok olacak
tır; çünkü, Türkiye'de yüzde 150'lerde seyreden enflasyon ve devalüasyon şartlarını da göz önün
de bulundurduğunuz takdirde, ne yapabileceksiniz; siz< Türkiye'nin bugününü yarınıyla dengede 
tutma imkânına sahip değilsiniz. O zaman, Bakanlar Kurulu olarak bu konuda bir yetki nisaydınız, 
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almış olduğunuz bu yetkiyi de bir kat, iki İcat, üç kat, beş kat, on kat kadar artırabilme imkânını 
kendinizde bulsaydınız... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Var, 26 ncı maddede var. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Burada yok efendim. 

Bakınız, biz, 16 ncı maddeyi görüşüyoruz; siz, 26 ncı maddeyi gündem meselesi yapıyorsu
nuz Sayın Bakanım; doğriı değil; yani, siz bu konuda yetkinizi almalıydınız; dolayısıyla, yarın ih
tilaf olabilecek, tenkit edilebilecek konu, şimdiden halledilmiş gibi olacaktı. 

Ancak, bütün bunlara rağmen, zaten perperişan etmiş olduğunuz dar gelirli, işçi, çiftçi ve su 
kıntı çeken vatandaşlarımızı, siz, burada bir ekmek parasıyla muaheze edilmek gibi bir durumla 
karşı karşıya bırakıyorsunuz. Bu yönüyle de doğru değildir diyor; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Hükümetin bir açıklaması mı var? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bir 

açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Tabiî; buyurun. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Gerek Sayın Keçeciler gerekse Sayın Kapu

suz, tabiî, tasarının 26 ncı maddesini incelemedikleri için bu şekilde bir görüş bildirdiler. 
Burada (26 ncı maddede) yeniden değerlenmeyi getiriyoruz; ayrıca, bu tür artırımları tek bir 

maddede toplanmak suretiyle yaptığımız için, bu tenkit ettikleri husus da ortadan kalkmış olacak. 
Enflasyon oranına göre yeniden değerlenme imkânı da vardır; bu miktar da her sene böylece 

artmış olacaktır. 
Arz ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, belki de, sayın sözcüler tetkik etmedikleri için değil, öyle yorumla

dıkları içindir. 
Teşekkür ediyorum. 
Maddeyle ilgili önerge yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 Sayılı Kanunun 

16 ncı maddesiyle eklenen ek 2 nci maddenin birinci fıkrasının 4 numaralı bendi ile ek 3 üncü mad
de aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklen
miştir. 

"4. Yatırıma başlamadan önce Hazine Müsteşarlığına başvurularak gerekli bilgi ve belgelerin 
tevdi edilmiş ve yukarıda belirtilen şartların mevcudiyeti tasdik edilerek Yatırım Teşvik Belgesi 
verilmiş olmalıdır. Şu kadar ki, Yatırım Teşvik Belgesi aranmaksızın yatırım indirimi uygulanacak 
yatırım türü veya miktarlarını (bu fıkranın 3 numaralı bendinde yer alan miktarları aşmamak ve bu 
miktarların yarısından aşağı olmamak üzere) yöreler veya sektörler itibariyle ayrı ayrı belirlemeye 
ve bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı ile Hazine Müste
şarlığı müştereken yetkilidir. 
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Araştırma, plan ve proje masrafları ile arazi temini için yapılan giderler hariç olmak üzere, ya

tırımla ilgili her türlü harcamalar yatırıma başlandığını gösterir." 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, iki üç madde var burada; ayrı ayrı müzakere et

meyecek miyiz? 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, düzelttik efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Üç ayrı madde var burada Sayın Başkan. 

BAŞKAN - O ayrı efendim, o ayrı bir hüküm; ayrı bir müzakere konusu o... 

17 nci madde üzerinde, Anavatan Partisi.Grubu adına Sayın Maruflu, Refah Partisi Grubu adı
na Sayın Ayhan söz istemişlerdir. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, müteakip maddeler 18, 19,20 olarak mı devam 
edecek; ek 3 ve ek 4 üncü maddelerde değişiklikler var. 

BAŞKAN - Efendim, önce bu 17 nci maddenin müzakeresini tamamlayalım; ayrı ayrı mad
deler bunlar. 

Buyurun Sayın Maruflu. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (istanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşülmekte olan, 813 sıra sayılı, vergi yasalarında değişiklikler yapan yasa tasarısının 17 
nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Bu madde, geçen sene Hükümet tarafından getirilen düzenlemeyle yatırım indirimlerinde ya
pılan ve o zaman dile getirdiğimiz yanlışlıkları düzeltmeye ve yatırımları teşvik etmeye yönelik bir 
maddedir. ' 

Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye, dış politika meseleleriyle meşgul edildiği veya belki 
de kasıtlı olarak dışarıyla olan ilişkilerine dikkat çekildiği için, ekonomiyi, bir noktada, görüşemez 
duruma gelmiştir, ihmal etmiştir. Hükümet tarafından yapılan açıklamalar, iyimser açıklamalardır, 
tabloyu pembe gösteren açıklamalardır. Örneğin, Türk ekonomisinde, geçen sene -1994 yılı itiba
riyle- meydana gelen küçülmenin henüz durdurulmadığını görmekteyiz. 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 1994 yılı sabit sermaye analizleriyle ilgili bil
gi vermek istiyorum. Bu analizler tablosu, bu küçülmenin, yani kamu sektöründeki küçülmenin bo
yutlarını ifade etmekte ve tehlike sinyallerini göstermektedir. Bu analizlerden çıkan en önemli so
nuç, ülke ekonomisini büyütecek yatırımların durduğudur. 1993 fiyatlarıyla yapılan hesaplamalara 
göre, kamu kesiminde, sabit sermaye yatırımları yüzde 28 azalarak, 98 trilyon lira olmuş; sektörler 
itibariyle incelendiğinde -ortalama yüzde 30'la- en büyük düşüş, sağlık, imalat, eğitim, ulaştırma ve 
turizm sektörlerinde gerçekleşmiştir; yani, devletin aslî görevlerinden olan sağlık ve eğitim unutul
maya başlanmıştır; bu sektördeki yatırımlar eksik kalmıştır. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalite
sini göz önüne aldığımızda, bu durumun ne kadar vahamet arz ettiği görülmektedir. 

Özel sektöre gelindiğinde, durum aslında kamu kesimi kadar vahim olmamakla birlikte, yine 
de özel sektörün yatırım hevesinin kırıldığı görülmektedir. Özel sektör, belirsizlikler içerisindedir; 
yatırımlara, olması gereken ehemmiyeti verememektedir. Özel sektör sabit sermaye yatırımlarında, 
sektörler itibariyle, ortalama yüzde 10'luk bir gerileme vardır. Bu gerilemenin ardında, yine, dev
letin ulaştırma yatırımlarında kemer sıkma politikasının özel sektöre yansıması yatmaktadır. Özel 
sektörün, ulaştırma sermaye yatırımları, bir önceki yıla göre, yüzde 42 azalmıştır; özel sektör ima
lat sanayii ise, yüzde 15 gerilemiştir. Aslında, imalat sanayii yatırımlarının yüzde 15 gerilemesi de
ğil, artması lazımdır; çünkü, imalat sanayii yatırımlarının istihdam meselesiyle, işsizlik meselesiy
le çok yakın ilişkisi olduğu bilinmektedir. 
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Burada, hakikaten, menfi bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, teşvikli yatırımlarda da ca

ri fiyatlarla yüzde 8'lik bir azalma olduğu, Devlet Planlama Teşkilatının verileri incelendiğinde gö
rülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu maddeyle, Sayın Hükümetin ve Sayın Başbakanın bir ifade
si paralelinde düzenleme yapılmaktadır. Sayın Başbakan, geçen sene "ihracat zamanıdır; bugün ar
tık, yatırım zamanıdır" demektedir ve bu maddede de, bu yatırımları teşvik edebilmek için, yatırım 
indirimlerinde bazı kolaylıklar getirilmekte ve daha evvel indirilmiş olan yatırım teşvik oranları, 
yöreler ve sektörler itibariyle yeniden belirlenmektedir. Bu, aslında, olumlu ve bilhassa, sektörel 
yatırımları teşvik edecek bir tablo olmasına karşın, yine, burada, yatırımcının aradığı, Hükümete 
güvenirlik ve inanırlıktır. Yatırımlar, eğer, bir Hükümet inandırıcıysa, güvenilir ise artar, aksi hal
de, yatırımcı, parasını rant gelirlerine veya spekülatif amaçlı gelirlere yöneltir. Bu maddenin, bu 
anlamda, belki yatırımlara bir ölçüde katkıda bulunacağını ifade ediyorum, öyle anlamaya çalışı
yorum. 

Tabiî, burada, şunu da ifade etmek lazım: Yatırım Teşvik Dairesi, bilindiği gibi, daha evvel 
Devlet Planlama Teşkilatındaydı, daha sonra Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlandı ve 
şimdi, sanıyorum ki Hazinede kalmıştır. 

Yatırım teşvik belgesi almak isteyen müteşebbislerin önüne engel çıkarılmamalıdır, yatırım 
teşvik belgeleri kolay uygulanabilir olmalıdır; yatırım teşvikleri gerçekleştikten sonra, zaman za
man bu gibi engellemeler yaşanmaktadır. Yatırımı yapan müteşebbisin, mesela, yatırım indirimi
ni almak için Maliye Bakanlığına başvurduğunda veya kendisi için öngörülen krediyi almak üzere 
Devlet Yatırım Bankasına başvurduğunda ya da -ihracata yönelik bir yatırım yapıyorsasa- Exim-
banka başvurduğunda, yatırım teşvik kararlarında öngörülen birtakım motivasyon tedbirlerini ve 
bunun gelirlerini alamadığı bilinmektedir; bunun kolaylaştırılması şarttır. Esasen, bu uygulama ko
laylığı sağlanmadığı takdirde, bu madde, uygulanma şansına da pek fazla sahip değildir; bunun, bir 
yanlışın düzeltilmesi manasında ele alınması gerekir. Hükümet, geçen sene, yatırım teşvikleri için 
aldığı kısıtlama kararlarıyla, çıkardığı yasayla, yatırımların ne kadar gerilediğini ve müteşebbisin 
yatırım yapma şevkinin kırıldığını görmüş veya şartlar ona, bunu zorunlu olarak göstermiş ve bu 
şekilde yeni bir düzenlemeyle yatırımların teşvikini öngörmeye yönelmiştir. 

Bu maddenin memleketimize hayırlı olmasını dilerim. 
Esas itibariyle, sonuç önemlidir. Bu sonuçların, gerek özel sektör ve gerekse kamu sektörü ya

tırımları açısından ne olacağını hep beraber göreceğiz. 
Ben, bu düşüncelerimi Anavatan Partisi Grubu adına ifade ettikten sonra, sözümü fazla uzat

mıyorum ve saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan; buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö

rüşmekte olduğumuz 813 sıra sayılı vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısının 17 nci 
maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, müzakere etmekte olduğumuz 17 nci madde, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun yatırım indirimini düzenleyen ek 2 nci maddesinde değişiklik yapmaktadır; ek 2 nci 
maddesinde yapılan bu değişiklikde 2 nci maddenin dördüncü bendini1 değiştirmektedir. Bu deği
şiklik, yatırım teşvik belgesi aranmaksızın yatırım indirimi uygulanacak yatırımları tarif etmekte
dir; müspet bir gelişmedir; Hükümetin bunu getirmiş olmasını memnuniyetle karşıladığımızı ifade. 
etmek istiyorum. 
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Bu şekilde, teşvik belgeli yatırımların dışında da belli limitler -yatırım limitleri- arasında teş

vik belgesiz yatırıma cevaz verilmektedir. Bu, ticarî ve sınaî yatırımlarda 3 milyar lira ilâ 6 milyar 
lira arasında toplam sabit yatırım tutarı olan yatırımlar için, ziraî yatırımlarda da 500 milyon lira 
ilâ 1 milyar lira arasında toplam sabit yatırım tutarı olan yatırımlar için uygulanmaktadır. Umut 
ederim, memlekette yatırımları kolaylaştırır ve cazip hale getirir. 

.-". Tabiî, burada, yatırım indirimiyle ilgili bazı hususları ifade etmek lazım. Bu, ek 2 nci madde 
yoluyla değişiklik yapılan 2 nci madde, yatırım indiriminin şartlarını düzenleyen bir maddedir. Bu
rada, yatırım indiriminden faydalanmanın şartları, muhtelif bentler halinde ifade edilmiş bulunul
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, mekanizma olarak yatırım indirimi, yatırım yapıldıktan sonra, işletme 
kâra geçtikten sonra, elde edilen kârdan, vergi matrahından, yatırım indirimine tekabül eden bir he
sap şekliyle belli miktarın vergiden istisna edilmesidir. Bu, meri olan maddede yüzde 20 ilâ yüzde 
70 arasında ve biraz sonra görüşeceğimiz ek 3 Üncü maddede yapılacak değişiklikle yüzde 30 ilâ 
yüzde 100 limitlerine çıkarılmaktadır; ki, 1993'ün Aralık ayının son günlerinde çıkarılan bir kanun
la, bu limit yüzde 20 ilâ yüzde 70'e düşürülmüştü; şimdi tekrar düzeltilmektedir; o maddede tekrar 
konuşuruz. 

Burada söylemek istediğim, yatırım indirimi bir vergi istisnasıdır; bunu yapmak, memleket ik
tisadiyatı için fevkalade faydalıdır. Maliye için bir vergi kaybı gibi görünse bile, Maliye için gelir
den kayıptır; yani, yatırım olmadığı zaman, Maliye için, gelir sıfırdır; ama, yatırım yapıldığı za
man, o işletme, müessese kâr etmeye başladığı zaman, siz, nihayet, yatırımın belli bir nispetini ver
gi matrahından düşeceksiniz ve böylece yatırımcıyı -daha doğrusu, sermayesi olan, birikmiş fonla
rı olanları- yatırımlara teşvik etmiş olacaksınız. Bu, müspet bir gelişmedir; gerek müteakip madde
de oranların artırılması gerek yatırım teşvik belgesi aranmaksızın yatırım indirimi uygulama mües
sesesinin getirilmesi müspet bir gelişmedir; ancak, bu gelişme yetmez; bu iyi niyet Türkiye'nin ya
tırım meselesini halletmez; Türkiye", yatırıma aç bir toplumdur. İşsizliğin çaresi yatırımdadır, ihra
catın çaresi yatırımdadır. Netice olarak, millî gelirin artışı, üretimin artışı yatırıma bağlıdır; ama, 
üzülerek ifade ediyorum, son on seneden beri Türkiye'de takip edilen iktisadî politikalar, giderek, 
toplumu yatırımdan uzaklaştırmıştır. Bunlar, benim, indî tefsirim ve değerlendirmem değil. Bakın, 
burada, Devlet Planlama Teşkilatının neşretmiş olduğu sabit sermaye yatırımlarının rakamları var. 
Bu rakamlara baktığımız zaman, 1980'den sonraki iktidarlar zamanında, Türkiye'de, sermayenin, 
tasarrufların yatırıma gidişinde bir kayma olduğunu görüyoruz; bu kayma, özellikle tarım sektörün
de ve imalat sanayii dediğimiz sektörde... İmalat sektöründen yatırımlar kaçıyor ve süratle, millî 
gelire sadece harcama yapıldığı yılda katkı sağlayan inşaat sektörüne ve diğer sektörlere gidiyor. 

Buradaki rakamlara-mesela, inşaat sektörüne-baktığımız zaman, gerek kamu harcamalarında 
gerekse özel sektörde sabit sermaye yatırımlarında konutun payının aynı şekilde arttığını görüyo
ruz.. ' 

Bakınız, 1970-1980 arasındaki rakamlarda, konut sektörünün sabit sermaye yatırımlarındaki 
payı yüzde 25-30 mertebesinde iken, bu, giderek artmış ve 1989'da yüzde 50, devam ettiğimiz za
man, 1994, 1995 programlarında yüzde 53 yüzde 52 mertebesindedir; yani, imalat sanayiinden, ta
rımdan, asıl üretici olan sektörlerden, yatırımların kaçtığını görüyoruz. Tabiî, bu kaçışın belli se
bepleri var. Sayın Başbakan, 1993 yılında, Mecliste, yine böyle gece yarılarına kadar, sabahlara ka
dar, vergi tasarısı üzerinde müzakereler yaparken, basına çarşaf çarşaf tam sayfa ilanlar vererek, 
Başbakanlık adına "Memlekette ekonomik bir terör var, memlekette bir saadet zinciri var; para ya
tırımlara gitmiyor, faize gidiyor ve vergisiz kazanç yoluyla biriken sermaye, bu tatlı kârların peşin
de koşuyor. Biz, bu saadet zincirini kıracağız, halkın parasını halkın parası yapacağız" diye ifade 

- 352 -



T.B.M.M. B : 111 17.5.1995 0:7 
buyurmuşlardı; ancak, o zamandan bu zamana olan gelişmelerin, hiç de öyle olduğunu görmüyo
ruz ve, bu saadet zinciri daha da kuvvetlenerek halen devam ediyor; zira, bu saaadet zincirinin bir 
numaralı müşterisi; maalesef, Hükümettir. Hafta geçmiyor ki, devlet tahvili ve hazine bonosu ol
mak üzere, 50 trilyon, 100 trilyon, 30 trilyon ihalelere çıkıyor ve bunları yüzde 100, yüzde 125 fa
izlerle topluyor. İşte, tasarrufların yüzde 90'ı bu şekilde faiz yatırımlarına gidiyor ve üretici yatı
rımlara gitmiyor. 

Muhterem arkadaşlar, bir memleketin kalkınması, tasarrufların, harcama yerine yatırıma yö
nelmesine bağlıdır; ama, bu enflasyon altında ve maalesef, enflasyona karşı sanayii korumayan, bi
lakis, rant gelirlerini koruyan bir iktisadî politika çerçevesinde, görüyoruz ki, özel sektör de gide
rek gayrimenkule doğru kaymaktadır; zira, enflasyona karşı bugün -maalesef, üzülerek ifâde ede
yim- en iyi korunma yolu gayrimenkule yatınm yapmaktır. Biz, bu zinciri; ancak, enflasyonu dü
şürerek ve Hükümeti de, bankalardaki para piyasasından elini ayağını çekerek, kendi bütçesinin içi
ne sığacağı bir iktisadî politikaya getirip, hapsetmekle mümkündür. 

Bakınız, geçenlerde, eski Cumhurbaşkanlarından Sayın Evren'in televizyondan bir röportajı 
yayınlandı. Eski Cumhurbaşkanı" ben 1944 yılında Erzurum'a teğmen olarak gittiğim zaman, on-
beş gün evsiz kaldım, onun için, Cumhurbaşkanı olunca, bütün gücümle, lojman yatırımları yaptır
dım" buyuruyorlar. 

Yine, bugün, burada, otoyol yatırımlarını konuştuk; yani şunu söylemek istiyorum: Bu Mec
lis, hükümetlerin yatınm programlan üzerinde müessir bir denetim gücüne sahip olmadığı için, üst 
makamlara gelenler, kendi heva ve heveslerine göre, birikmiş olan kaynakları sağa sola yönlendir
mekte ve neticesinde de bunun sıkıntısını bu millet, işsizlik şeklinde, enflasyon şeklinde, haksız ve 
ağır vergiler şeklinde ve adil olmayan birtakım uygulamalarla çekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, yatınm indirimiyle ilgili olarak getirilen bu değişikliğin müspet olduğu
nu ifade ediyorum, başanlı olmasını diliyorum; ama, bunu tamamlayıcı temel iktisadî politikaların 
da hiç geciktirilmeden getirilip, uygulanması için Hükümetin gayret etmesini diliyorum, hepinizi 
hürmetle selamlıyorum. (Alkışlar) . 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Ayhan, kişisel söz talebi hakkınızı kullanacak mısınız? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayır efendim; kullanmayacağım. 

BAŞKAN - Kullanmıyorsunuz. 

Sayın Kapusuz?.. Yok. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, kişisel söz talep ediyorum. 
BAŞKAN - Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Develioğlu; buyurun. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) - Sayıp Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; görüşmekte ol

duğumuz 813 sıra sayılı yasa tasarısının 17 nci maddesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamaya 
başlamadan önce, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. . 

Görüşmekte olduğumuz madde, bize göre, birçok olumlu yönleri ihtiva ediyor. Türkiye'de, 
mevcut, yaşadığımız ortamda bir iktisadî tıkanıklık var; bu tıkanıklığın açılması için birtakım ça
balar gösteriliyor. Bu çabalara Parlamentoda bulunan milletvekilleri olarak, grupları adına ve şah
sı adına katkıda bulunan arkadaşlarımıza ben baştan teşekkür etmek istiyorum; zira, iktisadî çıkma
zın, iktisadî problemlerin kaynağı, bize göre, üretimsizlik; üretimsizliğin nedeni de, yatırımların 
bulunmaması veya yatırımların tıkanma noktasına kadar gelmesidir. Üretim için yatırım, yatırım
lar için de teşvik tedbirlerinin alınması gerektiği hepimizin malumudur. 
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Bu tasanda, özellikle 17 nci maddede, yatırım teşvik belgesi aranmaksızın yatırım indirimi uy

gulanacak yatırım türü veya miktarlarını, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının belirlemesi, 
bize göre olumlu bir gelişmedir; zira geçtiğimiz yıl Hükümet tarafından alınan, özellikle kırsal sa
nayi.kuşağı oluşturulmasıyla ilgili tedbirlerin bugüne kadar uygulanamamasındaki neden, sanıyo
rum, bu gibi yasal düzenlemelerin eksik olmasındandır. 

Ek madde 3'te, bina, makine, tesisat, araç ve benzerlerinin yeni olanlarının maliyet bedeli üze-
, rinden yatırım indirimine esas alınması da, önemli bir gelişmedir; ancak, eski bir bina mevcutsa ve 
kullanılış maksadına uygun ise, bunun da yatırım indirimi kapsamına alınmasını gönül arzu eder
di. . ' . ... 

Geçtiğimiz yıllarda işletmelerin yatırım bazında değil de ihracat bazında desteklenmiş olma
sı, hepimizin bildiği gibi, hayalî ihracat dediğimiz hadiseyi ortaya çıkarmıştır; o nedenle de, yatı
rım bazında teşvik tedbirlerinin artırılması, çok olumlu bir gelişmedir; ancak, özellikle benim arzu 
ettiğim bir konuda, Sayın Hükümete bir cümle söylemek ve dikkatlerini çekmek istiyorum: Özel-, 

. likle büyük şehirlerimizde, çarpık kentleşmenin, birçok çevre sorunlarının ve sosyal problemin çık
masına neden, içgöç hadisesidir. İçgöçü önleyici, kırsal sanayi kuşakları oluşturmaya yönelik ted
birlerin artırılarak geliştirilmesinde yarar olduğu düşüncemi arz etmek istiyorum; maddeyi olumlu 
buluyorum, hayırlı olsun diyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Develioğlu, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, çerçeve 17 nci madde üzerindeki müzakere tamamlanmıştır. 

Bu maddeye bağlı, ek 3 üncü maddeyi okutup, müzakere açıyorum: 

"EK MADDE 3. — Yatırım indirimine, kaynağı ne olursa olsun, ek 2 nci maddede yazılı şart
ları haiz bulunan yatırımlarla ilgili harcamalardan; bina, makine, tesisat, araç (sadece işletmenin 
esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar) ve benzeri amortismana tabi aktif değerlerin yeni olanlarının 
maliyet bedelleri esas teşkil eder. 

Aktif değerlerin yeni olmasından maksat, bunların yurt içinde veya dışında daha önce hiçbir 
şekilde kullanılmamış bulunmasıdır. Yurt dışında kullanılmış olsa dahi Hazine Müsteşarlığınca uy
gun görülen makine ve tesislerin ithali halinde, bu aktif kıymetler yatırım indirimi uygulaması ba
kımından yeni addolunur, 

Personel lojmanları inşası (kalkınmada öncelikli yörelerde yapılanlar hariç) ve tefrişi, arazi ve
ya arsa tedariki, yedek parça temini esas proje dışında münferit tesisat, makine, araç mubayaası için 
yapılan harcamalara yatırım indirimi uygulanmaz. İnşa edilmiş olarak veya inşa halinde satın alı
nan binaların satıh alma bedeli üzerinden yatırım indirimi yapılmaz. 

Petrol Kanununa göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için yapılan ve aktifleştirilen har
camalardan, ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenenler, yatırım 
indirimi uygulaması bakımından yatırım harcaması sayılır. 

Yatırım indiriminin nispeti, yatırım miktarının % 30'udur. Bakanlar Kurulu bu oranı, kalkın
mada öncelikli yöreler ile kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sek
törlerde yapılan yatırımlar için % 100 oranına kadar artırmaya veya kanunî orandan az olmamak 
üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. 

Bakanlar Kurulunca tespit edilen yeni oranlar, Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazetede ya
yımlandığı tarihten itibaren yapılan harcamalara uygulanır." 
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"İlgili yıl kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarı, izleyen ilk üç yılda Vergi Usul 

' Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate 
alınır (Teşvik Belgesiz yatırımlar bu maddedeki yeniden değerleme hükümlerinden faydalana
maz)." 

BAŞKAN - Ek madde üzerinde, gruplar adına söz talebi var mı? 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan. 
Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? Yok. 
Sayın Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Şahsım adına da söz istemiştim; o süreyi de kullanmak istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, size, Grup adına 10 dakika, kişisel talebiniz için de 5 dakika olmak 

üzere, 15 dakikalık süre veriyorum; buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEV AT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö

rüşülmekte olan 813 sıra sayılı, vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısının, çerçeve 17 
nci maddesi içindeki, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ek 3 üncü maddesini tadil eden madde 
üzerinde söz almış bulunmaktayım. 

Ek 3 üncü madde, yatırım indiriminin konusunu ve nispetlerini tespit etmektedir. Yatırım in
diriminin konusu ve nispetiyle ilgili olarak bu maddede getirilen değişiklikler, maddenin birinci 
fıkrasında, daha önce, sadece turizm yatırımları için, binalara yatırım indirimi hükmü derpiş olun
muşken, burada, bütün yatırımlara yatırım indirimi uygulaması getirilmektedir. Bu da, isabetli bir 
hükümdür. 

Yine maddenin üçüncü fıkrasında bir değişiklik var: İnşa edilmiş veya inşa halindeki binalara 
yatırım indirimi uygulanmayacağı hükmü getirilmiş bulunmaktadır. Bu değişikliği anlayabilmiş 
değilim; hangi esbabı mucibeyle getiriliyor, gerekçesi nedir? İnşa edilmiş veya inşa halindeki bir 
binanın satın alınıp yatırıma devam edilmesi, aslında, yatırımın süratlendirilmesi bakımından fev
kalade isabetli bir karardır. Mükerrer yatırım indiriminden kaçınılmak isteniyorsa, o zaman, satın 
alınmış olan binada yatırım indirimi uygufanmiışsa, bu, düşülür, mahsup edilir; ancak, bu yoksa, bu
nu uygulamakta fayda var. Tabiî değerli maliyeci arkadaşlarımızın... 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Yeni yatırım teşvik ediliyor. 
CEV AT AYHAN (Devamla) - Yeni yatırım teşvik ediliyor da, eski yatırım değil bu Sayın 

Genç; yeni yatırım yapacaksınız, yarım kalmış, devam eden bir inşaat var... Yatırımdan maksat, 
hizmet veya mal üretimidir, bina yatırımı değildir bu, sınaî bir tesis veya işletme kuracaksınız. Bel
li bir maksat için, size uygun, inşaı devam eden bir binayı satın alacaksınız, projenize dahil ede
ceksiniz, bununla yatırıma devam edeceksiniz. İşte, burada, buna yatırım indirimi uygulanmıyor. 

Değer tespiti bakımından endişe ediliyorsa, ekspertize etmek mümkündür. Yeni inşaatta da, 
yatırım maliyetleri yönünden hile yapmak isteyen hile yapabilir, devam eden bir inşaatta da olabi
lir; yani, bu fıkrayla, bu tahdit niye getirildi, bunu anlayabilmiş değilim. 

Yine, beşinci fıkrada yapılan değişiklik, yüzde 20 ve 70 olan alt ve üst yatırım indirimi uygu
lama sınırlarını yüzde 30 ve yüzdç 100'e çıkarmış bulunmaktadır. Daha önce, zaten, bu, yüzde 30 
ve yüzde 100 olarak uygulanmaktaydı; normal bölgelerde yüzde 30, birinci derecede geri kalmış 
bölgelerde yüzde 100 olarak uygulanmaktaydı; ama -neye mebni, hangi gerekçeyle getirildi bilmi
yoruz- 30.12.1993'te burada müzakere edilip çıkan 3946 sayılı Kanunda getirilen bir tadilat mad
desiyle yüzde 30 ve 100 olan yatırım indirimi limitleri, yüzde 20 ve 70'e çekilmişti. O zaman da bu 
kürsüden, defaatle izah ettik; ama, bir yıl sonra aynı noktaya tekrar dönüldü. 
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Burada, üzerinde düşünmekte şu fayda var: Demek ki, biz, bu kadar mühim kanunlarımıza ve 

iktisadî kalkınma için bu kadar önemli olan yatırım indirimi gibi bir müesseseye, fevkalade indî, 
keyfî, takdire dayalı, gerekçesi olmayan bir şekilde müdahale ediyoruz ve değiştirebiliyoruz. Onun 
için, Meclisin ve ilgili komisyonların, Hükümetten gelen kanun tasarılarını çok ciddî değerlendir
mesi, incelemesi ve yanlışsa iade etmesi gerekir. Biz o zaman da, yine böyle sabahlara kadar bura
da çalıştık. O Kanunun müzakeresi üç-dört hafta sürdü, uzun bir Kanundu; ama, yıl geçmeden de
ğiştiriyoruz. 1994 yılı içinde de, KDV ile ilgili bir yanlışı düzeltmiştik; 

Yine, burada, tabiî, şunu söylemek lazım: Bu ek madde 3'ün altıncıfıkrasında "Bakanlar Ku
rulunca tespit edilen yeni oranlar, Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarih
ten itibaren yapılan harcamalara uygulanır" hükmü vardır. Tabiî, bunu "yapılan harcamalara" değil 
de, "uygulanacak yatırım indirimi için geçerlidir" diye değiştirmek gerekir. Eğer, yetiştirebilirsem, 
kürsüden indikten sonra, bir önerge vermek istiyorum. Bunun da gerekçesi şudur: Tabiî, devam 
eden yatırımlarda -mevzuatta değişiklik yapıldıysa ilgili arkadaşlar bilirler- yatırımcı, lehine olan 
hükümlerden daima faydalanır. Şimdi, düşünün ki, 1993 yılında, 1994 yılında başlamış olan bir ya
tırım var -orta veya büyük; cesameti mühim değil- ve bu yatırım devam ediyor. Zaten, bu yatırımın 
yatırım indiriminden faydalanması, yatırım bittikten sonra olacaktır. Ne zaman bitecek; bir sene, 
iki sene sonra bitecek; kâra geçecek, bilançosunda kâr görünecek, vergi matrahından yatırım indi
rimi uygulanacak. Onun için, buraya, bu fıkranın sonundaki "yapılan harcamalara uygulanır" ifa
desinin, Hükümet ve Komisyon uygun görürse "uygulanacak yatırım indirimi için geçerlidir" şek
linde değiştirilmesi uygun olur, ki, devam eden yatırımlarda, lehlerine olan bu hususlardan fayda
lansınlar. Aksi takdirde, teşvik belgesini almış, yatırımına başlamış; ama, siz, bundan faydalandır-
mazsanız, onu cezalandırmış olursunuz. Bunun bir mantığı yoktur, bunu ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bunlar, memleketi sanayileştirmek ve kalkındırmak için isabetle 
düşünülmüştür; yatırım indirimi müessesi de, onda yapılmak istenilen bu değişiklikler de, bende
nizin biraz evvel arz ettiğim teklifi de bu istikamette düşünülmüştür. 

Tabiî, şunu söylemek istiyorum: Türkiye, son on senedir yatırımsızlığa mahkûm olan bir ülke 
dedim. Bugünkü işsizliğin temelindeki sebep budur. Emin olunuz, ihracatı da belli bir noktanın öte
sine götürmeniz mümkün değil. 1980 sonrası artan ihracat, iç tüketimden kısılarak yapılmıştır. Kı
sarak nereye kadar devam edeceksiniz; yani, bir üretim patlaması olmadığı takdirde, Türkiye'nin, 
ihracatını, beklediği boyutlara ulaştırması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. 

Geçenlerde, bir bankanın genel müdürü, bankaların 1994 faaliyetiyle ilgili bilançolarında gö
rülen kârların aslında bankacilık faaliyetinden kaynaklanmadığını, Hükümetin tahvil ve bonolarına 
yapılan yatırımlardan kaynaklandığını ifade ettiler. Fevkalade isabetle teşhis edilmiş bir husus ve 
haklı bir beyan. Bankaların görevi nedir; kendilerine tevdi edilen paraları, ticarette ve yatırımda 
kullandırmak, memlekette üretim artışını sağlamak; ama, gel gör ki, bizim öyle müflis hükümetle
rimiz var ki, bankalarda toplanan mevduatın yüzde 90'ına, devlet tahvili ve hazine bonosuyla el ko
yuyor ve zaman zaman, işadamları da "yahu, şu bankalardan elinizi lütfen çekin de, biz, bu fonla
rı yatırımda kullanalım" diyorlar. Nitekim, 1993 yılıyla ilgili, en büyük cirosu ve üretimi olan 500 
firmayla ilgili olarak, İstanbul Sanayi Odasının yaptığı bir araştırma bize şunu gösteriyor: Bu 500 
firmanın kârlarına baktığımız zaman, bunların kârlarının yaklaşık yüzde 50'sinin, yüzde 40 küsu
runun, faaliyet dışı gelirler olduğunu görüyoruz; yani, üretimden değil, tahvil ve bonodan kaynak
lanan kârlardır. Yani, düşünün ki, sadece bankalar değil, sınaî işletmeler de, hizmet işletmeleri de,' 
asıl maksatlarında, kendi sahalarında yatırımı, üretimi hedeflemek yerine, o sahalarda birikmiş olan 
fonlarını diğer sahalara aktarmakta ve memleket de, bu iktisadî geriliğe maruz kalmış bulunmakta
dır. 
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Yine, bu yatırım indirimiyle ilgili olarak ifade etmek istediğim bir husus da şudur: 1980 son

rası, Türkiye'nin geri kalmış bölgeliyle ilgili olarak, İç Anadolu, Doğu Anadolu, hatta, Karadeniz 
Bölgesi, hatta, batıda sayabileceğim bazı illerde, kalkınmamış iç batı Anadolu'daki illerde, Güney
doğu Anadolu Bölgesindeki birçok illerde, bu bölgelerde fevkalade cazip teşvikler verildi; ama, 
maalesef, bu bölgelere yine yatırım gitmedi. Bu bölgelere gittiği sanılan birtakım yatırımların, baş
ka sahalarda kullanıldığını görüyoruz. ' • . - ' . 

Bunu, şunun için arz ediyorum: Yatırım indirimini vermek yetmiyor; yatırımı ve yatırımcıyı, 
hemen ensesinde takip eden bir düzen geliştirmek gerekiyor; yani, eline belge veriyorsunuz, birta
kım destekler veriyorsunuz teşvikler yapıyorsunuz; eğer, bunlar yerine harcanmazsa hem bu kay
naklar israf edilmiş olur hem de memlekette beklenen, arzu edilen kalkınma gerçekleşmemiş olur. 

Netice itibariyle, söylemek istediğim husus; Türkiye, bir yatırım seferberliğine girişmek zo
rundadır. Dileyelim ki, bu Hükümetin ve önceki hükümetlerin yapmış olduğu hatalardan dönülür; 
Türkiye, önümüzdeki dönemde, bir yatırım seferberliğine girer; ama, bu Hükümetin ortakları ara
sındaki -bugün, burada da şahit olduğumuz- bu uyumsuzluk, geçimsizlik, bu Hükümetin ne kadar 
devam edeceğine dair, bize güven vermeyen bu manzara karşısında tek çözüm görünüyor ki, Tür
kiye'nin süratle erken seçime girip, dört yıllık, beş yıllık bir dönem için; Türkiye'de yatırım sefer
berliğini başlatacak, yeni bir ruh, yeni bir azim ve yeni bir kararlılıkla bu hamleyi başlatmasıdır. 

İnşallah, yakında seçim olacak ve bu ekip gelecek, inşallah, bu meseleler de hallolacaktır. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. J 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT ( Samsun) - Siz mi geleceksiniz?!. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet, biz geleceğiz; Refah Partisi gelecek inşallah. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - O biraz zor görünüyor. 

CEV AT AYHAN (Sakarya) - Cenabı Allah zoru kolay eyler. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Cenabı Allah bizimle beraber. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 

Ek 3 üncü maddeyle ilgili başka söz talebi ?..Yok. 

Müzakere tamamlanmıştır. 

17 nci madde ve ek madde 3'le ilgili önergeler vardır, sırasıyla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkalığına 
Görüşülmekte olan 813 sıra sayılı "Gelir Vergisi Kanun Tasarısında yer alan değişiklikler" 

başlıklı 17 nci maddenin ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının parantez içi hükmü olan en son 
cümlesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. . 

Salih Kapusuz Abdüllatif Şener 
Kayseri • Sivas 

Lütfü Esengün Kemalettin Göktaş 

Erzurum Trabzon 
Hüsamettin Korkutata Şaban Bayrak 

Bingöl Kayseri 
(Yatırımların bu maddedeki yeni değerleme hükümlerinden faydalanmasında Teşvik Belgesi 

aranmaz.) « 
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Gerekçe: Değişiklik önerisiyle küçük boyutlu yatırım yapan mükelleflerin de büyük yatırım 

sahipleri gibi yeniden değerleme hükümlerinden yararlanmaları hedeflenmiştir. Küçük boyutlu ya
tırımcıların, teşvik belgesi uygulamasından muaf tutularak, bunların da yatırım indirimi uygulama
sından yararlanmaları şeklindeki madde değişikliği son derece yerinde ve ülkemiz gerçeklerine uy
gun bir karar iken, büyük yatırımcılara tanınan yeniden değerleme hükümlerinden, teşvik belgesi 
şartı getirilerek küçük yatırımcıların yararlandırılmaması düşünülemez. Ülkemizdeki işletmelerin 
çok büyük bir bölümünün küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu da gözönünde bulundurulursa, 
yatırımların hızlandırılması, ülke genelinde istihdam ve üretim artırılması açısından teşvik belgesi 
uygulamasından muaf tutulan yatırımların da yeniden değerleme hükümlerinden faydalanması zo
runlu hale gelmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 813 sıra sayılı "Gelir Vergisi Kanun Tasarısında yer alan değişiklikler" 

başlıklı 17 nci maddenin ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ederim. 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Kemal ettin Göktaş 

Trabzon 
Hüsamettin Korkutata Şaban Bayrak 

Bingöl Kayseri 

Ek 4 üncü Maddenin Son Fıkrası: 
"İlgili yıl kazancından indirilmeyen yatırım indirimi tutarı, o yatırım içerisinde yer alan indi

rimden yararlanılabilecek aktif değerlerin, kıymetlerin toplamına ulaşıncaya kadar, Vergi Usul Ka
nunu hükümlerine göre, her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alı
nır." 

Gerekçe: ' 
Değişiklik önerisiyle, yatırım indirimlerinden yararlanacak mükelleflerin ilgili yıl kazancın

dan indirilmeyen yatırım indirimi tutarını izleyen ilk üç yıldan indirilme zorunluluğunun kaldırıla
rak, mükelleflere kanunun uygun gördüğü oranlarda yatırım indirimi garantisi sağlanmalıdır. Fık
ra hükümleri değişiklik öncrisindeki şekliyle yatırımları daha cazip hale getirecektir. Bu öneriyle 
yatırımların artırılması kalkınma planlarıyla yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sek
törlerde yapılacak yatırımların teşvik edilmesi ve ülke genelinde istihdam ve üretim artışıyla kali
teli üretimin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca, yatırım indirimi uygulamasında, ilgili yıl kazancından indirilmeyerek sonraki yıllara 
devreden yatırım indirimi tutarının yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması esası geti
rilmektedir. Bu durumda, mükelleflerin indirim konusu yapacakları yatırım indirimi tutarının reel 
değeri korunarak enflasyon nedeniyle indirimin anlamsız hale gelmesi önlenmekte, indirim tutar
larının enflasyondan etkilenmemesi öngörülmektedir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeleri önce geliş sırasına göre okuttum. Şimdi... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, burada ek madde 4'le ilgili henüz müzakere edil

meyen bir fıkra var; o en son fıkradır. Biz ek madde 2'yi, ek madde 3'ü müzakere ettik, ek madde 
4'ü müzakare etmedik. 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

Lütfü Esengün 

Erzurum 
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BAŞKAN- Sayın Ayhan, buyurduğunuz bu husus, 32 nci sayfadaki, ek madde 3'iin devamı 

olan son fıkradır; öyle değil mi efendim? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet, öyle efendim; onun ayrı müzakerisi gerekir. 
BAŞKAN - Hayır efendim. Neden; bakınız, 17 nci maddenin matlabını; yanı, çerçeve 17 nci 

maddeyi okuduğumuz zaman "31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayı
lı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen ek 2 nci maddenin birinci fıkrasının 4 numaralıbendi ile ek 
3 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki hü
küm eklenmiştir" deniliyor. Yani, ana kanundaki ek 4 üncü maddeye, o buyurduğunuz, takıldığı
nız fıkra eklenmiştir. Kanun yapıcının söylemek istediği budur ve bu da birlikte müzakere edilmiş
tir. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ek 2 nci ve ek 3 üncü maddeyi müzakere ettik, ek 4'üncü mad
deyi etmedik; onu arz etmek istedim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim efendim, tavazzuh etmiştir. 
Sayın Komisyon son okunan önergeye katılıyor mu?., 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
Önerge sahiplerinden söz talebi var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının parantez içi hükmü olan en son cümlenin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
"(Yatırımların bu maddedeki yeniden değerleme hükümlerinden faydalanmasında Teşvik Bel

gesi aranmaz.)" 
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
Önerge sahiplerinin, önerge üzerinde söz talepleri var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Değerli milletvekilleri, çerçeve madde 17 ve ek 3 üncü madde üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. ' • • ; - ' 

17 nci maddenin hedefi, 202 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle.eklenen ek 2 nci maddenin bi
rinci fıkrasının 4 numaralı bendi ile ek 3 üncü madde ve ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasını de
ğiştirmeye yöneliktir. 
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I I . - Y O K L A M A 

BAŞKAN - Şimdi, bu çerçeve maddeyle müzakeresini yaptığımız ek 3 üncü maddeyi oyları
nıza sunacağım; ancak, bir yoklama talebi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını arz ederiz. 
BAŞKAN - Önergede imzası bulunanların salonda bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim. 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Kemalettin Göktaş?.. Burada. 

Hüsamettin Korkutata?.. Burada. 
Mustafa Baş?.. Burada. 

Zeki Ergezen?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?.. Burada. 

Cevat Ayhan?.. Burada. 
Abdulilah Fırat?.. Burada. 
Lütfü Esengün?.. Burada. , 

• Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üyelerin salonda bu

lunduklarını yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın grup başkanvekilleri, toplantı yetersayımız şu anda yok; ancak, ben, sizin 

fikirlerinizi almak istiyorum. Ara verdiğimiz zaman toplantı yetersayısını tamamlayıp tamamlaya-
mayacağımız konusunda ne düşünüyorsunuz; ara verelim mi ? 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Ara verelim... 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, tabiî, şu hesabı da yapın; yoklama talebinde bulunan 10 sayın üye 

yoklamaya katılmazsa, sayı 10 kişi daha düşer. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Buluruz efendim. 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı olmaması hasebiyle, saat 23.00'te toplanmak üzere, birleşime 

ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.45 
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SEKİZİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 23.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

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

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşiminin Sekizinci Oturumunu açı
yorum. 

I I . - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bundan önceki oturumda toplantı yetersayısının olmadığı 

anlaşıldı; yeniden yoklama yapacağız. 
Adı okunan sayın üyenin, salonda bulunduğunu yüksek sesle işaret buyurmasını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur. 
Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 18 Mayıs 1995 Perşembe günü saat 

14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.20 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZİLİ SORULAR VE CEVÂPLARI 
1. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Y.Borandere Köyünün sağlık 

evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/6062) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Y. Borandere Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Ba
kanı Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

26.1.1995 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru: 
1989 yılında temeli atılan ve subasman seviyesine gelen sağlık evinin inşaatı ne zaman ikmâl 

edilebilecektir? 
T C . : 

Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği ." • .17.5.1995 
Sayı :B.10.0.HKM.0.0Q.00.00-9239/l 105 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.O.İ0.00.02-7/6062-12995/47337 sayılı yazıları. 
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Pınarbaşı-Y. Borandere Köyü

nün sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. > . 

Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Y. Borandere Köyünün Sağlık Evi 
İhtiyacı İle İlgili Yazılı Soru Önergesinin cevabıdır 

Soru: "1989 yılında temeli atılan ve subasman vesiyesine gelen sağlık evinin inşaatı ne zaman 
ikmâl edilebilecektir?" 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Kanu
nun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; bu 
Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkındaki 
154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 İlâ 10 bin (ortalama 7 bin) 
nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte herhangi 
bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden talep gel
mesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. 

Kayıtlarımızın tedklkinden; Y, Borandere Köyünün sağlık evi planının bulunduğu, 1991 Yılı 
Yatırım Programında 91I0Ö0I20 Proje Numarası ile yer aldığı ve ödeneğinin İl Özel İdare Müdür
lüğüne aktarıldığı anlaşılmıştır. Sözkonusu sağlık evinin yapımı Valilikçe takip edilmektedir. 

2. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Han Köyünün sağlık evine 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/6089) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Han Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı Do

ğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
27.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : 
s İnşaası yarım kalan sağlık evinin 1995 yılında tamamlanarak köylümüzün sağlık sorunlarına 

kısa sürede yardımcı olabilmesi mümkün olabilecek midir? 

' • ; . . . ' . T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 17.5.1995 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1104 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6089-13029/47417 sayılı yazıları. 

, Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Pınarbaşı-Han Köyünün sağlık 
evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 

^ 362 -



T.B.M.M. B : 111 17 .5 .1995 •• ' 0 : 8 
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Han Köyünün Sağlık Evi İhtiyacı 

île İlgili Yazılı Soru Önergesinin cevabıdır 

Soru : İnşaası yarım kalan sağlık evinin 1995 yılında tamamlanarak köylümüzün sağlık sorun
larına kısa sürede yardımcı olabilmesi mümkün olabilecek midir? 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup, 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ilâ 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. 

Kayıtlarımızın tedkikinden ve Kayseri Valiliğinden alınan yazıdan; Han Köyüne sağlık evi 
planlamasının yapıldığı, Devlet-Vatandaş işbirliği içerisinde yürütülen sağlık evi inşaatının iç ve 
dış duvarlarının yapıldığı, tablebetonunun atıldığı, ancak, geçmiş yıllar yatırım programlarında yer 
almaması sebebiyle hizmet binası inşaasının tamamlanamadığı anlaşılmıştır. 

2.1.1995 tarih ve mükerer 22159 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1995 yılı yatırım prog
ramında da, ülke genelinde sağlık ocağı ve sağlık evi yatırımı yer almadığından, Han Köyünün sağ
lık evi hizmet binasının inşaası ileriki yıllar yatırım programlarında tamamlanmaya çalışılacaktır. 

3. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-B. Kömarmut Köyünün sağlık 
evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/6090) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi,B. Kömarmut Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Ba

kanı Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
27.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri t 

Soru: 
Köylümüzün sağlık sorunlarını kısmen mahallinde çözebilecek bir sağlık evine acil ihtiyaç du

yulmaktadır. Köye bir sağlık evinin yapılması ile ilgili olarak Bakanlığınızca başlatilmış bir çalış
ma var mıdır? Sözkonusu sağlık evinin ne zaman yapılması düşünülmektedir. 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 17.5.1995 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1106 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 8.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6090-13030/47418 sayılı yazılan. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Pınarbaşı-B. Kömarmut Köyü

nün sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 

- . Sağlık Bakanı 
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Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-B. Kömarmut Köyünün Sağlık 

Evi İhtiyacı İle ilgili Yazılı Soru Önergesinin cevabıdır 

Soru: "Köylümüzün sağlık sorunlarını kısmen mahallinde çözebilecek bir sağlık evine acil ih
tiyaç duyulmaktadır. Köye bir sağlık evinin yapılması ile ilgili olarak Bakanlığınızca başlatilmış 
bir çalışma var mıdır? Sözkonusu sağlık evinin ne zaman yapılması düşünülmektedir' *. 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup, 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ilâ 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. 

Kayıtlarımızın tedkikinden; B. Kömarmut Köyüne sağlık evi planının bulunduğu, 1995 Yılı 
Yatırım Programında 94I000I00 Proje Numarası ile yer aldığı ve yılı ödeneğinin inşaatı yürütecek 
olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine aktarıldığı anlaşılmıştır. Sağlık evi hizmet binasının 
inşaatı, adığeçen Bakanlıkça yürütülmektedir. 

4. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Olukkaya Köyü sağlık ocağı 
inşaatına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/6091) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Olukkaya Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Baka
nı Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

27.1.1995 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

Soru: 

Yeri tahsis edilen ve tapu işlemleri tamamlanan sağlık ocağının yapılması için şu ana kadar 
ortaya konan girişimler nelerdir? Sözkonusu sağlık ocağının inşaatına ne zaman başlanabilecektir? 

T.C. . '.; 

Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 17.5.1995 . 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1108 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 8.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6091-13031/47419 sayılı yazıları. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Pınarbaşı-Olukkaya Köyünün 

sağlık ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 
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Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Olukkaya Köyünün Sağlık Evi 

İhtiyacı İle İlgili Yazılı Soru Önergesinin cevabıdır 
Soru : "Yeri tahsis edilen ve tapu işlemleri tamamlanan sağlık ocağının yapılması için şu ana 

kadar ortaya konan girişimler nelerdir? Sözkonusu sağlık ocağının inşaatına ne zaman başlanabile
cektir?" . 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup, 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ilâ 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. 

Kayıtlarımızın tedkikinden; Olukkaya Köyünün sağlık evin planının bulunduğu, 1995 Yılı Ya
tırım Programında 94I000I00 Proje Numarası ile yer aldığı ve yılı ödeneğinin inşaatı yürütecek 
olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine aktarıldığı anlaşılmıştır. Sözkonusu sağlık evi hiz
met binasının inşaatı, adıgeçen Bakanlıkça yürütülmektedir. 

5. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak 'in, bazı politikacılar ile üst düzey bürokratların İsviç
re'de gizili hesabı bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet 
Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6121) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafınadan yazılı olarak cevaplandırmamasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
7.2.1995 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

Ali Kırca'nın ATV'de yöneticiliğini yaptığı Siyaset Meydanı programında gazeteci Uğur 
Dündar, Türkiye'nin dış borcu tutarı kadar paranın yani yaklaşık 65-70 milyon doların T.C. vatan
daşı bazı kişilerce İsviçre Bankalarındaki gizli hesaplara yatırıldığını açıkladı. 

Uğur Dündar, kendisine ulaşan bilgilere göre İsviçre bankalarında gizli hesap açtıranlar ara
sında "Beyaz yakalıların yani TBMM'deki bazı politikacılar ile üst düzey bürokratların da olduğu
nu" açıkladı. Uğur Dündar'ın bu açıklamalarını esas alarak soruşturma açmayı düşünüyor musu
nuz? Bugüne kadar soruşturma açılmamasının nedeni nedir? İsviçre'ye kaçırdıkları paraları gizli 
hesaplara yatıran bu kişiler kimlerdir ve 1980 sonrası kurulan siyasal iktidarlara yakınlıkları nedir? 
Bu kişileri kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz? Türkiye'nin dış borcu tutarında olan bu 
yüklü para hangi yollarla kazanılmıştır? Bu paranın yurt dışına çıkarılmasının nedeni, haksız yol
larla kazanılan kara.para olması mıdır? Bilindiği gibi İsviçre bankalarının gizli hesaplarındaki bu 
paralara Türk Mahkemelirin kararları ile el konulamamaktadır. Çünkü bu konuda İsviçre devleti ile 
gerekli olan anlaşma yapılmamış ve bu anlaşmaya uygun yasalar çıkarılmamıştır. Bunun nedeni, 
sizin de içinde bulunduğunuz siyasal iktidarların haksız kazanç sağlayan kara para sahiplerini ka
yırmaları mıdır? Gelmiş geçmiş bütün siyasal iktidarların haksız kazanç sağlayan bu kara para sa
hiplerinin üstüne gidememeleri hangi nedenlere bağlı olabilir? 

Yine Uğur Dündar'ın SHOWTV'de yayınlanan Arena Programında açıkladığı 8516, 8603, 
8515 ve 8490 sayılı şifre nolu hesaplarla ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Bu şifreli he
sapların sahipleri kimlerdir? 
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Hükümetiniz, haksız yollarla kazanıldığı açık olan bu kara paralara el koymayı düşünmekte 

midir? Bu gizli hesaplara el koymak için bugüne kadar hiçbir girişimde bulunmamanızı ve yasal 
önlemler almamanızı neyle açıklar smız? 

T . C . . . •" •• 

Adalet Bakanlığı 15.5.1995 

Bakan: 905 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 8.3.1995 tarihli A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-
7/6121-13079/47647 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde Başbakanlığa gönderilen, Başbakanlığın 16.3.1995 tarihli ve 
B.02.0.KKG/106-8466/1171 sayılı yazıları ekinde Devlet Bakanlığına ve Devlet Bakanlığının 
29.3.1995 tarihli ve B.02.0.006.0/1-00940 sayılı yazısı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen, Şırnak* 
Milletvekili Mahmut Alınak tarafından Sayın Başbakana yöneltilen ve tarafımdan yazılı olarak ce
vaplandırılması tensip kılınan soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Adalet Bakanı 

Sayın Mahmut Alınak Şırnak Milletvekili 
Sayın Başbakana yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması tensip kılınan so

ru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
Bilindiği üzere, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca

dele Kanununun, 
— 4 üncü maddesinde, haksız mal edinmenin tanımı yapılmıştır. 

— 13 üncü maddesinde, haksız mal edinenler bakımından uygulanacak ceza yaptırımları gös
terilmiştir. 

— 14 üncü maddesinde, haksız edinimiş malların zoralımına hükmolunacağı belirtilmiştir. 
— 17 ve 19 uncu maddelerinde Cumhuriyet savcılarının; haksız mal edinen sanıklar hakkın

da doğrudan ve bizzat soruşturma yapmaları ve haksız edinildiği yolunda delil veya emare elde edi
len para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını görevli mahkemeden veya para veya malın bulundu
ğu yer hukuk mahkemesinden isteyebilmeleri hükmü öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, açılan hazırlık soruşturması çerçevesinde, kamu görevlisi olan bir sanığın, ya
bancı bankalarda haksız mal edinmeden kaynaklanan mevduatının belirlenmesi durumunda, bu 
mevduatın bloke edilmesi ve en son aşamada da, hesaptaki tutarın iadesinin istenebilmesi İsviçre 
ile aramızda yürürlükte bulunan "Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi" hü
kümlerine göre mümkün bulunmaktadır. 

Soru önergesine konu olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan 
1995/3984 sayılı Hazırlık soruşturması nedeniyle, İsviçre'deki bazı banka hesaplarının bloke edil
mesi konusunadaki mahkeme kararlarının yerine getirilmesini sağlamak amacıyla anılan Başsav
cılık tarafından düzenlenen Adlî Yardım istemine ilişkin evrak Bakanlığımca İsviçre Federal Ada-, 
let ve Polis Bakanlığına iletilmiş olup, sonucu beklenmektedir. 

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 14.7.1994 tarih ve 331 sayılı Ka
rarıyla, 1983 yılı başından itibaren kurulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmiş 
tüm siyasî partilerin genel başkanlarının kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve kardeşlerine ait bulu-
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nan taşınmaz malları, para, hisse senetleri ve tahvilleri ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, 
haklan, alacakları ve gelirleri ile diğer tüm mal varlıklarının kaynaklarını, borçlarını ve sebepleri
ni ve bu siyasî partilerin bütün mal varlıkları ile taşınmazların iktisap şekilleri ve yurt içinde ve yurt 
dışında, gerek kendi partileri için, gerekse sair amaçlarla topladıkları her türlü aynî ve nakdî yar
dımları araştırmak amacıyla kurulmuş bulunan Meclis Araştırması Komisyonunun soru önergesi
ne konu edilen hususlardaki araştırmalarını sürdürdüğü bilinmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. . 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 

6. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-İnliören Köyünün sağlık oca
ğı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/6133) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, İnliören Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı 

Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
2.2.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru: 
İnliören ve çevre köylerinin sağlık sorunlarını kısmen çözecek olan bir sağlık ocağının yapıl

ması konusunda Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? Sağlık ocağının yapımına ne zaman 
başlanılması düşünülmektedir? Sağlık ocağı inşaatına başlanılmadan önce köye acilen bir ebe ata
masının yapılması mümkün müdür? 

T . C . . • ' • . ' • ' • 

Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 17.5.1995 

Sayı :B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/l 107 

Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

". İlgi: 8.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6133-13091/47661 sayılı yazıları. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Pınarbaşı-İnliören Köyünün 
sağlık ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-İnliören Köyünün Sağlık Ocağı 
İhtiyacı İle İlgili Yazılı Soru Önergesinin cevabıdır. -

Soru : "İnliören ve çevre köylerinin sağlık sorunlarını kısmen çözecek olan bir sağlık ocağı
nın yapılması konusunda Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? Sağlık ocağının yapımına 
ne zaman başlanılması düşünülmektedir? Sağlık ocağı inşaatına başlanılmadan önce köye acilen bir 
ebe atamasının yapılması mümkün müdür?" 
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Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka

nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup, 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ilâ 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir. 

Kayıtlarımızın tedkikinden; İnliören Köyüne sağlık evi planlamasının yapıldığı, ancak geçmiş 
yıllar yatırım programlarında yer almaması sebebiyle hizmet binası inşaasının gerçekleştirilemedi
ği anlaşılmıştır. 

2.1.1995 tarih ve mükerrer 22159 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1995 yılı yatırım prog
ramında da, ülke genelinde sağlık ocağı ve sağlık evi yatırımı yer almadığından, İnliören Köyünün 
sağlık evi hizmet binasının inşaası ileriki yıllar yatırım programlarinda gerçekleştirilmeye çalışıla
caktır. 

Ancak, mahallen hizmet binasının temin edilmesi ve binanın İl Sağlık Müdürlüğünce yeterli 
görülmesi halinde, Kayseri İlimizde mevcut ya'da yeni atanacak ebelerden birisinin görevlendiril
mesi ile adıgeçen köyümüze daha kısa sürede sağlık hizmetinin götürülmesi de mümkün olabile
cektir. 

Adı geçen köyümüzde sağlık ocağı veya sağlık evi bulunmadığından, sağlık personelinin ta
yin edilmesi de şimdilik mümkün bulunmamaktadır. 

7. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, bazı belediyelerde keyfi uygulamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6442) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Vatandaşın mahallî ve günlük yaşam ihtiyaçlarına cevap vermek için var olan belediyelerden 
kimileri son zamanlarda kendilerine vazife olmayan konulara girerek, başta Anayasa ve medenî ka
nunla elde edilmiş ve koruma altına alınmış vatandaşlık haklarına tecavüz etmeye başlamış bulun
maktadır. Belediye Başkanları ne kadar seçilmiş olsa da temel hak ve hürriyetlere giren konularda, 
bireyin vatandaşın dinî, vicdanî, fikrî ve siyasî özgürlüklerini ilgilendiren ya da kapsayan konular
da hiç bir yetki sahibi değillerdir. -

Buna karşın örneğin İstanbul Tuzla Belediyesi yüzme havuzlarını kötü Ve zararlı ilan edip özel 
havuzların inşaatına izin vermemekte, var olanları bozmaya çalışmaktadır. 

Başka bir ilde ise sinemalar zararlı görülerek kapatılmak istenmektedir. Çeşitli yerlerde ise Be
lediyelerde çalışanlar üzerine inanç ve itikat baskı başlamıştır. 

Bakanlığınız bu konularda ne gibi tedbir almış veya almaktadır? 

Bu yönde suç işleyenlere karşı ne tip uygulama yapılmaktadır? 
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15.5.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 24.3.1995 tarihli A.01.0.GHS. 
0.10,00.02 - 7/6442-13559/49158 sayılı yazınız. 

İlgi yazınıza ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ve yazılı 
olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
Sayın Bülent Akarcalı İstanbul Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru öner
gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Belediye başkanları hakkında, 
— Sinemalar zararlı gösterilerek kapatılmak istendiği, 
— Belediyelerde çalışanlara inanç ve itikat baskısı yapıldığı, 
— Tuzla Belediye yüzme havuzlarının kötü ve zararlı ilan edilip havuzların inşaatına izin 

verilmediği, 
yolunda iddia ve şikâyetlere rastlanılmadığı, Tuzla, Maltepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal 

Kaymakamlıklarınca, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen cevabî yazılardan anlaşılmak
tadır. 

Diğer taraftan, mahallî idareler üzerindeki idarî vesayet yetkisi İçişleri Bakanlığına ait bulun
duğundan ve belediye başkanlarının görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı işledikleri suç
ların soruşturması Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine tabi olduğun
dan bazı belediyelerde yukarıda belirtildiği şekilde keyfî uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin 
olarak Bakanlığımca veya bu konularda lüzumu muhakeme kararı olmadıkça adlî makamlarca her
hangi bir işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
8. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Tatvan'a bağlı Sallıca Köyü ve Özekli mezrasından 

göç edenlerin barınma sorunlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/6498) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

20.3.1995 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
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1. Tatvan İlçesi Sallıca Köyü ve Özekli mezrası terörün baskısı nedeniyle boşaltılmış ve yakıl

mıştır; 

Yaklaşık 450 nüfusun barınma sorunlarına ne gibi çözüm düşünülüyor? 

2. Güvenlik güçlerinin yanında yer alan bu köy halkının geçimi için Devletçe ne düşünülüyor? 

T . C , ' • '• . 

içişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı 4.5.1995 

GN. PL. P. VE KOOR.: 750Ö-144-95/İns.Hak. Ş. (1772) 
Konu : Milletvekili Zeki Ergezen'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 29 Mart 1995 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-
7/6498-13640/49467 sayılı yazısı. 

1. İlgi (a) yazı ile; Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen'in Tatvan İlçesine bağlı Sallıca Köyü 
ve Özekli Mezrasından göç edenlerin barınma sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesinin cevaplan
dırılması istenmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucu müteakip maddeler çıkarılmış
tır. " 

2. Bitlis-Tatvan-Sallıca Köyü ve Özekli Mezrasrhalkından bazı şahısların 1994 yılı içinde böl
gede faaliyet gösteren PKK terör örgütü gruplarına erzak ve lojistik destek sağlayarak yardım-
yataklık yaptığı tespit edilmiştir. 

PKK terör örgütünden kaçarak kendiliğinden Güvenlik Güçlerine teslim olan Filit kod adlı 
Mehduh Arslan isimli örgüt mensubunun itirafları esnasında yer göstermesi ve teşhis etmesi sonu- . 
cu Özekli Mezrasından 6 sanık Diyarbakır DGM tarafından yasadışı örgüte yardım ve yataklık suç
larından yargılanarak hüküm giymiştir. 

3. Kırsaldaki terör örgütü mensuplarının, köy halkının kendilerini ihbar ettikleri gerekçesiyle 
bu köy ve mezra üzerindeki baskıları artırarak köylüden erzak temini ve söz de savaşçı-vermeleri 
konusunda yapmış olduğu baskılar sonucu vatandaşlar kendi istekleri ile köy ve mezrayı boşaltmış
lardır. Köyün köprüsü terör örgütü mensuplarınca tahrip edilmiştir. Aynı şekilde köy ve mezrayı 
boşaltan köylüden intikam almak amacıyla köy ve mezrayı yaktıkları yapılan araştırmalardan an
laşılmıştır. 

4. Sözkonusu köy ve mezradaki ailelere yardım çalışmaları halen devam etmektedir. 
Bigilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İçişleri Komisyonunda bulunan, 657 Sayılı 

Kanunun 100 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/674), İçtüzüğün 38 
inci maddesine göre doğrudan doğruya Gündeme alınması önergesinin oylanması 

Kanunlaşmıştır, 

ADANA 

Veli Andaç Durak 

Mustafa Küpeli 

Turgut Tekin 

AFYON 

Ethem Kelekçi 

Gaffar Yakın 

AKSARAY 

İsmet Gür 

ANKARA 

Mehmet Çevik 

Bilâl Güngör 

Baki Tuğ 

ANTALYA ı 
"1 Adil Aydın 

Hayri Doğan 

Ali Karataş 

BALIKESİR 

Mehmet Cemal Öztaylan 

BİLECİK 

Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 

Hüsamettin Korkutata 

Üye Sayısı : 450 
Kullanılan Oy : 192 
Kabul Edenler : 129 
Reddedenler : 58 
Çekinser : 1 
Geçersiz Oylar : 4 
Oya Katılmayanlar : 236 
Açık Üyelikler : 22 

(Kabul Edenler) 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 

Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 

• 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

~ Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 

Mehmet Salim Enşariöğlu 

EDİRNE 

Evren Bulut 

ELAZIĞ 

Ali Rıza Septioğlu 

Ahmet Cemil Tunç 

ERZURUM 

Lütfü Esengün 

Abdulmelik Fırat 

İsmail Köse 

Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 

Hüseyin Aksoy 

Mustafa Balcılar 

İbrahim Yaşar Dedelek. 

GAZİANTEP 

Mehmet Batallı 

Mehmet Özkaya 

Hannan Özüberk 

HAKKÂRİ 

Mustafa Zeydan 

HATAY 

Bestami Teke 

Nurettin Tokdemir 
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İÇEL 

Y. Fevzi Arıcı 

Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 

Mustafa Baş 

Mukadder Başeğmez 

Osman Ceylan 

Kadir Ramazan Coşkun 

Elaattin Elmas 

Halil Orhan Ergüder 

Fevzi İşbaşaran 

Hasan Mezarcı 

Ali Oğuz 

İbrahim Özdemir 

SabriÖztürk 

İsmail Sancak, 

İZMİR 

Ersin Faralyah 

İlhan Kaya 

Mehmet Özkan 

Işılay Saygın 

Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 

Esat Bütün 

Recep Kırış-

Ökkeş Şendiller 

Saffet Topaktaş 

KARAMAN 

Zeki Ünal 

KARS 

Âbdülkerim Doğru 

KASTAMONU 

Refik Arslan 

Münif İslamoğlu 

Nurhan Tekinel 

•Bı' l l l 17 
KAYSERİ 

Şaban Bayrak 

Mustafa Dağcı 

Abdullah Gül 

Salih Kapusuz 

KIRIKKALE 

Hacı Filiz 

Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 

Ahmet Sezai Özbek 

KOCAELİ 

İsmail Amasyalı 

Halil İbrahim Artvinli 

Şevket Kazan 

AlaettinKurt 

KONYA 

Hasan Afşar 

Necmettin Erbakan 

Mehmet Keçeciler 

Ömer Şeker 

Vefa Tanır 

Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 

Ahmet Derin 

H. Cavit Erdemir 

MALATYA 

Metin Emiroğlu 

MANİSA 

Ekrem Pakdemirli 

Faruk Saydam 

Yahya Uslu 

MUĞLA 

Muzaffer İlhan 

NevşatÖzer 
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MUŞ ; 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 

Osman Seyfi 

ORDU 

Hasan Kılıç 

Cavit Sadi Pehlivanoğlu 

Nabi Poyraz 

Şükrü Yürür 

SAKARYA 

Cevat Ayhan 

. SAMSUN 

İlyas Aktaş 

Mehmet Cebi 

İhsan Saraçlar 

SİNOP 

Yaşar Topçu 

SİVAS 

Ahmet Arıkan 

Musa Demirci 

Abdüllatif Şener 

ŞANLIURFA 

İbrahim Halil Çelik 

Abdürrezak Yavuz 

TOKAT 

İbrahim Kumaş 

Ahmet Özdemir 

TRABZON 

Eyüp Âşık 

Kemalettin Göktaş 

YOZGAT 

Yaşar Erbaz 

ZONGULDAK 

Adnan Akın 

Ali Uzun 

Necdet Yazıcı 
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ADANA 
Muhammet Kaymak 
İbrahim Özdiş 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
O. Mümtaz Soysal 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BURSA 
Fethi Akkoç 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 

B : l l l 17 .5 
(Reddedenler) 

ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
HATAY 
Fuat Çay 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
Durmuş Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
İsmail Cem 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Erdal İnönü 
KARS 
Atilla Hun 

(Çekinser) 
KONYA 
Ali Günaydın 

1995 0 : 8 

Zeki Nacitarhan 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MARDİN 
Mehmet Gülce gün 
MUĞLA 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 

ANKARA 
Mustafa Tınaz Titiz 
BURSA 
Şükrü Erdem 

DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
İZMİR 
Timur Demir 
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ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M.HalitDağlı 
M. Selahattin Kılıç 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
İsmet Attila (B.) 
Baki Durmaz 
Halil ibrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir ( 
Cemil Erhan \ 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
H.UluçGürkan 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ, A.) 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy (B.) 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 

8 : 1 1 1 1 7 . 5 
(Oya Katılmayanlar) 

Hasan Namal 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altıhkaya 
Tunç Büğet 
Ali Rıza Gönül 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç (B.) 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
BahattinElçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Edip Saf der Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoş ver 
Tevfık Türesin 
BURSA 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Cavit Çağlar 
BeytuUah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
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1995 0 : 8 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz (B.) 
Ayvaz Gökdemir (B.) 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Mehmet Dönen (B.) 
Abdullah Kınalı 
Ali Uyar 



T.B.M.M.. 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan (B.) 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Asım Kaleli 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller (Başbakan) 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Hal i t Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Ergin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Namoğlu 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
İsmet Kaya Erdem 
Mehmet Köstepen (B.) 
Atilla Mutman 
Rıfat Serdaroğlu 

B : l l l 1 7 . 5 
ErkutŞenbaş 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Osman Nuri Özbek 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı (B.) 

1995 O 
ÜmitCanuyâr 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
İrfettinAkar 
Latif Sakıcı (İ. A.) 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu (B.) 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran (B.) 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Refaiddin Şahin (B.) 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan (B.) 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (B.) 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri (B.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
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T.B.M.M. B: 111 17.5.1995 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol • 
Muhtar Mahramlı , 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ahmet Feyzi İnceöz 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

1 
2 
1 
1 
1 

TRABZON 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 4 
İSPARTA 1 
İSTANBUL 2 
MARDİN 3 

Nadir Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 

MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
111 İNCİ BİRLEŞİM 17 . 5 . 1995 ÇARŞAMBA Saat : 14.00 

. • • " - ı • • •• 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

S E Ç İ M 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 

• '- - . 4 

OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İçişleri Komisyonunda bulunan, 657 Sa
yılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/674), 
İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya Gündeme alınması önergesinin oy
lanması. 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

— 1 — 



7 
. ' : • • " . KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

i l — 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) 

2j — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişikı 
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7(1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı .Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek-' 
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6/7.1992) ' 

4.'.— Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Saydı 
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) 

. ' .'5a •— 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 ye 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 —v 



KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER tŞLER 

İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı.: 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat.ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı':. 375) (Dağıtma tarihi: 30,11.1993) 

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

1 1 . — 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: 31.12.1993) 

X 13. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sai'isı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

14. — 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 15.— Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

16. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 



7 
KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE 

. KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

17. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar,- Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 18. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

19. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(İ/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 ismet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Esiki Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba: 

kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin 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) 

QŞt — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) • ' . ' . • 

24. ~ Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

25,— Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoglu 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. —' îl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

_ 4 — ' 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 28. — Esnaf ye Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ye 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 Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994) 

30. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişlera -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-
ktnda 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) 

35. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ye 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 

__ 5 _ 
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ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

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

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

38.— 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) 

39. — 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) 

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

X 41. — 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) 

42. —' 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) 

43'H — 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) 

44. — 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) 

45. — 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) 
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46, — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayıh Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) * 

X1 47. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

4 8 . - 2 8 8 6 Sayıh Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5*1993) 

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

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

5V — 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 Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayıh İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

52. — 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) 
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53. — 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) 

54. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S, Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

55. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife .ve . Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Bk Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

56. — 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) 

57. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi' Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ye 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 58H:>— Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

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

X 60. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S, Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

61. —' 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) 

62. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 
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63.—Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

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

65. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670. Sayılı'Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

66. —İzmir Milletvekili Iştlay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

67. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25r2.1992) 

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

69. — 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) 

70. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

71. — 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) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

.' • • — 9 — 
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72. — 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) 

73. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(Sı Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9,1992) 

74. — 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 :'21i9.1992) 

, 75t — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunim 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) 

76, — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ye 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) 

77* — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayıh 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (Si Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Eîkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.981992) 

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

80. — 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) (Ş. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

8İJ — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9- Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayıh İstanbul Boğaz Köprüsü ye Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Geoekondula-
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rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S.-Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

82. — 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) 

83. -T 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) 

84. — 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) 

85. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23,6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiktik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

86. — 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) 

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

88. — 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) 

89. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.1.1.1992) 

90. — Elazığ MüUetvekili 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 ye Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 
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91. —! Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15'Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

92. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) -

93. — 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, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

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

95. — 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) 

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

97. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Getvellerde 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) 

98. — 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) 

99.— 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) 

100. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayüı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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101. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ye Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

103. — 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) 

104. —-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) 

105. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayüı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim. Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.. 1993) 

106. •— Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : İ.3.1993) 

107. —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) 

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

109. —-Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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110. — iki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

111. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4. İ 993) 

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

113. —r Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

r 114,— Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının; Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/İ53) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

115̂  — Manisa Milletvekili Tevfik Dikerdin, 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) 

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

117. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.İ993) 

118j — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl 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) 

119. —- 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) 

120. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
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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) 

121'<— Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve îçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan. Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

122 — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

123. —̂ 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) 

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

125. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

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

127. — 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 128. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporıv (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) -

129. — 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-

— 15 — 



T 
•..'.. .KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

, KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

130h — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'm İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) , 

X ,131. — 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) 

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

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

134. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alıııak*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) 

135ı•— Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'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) 

136. - Yükseköğretim Kuramları 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) 

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

138. — 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) 

139. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 
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140. — 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) 

141. — îcra.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) 

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

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

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

145. — 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) 

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

147. — 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) 

148. — 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) 

149. — 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) 

150. — 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 île Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa-

— 17, — (111 inci Birleşim) 
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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) 

l'5î, — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. r Sayış; : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

152. —'Erzurum Milletvekili îsmaÜ Köse'ni'n, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanım Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
.•Raporu ve. İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153. — Şırna'k' Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Ahoak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nm 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) 

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

155. —6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (î/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) ' 

• 156. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

157. — Antalya Milletvekili-Hasan. Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin'Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

158. — 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 : 2.8.3.1994) 

X 159, — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (î/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :.-' 
28.3.1994) • 
• 160. —'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 : İ9.4.1994) 
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161. — 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 162. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutiirk'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 Doğaldan Doğruya Günde
me Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

163. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/49.8) (S. Sayısı : 650)' (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

164. „ Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 nei Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma, ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

165.— 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) 

166. - - 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) 

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

168. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın;' 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanım Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

169. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Er'güder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık-Kanununda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
pora (1/519,'2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) . 
X 170. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın ^ g ı ı n Bulunduğuna Dair Ka

nım Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

171. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

— 19- — . 
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ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) . • 

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

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

174. —• Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve içişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

175. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; îmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

X 176. — 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 ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

177. — 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. İ0.1994) 

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

179. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtnia 
tarihi : 1340.1994) 

180. r— 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 18L — 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 182, — 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) 

— 20 — '' 
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183. — 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 184. — 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 185. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri've Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasmın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun .Tasarısı 
-ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) . 

X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 72.1) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasmın Onaylanmasının Uygun. Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 189. — 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 190. — 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 191. -r- Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi've İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) . 
X 192. — 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 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı: 730) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta-

— 21 — 
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sarısı ve Milli Eğitim ve Dışişleri komisyonun rapoıları (1/696) (vS. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 395. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında işbirliğine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanım Tasarısı ve Millî nğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 1-1.11.1994) 
X 196. — 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) 

197. — 190 Sayılı Genel Kadro vs Usulü Hakkında Kanım 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 198. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Halikında Kanun Tasarısı vo Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 
X 199. — Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli

ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Halikında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 200. — 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) 

201. -~ 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 202. — 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 203. — 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 204. — 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) 
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205. — İstanbul Milletvekili Sabrı 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) 

206. — 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) 

207. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 
X 208. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze-. 

rinclen 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 209., — 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 (t/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995)' . •• 

X 210. —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 2 1 1 . — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 212. — 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) 

• 213. — 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 içtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı: 773) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 
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214. — 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) ' 

215. — İller. Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) ' , ' • ' . . ' . 

216— Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 217a — 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) 

•'/ 218. — 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 219. — 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) 

220. — 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) 

221. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. G. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 222. — 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 223. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)' 
X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3,1995) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

226. — 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 İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) . " • • " ' . 

227. —: Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

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 Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 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 İçtüzüğün 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) 

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 Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) 
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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 Blirer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili 
Hasan Basr'İ Elcr'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) (Dağıtma 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. — 'icracı 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 tarihli : 29.3.1995) 

240. — 7.11.1985 Tarihli ve. 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik 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 inci 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: 18.4.1995) 

, 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 Eğitini 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 Çelebicari'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 ve 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'mn 
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'nun, Sakarya Hinde 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) 

259. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi: 3.5.1995) 
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260. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayam, 
Samsun Milletivekili İhsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup 
Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 2 Arkadaşının 4.11.1981 Tarih ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kamın Teklifi ile Hatay Milletvekili Fuat 
Çay ve 5 Arkadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Kırşehir Milletvekili Sabri 
Yavuz'un, Ankara Milletvekili Yücel. Seçkiner'in, Zonguldak Milletvekili Necdet Ya
zıcının, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'm, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan 
ve 10 Arkadaşının ve Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1376, 2/940, 2/974, 2/1009, 2/1044, 
2/1133, 2/1228, 2/1246, 2/1284) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi: 5.5.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 
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