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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. -Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu'nun, güneydoğudaki olaylara iliş

kin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 
2. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, verem dispanserlerine 

satın alınan röntgen cihazlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağlık Ba
kanı Doğan Baran'ın cevabı 

3. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, pancar fiyatlarına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'na, dönü

şüne kadar, Kültür Bakanı Ercan Karakaş'ın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1841) 

2. - 754 sıra sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırmalarının Desteklen
mesi Hakkında 2924 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve kanu
na bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin (2/1099) geri verilmesine 
ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1842) 
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3. - Ankara Milletvekili Orhan Kilercioğlu'nun, Karadeniz Ekonomik İşbir
liği Parlamenterler Assamblesi Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin öner
gesi; (4/474) 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

• 1. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 396 

2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) . . - . . " 397 

3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İ/376) (S. Sayısı: 139) Qfy7 

397 
4. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 3 9 7 

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

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) 397 

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

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) 398 

9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. oqR 

Sayısı: 691) 
10.-Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 

ile Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 398 

11. - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletveki
li Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/744,2/1095) (S. Sayısı: 798) ' 3 9 8 

12. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum-
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lar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 398-443 
(1/838) (S. Sayısı: 813) 7

 A_ 
VI.-SORULAR VE CEVAPLAR US 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ ^ 44s 

1. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un; 
- Kayseri-Pınarbaşı-Y. Borandere Köyünün telefon santrali; 
- Kayseri-Pmarbaşı-Aslanbeyli Köyünün PTT binası, 
- Kayseri-Pıriarbaşı-Solaklar Köyünün telefon şebekesi, ' 
- Kayseri-Pınarbaşı-Kırkgeçit Köyünün telefon, 
- Kayseri-Pınarbaşı-Olukkaya Köyünün telefon şebekesi, 
İhtiyacına ilişkin sorulan ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı 445-446 

cevabı (7/6060), 6079, 6080, 6081, 6082) 
2. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un; 
- Kayseri-Pınarbaşı-Ayvacık Köyünün telefon şebekesine, 
- Kayseri-Sarız-Karapınar Köyünün telefon ihtiyacına 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı ' 

(7/6159,6199) 446:447 
3. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un; 
- Kayseri-Pınarbaşı-Karakuyu Köyünün otomatik santral ihtiyacına, 
- Kayseri-Pınarbaşı-Payaslı Köyünün telefon ihtiyacına, 
- Kayseri-Tomarza-Süveğenler Köyünün telefon santrali ihtiyacına, 
- Kayseri-Tomarza-Hacipaşa Köyünün otomatik santral ihtiyacına, 
- Kayseri-Sarıoğlan-Keklikoğlu Köyünün telefon santrali ve şebekesine, 
- Kayseri-Sarız-Dallıkavak Köyünün verici binası telefon santrali ihtiyacına, 
- Kayseri-Sarız-Çavdar Köyünün telefon santrali ihtiyacına, 
- Kayseri-Sarız-Yedioluk Köyünün telefon santrali ihtiyacına, 
- Kayseri-Yahyalı-Avlağa Köyünün otomatik telefon santrali ihtiyacına, 
- Kayseri-Yahyalı-Ulupınar Köyünün otomatik telefon santrali ihtiyacına, 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı 

(7/6160,6161, 6162,6163,6164,6200,6201, 6202,6265,6266) 
4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, memurların vergi iadesi 

ödemelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6168) / 451 

5. - Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların is
tihdam sorunlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet köstepen'in ya- . .* . 
zıh cevabı (7/6224) 4 M : 4 ^ 

6. - Kaharmanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Gziantep Havaalanı
na ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı 455:456 
(7/6389) 

7. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan'ın, T.H.Y.'nın Gaziantep-İstan- . 
bul seferlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı ce
vabı (7/6446) ' " ' 456:457 
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. • 8. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Ayşepınar Kö
yünün kanalizasyon, içme suyu, elektrik trafosu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Dev
let Başkanı Esat Kırathoğlu'nun yazılı cevabı (7/6462) 

9. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yeralan 
"Pervasızlık" başlıklı bir yazıya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnö
nü'nün yazılı cevabı (7/6690) 458 

10. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, işkence yöntemlerine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun yazılı cevabı (7/6692) 

458:461 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak sekiz oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Türkiye'deki, fikir suçları ve fikir özgürlüğüyle ilgili ge

lişmelere ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
. İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik 

kazalarına ilişkin gündem dışı konuşmasına İçişleri Bakanı Nahit Menteşe; 
Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Van Gölü sularının yükselmesi, Van ve Bitlis'te meydana 

gelen su baskınları ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşmasına da Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Erman Şahin; 

Cevap verdiler. 
Siyasî parti gruplarının oranlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle, TBMM, ihtisas ko

misyonlarında CHP Grubuna düşen ve boş bulunan üyeliklere, adı geçen Grupça gösterilen aday
lar seçildiler. 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, İçişleri Komisyonunda bulunan, 657 sayılı Kanunun 100 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/674), İçtüzüğün 38 inci maddesine gö
re doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi, istem üzerine yapılan açık oylama sonucunda ka
bul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
18 inci sırasında bulunan 691, 
21 inci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan 82 
23 üncü sırasında bulunan 139, 
24 üncü sırasında bulunan 134, 
25 inci sırasında bulunan 283, 
26 ıncısırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 
29 uncu sırasında bulunan 699, 
30 uncu sırasında bulunan 798, 
S. Sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin müzakereleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurul

da hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
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 De
ğer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/838) (S. Sayısı : 
813) müzakerelerine devam edildi. 17 nci maddenin oylamasından önce istem üzerine yapılan yok
lamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

Alman karar gereğince, 18 Mayıs 1995 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birle
şime 23.20'de son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Işılay Saygın 

Konya İzmir 

KâtipÜye Abbasİnceayan KâtipÜye 

Bolu 
Kâtip Üye 

——; ®-
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
1 8 , 5 .1995 PERŞEMBE 

Tasarılar 

1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/856) (Ba
yındırlık, İmâr, Ulaştırma Ve Turizm Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.1995) 

2. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/857) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.5.1995) 

3. - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı (1/858) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.1995) 

4. - Hayvancılık ve Su Ürünleri Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı (1/859) (Tarım ve Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 16.5.1995) 

Teklifler 

1. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın; Yöresel Turistik Tanıtma Fonunun Kurulması Ve 
Çalışma Esaslarına Dair Yasa Teklifi (2/1397) (Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.1995) 

2. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in; 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muha
sebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi (2/1398) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4,5.1995) 

3. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 5 Arkadaşının; Yöresel Turistik Tanıtma Fonu 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1399) (Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1995) 

4. - Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 Arkadaşının; Temel Araştırmalar Merkezi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1400) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.5:1995) 

5. - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un; 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Özelleştirme Uy
gulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1401) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5:1995) 

6. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Özbek'in; Pasaport Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1402) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.5.1995) 

7. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın; 15.7.1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1403) (İçişleri Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.1995) 

8. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının; Bankalardan Dövize Endeks
li Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1404) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.1995) 
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Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nm, günlük bir gazetede yer alan "Ermenistan Çer-
nobil'i tekrar açıyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1589) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 4.5.1995) 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "UNICEF şimdide 
Kuzey Irak'ta" başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1590) (Başkan
lığa geliş tarihi : 4.5.1995) 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "Korkunç iddia" 
başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1591) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.5.1995) . " . . ' . 

4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "Bedava Hac Vize
si" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1592) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.5.1995) 

5. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir firmanın başka ülkelerden Hac seyahati vize
si aldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1593) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.5.1995) 

6. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "Hac'da soyguna 3 
soru" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1594) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.5.1995) 

7. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bergama'da siyanürle altın çıkarıldığı iddiaları
na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1595) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, çocuk felci aşısı kampanyasına ilişkin Sağlık 

Bakanından yazılı soru önergesi (7/6760) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1995) 

2. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze Giriş Gümrüğündeki rüşvet iddialarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6761) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1995) 

3. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Derince Gümrüğünde meydana gelen bir rüşvet ve 
yolsuzluk olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6762) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.5.1995) 

4. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, esnaf ve sanatkârlara verilen kredilere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/6763) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.1995) 

5. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Avanos Kaymakamına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/6764) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1995) 

6. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Erzincan-Kemaliye-Başbağlar Köyünde terör olay
ları nedeniyle zarar gören ailelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6765) (Başkan
lığa geliş tarihi : 4.5.1995) 

7. -Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "Ermenistan Çerno-
bil'i tekrar açıyor" başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6766) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.5.1995) 

8. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İ.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mü
dürü hakkında bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6767) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.5.1995) 
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9. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "Türbe paralarını 

kim iç ediyor" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/6768) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.5.1995) 

10. - Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Afşin-Elbistan Termik Santrali İşletme 
hakkının ERG Şirketine veriliş nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6769) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.5.1995) 

11. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Manyas Gölü'nün iyi korunmadığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6770) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1995) 

12. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'da şehit olan askerlere ilişkin Millî 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6771) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1995) 

13. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "Millî Eğitim'de 
Mason Eli" başlıkı habere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazıh soru önergesi (7/6772) (Başkan
lığa geliş tarihi: 5.5.1995) 

14. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "ABD'de Çekiç 
Güç Baskını" başlıkı habere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6773) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5.5.1995) 

15.• - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "Hükümetten Ye
şil Karta Ambargo" başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6774) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.5.1995) 

16. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "ÖIB İçindeki 
Köstebek Kim" başlıklı habere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6775) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1995) 

17. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "Kurşunladılar" 
başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6776) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.5.1995) 

18. - İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak olarak giren 
çocuklara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6777) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.5.1995) 

19. — İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, ders geçme ve kredi sistemine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/6778) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1995) 

20. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, askerî helikopter alımı için yapılan ihaleye iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6779) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1995) 

21. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Erzurum-Ilica-Eskipolat Köyüne ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6780) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.5.1995) 

22. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, iktidarmilletvekillerinin ortak olduğu şirketlerin aldı
ğı iddia edilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6781) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 15.5.1995) 

23. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon'da asfaltlanan köy yollarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/6782) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.1995) 

24. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon'a bağlı köylerin su şebekelerine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/6783) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.1995) 

. . , • ' • — — © — — — ' • • . • • ' • : , 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim ÖZDİŞ (Adana), Işılay SAYGIN (İzmir) 

• - — — © — - ' • ' • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşimini açıyorum. 

111.- Y O K L A M A 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üyelerin, 

salonda bulunduklarını yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan yoklamaya göre, toplantı yetersayısı vardır; görüş

melere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden evvel, üç sayın milletvekiline, evvelce belirlenmiş olduğu veçhile, söz 
vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. - Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu'nun, güneydoğudaki alaylara ilişkin gündem dışı ko

nuşması ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe 'nin cevabı 
BAŞKAN - Bingöl Milletvekili Sayın Kâzım Ataoğlu, güneydoğudaki olaylarla ilgili olarak, 

gündem dışı söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Ataoğlu. 

KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dokuz günlük bayram 
tatili münasebetiyle gittiğimiz doğuda ve özellikle Bingöl'de meydana gelen iki hadiseyi huzurla
rınıza getirmek üzere söz aldım; bu vesileyle, hepinizi saygılarımla selamlarım. 

Değerli arkadaşlar, bundan yaklaşık iki ay önce, Bingöl'ün Adaklı İlçesinin Hasbağlar Köyün
de heyelan meydana gelmiş ve o günden bu yana da, kısa aralıklarla devam eden heyelandan dola
yı 103 tane ev yıkılmıştır. Bu köy, daha önce, heyelan bölgesi olarak ilan edildiği için, köylü de her 
nasılsa durumu sezmiş, heyelan bölgesinden uzaklaşmış ve dolayısıyla, Allah'a şükürler olsun, bir 
can kaybı meydana gelmemiştir. 

Köy halkı, şu anda, köyden 1 kilometre uzakta, çadırlarda ve -affedersiniz- ahırlarda yaşamak
tadır. Köyde meydana gelen bu heyelanla birlikte, evlerin yanı sıra, elektrik ve telefon hatları, yol 
ve su kaynakları da tamamen tahrip olmuştur. Heyelan meydana geleli yaklaşık iki ay olduğu hal-. 
de, devlet, bugüne kadar, bu bölgeye, Hasbağlar Köyüne, sadece 70 çadır göndermiştir. 103 ev yı
kılmış; eşyalar, yaklaşık iki ay enkaz altında kalmış ve bu iki aylık süre içerisinde bütün ilgililere 
müracaat edildiği halde, ancak 70 çadır gönderilmiştir... Ayrıca, bu köyün bulunduğu güzergâh, ya
ni, Bingöl-Kiğı karayolu, yaklaşık iki aydır kapalı bulunmaktadır. Heyelan meydana geleli, iki ay 
olmuş, 103 ev çökmüş ve bugün aldığım bilgiye göre de enkaz halinde olan birçok evin içerisinde 
eşyalar bulunmakta; eşyaların tahliyesi için bir dozer, bir yardım aracı gönderilmediği gibi, bu du
rumda olan bölgeye, henüz bir jeolog da gönderilmemiştir. Bunlardan daha da acıklısı, bu köyün 
bağlı olduğu Adaklı İlçe Kaymakamı, 103 ev yıkıldığı halde, bugüne kadar köye uğrayıp köylüle
re, bir geçmiş olsun bile dememiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hasbağlar Köyü, 1969 yılında, Afet İşleri Genel Müdür

lüğü tarafından heyelan bölgesi olarak ilan edilmiş; 180 haneli köyde, sadece 54 hane için konut 
yapılmasına karar verilmiş, geri kalan evler için "heyelan tehlikesi yoktur" şeklinde, o yıllarda ra
por tanzim edilmiş. Yedi sekiz yıl önce de ancak 54 tane konut yapılmış, raporda sağlam gösteril
diği için diğer evlere müdahale edilmemiş, biraz önce izah ettiğim gibi, maalesef, 103 ev de böy
lece yıkılmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ataoğlu, konuşmanızı toparlar mısınız... 

KAZIM ATAOĞLU (Devamla) -Demin söyledğim gibi, yıkılan 103 evin birçoğu hâlâ enkaz 
halinde; devlet, buraya uğramamış, gidememiş!..Köy adına ricam şudur: Bu evlerin tamamını bel
ki bu sene yapmak mümkün değildir; ama, hiç olmazsa bu evlerin yarısını yapmak suretiyle -akra
baların, babayla oğulun, iki ailenin bir evde kalmasıyla- bu insanların kışın açıkta bırakılmaması
nı, Hükümetten ve Bayındırlık ve İskân Bakanından istirham ediyorum. 

Kısaca arz etmek istediğim bir konu daha var. Aşağı yukarı yirmi gün önce, Diyarbakır-Bin-
göl karayolunda, Bingöl'ün Arakonak Köyüne ait 570 koyun, 1.1 sahibiyle birlikte kaçırılmıştır. Yi
ne, bugün, Bitlis Milletvekilimiz Sayın Zeki Ergezen'den aldığım bilgiye göre, Tatvan'ın Yonça-
başı Köyünde, bayram günü çatışma çıkmış, 1 köylü ölmüş, 1 köylü yaralanmış ve 403 koyun da 
teröristler tarafından kaçırılmıştır. 

Bingöl-Diyarbakır arasında bulunan Hani bölgesinde meydana gelen hadiseyle ilgili olarak, 
Bölge Valisiyle konuştuğumda, bana, 3 şahsın kaçırıldığını söyledi; köydekiler ise 11 kişi olduğu
nu söylüyor. 

Bugüne kadar hiçbir bilgi verilmemiş; dün görüştüğüm Bölge Valisinin ifadesine göre, hiçbir 
malumatları yok; 570 koyun gitmiş, 11 de vatandaş... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Adam gidiyor haber vermiyorlar, koyuna kim bakar!.. 
KÂZIM ATAOĞLU (Devamla)-Evet, 11 vatandaş... 
Şimdi, ben, şunu söylemek istiyorum: Bu Meclis, bütün gruplarıyla, terörle mücadelede, bu 

Hükümete bütün desteğini veriyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KÂZIM ATAOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum Başkanım. 
BAŞKAN-Lütfen.;. 
KÂZIM ATAOĞLU (Devamla) - Ayrıca, bu Mecliste oturan herkes, güvenlik güçlerinin mü

cadelesini, gerçekten, gönülden alkışlıyor, destekliyor; ancak, Hükümet ve özellikle Başbakanın, 
bölgeyi güllük gülistanlık göstermesini anlamak mümkün değildir. Daha bundan bir süre önce -ay
nen kendilerinin ifadesi- Sayın Başbakan "artık, bundan sonra, çoluk çocuğunuzla, Dicle kenarın
da piknik yapabilirsiniz" demişti. \ 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Palavra... 
KÂZIM ATAOĞLU (Devamla) - Dicle kenarı deyince, tabiî, insanın aklına, Hazreti AJi'nin 

halife iken söylediği meşhur söz geliyor. Yine, Sayın Demirel, herhalde, o söze atıfta bulunarak 
"Dicle kenarında kaybolan koyunun hesabı benden sorulur" demişti. Şimdi, 570 koyun kaçırılmış 
1 tane değil. Bunun hesabi kimden sorulacak?!. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Başbakandan soracaksınız. 

KÂZIM ATAOĞLU (Devamla) - Bu 570 koyun, 10'ar milyon liradan 5 milyar 700 milyon 
lira eder. Bu, kimden sorulacak?.. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KÂZIM ATAOGLU (Devamla) - Bunun için, özellikle Hükümetten ve özellikle Sayın İçişle
ri Bakanımdan rica ediyorum; hem Bingöl'deki bu koyun ve sahiplerinin hem Bitlis'teki bu sürü
nün bir an evvel bulunmasını, sahiplerine iade edilmesini talep ediyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN - Sayın Ataoğlu, teşekkür ediyorum. 

Sayın Ataoğlu'nun gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Men
teşe; buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bin
göl Milletvekili, Sayın Kâzım Ataoğlu'nun yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevap vermek 
amacıyla huzurlarınızdayım. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Evvela koyunları söylemen lazım. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Sayın Ülkü Güney, bilemiyorum, keş

ke evvela sizin olduğunuz tarafa doğru bakmasaydım -Parlamentonun en saygın kişisi olarak bildi-" 
ğim için, yine öyle biliyorum- evvela, size, Sayın Başkana ve değerli milletvekillerine saygılarımı 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, saygın kişi değil de, galiba "sevdiğim kişi" demek istediniz. 

Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - En saygın kişi dedim, en sevdiğim ki

şi dedim; ki, öyledir. -
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Çok teşekkür ederim. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Saygın kişilerinden... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Hemen meseleyi karikatürize etmeye 

gerek yok. 
Mücadele, güneydoğuda yapılan mücadele büyük bir mücadeledir.. 
Sayın Ataoğlu "fazla yağışlar nedeniyle Hasbağlar Köyünde heyelan olmuştur" dediler; doğ

rudur. Köy, daha önce, heyelan nedeniyle afet bölgesi ilan edilmiş ve köyün yarısı, yeni yerleşim 
bölgesinde yapılan yeni afet konutlarında ikâmet etmektedir; ancak, afet bölgesi olan ve yaklaşık 
20 hanenin bulunduğu eski yerleşim yerinde yeniden heyelan olmuş bulunmaktadır. 

Vali, 8 Mayıs 1995 günü, konuyla ilgili daire müdürleriyle birlikte olay yerine intikal etmiş
tir. Vali, oraya bizzat gitmek suretiyle, vatandaşların açıkta kalmamaları için isteyenlerin boş afet 
evlerine taşınabileceklerini, isteyenlerin de Kızılaydan çadır verilerek çadırda kalabileceklerini, ça
dıra ihtiyaç olması halinde de ilave çadır verilebileceğini ifade etmiştir. 

Yine, Afet İşleri Genel Müdürüyle iki kez görüştük, afete maruz hane sahiplerinin isimlerini 
tespit ettirdik ve hak sahibi olmaları için, isimlerini, ilgili genel müdürlüğe faks çektirdik. 

Heyelana uğrayan yolun onarımı karayolları ekiplerince yapılmıştır. Yine, PTT ekipleri, tele
fon hatlarını faal hale getirmek için çalışmalarına devam etmektedirler. Köyün tahrip olan içme su
yu şebekesi için, istenilen miktarda plastik boru verilmek suretiyle, köyün içme suyu sorunu çözül
müştür. Köyün afetle ilgili ve diğer sorunları, tarafımızdan ve ilgili bakanlıklar nezdinde, yakinen 
takip edilmektedir. 

Sayın Ataoğlu, bu arada, güneydoğudaki terörizm mücadelesine de temas ettiler; ama -ben, her 
zaman kendisiyle de görüşüyorum- güvcinlik güçleri, güneydoğuda büyük başarılar elde etmekte-
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dir; bu, iki kere iki dörttür; ama, henüz terörizmle mücadele bitmiş değildir; bu, bir müddet daha 
devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, şehirlerimize rahatlıkla girilebilmektedir. Düşününüz, iki sene 
evvel Diyarbakır'a gittiğiniz zaman, acaba, rahat gezebiliyor muydunuz?!. Gazete muhabirleriyle, 
giden gelenle görüşünüz, Diyarbakır'da, gece yarısı pastanede oturmak mümkün; daha önce, Şır-
nak'ta sokakta dolaşmak mümkün değildi, vatandaşın sizin yanınıza, siyasî kişilerin yanına yak
laşması mümkün değildi; ama, bugün gittiğiniz zaman, hanginiz olursa olsun, hangi partiden olur
sa olsun, giden siyasîler alkışlanmaktadır. Halk, terörist liderlerden, teröristlerden korkmamakta-
.dır. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Normali o, Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, normali bu; ama, 

iki sene önceki münakaşaları bir düşünelim: Âdeta "ülkenin bu kısmını feda edelim" diyen birta
kım vatandaşlarımızın fikirleri münakaşa edilmekteydi; ama, bugün, bu, ortadan kalkmıştır. Ben, 
daha şimdi, Uç beş saatlik toplantıdan geliyorum. Yine, teröristlerin nerede olduklarını, hepsini tes
pit ediyoruz; ama, mücadele, kolay bir mücadele değildir, mücadele devam edecektir. Terörist, acı
masız... işte, geçen defa Kuzey Irak'a girildi; Kuzey Irak operasyonu yapıldı, dünya ayağa kalktı. 
Bu operasyon, bir toprak kazanmak için yapılmadı. Orada biriken ve saldırıya hazırlanan; kime, 
masum vatandaşlara saldırıya hazırlanan teröristleri tedib etmek için, yok etmek için oraya gidildi. 
îşte, bu mücadele devam etmektedir. 

Maalesef, arkadaşımızın söylediği gibi, teröristler tarafından-hatta, benim rakamım biraz da
ha yüksek- 570 adet koyun kaçırılmıştır. Olay, 5 Mayıs 1995 tarihinde, Diyarbakır'ın Hani İlçesi 
kırsal alanında meydana gelmiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Rakamlar aynı; Sayın Bakanım, aynı rakamları söylüyorsu
nuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Kaçırılan koyunların bulunmasıyla il
gili çalışmalar güvenlik güçlerince sürdürülmektedir, tarafımızdan da takip edilmektedir. Olay bi
ze geldiği zaman, sadece yazışmayla değil, bizzat kendim de telefon etmek suretiyle, yine bu ko
yun kaçırma işini takip etmekteyim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Bakanım, bu teröristler ölüleri de kaçırıyor; ama, 570 
koyunu nasıl kaçırıyorlar? Gökten götüremezler, arabalarla taşıyamazlar herhalde, nasıl ölüyor aca
ba? . • ' ' • • ' • . ' • • • . ' ' . • ' . ' • • • ' ' • ' 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, meselenin o ka
dar basit olmadığını daha evvel de söyledim. Bana, bunun daha başka yolları varsa, onları izah edi
niz, daha basit bir şekilde bunu bitirelim. Yalnız, bu, bir vakıadır. Teröristler, senelerden beri bu işi 
yapmaktadırlar. Hayvancılık, orada (güneydoğuda) âdeta yok olmuştur. İşte, güvenlik güçleri, gö
ğüslerini siper yaparak hem insanını hem hayvanını korumak için gerekli ilgiyi göstermektedirler. 

Diyeceksiniz ki, bu kadar silah oraya nasıl intikal etmiştir? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Çekiç Güç'le! 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - İntikal ediyor... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Çekiç Güç mü yapıyor acaba? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Ama, değerli arkadaşlarım, meseleyi o 
kadar basite irca etmeyin. Türkiye'yi bölmek, parçalamak için, yabancı odakların emrinde olabilir. 
Ben, her zaman söylüyorum: Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyen yabancı odaklar vardır; Tür
kiye'nin bütünlüğünden, güçlenmesinden korkanlar vardır. Bu fitneyi aramıza sokmuşlardır. İşte, 
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biz, devamlı olarak uyarıyoruz; bu fitneye gelenlere, yani, aldanan kişilere çağrıda bulunuyoruz 
"geliniz, devlet size kucağını açmaktadır" diyoruz. 

Şunu katiyetle ifade edeyim ki, terörizm, inişe geçmiş bulunmaktadır. Devlet güçlüdür... Gö
rüyorsunuz, devlet, gücünü sınırötesinde de göstermiştir; Türkiye'nin bütünlüğünü korumak için, 
Türkiye'nin birliğini muhafaza etmek için, teröristlere, sınırötesinde de gerekli dersi vermiştir. 
Dünya ayağa kalkmıştır; ama, biz haklıyız. Biz, Birleşmiş Milletler yasalarına, uluslararası yasala
ra uygun olarak bu operasyonu yaptık. "İcap ederse yine de gideceğiz" diyoruz; takip ediyoruz, yi-" 
ne oralarda toplanmaya başlamışlardır. İcabında, yeni bir operasyon yine icra edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bizim bütün arzumuz, yöre vatandaşlarının yaşam özgürlüklerini sağla
mak, demokrasiyi tam manasıyla orada tesis etmektir. Biz istiyoruz ki, bu, bir an önce sona ersin. 
Bütün vatandaşlarımız -minnetle ifade edelim ki- devlete, bu yolda arka çıkmaktadırlar, destek ver
mektedirler. Bu terörizmin, mutlak surette hakkından gelinecektir. Esasen, görüyorsunuz; gidiniz, 
o yöre halkıyla konuşunuz "Allah, devletten razı olsun" demektedir. 

Terörizmin kökü kazınacaktır, devlet azimlidir, kararlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri, bu konuda, hep, bize destek vermektedirler, devlete destek vermektedirler, güven
lik güçlerine destek vermektedirler; bu gücün Önünde kimse duramayacaktır. 

Ben, tekrar, bu vesileyle, Sayın Ataoğlu'na, konuyu gündeme getirdiği için teşekkürlerimi su
nuyorum; Yüce Meclise saygılarımı arz ediyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
2. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, verem dispanserlerine satın alınan röntgen ci

hazlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in cevabı 
BAŞKAN - Sayın Özşoy, röntgen cihazlarıyla ilgili olmak üzere gündem dışı söz istemiştir; 

kendilerine gündem dışı söz veriyorum. • 
Buyurun Sayın Özsoy. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, zor da ol

sa, üçüncü gününde, gündem dışı olarak, bize konuşma fırsatı verdiği için Sayın Başkana teşekkür
lerimi sunuyorum; bu vesileyle de, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bundan bir ay kadar önce, bir özel televizyonun haber programında, iki 
Sağlık eski Bakanının tartışmasına şahit olduk. Bu iki Sağlık eski Bakanının tartışması, hem pek 
şık değildi hem de düşündürücüydü. 

Tartışma neydi; tartışma, 1993 senesinde, verem dispanserlerinin ihtiyacı için alımı yapılan, 
mikrofotolu; yani, mikrofilm çeken röntgen cihazlarıyla ilgiliydi. 

Verem, gerçekten, son yıllarda, özellikle şu üç beş sene içerisinde, Türkiye'de yeniden hortla
yan, eskisi gibi artık bulaşıcı hastalıklar sınıfına sokulmayan, sosyoekonomik bir hastalık olarak 
devam eden bir hastalıktır. Özellikle ekonomik sıkıntılar, dengesiz beslenme, işsizlik ve buna bağ
lı stresler bu hastalığın artmasında büyük zemin teşkil eden faktörler arasında sayılmaktadır. İşte, 
bu hastalıkların teşhisi, tedavisi ve takibi, verem dispanserleri adı verilen kuruluşlar tarafından ya
pılmaktadır. 

Bu kuruluşların ihtiyacı.olan 80 adet, mikrofotolu röntgen cihazı alımı için karar verilmiş, 10 
Eylül 1993'te, 4100 sayılı bir yazıyla, o günün sayın bakanından bir onay alınmış. Bu onay, ger
çekten bürokrasiye, hukuka, şeffaflığa uygun bir onay. Bu onay alındıktan sonra, zannedilir ki, iç 
ve dış piyasalarda araştırma yapılacak, ihale açılacak ve satın alınacaktır. Öyle olmamıştır. Bileme
diğimiz bir sebepten dolayı, 27 Ekim 1993'te, 10866 sayılı, İdari ve Malî İşler Başkanlığınca, ay
nı bakandan, tekrar bir onay alınmıştır. 
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Bu onayda öyle enteresan şeyler vardır ki, birkaç tanesini okuyayım müsaade ederseniz. Ba

kın, onayda ne diyor: "Tahminî bedel yapılmayacaktır. Fiyat farkı ve avans verilmeyecektir ve ilan 
yapılmayacaktır. -Yani, 80 adet, mikrofotolu röntgen cihazı alımı ilanı yapılmayacaktır- İhale şek
li, standardizasyona gidildiği için, Hollanda'da muhkînı Oldeft Firmasından satın alınacaktır. Be
deli ise, 3418 sayılı Kanunun 39/b maddesiyle sağlanan gelirlerden temin edilecektir." İhale şekli 
böyle. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Kılıfı hazırlanmış. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Böylece, alınacak firma adı tespit ediliyor ve bir 

onayla ödeme şekli de tespit ediliyor. Alımın ne kadar yasal, ne kadar şeffaf, ne kadar hukukî ol
duğunu takdirlerinize bırakıyorum. Lafın büyüğü heybede. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Kılıfın büyüğü... <7 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla)-Müsaadenizle geliyorum, Sayın Güney. 
İddiaya göre, nihayet, paranın bir kısmı, Halk Bankasından faizle tedarik ediliyor ve Hollan

da firmasının aracı firması ojan, temsilcisi olan İzmir'deki Egemet vasıtasıyla transfer yapılıyor; 
röntgen cihazları ithal ediliyor ve Sağlık Bakanlığının bölge depolarına konuluyor. 

Sayın milletvekilleri, paranın kalan kısmı Halk Bankasından ödendiği için, Banka, parayı isti
yor. Bu durum, iki sayın Sağlık eski Bakanının söz düellosuna sebep oluyor. Sayın Serdaroğlu'nun 
Bakanlıktan alınmasından sonra Sağlık Bakanlığına atanan Sayın Kâzım Dinç "ben, bu parayı öde
mem, ödemedim. Yetimlerin hakkını yedirmem. Yetimlerin hakkını korudum, devletimi korudum" 
diyor. •. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Heybenin hangi gözündeyiz efendim? 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Üçüncü... 
BAŞKAN — Sayın Özsoy, yalnız, bizde, Anadolu'da heybeler iki gözlüdür... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Evet, ikinci göze geçiyoruz Sayın Başkan. Konuş

mamı hızlandıracağım... 
BAŞKAN - Buyurun. . 
HALİL İBRAHİM ÖZSÖY (Devamla) - Ayrıca, çok düşündürücü, çarpıcı olarak, bu ödeme

nin yapılması için tehdit edildiğini ifade ediyor. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin bir Sayın Bakanı, Bakanlığın ve devletin çıka

rını düşündüğü için ödeme yapmıyor; tehdit ediliyor; bunu da, Sayın Bakan, aynı programda, ra
hatlıkla söyleyebiliyor... Bakın, Türkiye'de neler oluyor!.. Bir başka devlet teşekkülü, Bakanlık
tan alacağını tahsil için, ne zamandan beri bu yolu deniyor.., Yoksa, burada da mı çek-senet maf
yası yardıma çağrılıyor... Bunu içimize sindirebilmemiz mümkün müdür... Sayın eski Bakan niçin 
ödeme yapmıyor; cihazlar teknik şartnameye uymadığı için. Aslında, ortada, daha evvel hazırlan
mış bir şartname de yok. İddiaya göre, şartname, cihazlar ithal edildikten sonra, cihazların teknik 
donanımı göz önüne alınarak hazırlanıyor ve konu yılan hikâyesine dönüyor. Cihazların akıbeti^ 
komisyonun 20 Mart 1995 tarihindeki kararına kadar meçhul olarak devam ediyor. Sağlık Bakanı 
Sayın Doğan Baran, haklı olarak, cihazları teslim almak için bir komisyon kuruyor. Bu komisyon, 
raporunda, cihazların radyasyon kaçırdığını, dünyada hiçbir ülkede kullanılmadığını, referansı ol
madığını, demode olduğunu ve alımının, kullanılmasının sakıncalı olduğunu belirtiyor. 

Sayın milletvekilleri, işin başından son komisyon raporuna kadar, tüm evraklarda yapılan tet
kik -ihtiyaç onayıyla ilgili dokümanların dışında kalan evraklar- insanın kafasında pek çok soruyu 
çağrıştırıyor, hayrete düşürüyor ve de olmaz böyle şey dedirtecek hale getiriyor. 
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ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Olmaz olmaz!.. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - İddialar doğru ise, ihaleye fesat karışmıştır, ihale ya

sal yapılmamıştır; firma ve temsilcisi bir onayla tercih edilmiştir, ilansızdır, ihalesizdir ve faizli 
kredi kullanılmıştır. 

Peki, şimdi düşünmek lazım; bu cihazların alımı için, Bakanlığın banka vasıtasıyla veya diğer 
fonlardan ödediği para ne olacaktır; Bakanlık, şimdiye kadar, bankaya ne kadar faiz ödemiştir; bu, 
kullanılmayacağı raporla tevsik edilen cihazlar ne olacaktır? 

Değerli arkadaşlar, özel olarak soruyoruz, özetleyerek soruyoruz; şimdi, bu röntgen cihazları
nın akıbeti ne olacaktır; Bakanlık, bu parayı faizleriyle bankaya ödeyecek midir; bu işi organize 
edenlere, müsebbiplerine, çıkar sağlayanlara şimdiye kadar ne yapılmıştır; safahatı nedir? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özsoy, lütfen bitirir misiniz. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - Bitiriyorum efendim, son cümle, toparlıyorum. 
Bu iş için bir tahkikat açıldığı, teftiş kurulunda olduğu; fakat, araştırmalarımızda, dosyanın 

Başbakan tarafından Başbakanlık Denetleme Kuruluna götürüldüğü ve sumen altı edildiği iddia 
edilmektedir. 

Netice-olarak, bu sorularımıza açık ve net cevap bekliyoruz; açık ve net cevap alamadığımız 
takdirde, bu konuyu, Meclis denetimi olan araştırma ve soruşturma önergeleri haline getireceğimi
zi arz eder, Başkanın müsamahasına teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Özsoy, birinci teşekkürünüzde "teşekkür" kelimesine bile yabancı olan bir 
anlam yüklemiştiniz; ama, bu ikinci teşekkürünüze ben de teşekkür ediyorum. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - İçten, Sayın Başkan, içten... 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Özsoy'un gündem dışı konuşmasına, Sağlık Bakanı Sayın Baran 

cevap vereceklerdir. 
Sayın Bakan, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Niğde) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Afyon 

Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy'un, mikrofotolu röntgen cihazlarıyla ilgili gündem dışı ko
nuşmasına cevap vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Verem Savaş Dairesi Başkanlığınca, 1994 yılı ihtiyacına binaen 80 adet mikrofotolu röntgen 
cihazı alınmasının talep edilmesi üzerine, Bakanlık makamının 10 Eylül 1993 tarihli onayıyla 2886 
sayılı Devlet İhale Yasasına göne, bahse konu olan cihazların, uluslararası ihaleye çıkarılarak alın
ması uygun görülmüştü. Ancak, bir ay sonra, Ekim 1993 tarihli yeni bir onayla, servis hizmetlerin
de ve yedek parça temininde aksamalara meydan vermemek için, daha önce 69 cihazın alınmış ol
ması nedeniyle, standardizasyon da gözetilerek, bahse konu olan 80 adet mikrofotolu röntgen ciha
zının, Hollanda'da mukim Olderst firmasından, Fonlar İhale Yönetmeliğine göre, pazarlıkla alın
masına karar verilmiştir. Yani, önce bu cihazların 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre satın alın
ması öngörülüyor; ama, ondan iki üç sene evvel, Bakanlığa, mikrofotolu 69 tane röntgen cihazı 
alınmış olduğu ve bunlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de faaliyette bulunduğu için, standardizas
yon göz önünde bulundurularak, yani yedek parçalarının temini ve servis hizmetlerinde aksama ol
maması için; Bakanlıkta, tıbbî cihazların standardizasyonuna gidiş ön planda olduğu için, Fonlar 
İhale Yönetmeliğine göre, daha evvelki alınan cihazların alınmış olduğu firmadan, pazarlık usulüy
le, bu cihazlardan 80 tane alınmasına Bakanlık makamı karar veriyor. 
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Bunun üzerine, firmayla yapılan pazarlık sonucunda 80 adet röntgen cihazı, CİF olarak top

lam 22 milyon 150 bin Hollanda Florini karşılığı olan 155 milyar 253 milyon 115 bin Türk Lirası
na ihale ediliyor ve 16 Kasım 1993 tarihinde sözleşme yapılarak^ Türkiye Halk Bankası Yenişehir 
Şubesi nezdinde akreditif açtırılıyor. Adı geçen firmayla görüşülüyor, 80 adet mikrofotolu röntgen 
cihazının, 22 milyon 150 bin Hollanda Florini karşılığı alınmasına karar veriliyor ve bu şekilde de 
Halk Bankası Yenişehir Şubesine akreditif açılması için talimat veriliyor. Anlaşmaya göre, firma, 
17 Şubat 1995 tarihine kadar; yani, bu sözleşme yapıldıktan sonraki 14 ay içerisinde teslim edil
mesi gereken 80 adet röntgen cihazını partiler halinde teslim etmiş ve gümrükten çekilerek, Bakan
lığımız Ana Donatım İkmal Bölge Müdürlüğünde muhafaza altına alınmıştır. 

• Muhafaza altına alınan bu cihazlardan bir tanesi Ankara 3 nolu Verem Savaş Dispanserine ku
rulmuş ve Bakanlığımızca oluşturan muayene komisyonunun muayenesine sevk edilmiştir. Muaye-
ne komisyonu, 90 santimetre uzaktan mikrofilm çekildiğinde herhangi bir meselenin söz konusu 
olmadığını; ancak, 150 santimetreden; yani, 1.5 metre geriden film çekildiğinde, kabinin röntgen 
şuası sızdırdığını tespit ediyor ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca oluşturulacak bir komisyon 
tarafından muayenesinin uygun olacağını ifade ediyor. 

Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu, bu cihazı yerinde tetkik ediyor ve kabinin kapısına 1.5 mi- ' 
limetre kalınlığında bir kurşun levhanın konulması halinde, röntgen şuasından, filmi çekenin etki
lenmeyeceği kanaatine varıyor. 

Bu öneri uygun görülmüş ve gerekli montaj işlemleri yapıldıktan sonra, Resmî Gazetenin 10 
Haziran 1985 tarih ve 18 780 sayılı nüshasında yayımlanan Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yö
netmelik hükümlerine göre, tarafımdan, bir de üniversiteden oluşturulacak bir heyet tarafından, bu
nun muayene edilmesinin uygun olacağı görüşüne vardık/ve bu komisyon kuruldu. Komisyon, ci
hazı yerinde muayene etti ve bize ibraz etmiş olduğu raporda, cihazların kabin kapısına eklenen 
kurşun levhayla, teknik şartnamede öngörülen bütün teknik ve sağlığa ilişkin koşulların yerine ge
tirildiğini belirterek cihazların kabulüne karar verdi. 

Sayın milletvekilleri, şu anda, söz konusu cihazların, verem savaş dispanserlerine dağıtılması 
için önhazırlık çalışmaları başlatılmıştır; ihtiyacı olan yerlere bu cihazlar gönderilecektir. 

Durumu, bilgilerinize arz ediyorum. 
ABBAS INCEAYAN (Bolu) - Türkiye'de yapılmıyor mu bu cihazlar? 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Arızalı cihazları nasıl kabul ettiniz... 

SAĞLIK BAKANİ DOĞAN BARAN (Devamla) - Bu cihazlar, az evvel söylediğim gibi, 
Fonlar İhale Yönetmeliğine göre pazarlık usulüyle alınmıştır. 

NABİ POYRAZ (Ordu) - Oldubittiye getirilip bunlar nasıl alındı; bunun cevabını verin. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Türkiye'de yapılmıyor mu Sayın Bakan?.. Bolu'daki Trophy 

Röntgen Fabrikası yapmıyor mu bu cihazlardan? 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla) - Hiçbir şey oldubittiye getirilemez; her şey 

açık ve seçiktir; en ufacık bir usulsüzlük yoktur. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, cevabınız bittiyse... 
NABİ POYRAZ (Ordu) - Giderayak, karambola getirilip böyle bir anlaşma nasıl yapıldı; biz, 

bunu takip ediyoruz... 
SAĞLIK BAKANI DOĞAN BARAN (Devamla) - En ufacık bir usulsüzlük olması halinde, 

olayların üzerine hassasiyetle gideceğimizden Yüce Meclisin emin olmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 

i . - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan 'in, pancar fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN - Sayın Cevat Ayhan, pancar fiyatlarıyla ilgili olarak gündem dışı söz istemişler
dir; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; pancar fiyatlarının ilanı
nın gecikmesi ve halen de ilan edilmemiş olması sebebiyle, ekimde ve şeker üretiminde memleket 
ekonomisinin maruz kaldığı kaybı dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum.-

Söz verme lütfunda bulunduğu için Muhterem Başkana teşekkürlerimi arz ederim. Yine, bu 
vesileyle, muhterem üyelerin ve bizi televizyonları başında dinleyen vatandaşlarımızın geçmiş 
Kurban Bayramını da tebrik ederim. 

Muhterem arkadaşlar, pancar fiyatlarının ilanı geç kaldı. Normal olarak, fiyatların ekimden 
önce ilan edilmesi, hem de epey süre önce ilan edilmesi, çiftçinin tercihini de, bu temel taban fi
yatlara göre yapması gerekir. Memlekette ihtiyacı duyulan tarım ürünlerinin fiyatı, hükümet tara
fından, ilgili kurumlar tarafından, bu politika çerçevesinde değerlendirilip ilan edilirse, vatandaş da 
ekim politikasını ona göre yürütür; ama, gelin görün ki, şubat ayında ilan edilmesi gereken fiyat
lar, mayıs ayı geldi geçiyor, mayısın sqnuna geliyoruz, hâlâ belli değil. Ekim mevsimi geçti; çiftçi 
diğer mahsullere kaydı. 

İlgili kurumlardan aldığım bilgilere göre, 1993 yılında, memleketimizde 4 milyon 200 bin de
kar pancar ekimi yapılmış; 15,6 milyon ton pancar üretilmiş ve bundan da 2 milyon ton şeker üre
tilmiş. 1996 yılında gelinen rakam ise -gerçeğe yakın tahmin- ekim sahalarından alınan bilgilere 
göre, 3 milyon dekarda ekim var; 11 milyon ton pancar bekleniyor ve 1 milyon 400 bin ton da şe
ker bekleniyor. Bunun manası, 1996 yılında 600 bin ton şeker açığı olacak demektir. 

Londra ve Paris borsalarındaki fiyatları esas aldığınız takdirde, bu, FOB olarak 250 dolar ile 
400 dolar arasında değişen fiyatlardır. CİF olarak da 400 dolar ile 500 dolar civarında Türkiye'ye 
maliyeti vardır. Hesapladığınız zaman, Türkiye, 1996 yılında, 200 milyon dolar ile 300 milyon do
lar mertebesinde şeker ithal edecektir. Bunun da maliyeti 13 trilyon liradır. Ayrıca, melas ve küs
peden kaybını da dikkate alırsanız, memleketin zararı, köylünün zararı rakamlarla ortaya çıkmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de pancar fiyatları düşüktür. Muhtelif ülkelerde pancar fiyatla
rını veren tabloya bakıyorum. Mesela, 1993 Eylül ayı itibariyle fiyatlara baktığımızda, Fransa'da, 
Türk Lirası olarak kilosu 629 liradır; İspanya'da 700 liradır; Yunanistan'da 617 liradır ve Türki
ye'de 1993 yılı fiyatları 500 liradır. 1994 yılı fiyatları 1 000 liradır; 1995 yılında ne olacağı meç
huldür. Şimdi, bu fiyat politikasıyla, tabiî, vatandaş pancar ekmekten kaçmakta ve diğer sahalara 
kaymaktadır. • • -. 

Değerli arkadaşlar, pancar ziraatı fevkalade zahmetlidir. Köylerde yaşayanlar bilirler; yediden 
yetmişe fevkalade zahmetli bir ziraat sahasıdır ve masraflıdır. Bugün, mazotun litresi 19 bin lira
dır; gübrenin kilosu 10 bin liradır ve köylü, teslim ettiği pancarın bedelini de bir yıl sonra alır. Za
ten, o verilen fiyatlar da enflasyonla erir gider. Yani, söylemek istediğim şudur: Teslim ettiği pan
carın bedelini bir yıl sonra almaz; doğrudur; ama, köylünün ekim için yaptığı masrafların, kendisi
ne, üretim bedeli olarak geriye gelişi bir yıldır; şubat ayında, mart ayında gübresini alır, diğer gir-^ 
dileri alır, masrafını yapar ve bir yıl sonra para eline geçer. Bir miktar avans alır; ama, avansın, sad
ra şifa olmadığını da, tarımla meşgul olanlar bilmektedirler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, memleketimizde, pancar ziraatı, 63 ilde 
7327 köyde 444 bin çiftçi ailesi tarafından yapılmakta, bu da, 3 milyon insanımızın pancarla ilgili 
olduğu anlamına gelmektedir. Pancarla ilgili olan bu insanlarımız, maalesef, emeklerinin karşılığı
nı alamamaktadır. 

Dünyada, pancar üretiminin üçte ikisi şekerkamışından, üçte biri de pancardan elde edilmek
tedir. Türkiye'de, genel olarak, şeker, pancardan üretilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, yine, pancarımızı şeker haline getiren sanayiimize baktığımızda bizi, 
pekmezden, ithal şekerden, kendi millî üretimimiz şekere kavuşturan cumhuriyet hükümetleri, Tür
kiye'de, 28 tane şeker fabrikası kurmuş bulunmaktadır ve bu tesislerde de 28 bin işçi ve memur ça
lışmaktadır. 

Bu sektörün teknolojik problemleri vardır, otomasyona geçmesi ve üretim kapasitesi itibariy
le de dünyada rekabet edecek seviyeye gelmesi lazımdır. Bu sektörümüz, düşük kapasiteyle çalı
şan bir sektörümüzdür. ' 

Pancar fiyatının ilanındaki gecikme, ekim ve üretim kaybına sebep olmuştur. Şeker ithaline 
verilecek olan 13 trilyon lira, bizim çiftçimizden, köylümüzden esirgenen bu bedel, yabancı mem
leketlerin çiftçilerine aktarılmış olacaktır. Bu, nasıl bir tarım politikasıdır bilemiyorum; ama, bize 
gelen haberlerde, Hükümetin, pancar fiyatlarının ilanında, pancara, IMF'den gelen baskılaı sebe
biyle, çiftçiyi memnun edecek bir fiyat veremediği için mecburen geciktiği ifade edilmektedir. İn
şallah, bu doğru değildir. Hiçbir cumhuriyet hükümetinin, dıştan gelen baskılarla, çiftçimize vere
ceği taban fiyatları esirgeyeceğini zannetmiyorum. 

Bu meselenin, Hükümet tarafından süratle ele alınıp, ilgili bakan tarafından fiyatların ilanı için 
gereğinin yapılmasını diler, hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 

Sayın Ayhan'ın gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Cevhe
ri; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'ın, pancar fiyatlarıyla ilgili yaptıkları gündem dışı 
konuşmaya cevap arz etmek üzere huzurlarınızdayım, saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşımızın ifade ettikleri gibi, pancar fiyatlarının ilanı gecikmiş değildir. Aşağı yu
karı, her sene bu mevsimden sonra ilan edilir. 

İkincisi: Değerli arkadaşımın, yine tahminlere dayanarak ifade ettikleri husus gerçekleşmeye
cektir. Geçmişteki gerçekleşmelerde, Türkiye'de pancar üretimi hiçbir zaman 12 milyon tona düş
memiştir. Hatta, 14 milyon tondan da aşağı düşmemiştir. 

Diğer ürünlerde, hibrit tohumlarla ve pamukta yüksek fiyatlarla elde edilen münavebede, Or
ta Anadolu şartlarında mısır, bir ölçüde pancarın yerine geçebilmekte, ama, pamuk geçememekte
dir. Yani, münavebeden dolayı da, pancar ekim sahalarının daralması, değerli arkadaşımızın tah
min ettikleri ölçüde gerçekleşmeyecektir.. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka husus da şudur: Biz, bütün tarım ürünlerinin fiyatlarını, dün
ya tarım ürünleri fiyatlarıyla dengelemiş olarak gerçekleştiriyoruz. Geçen sene, pamuk fiyatları, 
bildiğiniz gibi, son derece olumlu bir seyir takip etmiş ve bu, aynı zamanda, tekstilin de hammad
desi olması itibariyle, tekstil ihracatına da olumsuz herhangi bir etkide bulunmamıştır. Burada, me
sele, dünya fiyatlarıyla dengeyi sağlamaktır. Bu, pancarda da yapılacaktır. Pancarda, Orta Anado-
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lu şartlarında, Orta Anadolu ekolojisinde daha çok üretilen bir ürün olması itibariyle, münavebe
den dolayı; yani, yerini başka bitkilere terk etme dolayısıyla fazla bir kayıp beklenmemelidir. 

Değerli arkadaşımızın söylediği, Fransa'daki ve îspanya'daki pancar fiyatlarına baktığımız za
man, oralarda da şekerin tonu 700-800 dolar üzerinden satılmaktadır. Kendi fiyatlarımıza göre, ta
biatıyla ki, bir denge teessüs etmektedir. Buradan da rahatlıkla ifade ediyorum ki, değerli pancar 
üreticilerimiz müsterih olsunlar, mutlaka memnun olacakları bir fiyatı bulacaklardır; çünkü, biz de, 
gerçekten, herhangi bir şekilde Türkiye'nin üretebileceği bir ürünü ithal etmek gibi bir politika dü
şünmüyoruz. Yani, bugün, burada, kendi çiftçimize vermediğimizi, yarın Fransa'nın veyahut Orta 
Amerika ülkelerinin çiftçilerine, dolar olarak veyahut döviz olarak vermeyi kesinlikle biz de dü
şünmüyoruz. Gerekli tedbirler alınacaktır. Değerli arkadaşımız ve sayın Türk çiftçileri de müsterih 
olmalıdırlar. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden evvel bir hususu izninizle arz etmek isterim: Re

fah Partisi Grubundan Sayın Musa Demirci ve arkadaşlarının, Anavatan Partisi Grubundan Sayın 
Kokmazcan ve arkadaşlarının ve Sayın Konukman'ın, haklı hassasiyet ve tepkileri olmuştur saatle 
ilgili olarak. Görüntünün hoş olmadığı, zemine uygun düşmediği, Genel Kurul salonunda sırıttığı 
bizce de malum; ancak, saatte bir arıza hâsıl olmuş, bir check-up yaptırmak gerekiyor. 

Şimdi, ben, ilk ara vermede bunu kaldırtacağım, akrep ve yelkovanı oraya koyduracağım -
ama, akrep yanlış anlaşılmasın; biliyorsunuz, akrep, o akrep değildir- sonra, tamir imkânı doğduğu 
zaman tamiratı yapılacak. Muhtemelen tamiri mümkün değil; ama, şu Heyeti Umumiyeye uygun 
bir saat konulacaktır. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum. 

SELÇUK MARÜFLU (İstanbul) - Estetiği iyi değil, fonksiyonu iyi Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki efendim, salıya kadar tamiri mümkün olursa, mesele yok; olmazsa, bunu kal
dırsınlar. 

Değerli milletvekilleri, inşallah, bu saatten dolayı, Başkanlık aleyhinde bir gensoru falan dü-
şünmüyorsunuzdur, değil mi?!. 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Almanya 'ya gidecek olan Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu 'na, dönüşüne kadar, Kültür Ba

kanı Ercan Karakaş'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1841) 

BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"1995 Hoşgörü" Şöleni kapsamındaki panele katılmak üzere, 6 Mayıs 1995 tarihinde Alman

ya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Kül
tür Bakanı Ercan Karakaş'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

. Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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2. -754 sıra sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Hakkında 2924 

sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin (2/1099) geri verilmesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(311842) 

BAŞKAN - Sayın milletvekillleri, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığının bir 
tezkeresi vardır; değerli Divan Üyesi okuyacak: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, 754 sıra 
sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Hakkında 2924 Sayılı Kanunun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyo-, 
numuzca görüşülerek kabul edilmiş ve Başkanlığınızca Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine 
alınmıştır. 

Söz konusu kanun teklifinin yeniden görüşülmek üzere Komisyonumuza iadesini, içtüzüğü
müzün 89 üncü maddesi gereğince arz ederim. 

Saygılarımla. 

Sami Sözat 

Balıkesir 

. • - Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonu Başkanı .-
BAŞKAN - Bahse konu kanun teklifi, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre, Komisyona geri 

/ verilmiştir. 

3. - Ankara Milletvekili Orhan Kilercioğlu'nun, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter
ler Assamblesi Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi; (41474) 

BAŞKAN - Komisyondan istifa tezkeresi vardır, arkadaşımız okuyacak; buyurun: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Assamblesi Komisyonu üye
liğinden istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim. 

Orhan Kilercioğlu 
' Ankara 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer. 

işler" bölümüne geçiyoruz. . ' . • ' • " • ' 
Bittabiî ve mutad olduğu üzere, önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

V. - 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 - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 

Müzakere ertelenmiştir. 
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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 başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Müzakere ertelenmiştir. 

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

AŞKAN - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının mü
zakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 

4. - Çorum Milletvekili CemalŞahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21324) (S. Sayısı: 134) 

BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun tekli
finin müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 

SADİ PEHLİVANOGLU (Ordu) - Sayın Başkan, hakikaten bu Meclis çok kötü vaziyete dü
şüyor; buna bir çare bulsanız... 

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 başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. -

6. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

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

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi 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 Tasarısı müzakeresine kaldığımız yer
den devam edeceğiz. 
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Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi ertelenmiştir. 
5. - 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. 

Müzakeresi 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 Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair 
Yetki Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi 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-
• ğ i z . • ; • • . -

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakeresi 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 (11744, 2/1095) (S. Sayısı.: 798) 

BAŞKAN - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız 
yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Komisyon hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 
12. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

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

BAŞKAN - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Âmme 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-
şriişmelerine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 

(1) 813 S. Sayılı Basmayazı 29.3.1995 tarihli 92 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, geçen Birleşimde, 17 nci maddenin oylamasında kalınmıştı; 17 nci mad

deyi oylarınıza sunacağım: 
17 nci. maddeyi... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyo
ruz. 

BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim. 
17 nci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Saat 15.45'te yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1532 

m 
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İKİNCİOTURUM 
Açılma Saati: 15.50 

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

. — — . @ • • ' ' " 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum.. 

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

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Tasarının 17 nci maddesinin oylamasını yapacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; 16.15'te toplanmak üzere, birleşime bir ara 
daha veriyorum. Bu aradan sonra da karar yetersayısı bulunmazsa, birleşimi kapatacağım. 

' . - ' ' ' Kapanma Saati: 15.52 

'• , @ — — — ' ; 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 16.15 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

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

•"' - — — O • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

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

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
17 nci maddeyi tekrar oylayacağım ve karar yetersayısını.arayacağım. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, okunduğu şek

liyle kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, Başkanlık bir hususun açıklanmasını zarurî görmektedir. Bir hususu 

yüksek müsaadelerinizle açıklamak istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, Anayasa esas olmak üzere, Parlamentonun, İçtüzüğüne ve teamüllere 

göre çalıştığı şüpheden varestedir. 
İçtüzüğün 1 inci maddesi; yasama dönemini, yasama yılını, birleşimi ve oturumu ayrı ayrı ta

nımlamıştır. 1 inci maddenin birleşim bölümündeki ifade şudur: "Birleşim, Genel Kurulun belli bir 
gününde olan toplantısıdır." Yani, saat 15.00'te başlıyorsa 15.00'ten, 14.00'te başlıyorsa 14.00'ten, 
24.00 ise 24.00, 01.00 ise 01.00'e kadar olan süre, birleşim süresidir. 

Oturum ise, bir birleşimin arayla bölünen kısımlarından her biridir; yani, birinci oturum, ikin
ci oturum, üçüncü oturum gibi. 

Şimdi, birleşimin tanımını, burada, Yüce Kurula arz ettikten sonra, İçtüzüğün 58 inci madde
sine geliyorum: "Başkan birleşimi açtıktan sonra tereddüte düşerse yoklama yapar..." Ki, tereddü-
te düşmediğimiz zaman, her sayın başkanvekili arkadaşımız "yetersayı vardır" diyor, çalışmalara 
başlıyor; tereddüt olursa, yoklama yapıyor ve hatta, yoklamanın bir yerinde "artık çoğunluk görü
nüyor" diyor ve çalışmaya devam ediyor. 

"...Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilirken, on milletvekili ayağa kalkmak veya 
önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir. 

Yoklama, elektronik oy düğmelerine basmak veya Başkan lüzum gördüğü zaman ad okunmak 
suretiyle yapılır. 

Yoklama sonucunda, üye tamsayısının salt çoğunluğunun mevcut olmadığı anlaşılırsa, otu
rum en geç bir saat sonrasına ertelenebilir..." Ertelenir değil, ertelenebilir. Başkanın takdirine mev
du bir haldir; hiçbir başkanvekili arkadaşım, birinci yoklamadan sonra birleşimi kapatmamıştır; ben 
de kapatmadım. Burada maksadımız, Genel Kurul... -
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KAMER GENÇ (Tunceli)-Bazen oldu. 
BAŞKAN - Efendim?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir iki defa oldu. 
BAŞKAN-Kim yaptı? 
KAMER GENÇ (Tunceli)-Yapıldı, gördük. 
BAŞKAN - Kim yaptı efendim? ' 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, size o oturumun tutanağını getirip göstereyim. 
BAŞKAN - Kim yaptı efendim? Ben yapmadım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani, yapildı diyorum. 
BAŞKAN-Sayın Genç, oturun efendim. 
Şimdi, müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun... Müsaade buyurun... 
Başkanvekilleri takdir hakkını haizdir; ama, ben şahsen, bu takdir hakkımı, hep, ikinci yokla

mayı da yapmak suretiyle kullandım; maksadımız, Genel Kurulun çalışmasıdır. 
Şimdi, biz, bazen, uzatmalı çalışma olursa -yani, saat 24.00'e kadar çalışma olursa- bunun 

hepsini sanki bir birleşim değil de, ayrı birleşimlermiş gibi telakki ederek -Tüzüğe aykırı olarak 
ama- akşamdan önceki oturumlarda yetersayı yoksa, iki defa yoklama yapıyoruz, sonra, toplantıyı 
saat 20.00'ye erteliyoruz. Halbuki, Tüzüğün amir hükmüne göre, o günkü birleşimi kapatmamız la
zım. Onu da yapmıyoruz; niye; çalışsın bu Genel Kurul diye. 

Gelelim Anayasmın 96 ncı maddesine; Anayasanın 96 ncı maddesi aynen şöyle diyor: "Ana
yasada, başkaca bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri 
ile toplanır -bu amir hükümdür- ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir -amir hü
kümdür- ancak, karar yetersayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az 
olamaz -bu da amir hükümdür-" Buna göre ve benim kanaatime göre, sadece birilerinin, on sayın 
milletvekilinin yoklama istemesi ya da bir sayın üyenin karar yetersayısı aranmasını istemesi şart 
değil, Başkanlığın da, Anayasanın bu hükmüne göre, resen dikkate alması lazım; ama, biz, bunu da 
yapmıyoruz; maksat, Genel Kurulun çalışmasıdır. 

Şimdi, bunları arz ettikten sonra, benim ricam şudur: İçimizde, geçmiş dönemlerde de bu Par
lamentoda hizmet etmiş çok değerli üye arkadaşlarımız vardır; bendeniz de, hasbelkader, geçmiş 
dönem bu Parlamentoda bulundum; gruplar olurdu, grup disiplinleri olurdu, grup disiplin yönetme
likleri olurdu, grup başkanları ve grup başkanvekilleri olurdu. 

Şimdi, kimseyi suçlamak için söylüyor değilim; benim ricam: Bu Genel Kurulu çalıştırmak 
için, Başkanlığın gayreti yetmez; grup başkanvekilleri, gruplarına hâkim olmalı; eğer, gece çalış
ma kararı alınmışsa, bu karara oy veren her sayın üye, burada hazır olmalı. 

Yine, benim hukukî anlayışıma göre, bir sarih karar, bir de zımnî karar vardır. Eğer, bir sayın 
veya birkaç sayın üye, gece çalışma kararı alındığı halde gelip devam etmiyorsa, zımnen, çalışma 
kararı istikametindeki reyini geri almış telakki olunabilir. Onun için, sırf Sayın Genel Kurula bilgi 
arz etmek maksadıyla ifade ettim. -

Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
18 inci maddeyi, değerli Divan Üyesi arkadaşımız okuyacak: 

MADDE 18. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle işletmelerinde kayıtlı bulu
nan gayrimenkul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadî kıymetleri elden çıkarmaları 
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halinde, bu iktisadî kıymetlerin maliyet bedeli, bunların iktisap edildiği ve elden çıkarıldıkları yıl
lar hariç olmak üzere her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden 
değerleme oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınır. Bu hüküm 39 uncu madde gere
ğince işletme hesabı esasına göre ticarî kazancın tespitinde de uygulanır. Bilanço esasında defter 
tutan mükellefler tarafından artırılan maliyet bedeline tekabül eden kazançlar, bilançonun pasifin-
de özel bir fon hesabında gösterilir. Bu fon, sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka bir 
hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, o yılın kazancına dahil edilerek vergiye ta
bi tutulur. Sözkoriusu iktisadî kıymetlerin alım satımı ile devamlı olarak uğraşanlar, alım satımını 
yaptıkları iktisadî kıymetler için bu hükümden yararlanamazlar. Bu fıkra hükmünün uygulanması
na ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." . 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruflu'nun söz talebi var
dır. ' 

Gruplar adına başka söz talebi var mı?.. 
ENGÎN GÜNER (İstanbul) - Kişisel söz talebinde bulunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Engin Güner kişisel söz talebinde bulundu ve Sayın Kadir Ramazan Coş-
kun'un da kaydı yapılmış. 

Buyurun Sayın Maruflu. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) -Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
görüşülmekte olan 813 sıra sayılı, vergi yasalarında değişiklik yapan kanun tasarısının 18 inci mad
desi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adma söz almış bulunuyorum; sözlerimin başında, hepinize 
saygılar sunuyorum. ' , • 

Değerli milletvekilleri, biraz evvel Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, bugün gerçekten, Türki-, 
ye'de bir kavram kargaşası var ve buna basın ve medya da önayak oluyor. Meclis.çalışmıyor şek
lindeki iddialar yanlıştır. Meclis çalışmaya amadedir. Aslında çalışmayan Hükümettir ve Hüküme
ti oluşturan iktidar kanatlarıdır. 

Demokrasiyle idare edilen ülkelerde, halkın her kesimi demokratik kurallar içinde yer aldığı 
için, durumu ve burada yapılan suçlamaları iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bunu, Sayın 
Başkanımızın biraz evvel yaptığı açıklamayı teşekkürlerle karşılayarak ilave etmeyi zarurî gördüm. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, Hükümetinv geçen yıl yaşanılan çok acı ekonomik tablo karşısında 
ve bilhassa büyümedeki eksi 6,1 'lik gerileme ve özellikle imalat sanayiindeki yüzde 11 Mik gerile
me karşısında, zorunlu olarak bazı tedbirlere yöneldiğini görüyoruz. Bir önceki maddede ifade et
tiğim gibi, yatırımların teşviki için yeni birtakım tedbirler getirilmiştir, yatırım indirimi tekrar dü
zenlenmiştir; geçen sene yapılan hatalar gözden geçirilerek, tekrar eski şekline getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, aslında maliye politikalarında yatırımların teşviki ve ekonominin ge
lişmesi açısından en önemli teşvik aracının vergi olduğunu kabul etmek lazım. 1994 yılını şöyle bir 
hatırlarsak; her sene, o yıl başlamadan evvel devreye girmesi gereken ve müteşebbislerin, yatırım 
sahiplerinin acaba ne gibi teşviklerden yararlanacağız diye düşünerek buna göre yatırım hesapları
nı yaptıkları teşvikler, 1994 yılının sonlarına doğru yürürlüğe girmiştir; bunu zaman zaman, Hükü
metin ekonomiden sorumlu bakanları da kabul etmiştir. 

Gümrük Birliğine geçerken, teşvik sisteminde bazı nakdî teşviklerin yer alması olanaksız di
ye bize empoze edilmiştir; ben bu görüşe fazla katılmıyorum. Bizim gibi büyüme yolunda olan ve 
kalkınmışlıkla geri kalmışlık düzeyini aşmış ve Birleşmiş Milletler endikatörlerine göre kalkınan 
ülkeler düzeyine yükselmiş olan ülkemizde, yatırım teşviklerine önem verilmesinin zorunlu oldu
ğunu düşünüyorum. Ancak, Gümrük Birliği ile ilgili olarak yapılan anlaşmalarda, bazı nakdî teş-
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vik tedbirlerinin kısıtlandığı da bir gerçektir; o zaman elimizde yatırımları teşvik için, en önemli 
unsur olarak vergi teşviki kalmaktadır; bu da, vergi muafiyetini ve yatırım indirimini içermektedir. 
Aslında, vergi ve yatırım indirimi adı altında öngördüğümüz ve bir nevî yatırım indirimi de, Ku
rumlar Vergisinden istisnayı, vergi muafiyetinin belirli bir süre ve belirli bir oranda uygulanması
nı içerdiği için, bunlar, girdi maliyetlerini azaltacak yönde olmalıdır. Bu konudaki mevzuat da açık, 
kısa ve anlaşılır olmalıdır; bunun yorumu için vakit kaybedilmemelidir ve en az yatırımla ve ihra
cat üzerinde de pozitif katkısı olacak olan, üretim ve istihdam sağlayacak olan çok önemli alanlar 
teşvik edilmelidir. 

Biz -bildiğiniz gibi- özelleştirmeden elde edilecek gelirlerin, bütçe açıklarının kapatılmasında 
kullanılmaması konusunda hassasiyetle durmuş ve özelleştirmeyle ilgili yasaya bunu koydurmuş
tuk; ancak, özelleştirme gelirlerinin yatırımları ve istihdamı artıracak yönde kullanılmasında, zo
runluluk olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğer, bu yapıldığı takdirde, istihdam sorunu kendiliğin
den çözümlenecektir. 

Yine, bürokratik işlemleri azaltmak için, teşvikle ilgili belgelerin kolay ve uygulanır bir şekil
de düzenlenmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bütün bu yatırımları teşvik etmeye yönelik, gerek 17 nci maddede gerek 
şimdi konuştuğumuz 18 inci maddede, bütün bunların, kanaatimce, organize sanayi bölgelerine yö
neltilmesi ve orada bu yatırımların ve vergi muafiyetlerinin uygulanması, yatırımlarda maliyet 
efektifliği sağlaması açısından, yerinde olacaktır. 

Yine, 1995 yılı yatırım teşvik sistemine baktığımız zaman, bazı eksikliklerin olduğunu görü
yoruz. Örneğin, geri kalmış yörelerin teşviki yanında, kalkınmaya dönük olan ve belli yerlerin dı
şında kalan bazı bölgelerin desteklenmesi, yeni cazibe merkezlerinin yaratılması yoluyla, büyükşe-
hirlere yönelik iç göç hareketlerinin durdurulması ve bu şekilde, büyükşehirlerin şehirleşmeye dö
nük problemlerinin azaltılması ve bilhassa, çevre sorunlarına dönük olarak yatırımların teşvik edil
mesi ve teşviklerin ve vergi muafiyetlerinin -ki, 18 inci maddede yer alan hususun, gerçek sanayi
ci ve gerçek yatırımcılara aktarılması önşart olarak düşünülmektedir- böyle olması gerekir diye dü
şünüyoruz. 

Yine, Türkiye'de eksikliği bulunan araştırma, geliştirme, yüksek teknolojiye yönelik yatırım
lar teşvik edilmelidir. Teknoparklarda yapılacak yatırımlar, azamî oranda, yatırım indiriminden ve 
Vergi muafiyetinden yararlandırılmalıdır. 

Kaynak Destekleme Fonu ve kaynak kullanımına ilişkin bazı muafiyetler ve destekler, özel
likle, Anavatan Partisinin İktidarı döneminde, çok güzel bir şekilde kullanılmış ve bundan büyük 
faydalar elde edilmiştir. Bu nedenle, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonunun tekrar gözden geçi
rilerek etkin hale getirilmesi gerekmektedir ve nihayet -ki, 19 uncu maddede, belki, daha teferruat
lı olarak görüşeceğimiz gibi- milletlerarası alanda, uluslararası piyasalarda rekabet edecek her tür
lü ihracat ve yatırım indirimleri teşvik edilmelidir. 

Sermaye oluşumunda, gayrimenkullerin vergiden muaf tutulmaları özendirilmelidir. Şimdi, bu 
genel hususları bu şekilde belirttikten sonra, 18 inci maddede yapılan değişiklik şudur: Daha önce, 
31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesi tamamıyla değiştirilerek, 
bir zamanlar söylendiği gibi, burada, özel sektör yatırımcılarının kendi özkaynaklafını artırıcı bazı 
tasarruflarda bulunması teşvik edilmektedir. Bu, sermaye terakümüne yol açtığı için önemlidir. Bir 
fon oluşturulmaktadır; bu da doğrudur; bu fonun, bilançonun pasifinde özel fon hesabında göste
rilmesi ve bu fonun sermayeye ilavesi dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmeme-
si; eğer, bu yapıldığı takdirde ki, burada, kanun koyucu tamamıyla gayrimenkullerden veya... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - ... oluşturulan fonlardan, o işletmenin, özkaynağının ve 
yatınm potansiyelinin geliştirilmesini öngördüğü için, bunun başka bir amaçla kullanılmamasını 
kayıt altına almıştır ki, bunun da doğru olacağını ifade ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu niye yapılıyor; bu, Türkiye'de bugün, ekonomik çıkmazın ortaya 
koyduğu bir durumu, bir noktada telafi etmek için yapılıyor; çünkü, esas yatırımlara ve sermayeye 
kaynak bulması gereken bankacılık sistemi, ters işler bir duruma gelmiştir. Bu hususta, bu konuya 
daha yatkın maddeler var, bununla ilgili düşüncelerimizi de o maddeler gürüşülürken, ifade etme
yi doğru buluyorum; vakti de fazla geçirmek istemiyorum. 

Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN—Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. , 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan; buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)- Efendim, benim kişisel söz talebim de vardı; bu süreyi de kul
lanabilir miyim? 

BAŞKAN - Efendim, kişisel söz talebiniz de var; tabiî, ikisini birleştirebilirsiniz. Ben, buna 
göre, size, 15 dakikalık süre veriyorum; ama, lütfen, bu süreyi aşmayın. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; mü
zakeresi devam eden 813 sıra sayılı vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısının 18 inci 
maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. 

18 inci madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrasını değiştir
mektedir. Bu fıkrayla getirilen hususlar, daha önce, 1.1.1994'te yürürlüğe girmek üzere, 1993'Ün 
son gününde çıkarılmış olan 3946 sayılı, yine, vergi kanunlarında değişiklik yapan Kanunla yürür
lüğe girmişti. Burada, gayrimenkul ve iştirak hisselerine, bilanço esasına göre defter tutan kurum
lar için, yeniden değerlendirme imkânı getirilmişti. 

Şimdi, tasarının bu maddesiyle getirilen değişiklikle ise, buna ilaveten, amortismana tabi di
ğer kıymetlerin de, yine, yeniden değerlendirme çerçevesine alınması ve bilanço esasına göre de
ğil,.sadece, işletme esasına göre defter tutan mükelleflerin de bu haktan faydalanması hükmü geti
rilmektedir. 

Yine, daha önce, 1993 yılı sonunda 3946 sayılı Kanunla da getirilmiş olduğu üzere, alım sa
tım yapan kuruluşların bu haktan faydalanması men edilmektedir. Bu düzenlemeler, 1978'den be
ri Türkiye'de devam eden ve esnafın, tüccarın, sanayicinin; yani, üretim,yapan bütün kesimlerin 
sermayesini eriten, yok eden yüksek enflasyona karşı korunması için getirilmiş olan hükümlerdir. 
Hatırlanırsa, 1980'den sonra yeniden değerlendirme müessesesi getirilmiş, ardından da peyderpey 
enflasyona karşı koruma tedbirleri devam etmektedir. 1978, 1979 ve 1980'de yüzde 110'a kadar 
çıkan enflasyon oranı, yüzde 40,50, 60'lara inip sonra yüzde 150'ye kadar çıkınca, Maliye Bakan
lığımızın değerli uzmanları ve yöneticileri de haklı şikâyetleri gidermek ve iş hayatını enflasyona 
karşı korumak için bizzarure bu tedbirleri getirmektedirler. Ancak, burada, bu değişiklikle ilgili 
olarak -3946'nın müzakeresinde de zannederim temas etmiştim- benim ifade etmek istediğim, alım 
satım yapanlara da bunun uygulanmasının gerektiğidir. Yani, mesele, mademki önsekiz seneden 
beri bu yüksek enflasyonu ödeyemiyoruz; tabiî önleyememenin sorumluları ayrıdır, onların suçla
rının cezasını millet veriyor; bunu önleyemeyen bir Anatayan Partisini iktidardan tasfiye etti, bunu 
önleyemyen DYP ve SHP'yi de yakın bir seçimde iktidardan tasfiye edecek. 
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İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Ayhan, CHP... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet, CHP olun SHP olun, yok birbirinizden farkınız. 

. İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Var. ; 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet; CHP farkını dün güzel gösterdiniz, cuma namazıyla il- ; 

gili izin meselesinde. Aslında CHP'nin kökünü kazıyorsunuz. Seçimde bunun hesabını nasıl vere
ceksiniz merak ediyorum. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Laikliğin teminatıyız. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Kanun tasarısıyla ilgili konuşuyorum; ama, sataşma olduğu 

için mecburen cevap yerdim. Ben, buradaki müzakerede konunun dışına çıkmam; Başkanlık Diva
nı üyesi arkadaşlarımız da bunu yakından bilirler. 

Muhterem arkadaşlar, aslında, mademki 18 seneden beri milleti yakıp kavuran bu enflasyon 
ateşi, bu afat söndürülemiyor; bari, böyle bölük pörçük tedbirlerle uğraşmayalım, doğrudan doğru
ya enflasyon muhasebesine geçelim. Zira, menkul, gayrimenkul değerleri, iştirak hisselerini ve di
ğer amortismana tâbi kıymetleri enflasyona karşı koruyucu tedbirleri getirmek, meseleyi halletmi
yor. İşletmelerin, kuruluşların, müesseselerin envanterlerinde mütedavil kıymetler var, hammadde 
stoklan var, mamul madde stoklan var, yarı mamul stokları var bunları enflasyona karşı nasıl ko
ruyacaksınız; bunun hiçbir tedbiri yok. Bunu, ticaret hayatıyla meşgul olanlar ve bu işin denetimi 
sahasında çalışan değerli uzman arkadaşlarımız iyi bilirler, biz, Meclisteki mücadelemizde ve bu 
kanun tasarılarının müzakerelerine iştirakimizde diyoruz ki, herkes, vergisini ödesin; vergi adalet
li olsun; ama, şimdi, buradan soruyorum: Bugün, esnaf bu enflasyon şartlarında vergisini ödediği 
zaman sermayesi eriyor, yok oluyor. Niye; yıl başında aldığıyla, yıl sonunda sattığı fiyat arasında
ki sırf kıymet artışı sebebiyle, fiktif olarak değerlerdeki artış sebebiyle, esnafın sermayesi, enflas
yon vergisi olarak, haksız bir vergi olarak esnaftan alınıyor. Esnafı, bugün ençok mustarip kılan hu
suslardan biri budur; yani, yapılması gereken, mutlaka, enflasyon muhasebesine geçilmesidir. 

Anavatan Hükümeti "ben, enflasyonu yüzde 10'un altına düşüreceğim" dedi; fakat, yüzde 
60'ta teslim etti. Bu Hükümet "ben, enflasyonu 500 günde yüzde lÖ'un altına düşüreceğim" dedi. 
İkinci 500 gün geçti, üçüncü 500 gün dolmak üzere; fakat, enflasyon yüzde 100'ün üzerinde sey
rediyor. Onun için, mutlaka, enflasyon muhasebesine geçilmelidir; bunun altını çizerek ifade edi
yorum. 

Muhtarem arkadaşlar, böyle bölük pörçük tedbirlerle, memlekette, iş hayatını, iktisadî hayatı, 
memletin kalkınmasına medar olacak şartlarda çalıştırmak mümkün değildir. Türkiye'nin geri kal
masının temel sebeplerinden biri de budur. 

Dün, burada, 17 nci maddeyi konuşurken, 17 nci maddede iki mühim hata yaptık; şimdi, onu, 
burada belirtmek durumundayım. Aslında, 17 nci maddeyle, Gelir Vergisi Kanununda yatırım in
dirimini düzenleyen ek 2, 3 ve 4 üncü maddelerde değişiklik yapılmaktaydı. Zannettim ki, 4 üncü 
maddede değişiklik yapan husus ayrıca müzakere edilecek, 3 üncü maddenin müzakeresi sırasında 
kanaatlerimi serdederim diye görüşlerimi mahfuz tutmuştum; fakat, herhalde bu bir değerlendir
me şeklidir. 2 nci, 3 üncü maddeyi ayrı ayrı müzakere ettik; ama, 4 üncü maddeyi bu paketin için
de müşterek müzakere ettik. 

Burada, ilaveten tekrar şunları arz etmek istiyorum: Buraya getirilen tasarıyla, Gelir Vergisi 
Kânununun yatırım indirimini düzenleyen ek 4 üncü maddesine son bir fikra ilave edildi. Bu fık
rada "İlgili yıl kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarı, izleyen ilk üç yılda Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerlenme oranında artırılarak dikka
te alınır. (Teşvik belgesiz yatırımlar bu maddedeki yeniden değerlendirme hükümlerinden faydala
namaz) deniliyor. 

- 4 0 6 -



T.B.M.M. B:112 18 .5 .1995 0 : 3 
Değerli arkadaşlar, burada iki temel hata görüyorum/Bunlardan bir tanesi, yatırım indirimin

den faydalanmayla ilgili üç yıllık süre tahdidi verilmiş olmasıdır. Yatırımın işletmeye geçtiği dö
nemde, bir taraftan kârlarından amortismanlarını indirecek, diğer birtakım indirimler, istisnalar 

. varsa onları indirecek, kaynak kalmışsa, o kaynağa da yatırım indirimini uygulayacak, yani biz, üç 
yıl içinde yatırım indirimi uygulama imkânı bulamayan, matrahı müsait olmayan mükelleflerin ya
tırım indiriminden faydalanma hakkını kaldırmış oluyoruz; bir. 

İkincisi, yine bu tasarıda, yatırım indirimini düzenleyen Gelir Vergisi Kanununun ek madde 
2'nin dördüncü fıkrasında bir değişiklik yapılmış. Burada, yatırım teşvik belgesi aranmaksızın ya
tırım indirimi uygulanacak yatırım türü ve miktarlarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılın
mış; yani, yatırım teşvik belgesinde, bugün, sınaî ve ticarî yatırımlarda asgarî yatırım tutarı, toplam 
6 milyar liradır; ziraî yatırımlarda ise 1 milyar liradır; bu miktar, ticarî ve sınaî yatırımlardaki as
garî limitten çok olmamak ve yarısından da az olmamak şartıyla, aynı şekilde," ziraî yatırımlar da 
bu hudutlar dahilinde olmak şartıyla -ki, bu hudutlar, bugün, ticarî ve sınaî yatırımlarda 3 ilâ 6 mil
yar liradır; ziraî yatırımlarda ise 500 milyon lira ile 1 milyar lira arasındadır- ziraî, ticarî veya sı
naî yatırım yapacak olan mükellefler, teşvik belgesi alma külfetinden kurtulmaktadır. Bu, isabetli 
bir hükümdür, faydalıdır; orta ve küçük sermayenin, sanayinin gelişmesi için, büyümesi için, yeni 
yatırım yapmak için bir teşviktir, fevkalade isabetlidir ve aslında, memlekette en yaygın istihdam 
sağlayan ve büyük üretim gücü olan, orta kesimi teşkil eden, istikran olan bir zümredir. Bu züm
reyi geliştirmek, toplumun çok yönlü dengeleri bakımından fevkalade hayırlı bir yoldur. 

Bugün şunu ifade edeyim: İtalya'da ihracatın yüzde 40'ını, 20 kişinin altında işçi çalıştıran iş
yerleri yapmaktadırlar. Kendi sahalarında fevkalade uzman küçük küçük işletmeler, İtalya ihraca
tının yüzde 40'ını yapmaktadırlar. Bizim de, zaten, Sanayi Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz, da
ha önce KOSGÖB dediğimiz, şimdi KOŞGEB dediğimiz ve değişik kuruluşları olan bu kuruluşlar, 
orta ve küçük işletmeleri geliştirmeyle ilgili teşkilatlanmalardır. Biz, bunlara bu imkânı getirmişiz; 
ama, yatırım indiriminden faydalanırken, yeniden değerlendirme imkânlarından bunları mahrum 
etmişiz; yani, büyük yatırımcılar, yatırım indiriminden faydalanırken, yeniden değerlendirme im
kânlarına sahipler -enflasyona göre- yatırımda kullandıkları amortismana tabi sabit kıymetleri de
ğerlendirme imkânına sahipler; ama, orta ve küçük işletmeler bu haktan mahrumdurlar. Bu, bir ke
re, Anayasanın eşitlik ve hukuk prensiplerine aykırıdır. İkincisi, bu kadar meşakkatle çalışan, mem
lekette üretim yapan, milyonları istihdam eden, vergi ödeyen, bu sahada çalışan ve birikimi olan 
insanların gelişmesinde, rekabet şartlarına da aykırıdır. Biz, burada rekabetin korunmasıyla ilgili 
bir kanun çıkardık. O kanunda, siz, şu büyüklüğe kadar olan işletmelere bazı imkânları vermeye
ceksiniz, ortak ve küçük işletmelere hak vermeyeceksiniz, büyük işletmeleri destekleyeceksiniz ve 
rekabet şartlarını da, adaleti de ihlal etmiş olacaksınız. Bu, fevkalade yanlışlardan biridir. 

Yine, tabiî, ek 3 üncü madde müzakere edilirken, orada geçen bir husus var, halen yatırım in
dirimi uygulamasından faydalanma imkânına sahip olan, yatırım teşvik belgesine sahip olan ku
rumlar, yatırım indirimi nispetlerinin -yüzde 20 ve yüzde 70 limitlerinin- yüzde 30 ve yüzde 100'e 
çıkarılmış olması hakkından, bugüne kadar yapmış oldukları harcamalarda faydalanamayacaklar
dır. Bu da bir haksızlıktır. Zira, çıkan kanunların, daima lehte olan hükümlerinin mükelleflere uy
gulanması gerekir. Bu, bir genel hukukî anlayıştır. Bunun da bu şekilde olması gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlar, söylediğim bu hususlar, aslında, mutlaka dikkate alınması gereken hu
suslardır. Bakın, bir yıl önce kanunu çıkarmışız, şimdi de birçok maddelerini düzeltiyoruz. O za
man, yanlış dediğimiz hususları, bugün bir iki kanunla burada düzelttik. Şimdi, yanlış dediğimiz 
hususlar yine bir süre sonra bu Meclisin gündemine gelecek. Yani, bunun manası şudur: Meclisin 
komsiyonları, Genel Kurul ve milletvekilleri, daha geniş ve derinliğine uzmanlık imkânlarından 
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faydalanmalı ve Meclise gelen kanunlar, hükümetlerin istediği gibi getirip geçireceği bir trafik me
murluğu seviyesinde hiçbir zaman müzakere edilmemeli, memleket iktisadiyatı için, hayatı için, 
gelişmesi için, kalkınması için ne gerekiyorsa o şekilde düzeltmeler yapılmalıdır. 

Bu hususları dikkatinize arz eder ve hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 

Sayın Engin Güner, kişisel söz talebiniz var; buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, kişisel söz talebim var. 

BAŞKAN -r Sayın Kapusuz, talebinizi yazayım; ancak, yerine getirme imkânım, maalesef, 
- y ° k - .•' . '.'* 

Buyurun Sayın Güner. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimin başında hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, 18 inci maddeyle ilgili görüşlerimi açıklamadan önce, zatı âlinizin buyurdukla
rı görüşlere tamamen katıldığımı ifade etmek istiyorum. 

Gerçekten de, vergi kanunu gibi önemli bir konuyu görüştüğümüz bir sırada, bu Meclisin, bü
tün vatandaşlarımızın gözleri önünde sık sık toplanamaması, gece çalışma kararları alırken gündüz 
bir araya gelerek çalışmasını sürdürememesi ve çalışmalarının sık sık kesintiye uğraması, kabul 
edilmesi çok zor bir husustur. Bu bakımdan söylediklerinize katılıyor ve bu Meclisi çalıştırma gö
revinin iktidar partilerine ait olduğunu, bu konuda Hükümete görev düştüğünü bir kere daha belirt
mek istiyorum. 

Sayın Başkan, bunu söyledikten sonra, vergi kanunlarında değişiklik yapan bu kanun tasarısı
nın, son iki yıl içerisinde Önümüze getirilen -yanılmıyorsam- dördüncü yasa tasarısı olduğu kana
atindeyim. Bu durum, bu konunun ne kadar ciddiyetle ele alındığını ortaya koymaktadır. Vergi, va
tandaşların temel görevlerinden biridir ve kutsal bir görevdir; bunu herkesin yerine getirmesi gere
kir. Bu kanunla getirilen, gerçek ve tüzelkişilere birer vergi numarası verilmesi doğru bir husustur: 
Bilgisayarlı sisteme geçmek, gecikilmiş ve yerine getirilmesi gereken bir husustur. Bu bakımdan, 
Maliye Bakanlığına, bu konuda düzenleme yapma yetkisinin verilmesi yerinde bir husustur. 

Vergi kaçakçılığının en ağır suçlar kapsamına girmesi gerektiği kanaatinde olan bir arkadaşı
nızım. Bu bakımdan, kaçakçılık suçu işleyenlere, yani, vergi kaçıranlara hapis cezası getirilmesi 
yerindedir; ama, bütün bunların bir yaz boz tahtasına dönüştürülmesi, kısa bir süre içerisinde önü
müze dört tane vergi kanunu tasarısının getirilmesi, bir yıl önce kabul edilen hususların, bu yasa ta
sarısıyla düzeltilmeye çalışılması, anlaşılması çok güç bir olaydır; ama, biz bunu anlayabiliyoruz; 
Hükümetin diğer konulardaki icraatlarına baktığımızda, bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çünkü, 
Hükümetin diğer konulardaki icraatları da, maalesef, bundan farklı değildir; bir yaz boz tahtası şek
lindedir. 

Bu vergi kanunu tasarısı önümüze hangi koşullarda gelmekte: Bakınız, enflasyon yüzde 
100'İerde, yüzde 93. İşsizlik oranı yüzde 15'e çıkmış; bu, son derece tehlikeli bir orandır, sosyal 
patlamalara yol açabilecek tehlikeli bir seviye. 2 620 dolar olan fert başına gelir, 520 dolar düşmek 
suretiyle 2 100 dolara düşmüştür; yani, Türkiye bugün fakirleşmiş. Ne kadar; fert başına yılda 520 
dolar fakirleşmişiz. Türkiye'nin ekonomisi, artık, maalesef büyümemekte. Ekonomi çok küçük bir 
oranda mi büyümekte; hayır, hiç büyümemekte. Sıfır da mı değil; hayır, sıfır da değil. Maalesef, 
Türk ekonomisi küçülmekte, -1 mi, -2 mi, -3 mü, -5 mi; hayır, Türk ekonomisi, maalesef, -6,1 
oranında küçülmüştür ve bu küçülmeyi yıllar boyu telafi etmek mümkün değildir. 
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Değerli arkadaşlarım, müteaddit defalar önümüze getirilen bu vergi tasarıları, maalesef, vergi

sini düzenli biçimde veren, vermek isteyen vatandaşta, Hükümete karşı bir güvensizlik duygusunu 
da geliştirmektedir. Sık sık yapılan bu vergi düzenlemeleri, vatandaşta bekleneni veremiyor, bir ça
re getirmiyor kanaati ve izlenimi 'yaratmakta; bu da vergi alma konusundaki güçlüklere ek bir un
sur olmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ENGİN GÜNER (Devamla) - Müsaade buyurur musunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Tabiî efendim, buyurun. 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Bugün, îç borçlar 88 trilyondan 1 katrilyona dayandı; 1 katril

yonun telaffuzu bile zor. . 

Yine, dış borçlar 47 milyar dolardan 65 milyar dolara çıktı. Bütün bunlar, bütün ekonomik 
göstergeler, fakir halkın, memurun, işçinin, esnafın, emeklinin, çiftçinin, köylünün nasıl büyük bir 
ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu göstermekte. 

Ayrıca, dış ekonomik itibarımız da düşmüş durumda. Bakınız, daha üç gün önce yapılan bir 
toplantıda, yabancılar açıkça ifade ediyorlar: "Ekonominizi düzeltin. Biliyoruz, Türkiye'nin imkâ
nı var, potansiyeli var; ama, şu anda durum müsait değil; bunları düzeltin, biz ondan sonra gelece
ğiz" diyorlar; yani, şu anda Türkiye'ye gelmekten vazgeçmişler. Bu, sondereçe acı ve sadece dört 
yıl önceki ekonomik tabloyu hatırladığınızda, kabul edilmesi mümkün olmayan bir durum. / 

Değerli arkadaşlarım, bu vergi tasarısı, gittikçe artan vasıtalı vergiler, KDV, akaryakıt zammı 
. altında ezilen fakir halkın derdine deva olmaktan çok uzaktır. Vergi adaletini, maalesef, halen sağ

layabilmiş değiliz. Bu kanun tasarısı da, bundan önceki 3 kanun gibi, bu konuda bazı düzenleme-. 
ler, iyileştirmeler getirmekle beraber, maalesef, soruna köklü bir çözüm bulmaktan uzaktır. Bu ba
kımdan, vergi gibi, adaleti son derece yakından ilgilendiren bir hususta sık sık değişiklik yapmak, 
yeni düzenlemelere gitmek, istikrarsızlık ve güvensizlik yaratmakta ve bu konu, ciddiyetle ele alın
ması gereken bir konu olduğundan, vatandaşımızı büyük ölçüde rencide etmektedir. 

Bütün bu hususlardan dolayı, vergi konusunda adil bir düzenlemenin yapılabilmesi için, vergi 
konusunun, vergi idaresini de ıslah edecek, yeniden düzenleyecek, ve bir daha düzenlemelere fır
sat vermeyecek, çok kapsamlı bir biçimde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Güner, rica ediyorum... 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Hemen bağlıyorum Sayın Başkan; müsamahanıza da teşekkür 

ediyorum. 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlelerinizi söyleyin. 
ENGİN GÜNER (Devamla) - Bu bakımdan, Vergi Kanununun, bu gibi fasılalarla önümüze 

getirilmek yerine, tek bir kanun çerçevesinde düzenlenmesi gerekir kanaatindeyim. 
Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN- Sayın Güner, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 18 inci maddesiyle değiştirilmekte olan Gelir Vergisi Ka

nununun 38 inci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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"Mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle işletmelerinde kayıtlı bulu

nan gayrimenkul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi diğer iktisadî kıymetleri elden çıkarmaları 
halinde, bu iktisadî kıymetlerin maliyet bedeli, bunların iktisap edildiği ve elden çıkarıldıkları yıl
lar hariç olmak üzere her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden 
değerleme oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınabilir. Bu hüküm, 39 uncu madde 
gereğince işletme hesabı esasına göre ticarî kazancın tespitinde de uygulanır. Bilanço esasında def
ter tutan mükellefler tarafından artırılan maliyet bedeline tekabül eden kazançlar, bilançonun pasi
finde özel bir fon hesabında gösterilir. Bu fon, sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka 
bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, p yılın kazancına dahil edilerek vergiye 
tabi tutulur. Söz konusu iktisadî kıymetin alım satımı ile devamlı olarak uğraşanlar, alım satımını 
yaptıkları iktisadî kıymetler için bu hükümden yararlanamazlar. Şu kadar ki, inşaat yapımına tah
sis edilen arsa ve arazilere ilişkin olarak, inşaatın bitim tarihine kadar geçen süre için, bu fıkra hük
müne göre maliyet bedeli artırımı yapılabilir. Ancak, inşaatın tamamlanmasından önce satışı yapı
lan gayri menkul ler için maliyet artırımı, satışın yapıldığı tarihe kadar uygulanır. Bu fırka hükmü
nün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

Gerekçe: 
Yapılan bu düzenlemeyle, mükelleflerin ticaret amacıyla ellerinde bulundurdukları arsa ve 

arazilerin inşaat yapımına tahsis edilmesi şartıyla, satışından doğan kazancın tespitinde de madde
nin uygulanması öngörülmektedir. 

Turhan Tayan Rahmi Özer Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa Çanakkale Bursa 

İbrahim Yaşar Dedelek . Yusuf Pamuk Ahmet Küçükel 

Eskişehir İstanbul Elazığ 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkanım, 
ilke olarak benimsiyoruz; ama, ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. -
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN-Değişiklik önergesine Sayın Komisyon katılamadı, Sayın Hükümet katıldı. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Önergenin mahiyeti nedir anlayamadık. . 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, sayın üyemiz okudu efendim, takip buyuramadınız mı? 
CEV AT AYHAN (Sakarya) - Takip ede'medik Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Efendim, göreviniz takip etmek... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, 
izin verirseniz arz etmeye çalışayım. . . . . • ' 

BAŞKAN - Sayın Komisyon Başkanımız, biz yeniden okutursak usul ittihaz olunur; lütfen siz 
izah buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Efendim, genel
de, toplukonut alanları için alınan arsalar, konut inşaatına başlanıncaya kadar geçen zaman dilimi 
içerisinde, enflasyon sebebiyle büyük değer kazanıyor. Tabiatıyla, bu işle iştigal eden kişiler, fir
malar, konutu satarken, maliyetler hayli yüksek oluyor; fakat, arsa bedelleri çok düşük olduğu için 

- 4 1 0 -



T.B.M.M. B:112 18 .5 .1995 0 : 3 
aşırı kârlar gözüküyor. Bu itibarla, bu gayrimenkullerin satışı, devri sırasında muvazaalı temlikler 
yapılıyor. Düşünün, 5 milyara, 10 milyara satılması iktiza eden bir daire, piyasada 300-500 milyon 
liraya satılmak suretiyle devletin vergi zıyaına da sebep olunuyor. Bu önerge, bu çarpıklığı gider
mek amacıyla .verilmiş bir önerge; bu sebeple, biz de katıldığımızı ifade ettik. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Komisyon, prensipte katıldıklarını ifade ettiler. 

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

BAŞKAN - Tekrar ifade edeyim: Sayın Komisyon prensipte katılıyor, çoğunluğu olmadığı 
için katılamıyor; Sayın Hükümet katılıyor. -

Önerge sahiplerinden söz talebi var mı? Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

18 inci maddeyi, kabul edilen önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... 18 inci madde değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 19. - 31". 12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinin 
1 numaralı bendine aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir. 

(İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellef
ler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde 
beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü ola
rak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.) 

BAŞKAN - Son satırın bir üstündeki satırda "bu işlerle ilgili giderlerine" şeklinde olacak, zan
nediyorum "gelir" şeklinde okundu; bu bir zühuldür, olur tabiî; bu şekilde zabıtlara geçsin diye ifa
de ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, maddeyle ilgili söz talebi var mı efendim? . 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu,' Refah Partisi Grubu adına Sayın Salih 
Kapusuz söz istemişlerdir. 

Kişisel söz talebi var mı? Yok. 

Sayın Maruflu, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşmekte olduğumuz 813 sıra sayılı tasannınl9 uncu maddesine gelmiş bulunuyoruz. 19 
uncu madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, görüşlerimizi açıklamak için söz aldım; hepi
nize saygılar sunuyorum. 

Şimdi, bu madde, yurtdışındaki müteahhitlik hizmetlerinin bir ölçüde takviyesi ve desteklen
mesi amacıyla konulmuş bir maddedir. Kanun tekniği olarak veya genel yaklaşım olarak bu mad
de uygundur. 

Burada "31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinin 1 numara
lı bendine aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir" denilmektedir. 40 inci maddeye şöyle bir bak
tığımız zaman "safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir" de
niliyor. 1 inci bentte ise "ticarî kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gi
derler" denilmektedir. Tasarıda "İhracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyet
lerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde 
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ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurtdışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık ol
mak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler" denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin, dış döviz ihtiyacını karşılayan, başlıca kalemler vardır. Bu 
kalemlerin en Önemlisi, ihracattır ve bir ülke, aslında yatırım ve üretim hamlesiyle çok yakından 
ilişkili olan ihracatla ayakta durur. İhracat, ülkelerin hayatında, özellikle, uluslararası iktisat bakı
mından fevkalade önemi haizdir. 

Bilindiği gibi, 1983 yılından önce, 80'li yıllarda, Türkiyenin, yaptığı ihracat o kadar düşüktü 
ki, akaryakıt ithalatını karşılayamıyordu ve bu nedenle, Türkiye, kendisinden daha küçük birçok ül
keye, örneğin; Lüksemburg'a avuç açmış durumda idi; ama, Anavatan Partisinin, ihracata getirdi
ği ivme sayesinde, ihracat, 2,9 milyar dolardan, Anavatan Partisinin iktidan devrettiği 1991 yılının 
sonu itibariyle 12,8 milyar dolara yükselmiştir. Aslında, bizim gibi bir ülke için, 60 milyon nüfusu 
olan ve büyük dinamik kalkınma potansiyeli olan bir ülke için, bugün, ihracatın geldiği 18 milyar 
dolarlık hedef -ki 1994 yılı sonu itibariyle ve 1995 yılı için öngörülen 20-21 milyar dolarlık hedef-
yeterli değildir. Bizim gibi geniş ve çok zengin bir tarihi bile olmayan Güney Kore'nin ihracaatı 
bugün 85 milyar dolar, Tayvan'ın ihracaatı 70-75 milyar dolar, Singapur'un ihracaatı 65 milyar do
lar seviyesindedir. Türkiye'nin, bu rakamları çoktan yakalaması gerekirdi. . 

Geçen hafta Bakanlar Kurulunda kabul edilen ve daha sonra da yayımlanan Yedinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı stratejisine baktığımız zaman, ihracatın, yine 35-40 milyar dolarlık hedef ola
rak öngörüldüğü gözlenmektedir ki, ben, bunu da yeterli bulmuyorum. 

iktisatçıların, döviz kazandırıcı işlemler olarak nitelendirdikleri diğer bir husus, turizm mese
lesidir ve Türkiye, yine, Anavatan Partisi döneminde, turizme, 30 bin yataktan 400 bin yatağa çı
karılmak suretiyle kazandırılan hamle sayesinde, turizm gelirleri 4,5 milyar dolara yükseltilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, aslında, şu anda Türkiye'de yaratılan turizm kapasitesi, bugün, Türki
ye'ye gelen 6,5 milyon turisti değil, 10-U milyon turisti konaklatabilecek ve Türkiye'nin turizm 
gelirlerini 10 milyar dolara çıkarabilecek ölçektedir; ancak, turizmde, tabiî, öngörülmeyen bazı hu
suslar meydana geldiği için, 1994 yılında turizm gelirlerimiz, öngörülen hedeflerin altında kalmış
tır. Temennimiz, 1995 yılında turizmin, yeni Turizm Bakanımızın da katkılarıyla, bir ivme kazan
ması ve beklenen hedefleri yakalamasıdır. 

Şimdi, diğer bir husus işçi gelirleri konusudur. İşçi gelirleri, bugün, artık statik bir ölçüye gel
miştir; Türkiye, buradan alacağını almıştır ve gene işçilerimizin alın terlerinin eseri olan, yurtdışın
da kazandıkları kazançlarından Türkiye'ye transfer ettikleri dövizler, Türkiye'nin ekonomisinin 
gelişmesinde faydalı olmaktadır. Bu bakımdan, bu kürsüden, yurtdışında çalışan işçilerimize teşek
kür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu maddeyle yakından ilgili diğer hususlar da var ama -mesela, madde ih
racat olarak başlıyor- ihracata değindim. İhracatın önemi çok büyüktür; böyle, on dakikalık, on beş 
dakikalık konuşmalarla anlatılamaz; bunun daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekmektedir. 

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin önemine değinmek istiyorum. Esasen, Sayın Hükümet de, 
bu maddeyi getirmekle, yurtdışındaki onarma, montaj, taşımacılık ve inşaat faaliyetlerine -biz bu
nu, özetle, hepsini kapsayan, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri olarak vasıflandırıyoruz- bir teşvik 
getirmiştir ve yurtdışında döviz olarak elde edilen hâsılatın binde 5'ini aşmamak şartıyla, burada, 
bir gider indirimine vergiden muafiyet getirilmiştir ki; bu doğrudur, bunun yapılması faydalıdır. 

Ben, sırası gelmişken, şimdiye kadar ihmal edilmiş olan bu yurtdışı müteahhitlik hizmetleri
nin daha önemle ele alınması gerektiğini bu madde vesilesiyle hatırlatmak istiyorum. Bugün, ifti
harla görüyoruz ki, Rusya'da, Rusya'dan ayrılan bağımsız cumhuriyetlerde ve bilhassa Türk cum-
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huriyetJerinde, müteahhitlerimiz büyük işler almaktadır ve bu işleri büyük bir başarıyla sonuçlan
dırmakta ve ülkemize de bu şekilde döviz getirmektedirler. Sadece döviz getirmekle de kalmamak
tadırlar; yaptığımız tetkiklere göre, Türkiye'den buralara çalışmak üzere elemanlar gitmekte; yurt
dışındaki müteahhitlik hizmetleri, Türkiye'nin istihdam meselesine katkıda bulunmakta ve daha 
fazlası, Türkiye'de üretilen bazı inşaat malzemelerinin, o ülkelerden veya dışarıdan ithal edilmesi 
yerine Türkiye'den ithal edilerek, Türkiye'den alıp götürülerek bir ölçüde ihracata katkıda bulunul
maktadırlar. Örneğin, Moskova'da yapılan bir otelin tüm sıhhi tesisatının, tüm mobilyalarının ve 
tüm elektrik aksamının ve diğer inşaat materyalinin ve malzemelerinin, Türkiye'den alınarak götü
rüldüğünü birvesileyle -bir firma dolayısıyla- öğrendik; ama, bunun sadece bir firmaya mahsus ol
madığı ve tüm firmaların, Türkiye'nin üretimine, istihdamına, yurtdışında aldıkları ihaleler ve mü
teahhitlik hizmetleri yoluyla katkıda bulunduklarını memnuniyetle görüyoruz. Bu nedenle, nihayet, 
bu konuda, Maliye Bakanlığımız da gerekli düzenlemeleri yaparak, yurtdışı müteahhitlerimize kü
çük de olsa bir imkân sağlamıştır. Biz, bu tür teşviklerin sadece... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - ... bu vergi çerçevesinde kalmayıp diğer teşviklerle de 

desteklenmesini arzu ediyoruz ve bu düşüncelerimizi, bu maddenin ele alınması vesilesiyle, Ana
vatan Partisi âdına ifade etmiş oluyoruz. 

Sözlerimin sonunda Yüce Kurula saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kapusuz; buyurun. 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; görüşmekte olduğumuz 813 sıra sayılı tasarıyla ilgili 19 uncu madde üzerinde, Refah Par
tisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

19 uncu madde, Gelir Vergisi Kanunun 40 inci maddesine ilaveler getiriyor. Özellikle, getir
miş olduğu ilavelerin -bunların yetkililer tarafından çok ince hesaplar yapılarak getirildiği kanaati
ni taşıyorum- getirdiği yükü huzurunuzda birazcık açmak istiyorum. Bu 40 inci madde "safî kazan
cın tespit edilmesi için aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir" başlığının 1 inci bendine ilave 
getiriyor, orada deniliyor ki: "Ticarî kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel 
giderler..." Bu genel giderlere, bu maddeyle bakınız neleri ilave ediyoruz: "İhracat, yurt dışındaki 
inşaat onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetinde bulunan, mükellefler, bu bentte yazılı giderlere 
ilaveten bu faaliyetlerinden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde 5'ini aşmamak şartıyla, yurt 
dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere, götürü olarak hesapladıkları giderler in
dirilir." 

Şimdi bakınız arkadaşlar, öncelikle bu.giderlerin tespiti belgesizdir; burada bir belge aranmı
yor. Dolayısıyla, böyle belgesiz olan bir indirimden istifade etmenin birçok sıkıntıyı da peşinden 
getireceği için bu maddenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. 

Bakınız, size bir rakam takdim etmek istiyorum : 1994 yılı sonu itibariyle ihracatımız yakla
şık 18 milyar dolardır. Şimdi, ilave olarak, yurt dışındaki inşaat gelirlerine bakacak olursanız, bu
na onarımı vesaireyi de dahil ederseniz, yaklaşık 3,5-4 milyar dolar kadar bir yük daha intikal eder 
mi; eder. Ayrıca, bir de taşımacılık sektöründen dolayı, yıllık 2 milyar dolar bir girdi söz konusu; 
toplam 25 milyar dolara yakın bir rakam etmektedir. Şimdi, Türkiye'ye ihracat girdisi olarak ka
zandırılan 25 milyar dolara yaklaşan bu rakamdan indirimde bulunalım diyoruz. Bu bulunmuş ol
duğumuz indirim binde 5; binde 5 üzerinden bir hesap yaptığımız takdirde, yaklaşık 5 trilyon eder. 

Şimdi, siz, en ufacık bir ihtiyacınızı gidermek için kapı kapı dileneceksiniz, hatta, ilave ola
rak, gideceksiniz, IMF'ye, ekonominin yönetiminden hesap vereceksiniz; öbür tarafta, 5 trilyonu, 

- 4 1 3 -



T.B.M.M. B:112 18 .5 .1995 0 : 3 
belgesiz, nereye kullanıldığı, nasıl kullanıldığı hiç belli olmayan bir anlayışla indirime tabi tutacak
sınız; bu doğru değil. Onun için, bu madde konusunda kanaatim odur ki -herhalde, arkadaşlarımız 
da, bizlerin bu düşüncelerini teyit eder bir yaklaşımda bulunurlar- bu madde, bu şekliyle birtakım 
istismarları da gündeme getirecektir; sadece istismarla da kalmayacaktır... Biliyorsunuz, geçmiş 
dönemde hayalî ihracat olaylarını yaşadık, aynı şeylerin tekerrür etmeyeceği konusunda, maalesef, 
biz, bir garantimizin olduğu kanaatinde değiliz. 

Aynı şekilde, yine, hayalî ihracatların, bu paydan istifade edebilmek için yapılabileceği varsa
yımından hareket edecek olursak -ki, hepimiz çok iyi biliyoruz, Türkiye'ye büyük oranda sıcak pa
ra girmektedir- bu giren paraları da, şayet öyle bir kılıfla bütünleştirdikleri takdirde -ki, buna mü-

, sait olarak görüyorum şahsen- böyle bir kapı, istismar kapısı olabilir. Buradaki amaç -hazırlayan
lar tarafından- kanaatim odur ki, bir nevi teşviktir; ancak, bu teşvikin bu şekliyle büyük limite ulaş
mış olması, peşinden başka sıkıntıları doğuracaktır; sizin iyi niyetiniz istismar edilebilecektir. Ya 
bunu belgeli bir şekle taşımanın yolu varsa, bunu bulmalıyız ya da bunu kaldırmalıyız. 

Bakınız^ Türkiye'de, uluslararası birçok ihalede rüşvetlerin döndüğü, kamuoyu ve medya ta
rafından zaman zaman ifade edilmekte; hatta, birtakım devletlerde bu uluslararası ihalelerde birta
kım başbakanların, birtakım bakanların suiistimalleri orta yere çıkmaktadır. Ne yazık ki, ülkemiz
de, maalesef ama maalesef, bu cesaretin olmadığı, bu yapılanların -yapmış olduğu iddiasında bu
lunulanların- orta yere çıkarılmadığı hepimiz tarafından bilinmektedir. Aynı şekilde, aramızda Sa
yın Bakan arkadaşımız da bulunuyorlar "yolsuzluklarla uğraşmak ateşle oynamaktır" ifadesinin de 
kendilerine ait olduğunu çok iyi biliyoruz. . ' ' . . - • ' 

i Dolayısıyla, böyle hassas bir konuda açık bir kapı bulundurmak doğru değildir. O halde, yap
mamız gereken şey, bu teşviki başka şekliyle vermektir. Mutlaka, ihracata ihtiyacımız söz konusu
dur; ihracat yapılsın. Bir de bu teşvikten istifade edecekler, kahir ekseriyetle kimler olacaktır; yi
ne, küçük esnaf olmayacaktır, büyük firmalar istifade edecektir. Bu büyük firmalar, zaten, devletin 
döviz imkânını kullanıyor, teşvik imkânını kullanıyor, kredi imkânını kullanıyor; ilave olarak, yet
medi, bir de ne yapıyoruz; belgesiz giderleri için kendilerine binde 5 oranında iade yapıyoruz. 

Onun için, ben, değerli milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum; böyle bir şeyin, yarın 
da tekrar tekrar konuşulup, kamu vicdanının rencide edilmemesi, kafaların karıştırılmaması için, bu 
19 uncu maddenin mutlaka, tasarı metninden çıkarılması konusunda hatırlatma yapıyoruz. Bundan 
önceki kanunlar çıkarılırken yapmış olduğumuz hatırlatmaların gereği, o zaman kıymeti bilinip ye
rine getirilmedi; ama, daha sonra, hem de bu tasarı metninde de birçok maddeleri âdeta eski şekli
ne çeviriyorsunuz. 

Özelleştirme Kanunu çıkarken de aynı şeyleri ifade ettik; o Kanun çıkarılırken dikkat edilme
yen şeyleri daha sonra tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirip değişiklik yap
tık. O halde, aynı şeyi tekrar yaşamamak için, mutlaka bu maddenin tasarı metninden çıkarılması
nın gereğine, Refah Partisi olarak, inanıyoruz. 

Sonuç olarak şunu arz etmek isterim ki, ekonomiler -ki, özellikle ülkemizde- maalesef, istik
rar arz etmemektedir; bugünümüz, önceki günümüzden, âdeta, kötü gelmektedir. Sonuç itibariyle 
de, bu değişken ekonomik yapı içerisinde, vergi kanunlarını sık sık değiştirmek mecburiyetinde ka
lıyoruz. Siz, böyle bir yapıda istikrar elde edemediğimizi kabul ettiğiniz için, sekiz veyahut da do
kuz ay sonra, tekrar, vergi yasa tasarısıyla bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine me
seleyi getirmişseniz, bu şekliyle değişken olan yapı içerisinde -ki, Türkiye'de, özellikle son dönem
lerde yapılan ihalelerdeki sıkıntıları, yurtdışı ihalelerindeki birtakım değerlendirmeleri de göz 
önünde bulundurduğumuz takdirde- böyle, istismara müsait olan bir konunun mutlaka kapı olarak 
kapatılmasından yanayız diyor, inşallah bu değişikliği oylarınızla düzelteceğiniz ümidiyle, hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 
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BAŞKAN -Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi var mı? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, buyurun. 

CEV AT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 813 sı
ra sayılı kanun tasarısının 19 uncu maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının bu maddesiyle, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 inci 
maddesinin 1 numaralı bendine bir hüküm ilave edilmektedir. Bu hükümde "ihracat, yurt dışında 
inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderle
re ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde 5'ini aşmamak şartıyla yurt 
dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de 
indirebilirler" denilmektedir. 

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinde, safi kazancın tespit edilmesi için 
indirilebilecek olan giderler tarif edilmektedir. Burada sayılan 8 çeşit giderden birincisi, ticarî ka
zancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerdir. Şimdi, tabiî, bu giderlerin, 
bu indirimlerin hepsi belgeli indirimlerdir; ancak, burada, getirilen hükümle, biz, ihracatçılara, mü
teahhitlere, onarım ve montaj işi yapanlara, taşımacılık yapanlara, bu hizmetlerden elde ettikleri ge
lirlerin binde 5'i kadar bir indirim, istisna imkânını veriyoruz; bunun için de belge aramıyoruz... 
Meselenin püf noktası buradadır. 

Daha önce konuşan hatip arkadaşımız ifade etti; 18 milyar dolar ihracat, birkaç milyar dolar 
inşaat geliri ve 2 milyar dolar da navlun gelirini kabaca göz önüne aldığınız zaman 20 milyar do
ların üzerinde; bunun binde 5'ini aldığınız zaman ise, hiç belgesiz olarak istisna kapsamına alaca
ğınız, 100 milyon doların üzerindedir. Bunun da Türk parası olarak değeri 5 trilyon liradır. Bu 5 
trilyon lira nereye gidecek, dışarıda içeride; içeride de rüşvete.sebep olacak, birtakım başka mak
satlarla kullanılacak ve kimin cebinden kullanılacak... 5 trilyon liranın 2,5 trilyon lirası vergiden 
ödenecek. 5 trilyon lira için, o kurumların, en azından 2-2,5 trilyon lira vergi ödemesi lazım; bunu 
ödemeyecek, bunu başka yerlerde kullanacak... Yani, biz, bir taraftan belgesiz ticareti ve vergilen
dirilmeyen gelirleri vergi kapsamına almak istiyoruz, bir taraftan da vergi kaçırmaya ve kötü mak
satla kullanmaya müsait, dışarıda içeride rüşvete ve suiistimale müsait, politik manevralar için mü
sait 5 trilyon liralık bir serseri parayı meydana bırakıyoruz. Bunu, nasıl getiririz, nasıl yaparız biz... 

Evet, yurtdışında gideri varsa, belgesini getirsin indirimini yapsın; buna hakkımız yok. Biz, 
pancarcıya taban fiyatı verirken bin defa düşünüyoruz; esnafın, Bağ-Kur'lunun, sigotalının binbir 
meselesine, derdine çare bulmak için sağdan soldan bir kuruş bulmaya çalışıyoruz, öbür taraftan, 
2-2,5 trilyon lirası da vergi olmak üzere 5 trilyon lirayı, bunu ne yaparsan yap diye bırakıyoruz; ah
lakı ifsat et, hukuku ifsat et, toplum düzenini ifsat et, bu şekilde kullan diye... Onun için, bu, fev
kalade yanlış bir tutumdur. 

Doğrusu, ben bunu, Maliyenin aslında fevkalade mazbut olan disiplini içerisine de oturtamı
yorum; ama, Maliyedeki bürokrat arkadaşlarımız bundan masundur; çünkü, bunlar, başka kaynak
lardan tezgahlanmakta, üst seviyede kulisleri yapılmakta ve getirilmektedir. Nitekim, burada, daha 
önce kabul ettiğimiz ve alelacele önergelerle sokuşturulan bazı maddeleri, bilahara, o kanunda hiz
met eden arkadaşlarımız, saçını başını yolarak geldi, burada düzeltilmesini sağladı. Bunlardan biri 
vakıflarla ilgili, biri de devlet arazileriyle ilgili bir kanundu, hatırlarsanız; bunlardan biri düzeldi bi
ri düzelmedi daha; inşallah o da düzelir. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ÇEVAT AYHAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, yani, biz, buna cevaz veremeyiz Meclis 
olarak; bunun, mutlaka reddedilmesi gerekir. Benim gördüğüm kadarıyla, bu madde zaten komis
yonda ilave edilmiş, Hükümetin tasarısında yoktur. Bu maddenin, mutlaka reddedilerek tasarı met
ninden çıkarılması gerekir. Bunu, muhterem heyetinize arz etmek için söz aldım. 

Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum: Biraz önceki maddenin müzakeresinde uzun bir öner
ge verilerek, inşaat yapan müteahhitlerin, mükelleflerin arsalarını yeniden değerlemeye tabi tutma
larıyla ilgili olarak maddeye bir ilave yapılmıştı. Bu, isabetli bir hükümdür ve ben de katılmıştım; 
ancak,.usul yönünden şunu söylemek istiyorum: İçtüzük yeniden düzenlenecek; kanun tasarı veya 
tekliflerinin müzakeresi sırasında, önergeler verildiği zaman, Başkanlık Divanı lütfeder de -bunu 
içtüzüğe de koymakta fayda var- derhal, o önergelerin birer nüshasını, hiç olmazsa grup başkanla
rına Genel Kurulda dağıtırsa ben de onun ne olduğunu bilirim. Bazen, 1 sayfalık bir metin, 2 say
fa da gerekçesi oluyor. Genel Kurulda hepimizin yanına arkadaşlarımız geliyor; işte, bakın, 3 arka
daş ayakta konuşuyor, öbür tarafta bir başka arkadaş, bir bakanla veya başka birisiyle bir konuya 
dalıyor veya bir tetkikat içinde olabiliyor; dolayısıyla, önergenin okunuşu sırasında konuyu kaçırı
yorsunuz ve neye katılıp neye katılmayacağınızı da tefrik edemiyorsunuz. 

Ben, milletvekillerinin, çalışmalara daha aktif katılması için bu usulün ittihaz edilmesi gerek
tiğini arz eder; hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan. 

Şahsı adına, Sayın Osman Develioğlu; buyurun efendim. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte oldu

ğumuz 813 sıra sayılı yasa tasarısının 19 uncu maddesi üzerinde görüşlerimi arz etmeden önce, Yü
ce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Bilindiği üzere, 19 uncu madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinin 1 nu
maralı bendine parantez içi bir hüküm eklenmektedir. Daha önce konuşan arkadaşlarımızdan bir ta
nesi, bu hükmün, özellikle yurtdışında, inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulu
nan ve yurtdışıyla irtibat halinde çalışan mükelleflerimizin desteklenmesi veya onların teşvik edil
mesi manasına geldiğini söylediler. Burada, bana göre -bir arkadaşımızın söylediklerine bakılrrsa-
bir yanlış anlama var. Türkiye'nin toplam ihracat gelirinin 25 milyar dolar olduğu düşünülürse, 5 
trilyonluk bir parayı hayalî ihracata veyahut da rüşvete terk etmiş oluyoruz gibi bir anlayıştan bah
sediliyor. Bize göre, bu, yanlıştır; bu düşünce sistemi yanlıştır. 

Dünkü konuşmamda da kısa bir iki cümleyle bahsetmiştim; hayalî ihracatı doğuran hadise, ih
racat bazında teşviklerin verilmesidir. Hayalî ihracatı önlemenin yolu, ihracatı artırıcı yatırımlara 
teşvik tedbirlerinin artırılması suretiyle olur; ki, burada verilen rakam -döviz olarak elde ettikleri 
hâsılatın binde 5'ini aşmamak üzere deniliyor- yüzde 0,5 mertebesindedir. İhracatla uğraşan, ülke
mize döviz getiren bir ihracatçımıza verdiğimiz rakam, ancak yüzde 0,5 mertebesindedir. Göstere
ceği rakam üzerinden yüzde 0,5 istifade etmek gayesiyle, hiçbir ihracatçı, rakamları şişirmeye kalk
maz. En azından, mükellefiyeti dolayısıyla vergi matrahının artacağını düşünür ye rakamları şişir
mekten vazgeçer. 

Şimdi, burada, yüzde 0,5'lik bir kaçaktan söz ediliyor. İşadamlarımız bilirler -Maliye teşkila
tımızın böyle bir konuyu düşünmüş olmasını, ben, sevindirici bir hadise olarak görüyorum- diye
lim ki, Türk cumhuriyetlerinden bir tanesine sevkiyat yapıyorsunuz; inşaat malzemesi gönderiyor
sunuz. Vasıfsız 300 tane işçi çağırıyorsunuz; mevcut malınızı bir yerden diğer bir yere taşıtıyorsu
nuz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde gösterilen belgenin, o an için 300 ki-
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siye için birer nüsha, ikişer nüsha, üçer nüsha tanzimi mümkün olmayabilir, vereceğiniz para da ya
bancı para değeri olarak 2 dolar, 3 dolar mertebesinde olabilir. 

Bize göre buradaki hadise, ihracatçımızı teşvik etme gayesiyle, yurtdışında, inşaat, onarma iş
leriyle uğraşan şirketlerimizi teşvik etme ve ülkemize daha fazla döviz kazandırma gayesiyle -yi
ne maliyeci tabiriyle bahsediyorum- mademki esnaf veya mükellef altın yumurtlayan tavuktur; bu 
tavuğu yemlemekten ibarettir diye düşünüyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Sayın Develioğlu, teşekkür ediyorum. 

Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Bir önerge vardır; önerge okunacak ve işleme konulacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte oİan 813 sıra sayılı yasa tasarısında yer alan 19 uncu maddenin tasarı metnin
den çıkarılmasını arz ederiz. 

Gerekçe: Rüşvet ve suiistimale sebebiyet vereceği için. 

Cevat Ayhan Şaban Bayrak Ahmet Arıkan 
Sakarya • Kayseri Sivas 

Kemalettin Göktaş Salih Kapusuz 

Trabzon Kayseri 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ne buyurur efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) - Efendim, önerge

ye katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet ne buyurur? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadı. 
Önerge sahibi Sayın Kapusuz söz talebinde bulundu ve talep isaf olundu. 

Buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; biraz önce, 

Refah Partisi Grubu adına maddeyle ilgili görüşlerimi arz ettim; şu anda, bir önergemiz vardı, 
onunla ilgili görüşlerimi tekraren arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Şimdi, bu maddede yapılan ve teşvik primi manasına gelen yüzde 0,5'lik, yani binde 5'lik bel
gesiz indirme imkânı şayet ihracatçıyı teşvik noktayı nazarında düşünülüyorsa, hiç de teşvik olma
dığı hepimiz tarafından bilinir ve özellikle de bu işi yapmak isteyen dürüst müteşebbislerimiz, fır- , 
malarımız da, elbette, böyle, küçük bir rakam için kendilerini rizikoya atmazlar; bunu herkes bilir. 
Fakat, burada önemli bir hadise var ki, bu kapının açılmış, bu hakkın verilmiş olması, suiistimal et
mek isteyenler için bir imkân ve fırsat olacaktır. 

Bu, küçük bir teşviktir diyeceksiniz ve altın yumurtlayan tavuktan bahsedeceksiniz, ondan 
sonra da, bu işin suiistimalini yapabilecekler için bu kapıyı açık tutacaksınız... 

Burada yapılmak istenen şey gerçek manada teşvikse, orada var olan birtakım sıkıntıların or
tadan kaldırılması ise -ki, bunu, pratiğini yapanlar çok iyi bilirler- o konuda açık ve net bir sonuç 
getirin; iyi kullanılması gerekli olan, hiç kimseyi de suiistimale, istismara sevk etmeyecek ve töh-
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met altında bırakmayacak bir tonda, konuya yer verelim. Şayet böyle değil de, istismar yapabile
cek, geçmişte yapılan -yap-işlet-devret modelinden tutun da yurtdışındaki birçok ihalelere- yeni de
ğil, yıllardan beri devam edeğelen birtakım çalışmaların sonuçları itibariyle meseleye bakacak olur
sanız, biraz önce söyledim, adam neyini kaybedecek ki yüzde 0,5; yani binde 5'i almaktan imtina 
etsin. Daha ileriye giderek bazı şeyler söyleyelim ki, içeride ve dışarıda suiistimal taraftarı plan in
sanlar, zaten böyle bir endişeden kendilerini imtina etmiyorlar. 

Biz, burada, verilmiş olan bir hakkın suiistimaline yönelik endişemizden bahsediyoruz; yok
sa, elbette, ihracatın teşviki konusunda yüzde 0,5'lik bir miktarın teşvik olmadığını siz de kabul 
edersiniz, biz de kabul ederiz. 

Konuşmamın başında da arz ettim; bu, iyi niyetle getirilmiş; bazı evrak-i müsbitelere konula-̂  
mayacak birtakım küçük giderler var; bu giderlerin de telafi edilmesi niyetiyle getirilmiştir. Dürüst 
olanlar için bu doğrudur; fakat, bunu istismar edecekler olacaktır; mutlaka istismara açık bir kapı
dır. Bunun için, daha belirgin, daha uygun bir teşvik orta yere koyalım, teşvik edelim, destekleye
lim; aksi takdirde, bunun, bir teşvik diye anlamı ve değeri olmaz. 

Değerli arkadaşlar, her ne kadar Komisyon ve Sayın Hükümet bizim bu önergemize katılmı
yorlar; ama, inşallah yanılırız; fakat, yarın birtakım suiistimalllerin kokusu gelmeye başladıktan 
sonra tekrar bu değiştirilme cihetine gidilirse, biz, o zaman sevinmeyiz, üzülürüz; çünkü, bugün 
Türkiye'de kamuoyunun en çok dikkat ettiği şeylerden bir tanesi, hakkın suiistimalidir, rüşvettir, 
yolsuzluktur, suiistimallerdir. Özellikle, bu suiistimallerin kapıları da işte böyle iyi niyetle açılan 
birtakım gediklerden büyük istifadelere doğru gidildiğinden dolayıdır ki, mide bulandırmaktadır. 

Her ne kadar komisyon, her ne kadar Hükümet ve Sayın Bakan bu önergeye katılmamışsa da, 
değerli milletvekili arkadaşlarımdan da herhalde o yönde izlenimler alıyorum; bizim bu önergemi
zi desteklerler. Yüzde 0,5 gibi bir miktar kimseyi kurtarmayacağına göre; bu suretle suiistimal ka
pısının kapanacağı ümidiyle ve bizi destekleyeceğiniz ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı; önerge sahi
bi beyanda bulundu. 

Önergeyi oylarınıza... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum, Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; 18.10'da toplanmak üzere birleşime, tekrar ara 

veriyorum. 
Kapanma Saati: 17.50 

© 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 18.10 
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 

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

— • © . .'• 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

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

BAŞKAN-Tasarı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
19 uncu maddenin tasarı metninden çıkarılmasına mütedair önergeyi tekrar oylarınıza sunaca

ğım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Sayın milletvekilleri, 19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Madde, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 20. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 
4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4. Bu Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat 
ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar." 

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

Gruplar adına başka söz talebi var mı? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - RP Grubu adına konuşacağım Sayın Başkan. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
vergi yasalarında değişiklik yapan kanun tasarısını görüşüyoruz; 813 sıra sayılı yasa tasarısının 20 
nci maddesine gelmiş bulunuyoruz. 

Bu madde, çok teknik bir madde, vergi tekniğiyle ilgili bir madde. Burada, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 51 inci maddesine atıfta bulunuluyor ve 4 numaralı bendi değiştiriliyor. 

51 inci maddeyi şöyle bir hatırlayacak olursak, 51 inci madde, götürü usuldeki vergilendirme
nin hududunu tayin eden bir maddedir ve "...Aşağıda yazılı olanlar götürü usulden faydalanamaz" 
denilmektedir. Bunların içinde, kolektif şirket ortakları, komandit şirketlerin komandite ortakları, 
ikrazat işleriyle uğraşanlar, sarraflar, Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi inşaat, onarma ve ulaştırma 
müteahhitlerine karşı derece derece taahhütte bulunanlar sigorta prodüktörleri, her türlü ilan ve rek-
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lam işleriyle uğraşanlar, gayrimenkul ve gemi alım satımıyla uğraşanlar, tavassut işi yapanlar, ma
den işletmelerini işletenler, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve 
benzerlerinin sahip ve işleticileri, ödeme cihazı kullanan mükellefler gibi ve daha birkaç hususta 
götürü usulün hududu, taayyün edilmiştir, belirtilmiştir. 

Bu maddenin "Gelir ve Kurumlar vergisine tabi inşaat, onarma ve ulaştırma müteahhitlerine 
karşı, derece derece taahhütte bulunanlar" şeklinde olan 4 üncü bendi, değiştirilerek "Bu kanunun 
94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işi taahhüt 
edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar" şeklinde ifade edilmiştir. 

Bu, götürü usul, tabiatıyla, bizim vergi mevzuatımızda yer alan ve Türkiye'nin kendisine öz
gü şartları nedeniyle, hemen kaldırılması mümkün olmayan; ama, geçen yıl yapılan vergi refor
munda, özellikle büyük şehirlerden başlamak üzere, bunun hudutlarının daraltılması istenilen ve 
aslında belki bir gün de tamamıyla mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilmelerine gidecek yolu 
açacak olan bir husustur. 

Burada da bir sınırlama getirilmektedir ve taahhüt işlerinde bulunanları, basit taahhütler ola
rak adlandıracağımız, taşımacılık vesaire gibi işlerde bulunanların yerine "...inşaat ve onarma işini 
taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar" şeklinde tavsif etmek
te, yeni bir sınırlandırmaya tabi tutmaktadır. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, teknik bir maddedir ve gerçek usule geçmeye teşvik edi
ci bir maddedir. Bu nedenle, vergi tekniği açısından, bu maddenin iyi bir madde olduğunu ifade et
mek istiyorum. 

Bu düşüncelerle, Yüce Kurulunuzu saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Salih Kapusuz; buyurun. 

Kişisel söz talebi var mı? 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - izninizle Sayın Başkan. 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bu tasarının içerisinde, hemen hemen en çok beğenilebilecek maddelerden bir tanesi 20 nci 

maddedir. Sayın Bakana ve değerli Maliye bürokratlarına bu konudan dolayı teşekkür ediyorum; 
çünkü, 20 nci maddeyle yapılan değişiklikle, özellikle küçük esnaf ve üretici kesim için, kendi i m-

, kanlarıyla temin etmiş oldukları, üretmiş oldukları birtakım ürünlerini, götürü usulle defter tutmak 
mecburiyetinde kalmadan satabilme imkânı getirilmektedir. 

Şimdi, Sayın Bakanın da, "Bu güzel maddeyle ilgili niçin konuşuyorsunuz" anlamına gelen bir 
tavrı oldu. Ben, şunu arz etmek istiyorum: Bugün, Türkiye'de vergi meselemiz ve aynı zamanda 
vergi mükelleflerimiz çok farklı kategorideler. Bir kısmı/maalesef, hepimizin serzeniş içerisinde 
bulunduğu gibi, vergi ödemiyorlar. Aslında, vergi ödemeyen ve bu işin suiistimalini yapanlar da, 
hem bürokratlar tarafından hem de siyasîler tarafından biliniyor; ama, ne yazıkfki, yine bu yasa ta
sarısında da onlarla ilgili çok ciddî birtakım adımların atıldığını göremiyoruz. Buna rağmen, bu de
ğişen şartlar içerisinde, hareketli bir ortam içerisinde ne yapılıyor; birtakım yeni düzenlemeler ge
rekli görülüyor ve sık sık da bu değişiklikler yapılıyor. 

20 nci maddede vurgulamak istediğim konu şu: Bugüne kadar, bir üretici insan, özellikle, üret
miş olduğu ürününü satabilmek için -şayet vergi mükellefi değilse- bu imkânı olmuyordu. Bu tasa
rıya eklenen bu maddeyle, bu imkânı şimdi elde etmiş durumda olacaktır. 
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Elde etmiş olduğu şey şu: Bir çiftçiye üretmiş olduğu nohut, patates veyahut da fasulye gibi 

herhangi bir ürününü, orada var olan birtakım kamu kurumlarına, ihaleye girerek satma imkânını 
getiriyor madde, Daha önce, bu insanların, bu satışı gerçekleştirebilmeleri için, müteahhit kabul 
edildiklerinden dolayı ne yapılıyordu; vergi mükellefi mecburiyeti getiriliyordu. Şimdi, bu insan, 
bu mükellefiyeti temin etmeden kendi ürününü satabilecek, dolayısıyla da, hem aracıya ihtiyaç ol
mayacak hem de küçük müteşebbisler, kendi üretmiş olduklarını satma imkânina sahip olacaklar. 

Değerli arkadaşlar, bazı arkadaşlarımızın garibine de gitse, şunu ifade ederek sözümü kapat
mak istiyorum. İşte, böyle faydalı olan maddeleri getirirseniz, buna tavır yok; kabul ediyoruz; bun
ları konuşalım. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Konuş, konuş... Senin kapın yok penceren yok, konuş!.. 

CENGÎZ BULUT (İzmir) - Muhalefetin konuşmasına tahammülleri yok. işçi perişan, küçük 
esnaf perişan, memur perişan... 

SALÎH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, doğruya, doğru; eğriye, eğri de
me hakkına cahip değil miyiz; sahibiz. Ee, bunda da "doğru" diyoruz işte; bundan da rahatsızlık 
duymayın Allah aşkına!.. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Salih Bey, duran saat de günde iki sefer doğruyu göste-
rir. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Allah seni doğru yoldan ayırmasın!.. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, konuşmanızı devam ettirir misiniz efendim. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ettiriyorum Sayın Başkanım; fakat, arkadaşlarımız, akşamın 
bu saatinde, galiba, biraz rahatlamayı arzu ediyorlar, bunlara bu fırsatı verelim. Onlar da konuşmak 
istiyorlar; ama, her nedense, oturdukları yerden konuşmayı seviyorlar. Bu kürsü milletin kürsüsü, 
serbest kürsü; eğer, ifade etmek istediğiniz bir konu varsa, buyurun, sizler de konuşun, biz, mem
nuniyetle dinleriz. • . . ' • • ' 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Millet de dinlesin. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşımızın söylediği gibi, millet de dinlesin. 

Sonuç itibariyle, bu madde faydalıdır derken, işte, bu küçük esnafın, müteşebbisin önünü aç
mak için, ona fırsat vermek için getirilmiş bu maddeyi destekliyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
Sayın Göktaş, kişisel söz talebinde bulundunuz; buyurun. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 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 20 nci maddesi hakkın
da şahsım adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, hepinize saygılar sunuyo
rum. „ '.' 

Bu maddeyle ne getiriliyor; götürü usulde ticaret yapan esnafımızın, deftere tabi tutulmadan 
taahhüt işine girmesine imkân sağlıyor, devletin küçük çaptaki ihalelerine girmelerine imkân tanı
yor. Küçük çapta taşımacılık yapan esnafımıza, ihaleye girme imkânı getiriyor. „ • . 

Getirelen bu vergi kanun tasarısındaki bu madde, bize göre, en isabetli maddelerden bir tane
sidir; ama, tasarının tümüne baktığımız zaman, tasarının tümünü nazari dikkate, aldığımız zaman, 

- 4 2 1 - ' 



T.B.M.M. B .112 18 .5 .1995 0 : 4 
bu tasarıyı tümden desteklememiz mümkün değildir. Aslında, tasarıyı desteklemekten ziyade, Hü
kümetin ve bilhassa Sayın Maliye Bakanının, muhalefete mensup belediyelere karşı olan tavrından 
dolayı, bu maddeye de, ben, şahsım olarak karşı çıkacağımı, özellikle burada vurgulamak isterim. 
Çünkü, bu Mübarek Kurban Bayramı öncesinde, Maliyenin, Hükümetin tavrı yüzünden, muhalefe
te mensup birçok belediye işçisi, belediye memuru maaş alamamıştır ve Maliye Bakanının yüzün
den, Hükümetin tavrı yüzünden, birçok belediye memuru maaş alamadığı için kurban kesememiş-
tir. Âdeta, Hükümet, bayramı, muhalefete mensup belediye işçisine haram etmiştir. Bundan dola
yı, bu maddeye karşı çıkacağız ve ta ki, Hükümet bu tavrını değiştirir, ta ki, Hükümetin, bu muha
lefete mensup belediyelere karşı olan tavri değişir; o zamana kadar muhalefetimiz kesin olacaktır, 
sert olacaktır ve de devam edecektir. 

Hükümette adalet esastır. Hükümetin, bütün belediyelere karşı plan tavrı eşit olmalıdır, adil ol
malıdır. DYP'li belediye diye, GHP'li belediye diye, onları koruyacaksın, Maliyeden gerekli yar
dımı yapacaksın; ama, muhalefete mensup belediyelere gelince, onlara karşı âdeta aslan kesilecek
sin, onlara karşı acımasız davranacaksın... Bunun için, Hükümetin, belediyelerimize karşı olan tav
rını bundan sonra düzeltmesini özellikle bekliyoruz. Bu, adil devlet anlayışına yakışan bir tavırdır, 
iç barışı getiren bir tavırdır. Bu kafayla devam edilirse, ülkemizde iç barışı bozucu bir unsur olur. 
Bundan dolayı, bunun nazarı dikkate alınmasını özellikle tekrar vurguluyor, hepinize saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, teşekkür ediyorum. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
ŞİNASÎ YAVUZ (Erzurum) - Oylamada karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Peki, dikkate alacağım. 

Maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Sayın Grup Başkanvekilleri, birleşime 10 dakika ara mı verelim, saat 20.0Ö'ye mi bırakalım?.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, oylamayla ilgili işlem yapılırken dışarıda ziller 

duyulmuyor. 
BAŞKAN - Efendim zil var... Monitörler var... (SHP sıralarından "10 dakika ara verin" ses

leri) 
Evet; saat 18.40'ta yeniden toplanmak üzere, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanına Saati: 18.30 

& 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.40 

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

, - — • © - —' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

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

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın milletvekilleri, 20 nci maddeyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekil

leri, karar yetersayısı vardır ve madde, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 21.-31.12.1960 tarihli ve 193 sayıh Gelir Vergisi Kanununun 57 nci maddesinin 

sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Yetişmesi uzun zaman alan ve kesilip satılmak üzere yetiştirilen ağaçların bu maddede yazı

lı giderlerinden, Vergi Usul Kanununun 283 üncü maddesi uyarınca aktifleştirilen kısmı, ağaçların 
satıldığı yıl hariç olmak üzere her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirle
nen yeniden değerleme oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınır." . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 21 inci maddeyle ilgili olarak, Anavatan Partisi Grubu adı
na Sayın Maruflu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Maruflu. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan,'değerli milletve

killeri; vergi yasalarında değişiklik yapan 813 sıra sayılı yasa tasarısının 21 inci maddesi üzerinde, 
Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinize, sözlerimin başında saygılar sunu
yorum. 

Bu madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 57 nci maddesinin sonuna yeni bir fıkra eklen
mesini öngörmektedir. Bu 57 nci madde, ziraî işletme hesabı esasında giderleri düzenleyen bir 
maddedir ve bu maddenin 11 inci bendinden sonra, maddenin sonuna bir ilave yapılmaktadır. Bu 
yapılan ilaveyle, Türkiye'de, özellikle, özel mülkiyete tabi orman alanlarının, ağaçlandırma saha
larının geliştirilmesi; bu konuda faaliyet gösterenlere teşvik verilmesi; yani, vergi yoluyla ağaçlan
dırmanın teşvik edilmesi öngörülmektedir. 

Burada, yetişmesi uzun zaman alan ve kesilip satılmak üzere yetiştirilen ağaçların, bu madde
de yazılı giderlerinden, ağaçların satıldığı yıl hariç olmak üzere, her takvim yılı için, Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak, kazancın tespitinde 
dikkate alınması hususu>vazedilmiştir ki, doğrudur. 

- 4 2 3 -



T.B.M.M. B:112 18 .5 .1995 0 : 5 
Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin orman sahaları, maalesef, her geçen gün, meydana gelen 

yangınlar ve diğer tahribat yöntemleriyle azalmaktadır. Orman, bir memleketin hazinesidir. Orman 
işinin sadece devlete bırakılmayıp, özel müteşebbisler vasıtasıyla da geliştirilmesi ve özel mülki
yete ait olan arazilerin orman arazileri halinde yetiştirilmesi ve bu şekilde, kanuna ve ilim esasla
rına uygun olarak bu ağaçların endüstriyel amaçlı olarak kullanılması, bütün dünyada yapıldığı gi
bi, özellikle iskandinav ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde yapıldığı gibi, Türkiye'de 
de yapılmak durumundadır. Türkiye, bu konuda oldukça geri kalmıştır. Bu madde, belki bir ölçü
de, endüstriyel ağaçlandırmalar konusunda özel teşebbüse yardımcı olacak, onları teşvik edecek ve 
bu şekilde, vergi muafiyeti yoluyla, onların daha fazla orman alanı açmalarını sağlayacaktır. Mad
de, genelinde, yeni bir düzenleme getirmektedir ve maddenin buraya girmesi hususunda uygun mü
talaamız vardır. 

Bu düşüncelerle saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 

Grupları adına başka söz talebi?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Grubum adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, buyurun Sayın Çelik. 

RP GRUBU ADINA İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşülmekte olan, 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının 57 inci maddesine eklenen fıkra üze
rinde Refah Partisi Grubu söz almış bulunuyorum; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Tasarının en güzel maddelerinden biri olduğu için ve yeşile hasret kalan Anadolu'nun orman
larını daha da geliştireceği için, getirilen bu maddeyi yürekten destekliyoruz. 

Yalnız, samimiyetle şunu söylemek istiyorum: Çanakkale'de yanan 4 bin hektar ormanın tek
rar ağaçlandırılması için yurt çapında seferberlik ilan edildi; oysa, doğu ve güney doğuda 200 bin 
hektar orman yandı. Bu 200 bin hektarlık alanı ağaçlandırabilmek için Sayın Hükümetin ne yapa
cağı merakla beklenmektedir. 

Bizi, televizyonları başında izleyen vatandaşımızın yeşile hasret olduğu bir ortamda, yetişme
si zor olan, yurdun ciğeri olan o ormanların yakılması* tabiat örtülerinin yok edilmesi, büyük bir 
millî servet kaybıdır. 

Bu nedenle, yetişmesi uzun zaman alan ve kesilip satılmak üzere yetiştirilen ağaçların, bu 
maddede yazılı giderlerinden, Vergi Usul Kanununun 283 üncü maddesi uyarınca aktifleştirilen 
kısmı, ağaçların satıldığı yıl hariç olmak üzere, her takvim yılı için, Vergi Usul Kanunu hükümle
rine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak kazancın tespite alınması, fevkalade bir 
olaydır; ama, ben şöyle söyleyeyim; kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin di
yen bir dinin mensupları olarak. Yüce Milletimizin, ağaçlara önem vermesini, ilkokullarımızdan 
başlayarak, üniversitelerimize kadar, hatta, belediyelerimizin,ve Hükümetin bu konuda -ağaçlan
dırma sahalarında- destekçi olmasını arzu ediyoruz. 

Eğer, ağaçları yetiştirecek ve ağaçlardan elde edilecek ürünlerle millî ekonomiye katkıda bu-
lunacaksak, bunu dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir taraftan, yetiştirilecek ağaçlar için yaptığı
mız bu özveri, Anadolu'nun o kıraç topraklarını süsleyen o ağaçların yerine, bir an önce yenilerini 
dikmeyi de nazara almak.boynumuzun borcudur. Burada, gerek Sayın Orman Bakanı ve gerekse 
Maliye Bakanı, getirilen bu tasarıdan elde edilecek kazançlarla Urfa'nın -GAP'ın başkenti olan 
Şanlıurfa'nın- Nemrut ve Tektek Dağlarında, Cudi Dağında, Mardin'de, Şırnak'ta, Ağrı'da, 
Van'da, Bitlis'te, Bingöl'de, Sivas'ta, Türkiye'nin her tarafında meydana gelen o ağaç tahribatla
rına da bir an önce son vermelidir. 
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Yeşili getireceğiz... Analarımızın o başörtüsünün yeşile hasret kaldığı bir ortamda, bizim de, 

Anadolu'yu yeşile boyamak, boynumuzun borcudur. ' ..-

Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çelik, teşekkür ediyorum. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim?.; 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Şahsım adına söz talebinde bulunuyorum. . 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, kişisel söz talebinde bulunuyorsunuz; buyurun. • 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanununun 57 nci maddesinin sonuna şu fıkra ekleniyor: "Yetişmesi uzun zaman alan ve 
kesilip satılmak üzere yetiştirilen ağaçların bu maddede yazılı giderlerinden, Vergi Usul Kanunu
nun 283 üncü maddesi uyarınca aktifleştirilen kısmı, ağaçların satıldığı yıl hariç olmak üzere, her 
takvim yılı için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında ar
tırılarak kazancın tespitinde dikkate alınır. " 

Bu maddeye eklenen fıkrayla, söz konusu giderlerin, her takvim yılı için belirlenen yeniden 
değerleme oranında artırılarak, enflasyon nedeniyle bu giderlerde meydana gelen aşınmanın önlen
mesi amaçlanmaktadır. Böylece, yetişmesi, diğer ağaçlara göre daha uzun zaman alan kavak, oka
liptüs ve benzeri.-kesilip satılmak üzere yetiştirilen ve özellikle ambalaj sanayiinde kullanılan-
âğaçların yetiştirilmesi, vergi yoluyla teşvik edilmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Projesinde yer alan bu ağaç yetiştiriciliğinin vergi yoluyla teşviki, gerek 
ülkemizin ihraç ürünlerindeki ambalaj sanayiinin ve gerekse Ortadoğu ülkelerinin bu yöndeki tale
binin karşılanmasına önemli bir katkı sağlanacak, ihracatımız, bu mallar bakımından da artacaktır. 

Bu uygulamadan, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler yararlanacaktır. 

Bu madde önümüze gelince, öncelikle, tabiî ki Orman Bakanlığımız aklımıza geliyor. Maliye 
Bakanlığımızın getirdiği bir kanunla ormancılığımız da teşvik ediliyor. Doğrusu, güzel bir şey. Or
man Bakanımızın, esasında, daha önce getirmiş olduğu Millî Ağaçlandırma Kanunu Tasarısının 
görüşmeleri burada yarım kaldı; ne zaman devam edecek, bilmiyorum; ama, herhalde vergi kanun
larından size sıra gelmeyecek Sayın Bakanım, öyle görünüyor. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Hazırda. 

MUSTAFA DURSUN YANGIN (Ankara) - Engellemezseniz, onu da yarın getirelim. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Siz tutumunuzu biraz değiştirirseniz, biz engelleme
yiz; belediyelere karşı tutumunuzu biraz değiştirin, biz engellemeyiz; kanun tasarıları buradan çok 
kolay geçer. 

Değerli arkadaşlar, hakikaten, madde, içeriği itibariyle güzel bir madde; ağaçlandırmayı teş
vik etmektedir. Aslında bu iş, Orman Bakanlığımızın yapacağı bir işti; fakat, Maliye Bakanlığımız 
bu işi önümüze getiriyor; güzel bir olay. Orman Bakanımız hazır buradayken ve yeri gelmişken, 
Karadenizin ormanları konusunda daha ciddî çalışmaların yapılmasını özellikle istiyorum; çünkü, 
Karadenizdeki ormanlar tahrip ediliyor, gelişigüzel kesiliyor ve kesilenlerin yerine fidanlama ya
pılmıyor. Sayın Bakanımız, ormancılığımızın gelişmesi konusunda daha ciddî çalışma yaparsa, ye
şil Karadenizin... Az önce, Sayın İbrahim Halil Çelik, Urfa'nın, Sivas'ın, Tokat'ın yeşillendirilme-
sinden bahsetti. Biz, Sayın Bakandan, yeşilin sarıya dönmemesi için çalışma yapmasını istiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. -
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BAŞKAN - Sayın Göktaş, teşekkür ediyorum. 
Başka söz talebi?.. Yok. , 
Önerge yok. 
21 inci maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun daha önce almış olduğu karar gereğince, çalışmalarımızı 

sürdürmek için, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.56 

©• 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Ali Günaydın (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir) 

— — — n — , — i — . 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyo
rum. 

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

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

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 22. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinin parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 ve 6 numaralı bentlerine göre kurumlar 

vergisinden müstesna tutulan kazançlar hariç)" 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı? Yok. 

Kişisel söz talebi var mı? Yok. 

Maddeyle ilgili önerge var mı? Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka

bul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum... 
KÜLTÜR BAKANI ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Önerge vardı Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Efendim, yok dediler bana; yok diyorsunuz, Komisyon "Yok" diyor, Hükümet... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Yeni mad

de ilavesiyle ilgili önerge efendim. 
BAŞKAN - Nerede efendim, hangi noktada, hangi arada?.. (CHP sıralarından "Önerge vardı" 

sesleri) 
Efendim, bu vereceğiniz, 22 mi olacak, 23 mü olacak?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - 22 nci 
maddeden sonra 23 olacak efendim. 

BAŞKAN - Ee, verin önergenizi... 
22 nci maddeden sonra teselsülde 23 numarayı almak üzere yeni bir madde ilavesiyle ilgili 

önerge vardır; okutuyorum: 

- 4 2 7 -



T.B.M.M. BYİ12 18 .5 .1995 0 : 6 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 22 nci maddesini takiben aşağıdaki 23 üncü maddenin 
eklenmesini ve takip eden maddelerin buna göre numaralandırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Cemil Erhan Mehmet Kerimoğlu 

Bursa Ağrı Ankara 

Ali Dinçer Nevzat Çobanoğlu İbrahim Tez 

Ankara İzmir Ankara 
Madde 23i- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 2 

numaralı bendinin ikinci paragrafına "ve spor tesisleri" ifadesinden sonra gelmek üzere "kütüpha
ne, müze, sanat galerisi, kültür merkezi ve sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve 
sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesisler" ifadesi eklenmiştir. 

Gerekçe: Gelir Vergisi Kanununun bağış ve yardımlarla ilgili 89 uncu maddesinin 2 numara
lı fıkrasına "kütüphane, müze, sanat galerisi, kültür merkezi ve sinema, tiyatro, opera, bale ve kon
ser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesisler" ifadesi eklenmektedir. Böylece, ge
nel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ile belediyelere söz konusu te
sislerin bağışlanması veya mevcut tesislerin işletilmesi amacıyla yapılacak bağış ve yardımların da 
Gelir Vergisi mükelleflerince vergi matrahından indirilebilmelerinc imkân sağlanmaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Bakıyo

rum efendim. . , 
BAŞKAN - Bakmak yetmiyor Sayın Ovalı, görmek de lazım. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Siz oradan 

daha iyi görüyorsunuz efendim. ' .. . < 
BAŞKAN-Sayın Komisyon, karar yetersayınız var mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Yok efen

dim. 
BAŞKAN - Karar yetersayınız olmadığı için önergeye katılamıyorsunuz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) -Evet. 
BAŞKAN - Bu sebeple, önergeyi -yeni madde teklifi olduğu için-maalesef, işleme koyma im

kânımız yok. 
Şimdi, müteselsil 23 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE23.- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının 10, 11 ve 13 numaralı bentleri ile beşinci fıkrasının dördüncü ve beşinci alt bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"10. Başbayiler hariç olmak üzere Millî Piyango İdaresince çıkartılan biletleri satanlar ile di
ğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödeme
lerden," 

"11. Çiftçilerden satın alman ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden; 
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, 
b) Diğer ziraî mahsuller için, 
c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için," 

. "13. Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlanan
lara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden," 
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" - 11 numaralı bent gereğince ziraî mahsul bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatında, 

ziraî mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp satılmadığına veya destekleme kapsa
mında alım yapan kurumlar ile diğerlerine, ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için de fa
aliyetin türü ve niteliğine, münhasıran ziraî alet ve makinelerle verilen hizmetlere veya ziraî işlet
menin başka kişilerin işlerinde kullandırılmak suretiyle yapılmasına göre," 

-."- 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadıkla
rına, ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı, emtia ve hizmet alımının birlikte olmasına, iş 
grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia gruplarına göre," -

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddeyle ilgili olarak gruplar adına söz talebi var mı? 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Var efendim... 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruflu konuşacaklar. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan konuşacak 

efendim. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına Sayın Ayhan konuşacaklar. 

Kişisel söz talebi var mı? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Ben varım efendim... 
BAŞKAN - Sayın Salih Kapusuz kişisel söz talep etmiştir. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

kili arkadaşlarım; 813 sıra sayılı yasa tasarısının 23 üncü maddesiyle ilgili olarak söz almış bulu
nuyorum. Bu madde, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi
nin birinci fıkrasının 10, 11 ve 13 numaralı bentleri ile beşinci fıkrasının -tire işaretiyle başlayan-
dördüncü ve beşinci alt bentlerini değiştirmektedir. 

Şimdi, bu 94 üncü madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun üçüncü bölümünün vergi tev-
kifatını ve muhtasar beyannameleri düzenleyen kısmıdır ve oldukça uzun bir maddedir ve burada, 
vergi tevkifatına ve muhtasar beyannameye tabi olacak mükellefler tadat edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, maddeye baktığımız zaman: 10 uncu bent başbayiler hariç olmak üze
re Millî Piyango İderesince çıkarılan biletleri satanları düzenlemektedir. 

11 inci bent çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden; 
hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, diğer ziraî mahsuller için 
ve ziraî faaliyetler kapsamında ifa edilen hizmetleri düzenlemektedir. 

Değerli milletvekilleri, ziraatle ilgili bu bölümle ilgili olarak, memleketimizin ziraî meselele
ri üzerinde de -kanunla ilgisi açısından- biraz durmak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, ülkemiz, son üç yıl içinde tarım kesiminde de bir fakirleşme yaşamaktadır ve 
çiftçi, köylü fakirleşmiştir. Ülkemiz, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmek sürecini yaşar
ken; tarım, göreli önemini muhafaza etmektedir. Türk tarımı, sektörlcrarası ilişkilere bağlı olarak, 
gelişmesini, siyasî iktidarların tarıma gösterdikleri ilgi ölçüsünde sürdürmektedir. Gelişmiş ekono
milerde, sanayi, ülke kalkınmasında lokomotif sektör olarak birinci sırada yer alırken, tarım sektö
rü, ülkenin temel ihtiyaç maddelerinin temininde, en azından kendi kendine yeterli olabilmek açı
sından, bir önem arz etmektedir. 

Sanayileşmemiş ülkelerde, tarım, istihdamda önemli yer işgal ediyor. Sanayileşme süreci art
tıkça, tarımdaki nüfus azalmaktadır. Ancak, tarım sektörünün önemi bakımından, teşvik tedbirleri 

- 4 2 9 -



T.B.M.M. B:112 18 .5 ,1995 0 : 6 
hemen hemen her ülkede görülmektedir. Örneğin, Avrupa Birliğine girme yolunda çabalarımız de
vam etmektedir. Avrupa Birliği toplam bütçesinin üçte ikisi tarım fonuna gitmektedir. Avrupa Bir
liği ülkeleri, tarımsal ürünlerini, ortak piyasa değerler kapsamına alarak, ortak fiyat sistemleriyle 
desteklemektedirler. Ayrıca, tarımsal üretimin ortalama beşte biri, Avrupa Birliği dışı ülkelerin dü
şük fiyatlarıyla çeşitli yöntemlerle korunmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, GATT Uruguay Raund görüşmelerinde, uzun süre sonuca ulaşılamamıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliğinin tarım sektörüne yapılan sübvansiyonlar konusun
da anlaşamamaları, bu anlaşmazlığın en büyük etkenidir. Zira, tarım, bir ülkenin beslenme kayna
ğını oluşturmakta ve bu nedenle, stratejik sektörlerde, ülkeler, diğerlerine bağımlı olmak isteme
mektedirler. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, gelişmekte olan ülkelerde, tarım sektörü ve köy ve köylü me
seleleri değişik bir konumda bulunmakta; hızlı nüfus artışı istihdam sorunu yarattığından, tarım, bu 
fazla istihdamı emici bir etken olmaktadır. Şüphesiz, bu konu, arzu edilen bir durum olmayıp, ya
ratılan bu istihdam, olumsuz şartlarda gizli işsizlik veya düşük istihdam sorunuyla eşanlamlıdır. 
Gelişen ülkelerin dışticaretinde, tarımsal'ürünler veya tarımsal sanayi ürünleri büyük yer tutmakta
dır. 

Burada getirilmek istenen, tarımın gelişmesini, çiftçinin korunmasını ve ziraî kazançların bir 
ölçüde enflasyona karşı güvence altına alınmasını sağlayan bir düzenlemedir. Tabiî, bu düzenleme, 
sadece çiftçilerle ilgili olan bölümü değil, diğer ziraî faaliyet dallarını da kapsamaktadır. Bu neden
le, bu maddenin, Türk çiftçisine, Türk tarımına faydalı neticeler vereceğini ümit etmek istiyoruz. 
Tabiî, uygulama fevkalade önemlidir. Tarım kesimi, vergi yoluyla desteklenirse, Türkiye'de sana
yileşmeye paralel olarak, şu anda istihdama en büyük katkıyı yapan sektör olması açısından, daha 
bir süre önemini muhafaza edecektir; fakat, sanayileşme ilerledikçe, tarımsal üretim -millî hâsıla 
içindeki önemi saklı kalmakla birlikte- Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 3'lere ve yüzde 5'le-
re düşmüştür; bizde de, bu şekilde bir sonuca gidecektir. 

Bu maddenin, Maliye teşkilatı tarafından hakikaten iyi bir şekilde uygulandığı takdirde, yarar
lı olacağını düşünüyorum. I 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; mü
zakeresi devam eden 813 sıra sayılı, murıtelif vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısı
nın 23 üncü maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. 

23 üncü maddeyle, 193 sayılı Gelir)Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
10, 11 ve 13 numaralı bentleri ile beşinci fıkrasının dördüncü ve beşinci alt bentleri değiştirilmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi, vergi tevkifatlarıyla ilgili
dir. Kamu idarelerine, müesseselerine, iktisadî kamu müesseselerine, sair kurumlara, ticarî şirket
leri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatı
rım fonu yönetenler, gerçek gelirini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zi
raî kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, bu madde hü
kümlerine göre yaptıkları ödemelerde vergi tevkifatı uygulamakla mükelleftirler. 

Bu vergi tevkifatının kimlerden alınacağı ise, meri olan madde metninde 14 bent halinde dü
zenlenmiş bulunmaktadır. İşte, bu tasarı, bu bentlerden 10,11 ve 13 numaralı bentler ile beşinci fık
ranın dördüncü ve beşinci alt bentlerini değiştirmektedir. 
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Burada yapılan değişiklikler, 10 uncu bentte, millî piyango bileti satışlarıyla ilgili olan tevki

fat, diğer kurumların da benzeri biletlerinin satışına teşmil edilmekte; ancak, millî piyango mües
sesesinin başbayiliği de bundan hariç tutulmaktadır. 

Yine, 11 inci bentte, çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödeme
lerden tevkifat tanzim edilmekte, meri olan 11 inci bentte, çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller 
için yapılan ödemelerden; 

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, 

b) Diğer ziraî mahsuller için, tevkifatı amir bulunduğu halde meri madde, buna ilaveten, zi
raî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler de (c) alt bendi olarak ilave edilmiş bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi, bu değişiklikler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre "stopaj" 
denilen, "tevkifat" denilen düzenlemelerle ilgili değişikliklerdir. 

Tabiî, burada, bu 14 bent halinde sayılmış olan, kimlere ait tevkifat yapılacağı hususundaki 
düzenlemede, aslında, maddenin sonuna ilave edilen 14 üncü bendin altında "bütün bunlardan yüz
de 25 vergi tevkifatı yapılır" denilmektedir. Ancak, müteakip fıkralara baktığınız zaman "Bakan
lar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini her bir ödeme ve gelir için, ayrı ayrı, sıfıra ka
dar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir" denilmek-
tedir^ , 

Şimdi, biz çok iyi biliyoruz ki, vergi kanunla koyulur. Ancak, burada yüzde 25 tevkifat yapı
lır demişiz, bir başka yerde de, Bakanlar Kuruluna, bir katına kadar artırma ve sıfıra kadar indirme 
yetkisini vermişiz. Bu, vergi kanunlarında, gerek maktu hadlerle ilgili gerek nispet halinde tarif edi
len hadlerle ilgili, çok kullanılan bir yetkidir; yani, bu, verginin kanunla tayin edilme temci pren
sibine de aykırıdır. Nedendir derseniz, vergi kanunla tayin edilir diye anayasalara girmiştir; tabiî, 
bu, tarih boyunca uzun mücadelelerden sonra olmuştur. Birtakım krallar, despot yöneticiler, zaman 
zaman haksız vergilerle halklarını ezdikleri için, uzun anayasa mücadelelerinin sonunda, "vergi ka
nunla alınır, kanunla tayin edilir" hükmü, temel, değişmez prensip olmuştur, ama, biz şimdi, bu ta
rif edilen vergileri sıfıra kadar indirme ve bir misline kadar, yüzde yüzüne kadar artırma yetkisini 
Bakanlar Kuruluna vermişiz. Peki, vermişiz de ne olmuş. Burada muhtelif stopajlar, tevkifatlar var. 
Şimdi, bir çiftçi, malını sattığı zaman, yüzde 4 tevkifat öder. Eğer birliklere satarsa, borsaya satar
sa, yüzde 2 tevkifat öder. Ne kadar kâr ettiğine ne kadar zarar ettiğine bakılmadan, bunu ödemeye 
mecburdur. Diğer ödemeler de buna mümasil şeylerdir; ama, parasını tahvile ve bonoya yatıran in
sanlarda, bu, yüzde 25 olarak tarif edilen vergi oranı sıfırdır. İşte, Sayın Başbakanın, 1994'te, ver
gi kanunlarını çıkarma mücadelesinde, gazetelere tam sayfa verdiği ilanlarda "saadet zincirini kı
racağım ve kazanmadan geçinmeyi önleyeceğim, bu ekonomik terörü kaldıracağım" başlığıyla il
gili beyanlarının, maalesef, bu Başbakanın Hükümeti zamanında da devam ettiğini görüyoruz. 

Faiz geliri olanlar yüzde 5 stopaj öderler, tahvil ve bonolardan geliri olanlar sıfır stopaj öder, 
tevkifat öder; ama, öbür tarafta, mahsulünü satan, yüzde 4, yüzde 2 -kâr olup olmadığı belli olma
yan maliyetleri- stopaj öder, tevkifat öder. Bir işçi, bir memur, yüzde 25 Gelir Vergisiyle başlar, 
öder ve işte, bu haksızlıklar da bu şekilde olur. 

Gelir Vergisi Kanununu konuşuyoruz. Bugün, çalışanların, esnafın, işçinin, memurun, bordro
dan Gelir Vergisi ödeyenlerin ödedikleri verginin oranı yüzde 25'tir. 1980'e kadar bu verginin ilk 
dilimi yüzde 10'du. 1980'de, 12 Eylül yönetimi, bu oranı yüzde 40'a çıkarmış, bilahara gelen hü
kümetler de peyderpey yüzde 25'e kadar indirmiş; ama, bu oran, yine yüksektir. Biz, asgarî ücret 
alandan yüzde 25 vergi alıyoruz; öbür taraftan, milyonların, trilyonları, tahvil ve bono geliri, faizi 
olarak toplayanlardan da bir kuruş vergi almıyoruz. 
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Şairin bir sözü var: "Bir kişiye on pul, on kişiye bir pul, bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah 

olsa" diyor, işte, Türkiye'deki gelir dengesizliğinin temelindeki felsefe bu; yani, aslında, Bakanlar 
Kuruluna verilen bu yetkiyi kaldırmak lazım. Kimden ne Vergi alacaksan getir, onu tespit edelim. 
Öyle, ikide bir, bunu indir bindir yapmayacaksın. Bu hükümet geldi, 1994 başında, bu stopajlarla 
ilgili bazı hadleri -bilhassa rant kesimi için- artırdı; tazyik geldi, hemen geriye dönük olarak, 1 
Ocak 1994'ten itibaren, derhal bunları tekrar indirdi, düşürdü. İşte, memleket yönetimi budur!.. Ta
biî, maalesef, biz de Meclis olarak, milletvekili olarak, görevlerimizi yapmıyoruz. Yani, Meclis 
hakkında bugün vatandaşlardan gelen şikâyetin temelinde bu vardır. Verimsiz, adaletsiz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 
...bir yönetim ve maalesef Verimsiz çalışan bir Meclis; denetim görevini yapamayan bir Mec

lis ve istediği gibi kaynakları kullanan, vergiyi istediğinden istediği kadar alan, âdeta geçmiş za
manların diktatör kralları gibi, bir hükümet anlayışı hâkim. Yani, seçilmiş olmak, seçimle gelmek, 
eğer layıkı veçhile denetim yapılamıyorsa, hiçbir şey ifade etmez. 

Dinlediğiniz için teşekkür ederim, hepinizi hürmetle selamlarım, 
BAŞKAN-Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Kapusuz... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz sıramı Sayın Göktaş'a veriyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Göktaş, buyurun efendim. 
KEMALETTİN: GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis birleşi

me ara verdiğinde, tekrar hangi saatte -20.00 de mi, 20.30'da mı- toplanacağını bir türlü anlaya
madık ve yemeğe dağıldık. Sonunda, Meclisin saat 20.00'de açılacağı düşüncesiyle kuliste oturup 
bekledik. Kapalı devre televizyon yayını, her zaman, Meclisin açıldığı saatte başlardı; biz, yayın 
başladığı zaman içeri girdik. Ben, 22 nci madde üzerinde Grup adına konuşacak idim; fakat, 23 ün
cü maddenin görüşüldüğünü gördüm; tabiî ki, biz içeri giremeden, bir madde, böyle, alelacele, yan
gından mal kaçırırmış gibi geçti. (DYP sıralarından "Aaa" sesleri) 

Arkadaşlar, bir dakika... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Herkes burada, siz neredesiniz; Meclisi takip edin. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) -Normal... Doğrudur, siz haklısınız, saygıyla karşılı

yorum; Meclisi takip etmek görevimdir. ••-..•• 
Arkadaşlar, benim, esas üzerinde durmak istediğim şudur... 
AHMET SAYIN (Burdur) - Başkanı itham ediyorsunuz. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) - Kimseyi itham etmiyorum arkadaşlar. 
Benim üzerinde durmak istediğim şudur: O kapalı devre yayını yapan görevliler, niçin göre

vini yapmadılar? Onlara, bu görevi yaptırmayan birisi mi var? Yoksa,, kasten mi yaptılar? Meclis 
Başkanlığı olarak bunun üzerinde ciddiyetle durup, bu görevliler hakkında gerekli soruşturmanın 
açılmasını rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Göktaş, teşekkür ediyorum. 

Tabiî, kapalı devre televizyonların devreye girmesi lazımdı; sorumlu arkadaşlardan yarın me
seleyi sorup, takip edeceğim. 

Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. .̂  
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Madde üzerinde önerge yok. 
KEMALETTİN GÖKTÂŞ (Trabzon) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; saat 20.50'de yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 2034 

• • " " — : © — " ; . : . 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.50 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

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

. •'.'•' m ";. 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açı
yorum. 

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

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

BAŞKAN - Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazır. 

Sayın milletvekilleri, 23 üncü maddenin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı; şimdi, 
maddeyi oylayacağım, karar yetersayısı arayacağım. 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 24. - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 
111 inci madde eklenmiştir. 

Talih Oyunları Salonlarından Elde Edilen Kazançlarda Asgarî Vergi 
MÜKERRER MADDE 111. - 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre talih oyunları sa

lonları işletmeciliği faaliyetinde bulunan gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri; 
cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, talih oyunları salonlarında bu
lundurdukları ilk 6 oyun masasının her biri için aylık 100 000 000 lira, sonra gelen her oyun ma
sası için ise 75 000 000 lira ve ilk 60 oyun makinesinin her biri için 10 000 000 lira, sonra gelen 
her oyun makinesi için ise 7 500 000 lira asgarî vergi öderler. 

Yukarıda yer alan tutarlar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için belirlenen yeniden 
değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle yeniden tespit edilir ve izleyen yılda bu tutarlar esas alınır. 
Bakanlar Kurulu bu tutarları 10 katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, talih oyunları salonla
rının bulunduğu turizm bölge, alan ve merkezleri itibariyle farklı miktarlar tespit edilmek suretiy
le de kullanılabilir. 

Aylık dönemler itibariyle hesaplanan bu vergi, müteakip ayın 20 nci günü akşamına kadar ge
lir vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilir ve aynı süre 
içinde ödenir. Bir önceki yıl içinde tahakkuk eden bu vergiler, yıllık beyanname üzerinden bu fa
aliyete ilişkin olarak hesaplanan gelir Vergisinden mahsup edilir, mahsup edilemeyen vergiler ise 
red ve iade edilmez. 

Cari vergilendirme dönemine ilişkin ödenmemiş geçici Verginin talih oyunları salonlarından 
elde edilen kazanca isabet eden kısmının;.bu madde gereğince ödenen asgarî vergi kadarki kısmı 
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terkin edilir. Geçici verginin talih oyunları salonlarından elde edilen kazanca isabet eden kısmı, ta
lih oyunları salonlarından sağlanan hâsılatın toplam hâsılat içindeki payına göre hesaplanır. 

Yapılan incelemeler sonucunda bu madde gereğince ödenmesi gereken, geçmiş dönemlere ait 
asgarî verginin eksik, beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eksik beyan edilen bu kısım için 
re'sen veya ikmalen asgarî vergi tarh edilir ve tarh edilen bu vergiye ceza ve gecikme faizi tatbik 
edilir. Yıllık beyanname verme süresi geçtikten sonra bu tarhiyat, yıllık beyannamede beyan edi
len kazanç üzerinden hesaplanan vergiyi aşan vergi farkı için yapılır. Bir önceki dönemde ödenme
si gereken verginin yıllık beyannamede mahsup edilen tutarı için ise ceza ve mahsup tarihine ka
dar gecikme faizi aranır. 

Talih oyunları salonları işletmeciliği faaliyetinde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri de ca
ri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere bu maddede belirtilen esas
lar çerçevesinde asgarî vergi öderler. 

Bu uygulamanın usul ve esasları Maliye Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. 
BAŞKAN - Gruplara söz vermeden önce, Sayın Komisyondan bir hususu öğrenmek istiyo

rum: Okunan bu maddenin sondan ikinci fıkrasına bakabilir miyiz, baştan diyeceğim; ama, sayı 
çok. Sondan ikinci fıkrasının ikinci satırının sonunda "eksik beyan edilen bu kısım için resen veya 
ikmalen asgarî vergi tarh edilir" diyor. Şimdi, resen tarhı kurum yapacak değil mi efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Evet. 

BAŞKAN - Peki, ikmaleni kim yapacak? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Onu da 
kurum yapacak 

BAŞKAN - Peki, bu ifade tarzı doğru mudur? 

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

BAŞKAN - "Resen veya ikmalen" diyor, oradaki "veya" mı, yoksa "ve" mi? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Veya efen
dim. Doğru... Maliye Bakanlığı yapacak. 

BAŞKAN - Kurum aynı olduğuna göre, yani "Maliye" tabiri olabilir de, kurum aynı olduğu
na göre resen veya ikmalen... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, 
resen veya ikmalen vergi tarhı.;. 

BAŞKAN - Aynı anlamda değil mi? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Resen ve
ya ikmalen vergi tahsili ayrı ayrı şekillerdir maliye literatüründe; yani, buradaki ifade doğru. 

BAŞKAN-Peki. 

Bu tanzim şekli bana sanki ihmalen gibi geldi. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun. 

Sayın Bulut, 10 dakika, yani 600 saniye süreniz var. 

ANAP GRUBU ADINA CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; şu kadere bakın ki, bu Hükümetin umudu kumar olmuş. 1995 yılı bütçesine daha adımın 
başında, 277 trilyon lira ilave yapmak durumunda kalmış, kazaen, 250 trilyona yakın faiz borçları
nı unutmuşlar; biraz yatırım eklemişler, biraz personel eklemişler, takribî 277 trilyon bir ilave. Ya-
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ni, bu senenin bütçesi 1,3 katrilyondan 1,6 katrilyona çıkarılmış; gelir herhangi bir yerde yok; ge
lir kumara yüklenmiş; kumar umut haline gelmiş. 

İşin kötüsü de, biz, Turizm Komisyonunda, bu turistik yerlerde yabancıların haricinde -dışarı
dan gelenlerin dışında- kişilerin, yani, Türklerin kumar oynamaması için karar almıştık Komisyon 
olarak; ama, her nedense, kumarla ilgili o karar bir türlü aşağıya gelmiyor. • ' 

ZEKİ NACİTARHAN(Kars) - Kumarhaneleri açanlar utansın, ne yapalım! 
CENGİZ BULUT (Devamla) -.Şu anda, her ne kadar "bu kumarla, dışarıdan, İsrail'den, Av

rupa'dan gelir getiriliyor" deniliyorsa dahi, geçen gün gazetelerin yapmış olduğu istatistiğe göre, 
Türkiye'deki kumarbazlann sayısında patlarcasına çoğalma vardır. Aslında, burada, düşünülen 
tarz, dışarıdan turist olarak gelecek olanların kumar oynayabilmesi ve bunlardan bir gelir sağlan
ması şeklinde bir tarzdı; ama, maalesef, üzülerek söylüyoruz ki, Türkiye, bunun tam tersini yap
mış; bugün, kumarhanelerin kapısından isteyen herkes girebiliyor. Türkiye'de, kumar oynayan in
sanların sayısı, maalesef, günden güne artmış. 

BİZ; karar aldık; ama, o karar, Komisyondan bir türlü aşağıya indirilmiyor. Dedim ya, bütçe
sini 1,6 katrilyona kadar çıkaran; ama, geçen sene Net Aktif ve Ekonomik Denge Vergilerini çıkar
dığımızda 650 trilyon parayı bile toplayamayan bu Hükümetin, Net Aktif ve Ekonomik Denge Ver
gileriyle beraber bütçesini 770 trilyona zor çıkarabilen bir Hükümetin, haliyle, bugün, 1,6 katrilyo
na çıkacak olan bütçeyi tamamlayabilmesi için yan gelirlere ihtiyacı var. Vergi kanunları da çıka
rıyorsunuz; ama, maalesef, istenilen tahsilatı yapamıyorsunuz, yine kadük kalıyor; yine toplayabi
leceğiniz para, bu sene 800-900 trilyonu geçmez; yani, 1 katrilyonu bile bulmaz. Umut, tırink pa
ra, anında bu kumarhanelere; işte, bizim üzüldüğümüz nokta da bu kumarhanelerde... Bakınız, Tür
kiye'deki insanların haline bakınız, şu gazetede "kumarın sonu" deniliyor; bir insan intihar etmiş... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Oraya göster!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Herkese gösteriyorum. Acı ama, ölmüş bu insan. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Bizimle ilgisi yok; o tarafa göster. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Alay edilmez; herkese söylüyorum. Çok acı bir olay; bir insan 

kumar oynamış, bir gecede milyarları kaybetmiş, fabrikası batmış.ve gitmiş, evde kendisini vur
muş. İşte, kumarın getirdiği çirkin, ahlaksız bir olay; bunu engellememiz lazım, bunun önüne geç
memiz lazım. Türk milletinin... 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)-Kumar makinelerini kim getirdi?!. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Bakın, getiriliş amacı başka... 

ZEKİ NACİTARHAN (Kars) - Nedir?.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Dışarıdan gelen, Avrupa'dan gelen... İşin kötüsü de sosyal de

mokratlar da gülüyor; oysa, bu kanunu çıkaran sosyal demokratlar, onlar bu işe oy veriyor. 
Şimdi, değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım; Türkiye'de, maalesef, şu anda, ilave bütçe

deki açığı kapatma umudu kumara bağlanmış/Paylar, belirli milyarlara, belirli rakamlara çıkarıl
mış; ama, bununla ilgili en ufak bir yasaklama, Türklerin oynamasını yasaklayacak en ufak bir ted
bir yok. Umut, kumarhaneler; Hükümetin umudu kumarhaneler... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Kumar sizin kaderiniz... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Kumarbazlar halkı soyacak, bu devlete vergi verecek; kumar
bazlar evini soyacak, çocuğun parasını alacak, evine ekmek götürmeyecek, evinin kirasını ödeme
yecek, çoGuğun kitap parasını ödemeyecek, evin rızkını alacak ve gelecek... 
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AHMET SAYIN (Burdur) - 1 koyup 3 alacak... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - ...kumarhanelerde kumar oynayacak ve bu devlete vergi sağ
lanacak. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)-1 koyup 20 alacak... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Kumarbazlar devleti soyacak, kumarbazlar devleti yolacak ve 
devleti soyan bu kumarbazlar, gelecekler, maalesef, bunlardan gelen vergiyle, yine^ devletin açık
ları kapatılacak. 

Y.FEVZİ ARICI (İçel) - En büyük kumarbaz kim?!. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Vergi hırsızları, karapara babaları, para-harcayacak ve devle
te vergi verecek, acı bir olay. Aslında bu olaya hep beraber üzülmemiz lazım. Laf atmak güzel; 
ama, burada düşünmemiz lazım. Bu resmini gösterdiğim insan gibi, ölen, intihar eden, boşanan, 
evini kapatan... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Oraya bak, oraya... 

CENGİZ BULUT (Devamla)-Hayır, onu siz çıkarıyorsunuz, onlar çıkarmıyor. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Oraya bak, oraya... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Siz çıkarıyorsunuz kanunu, onların kusuru yok; kanunu çıka
ran sizsiniz. 

Siz, Hükümet olarak, bizim, Turizm Komisyonunda almış olduğumuz tedbirleri bir an evvel 
getirin, Türklerin -bizim milletimizin- bu kumarhanelere girmesini yasaklayın.'Geçen gün bir ga
zetede yer alan bir istatistiğe göre -biraz evvel söyledim- kumar oynayan 50 binin üzerinde insan 
varmış ve herkes istediği gibi kumarhanelere girebiliyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Alıştırdınız kardeşim, ne yapalım. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Geçen gün bizim İbrahim Tatlıses de girmiş, bir gecede 4 mil

yar kaybetmiş. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Varmış ki kaybetmiş. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Umut... Bu Hükümetin umudu, bu vergiler. Başka umudunuz 

kalmadı; çünkü yatırım yok, yüzde eksi 6 kalkınma ve onun yanı sıra trilyonlarca borç... Umudu
nuz olan iç borcu 900 trilyon liraya kadar çıkardınız, orası da bitti. İç borç yok, dışarıdan da borç 
alamıyorsunuz; çünkü kredibilitcniz çok düşük, kredi notunuz çok düşük olduğu için, dışarıda da 
kimse zırnık borç vermiyor; bono da satamıyorsunuz, tahvilinizi de almıyorlar... Bugün dünya pi
yasalarında, Amerika'da Yankee,.Japonya'da Samurai, Avrupa'da global para borsalarında bütün 
tahvilleriniz hurda muamelesi görüyor. Yok... İç borç yok, dış borç yok, tahvil yok, senet yok; sa
rıl babam sarıl; nereye; kumara. Yüklen babam yüklen; nereye; kumara. Kim; bu Hükümet. Neden; 
umutsuz... 

İşçiye, memura yüzde 95 zam vaat eden bu Hükümet, maalesef onu da vermediği gibi, belki 
bugün toplayabileceği üç dört kuruşla maaşları ödeyebileceğini sanıyor; neden; kumardan. Ama, 
ben sizden rica ediyorum: Gelin, şu uğursuz parayı, şu bütçeye akıtmayın. İşte, bu uğursuz para, bu 
bütçenin içine akıtıldığı için... Yani, beddualı bir parayı, gözü yaşlı anaların, cebinde 10 bin lira, 
gevrek parası alamayan gözü yaşlı bir çocuğun, bir çocuğun bedduası olduğu için, bu paraya umut 
bağladığimız için, bunun yüzünden devletin iki yakası bir araya gelmiyor; vebali büyük. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, kumarda artış var. Yalnız kumarda değil; bakınız, sizin za
manınızda Financial Times gazetesinde ne diyor: "Türkiye'nin en çok satan Efes Pilsen birasının 
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yapımcıları, 1994 hesabını kapatırken, satışların yüzde 7 oranında büyüme gösterdiğini görünce ol
dukça şaşırdılar." Milleti, sarhoş yaptınız; milleti, alkolik yaptınız; milleti, kumarbaz yaptınız; 
umutkâr yaptınız; memura bile millî piyango vaat ettiniz!.. Gelin, -karapara babalan biliyorsunuz 
burada çok-para harcıyor- el ele verelim, hep beraber, bu pisliğin içine Türk vatandaşının girmesi
ni engelleyelim. Bu konuda sizin yanınızdayım, destek vereyim, reyimle beraber sizin yanınızda
yım; tamamlayamadığınız, günlerce bulamadığınız 114 sayısını sizinle tamamlamaya hazırım. Ha
tırladığım kadarıyla* biraz evvel, Sayın Başkanım "bugünkü altıncı oturumu açtım" dedi... 

AHMET SAYIN (Burdur)-Sen neredeydin?.. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Yani, çoğunluk sağlayamadığınız için, bir günde 6 kere otu
rum açtırmışsınız. Gelin, bu kumarı, Türklerin oynamasınıhep beraber yasaklayalım. 

Y. FEVZİ ARICI (İçel)-En büyük kumarbaz kim? 

CENGİZ BULUT (Devamla) ^ Gelin, bu kanunu hep beraber çıkaralım. 

Ben, sözümü şöyle tamamlamak istiyorum. Bir saniyem kaldı... 

(Mikoröfon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Müsaade eder misiniz efendim... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bulut! 

CENGİZBULUT (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tabiî, vergi sıkıntı verir; vergi, iyi bir şey 
değildir. Getirdiğiniz vergilerle milletin canını sıkacak, milleti bayağı üzeceksiniz. Olabilir; katla
nırız; ama, gelin, maddedeki şu pislikten Türk Milletini kurtaralım. Bu maddeyle dışarıdan gelen 
turistler için açılan o kumarhane, bugün, artık Türkiye, Türk Milleti, bizim insanlarımız için özün
de bir kıyım makinesi haline gelmiştir. Gelin, vicdanen bu işe beraber sarılalım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim; sağolun. 

BAŞKAN - Sayın Bulut teşekkür ediyorum. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Tabiî, buyurun. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Bu kumarhanelerin vergilendirilmesiylc ilgi
li olan madde, Hükümet tasarısında yoktur. Bu husus, Komisyonda, sayın milİetvekillerimizin tek
lifi üzerine konuldu. Kaldı ki, ANAP Grubuna mensup olan arkadaşlar da buna katıldı; bütün par
tilerimiz katıldı. Ne yazık ki, Sayın Bulut, her zaman olduğu gibi, bugün, yine, polemik yaptı. 

AHMET SAYIN (Budur) - İşte, çifte standart... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Yine, şunu hatırlatmakta yarar var: Bu ku
marhaneleri kuranlar, geliştirenler, bugün, burada, talihsiz konuşma yapıyorlar. 

Arzederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Refah Partisi Grubu adına, buyurun Sayın Gül. 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu ta

sarıyı, birkaç gündür tartışıyoruz, gruplar, kendi görüşlerini söylüyorlar tabiî... Muhakkak ki, bir 
vergi kanunu çıkarken üzerinde en çok durulan konulardan birisi olmaktadır. Biz, burada, Refah 
Partisi Grubu olarak, objektif davranıyoruz; gerçekten, samimî olarak, halkımızın faydasına gör-
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mediğimiz şeylere itiraz ediyor; yeri geldiğinde de doğru gördüğümüz noktaları hiç çekinmeden, 
hiçbir komplekse girmeden açıkça destekliyoruz. 

Benden önce, diğer maddelerde konuşan arkadaşlarım, farklı düşüncelerini açık açık söyledi
ler; fakat, bu maddede, doğrusu, biz de buna katılıyoruz; çünkü, Türkiye'de, en rahat kazanç, ver
giden en uzak olan sektör, bu sektördür ve ayrıca, bu işlerin içinde bulunan kişiler, rahat para ka
zanan ve rahat harcayan insanlardır; sorumsuzca harcayabilen insanlardır. Dolayısıyla, şimdiye ka-

. dar, Türkiye'de, hep, zor kazanan, az kazanan insanlardan vergi alınmıştır; bu, gerek Gelir Vergi
sinde olsun gerekse vasıtalı vergilerde olsun böyledir; daima, az kazanan insanın, sıkıntı çeken in
sanın üstüne binilmiştir. Doğrusu, biz, ilk defa burada görüyoruz ki, rahat kazanıp rahat harcayan 
insanlara da burada bir vergi getirilmektedir. Dolayısıyla, biz, bu maddeyi destekliyoruz ve bunun 
geçmesi için de tabiî ki, arkadaşlar olarak oy vereceğiz. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Olumlu oy vereceğiz... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Evet, olumlu oy vereceğiz. 
Zaten, daha önce de bu konudaki fikirlerimizi söylemiştik ve Sayın Bakanın da dediği gibi, ko

misyonda da desteklemiştik; tahmin ediyorum ki çoğunluk da bu görüştedir. 
Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gül. 

Grupları adına başka söz talebi yoktur. 
Şahısları adına söz talebinde bulunan arkadaşlarımın adlarını sırasıyla okuyorum: Sayın Du-

man.kaya, Sayın Çelik, Sayın Kapusuz, Sayın Bayrak. 
Sayın Dümankaya, buyurun efendim. 
HALİT DÜMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda İktidar 

milletvekilleri şunu diyor "bu maddeler üzerinde niçin söz alıyorsunuz; bir an evvel şu tasan ka
nunlaşsın, biz de eve gidelim." 

Bu sabah, KİT Komisyonunda, İktidar milletvekilleri bir önerge hazırlayarak konuşma sürele
rini 10 dakikayla kısıtladılar.. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Burada kaç dakika konuşuyorsun? 
HALİT DÜMANKAYA (Devamla);- Bugüne kadar böyle bir olay olmamıştı dedik; araştırdı

lar ve ancak 1980 Öncesinde böyle bir olayın olduğu anlaşıldı. Demek ki, 1980 öncesinde, muha
lefetin sesi yavaş yavaş kesilmeye başlanmış; şu anda da yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. 

Komisyon görüşmeleri tıkandı, Komisyon çalışmadı; çünkü, biz de karar yetersayısı istedik; 
biz de İçtüzük hakkımızı kullandık. Şimdi, burada da İçtüzük hakkımızı kullanıyoruz, konuşma 
hakkımızı kullanıyoruz, karar yetersayısı isteme hakkımızı kullanıyoruz. O nedenle, bunu, tabiî, 
hoşgörüyle karşılamak zorundasınız; demokrasinin ana kuralı budur; bu bir. 

İkincisi; insanlar fakirleştiği zaman kumar oynarlar; İnsanlar, fakirleştikleri zaman şans oyun
larına ümitlerini bağlarlar ve insanlar, ahlak bozulduğu zaman yolsuzluk yaparlar ve faize koşarlar. 
Bugün, bu Hükümet döneminde halinden vaktinden memnun üç grup vardır: İşte, birincisi, faizci
ler, rantiyeciler; ikincisi, kumarcılar, kumar oynatanlar ve üçüncüsü de yolsuzluk yapanlardır. Bu
gün, halinden memnun olan bu üç gruptur ve bu Uç grupta artma gözleniyor. 

Millî piyangoyu görüştük; millî piyango satışında bir artma var, kazı kazan satışında bir artma 
var. Değerli arkadaşlarım, vatandaş anında parayı kazanmak istiyor; vatandaş açtır. Yolsuzluk ya
panlarda çok büyük artma vardır. İşte, 8 dosyayla KİT Komisyonuna gittiğimde İktidar milletve
killerinden bir inceleme komisyonu kurduramadık. Saat 04.30'a kadar uğraştık; belgeleri getirdik; 
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fakat, bizim önergemizi reddettiler. 

Şimdi, Sayın Bakanım, buradan, Anavatan Partisi Grubu adına konuşan arkadaşıma seslendi; 
"siz önerge getirdiniz; sizin önergeniz üzerine bu maddeyi koyduk" dedi've yadırgadı» Değerli ar
kadaşlarım, bu maddeyi bu önerge üzerine koyduttuğu için, ben, Anavatan Partisi Grubuna teşek
kür ediyorum. Öyle değil midir ki, özelleştirme, kumar... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)-Haydi, haydi karar ver. 

HALÎT DUMANKAYA (Devamla) r- O kumar için konuştu. Kumarhanelerin sayısı arttı; onu 
diyor . . ' •'••; 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Onların umudu kuman.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Kumarhane işleten otellerin sayısı arttı, Hükümet ku
marhanelerin sayısını artırdı; ama, kumardan vergi alalım; mademki bu kumar oynanıyor, madem
ki buna doğru bir meyil var, öyleyse bunu önlemek için, bu ballı parayı önlemek için buna vergi 
koyalım ki, bunu caydıralım; işte Anavatan Partisinin yaptığı doğru şey budur. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)-Öyle mi dedi?!. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, "kumarhaneleri kapatalım" dedi; 

dinlemiyorsun... O arkadaşım "kumarhaneleri kapatalım" dedi. (DYP sıralarından gürültüler) 
CENGİZ BULUT (İzmir)-"Kumarhaneleri kapatalım" demedim mi? 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şimdi, bizim bir önergemiz vardır yine Anavatan Par

tisi Grubu olarak. Diyoruz ki, bu kumarhanelere bu vergi yetmez, bunun vergisini daha da çok ar
tıralım ki, caydırıcı olsun, caydırıcı olsun; kumar oynayan azalsın. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Öyle mi dedi?!. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - "Türk Milletini kumarhanelere sokmayalım" dedim. Dinlemedin 

ki bağırmaktan. Gelin, kumarhaneleri kapatalım. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bir başka konu daha vardır. Bu kumarhanelere... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, süreniz bitti; son cümlelerinizi söyler misiniz. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu kumarhanelere... 
BAŞKAN - Hayrola Sayın Dumankaya?! 

AHMET SAYİN (Burdur)-Sesini kesmeyin Sayın Başkan. . 
BAŞKAN - Sözünü kesmiyorum, süresini durdurdum. 

Bir dakika efendim... Size süre vereceğim 2 dakika; ancak, lütfen, KİT Komisyonundan, bir 
an önce bu madde üzerine gelin ki, sürenizi iyi kullanmış olun. 

Buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, bu kumar işi, KİT Komisyonuyla ilgili, 

bakın nasıl ilgili: (DYP sıralarından gülüşmeler) Emekli Sandığının 6 tane oteli zarar ediyor, ku
mardan 600 milyon lira kazanıyor; kimden alıyor bunu; bizim çocuklarımızdan. Öyleyse, hiç ol
mazsa, bu Hükümet, çocukları buraya sokmasın, yabancıları soksun. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. |DYP sıralarından alkışlar(!)l 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Çocuklara söyle, kumarhaneye gitmesinler. 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, teşekkür ediyorum. 
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Sayın Çelik. 

.CENGİZ BULUT (İzmir) - Gelin, kumarhaneleri kapatalım. Ben, Bornova Belediye Başkanı 
iken, bir tane kumarhane açtırmadım. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Sen o zaman milletvekili değildin. 
BAŞKAN - Buyurun. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan yasanın 24 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Talih oyunları salonlarından elde edilen kazançlarda asgarî vergiyle ilgili görüşlerimi serd 
ederken, haramdan fayda gelmez ilkesinden hareket edeceğim ve bir gazete haberi okuyacağım: 
"Zengin gencin kumar intiharı: 30 milyarlık tüm servetini kumara veren 35 yaşındaki Antalyalı oto 
galericisi, kalan .600 milyonunu da bir gecede kaybedince, kumarhanenin önünde silahını çekip 
kendisini öldürdü. Her şey beş ayda bitti; kanlar içinde yere serilen genç işadamının kumar oyna
maya beş ay önce başladığı, bu arada yaklaşık 30 milyarlık tüm servetini kaybettiği ortaya çıktı." 

AHMET SAYIN (Burdur) - Allah insanı şaşırtmasın. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - İşte, siz, insanı şaşırtmazsanız, Allah, gökten, melek
lerle şaşırtmaz; çünkü, yeryüzünde insan Allah'ın halifesidir. 

HACİ FİLİZ '(Kırıkkale) - Doğru. 
• İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Doğru tabiî. 

"1 milyar 50 milyona galerisini satan Avcı, bundan kalan paralarla, geçtiğimiz pazartesi günü 
yine kumarhaneye geldi. Sabaha kadar yirmibir ve rulet oynayıp 600 milyonunu yitiren Avcı, son
ra evine gidip tabancasını aldı ve geri döndü. Bu arada ablası ve arkadaşlarına telefon etti, 'ölme
ye karar verdim yanıma gelin' dedi; ama, gelmelerini beklemeden genç, eşyalarını da taksisiyle 
evine gönderdi." İşte, Antalya'da meydana gelen bu hadisenin arkasından Hürriyet .Gazetesi 3 Şu
batta oğlunu kumara kurban veren babanın feryadını şöyle dile getiriyor: "Bilhassa, bir millî eği
timci ve kültüre gönül veren bir insan olarak, Millî Eğitim Bakanımızın ve Kültür Bakanımızın bu' 
konuda dikkatlerini çekmek istiyorum." 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Turizm Bakanının da. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Evet, Turizm Bakanı da nasibini biraz sonra alacak. 
"Gençleri kurtarın! Kumarda büyük para kaybedince intihar eden Yaşar Avcı'nın babası 60 

yaşındaki Şükrü Avcı, devletin kumar işine müdahale etmesini istedi. ' „ . • , - . . 
12 Eylül 1980 öncesi Adalet Partisinin Kaş İlçe Başkanlığını da yapan Şükrü Avcı şunları söy

ledi: '35 yıllık ticaret hayatım boyunca, ne içkiye ne de kumara el sürmedim; ancak, tek oğlumu 
kumar belası benden aldı. Başbakan Çiller, kumarhaneler için yeni yasalar çıkarsın, gençleri kur
tarsın. Oğlumun ne kadar para kaybettiğini bilmiyorum; ancak, çek koçanından 15 yaprak eksik. 
Bankalardan kredi aldığını duydum. Bu kaybettiği paralan kumarhaneden istiyorum" diyor. Oğlu 
gitti, Adalet Partisi Kaş eski İlçe Başkanı haklı olarak parasının derdine düşmüş. 'Bizimki bu yola 
kurban gitti; ama, kumar illetinden diğer gençleri kurtarın' diye Sayın Başbakana seslenirken, ben 
de bir baba olarak, bir eğitimci olarak bu belanın bir an önce..." İçki ve kumar belasıyla bir yere 
varılmayacağını, siz, değerli milletvekili arkadaşlarıma huzurlarınızda samimî, kalpten ifade etmek 
istiyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Fuhuş da var. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Efendim, Türkiye'de ilk vergi rekortmeni Manukyan, 

bu sene dördüncü sıraya düştü diye gazeteler bayram havası estirdiler. 
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Türkiye'de, Cumhuriyet tarihinde Urfa'da ilk genelevini kapatan belediye başkanı olarak söy

lüyorum. Kütüphane açtım, düşkünler yurdu açtım. Değerli bakanım, hemşerim, Necmettin Cevhe
ri ağabeyim hem de Diyanetten sorumlu Devlet Bakam olarak bu kumar belasını, içki belasını ga
yet iyi bilir. Gümrük Tekel Bakanımızın burada olmasını beklerdim. Bugün haberlerden öğrendi
ğime göre 600 bin şişe Rus votkası üzerine etiket yapıştırıp göndermişsiniz. Türkiye'deki insanla
rı zehirlediğiniz yetmiyormuş gibi, Rusya'daki o alkolik insanları da zehirleyince başınıza iş geli
yor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun... 

ADİL AYDIN (Antalya) -' Sayın Çelik, bu kumarhaneyi Türkiye'de ilk defa kim açtı; bana bir 
söyleyin. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Kumarhaneyi, şeytanın uşakları açmıştır; çünkü, şey
tanın aletidir o, ayetle ifade edilir; değerli Yahya Uslu ağabeyimiz bunu gayet iyi bilir. 

Şimdi, ben, polemiğe girmeden söylemek isterim ki, Türkiye'de geçimini çöplüklerden sağla
yan insanların asgarî ücretinden vergi alınırken, vurgunla elde ettikleri karaparaları kumarhaneler
de aklamak isteyen zenginlerden, bu maddeyle alınması düşünülen vergiyi de az buluyorum; ama, 
belki önleyici bir tedbir olur diye düşünüyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Cengiz'e de söyle, bakalım ne diyor. 
İBRAHİM HALlL ÇELİK (Devamla) - Cengiz de aynısını söyledi esasında; karambole getir

diniz. ' - •'•/ 

CENGİZ BULUT (İzmir) - İşlerine gelmiyor onların. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Yani, eski belediye başkanı, meslektaşım, arkadaşım 
Cengiz Bulut da onu söyledi; kumarhanelerin karşısındayız; ama, Türkiye'de gâvurlara açtığınız ö 
turistik tesislere giden gençlerimizin, oralarda analarını babalarını ne hale getirdikleri konusunda 
her gün yüreklerimizi acıtan haberlerle yatıp kalkıyoruz. 

Bu nedenle, caydırıcı olur diye, bu verginin daha da artırılmasını talep ediyoruz. Ama, çoğu 
gitti azı kaldı; vur kazmayı dağa Ferhat, çoğu gitti azı kaldı. Adil düzende, kumarı da, fuhuşu da, 
Millî Piyangoyu da kaldıracağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Çelik, teşekkür ediyorum, 
Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Önerge vardır; arkadaşımız okuyor. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 813 sıra sayılı Vergi Yasasının 24 üncü maddesinin mükerrer madde ola
rak düzenlenen 111 inci maddesinde yer alan oyun makinelerine ilişkin asgarî vergi miktarının aşa
ğıdaki şekilde düzeltilmesini arz ederiz. 

Selçuk Maruflu İlhan Kaya Doğancan Akyürek 
istanbul İzmir İstanbul 

Halit Dumankaya Engin Güner Mehmet Keçeciler 
istanbul istanbul Konya 

Yeni öneri: İlk 60 oyun makinesinin her biri için 30 milyon Türk Lirası, sonra gelen her oyun 
makinası için ise 15 milyon Türk Lirası asgarî vergi ödenir. 
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Gerekçe: Talih oyunları yoluyla devlete daha fazla gelir sağlanması faydalı görülmektedir. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, bu önergeye ben de katılıyorum; 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, 
bu ilk defa uygulanacak bir madde hükmü, komisyonda kondu. Arkasındaki fıkraları arkadaşları
mız takip ederse, her yıl yeniden değerlenme oranına tabi tutulacak ve Bakanlar Kuruluna da, bu 
oranları 10 katma kadar artırma yetkisi verildi. 

O nedenle katılamıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Aydın) - Katılmıyoruz efendim. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Önerge sahibi olarak söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben izledim, bu tasa
rının kumarla ilgili 24 üncü maddesi geldiği zaman, Genel Kurul hareketlendi. Hakikaten, bu ko
nuya çok ilgi duyan arkadaşımız var; bir kere bunu kaydettim. 

Bendeniz, çok şey bilirim de, hiç kumar bilmem; yani, iskambil kâğıdı bile nedir bilmem. 

OSMAN SEYFİ (Nevşehir) - Söz aldığına göre çok iyi bilirsin. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Onu bilmiyorum; bildiğim çok şey vardır; ama, onu bil
miyorum; hayatta hiç o işe merak duymadım. 

ALÎ DİNÇER (Ankara) - Zamanını boşa geçirmişsin. . 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Biz boşa geçirmişiz zamanımızı; doğru, doğru!.. 

Bilmiyorum, herkes ilgi duydu... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Niye herkesi itham ediyorsunuz... 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Belki siz de bilmiyorsunuzdur. 

Bazen, otellere gittiğimiz zaman görüyoruz, oyun makineleri var, başında duruyorlar; onlara 
konulan vergi çok az geldi. Bu nedenle, verdiğimiz önerge, bu verginin artırılmasına yönelik bir 
önergedir. İlk 60 oyun makinesinin her biri için 10 milyon yerine 30 milyon konulmasını ve ondan 
sonra gelen her oyun makinesi için de bir kat, yüzde 100 artırarak, 7,5 milyon yerine 15 milyon ko
nulmasını öngördük. 

Tabiî, Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşımızın söylediği doğrudur; Bakanlar 
Kuruluna, bizim koyduğumuz bu miktarları dahi 10 misline kadar artırma yetkisi verilmiştir. Bunu 
koymaktan maksadımız, belki de, bir ölçüde, bazı vatandaşlarımızın, kumara yönelik, bu tür işlet
meciliklerini caydırmaktır, bu işi önlemektir, bu işe bir Ölçüde mâni olmaktır, önergenin muradı, 
maksadı budur. " 

Saygılar sunuyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Maruftu, teşekkür ediyorum. 

Efendim, değişiklik önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
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III. -YOKLAMA 

BAŞKAN - Şimdi, maddeyi oylarınıza sunacağım; ancak, oylamadan önce, yoklama talebi 
vardır... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, beğendikleri maddede yoklama istiyorlar... 

BAŞKAN - Yoklama önergesini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 

Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur. Bu vesileyle yoklama yapılmasını arz ederiz. 
BAŞKAN - Şimdi, önergede imzası bulunan arkadaşları arayacağım. 
Kemal ettin Göktaş?.. Burada. 

• Salih Kapusuz?.. Burada. 

• Cevat Ayhan?.. Burada. 
Abdüllatif Şener?.. Burada 

Şinasi Yavuz?.. Burada. . 
Şaban Bayrak?.. Burada. 

• İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 

Lütfü Esengün?.. Burada. 
Abdulilah Fırat?.. Burada. 

Abdullah Gül?.. Burada. '•'.''.' 
Yetersayı vardır. 
Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; arkadaşlarımızın, salonda bulunduklarını yüksek 

sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

Buyurun. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 

Ara verip vermemek; yani, birleşimi kapatıp kapatmamak Başkanlığın takdirinde olmakla be
raber, dün de aynı durum olmuş ve nezaketen grup başkanvekillerinden sormuştum. "Bir ara veril
sin tamamlarız" denildi ve tamamlama imkânı da olmadı. 

Şimdi şu anda, 130 arkadaşımız, pusula ile, defterle, yoklamaya katıldı. İhtimalleri söylüyo
rum; muhtemeldir ki, gelecek de olabilecek; ama, bu yoklama isteyen 10 kişi katılmamış olabile
cek ve yeni bir ara vermede toplantı yetersayısını bulma ihtimali bize zayıf görünüyor; ama, grup
lar olarak siz, ara verin diyorsanız, ara vereceğim. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Gerek yok. Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Peki. 

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. Yeni bir ara yerme halinde toplantı yeter
sayısının bulunması ihtimali de gözükmemektedir. 

Bu sebeplerle, denetim konularım sırasıyla görüşmek için, 23 Mayıs 1995 Salı günü Saat 
15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.55 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.-Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un; 
- Kayseri-Pınarbaşı-Y. Borandere Köyünün telefon santralı, 
- Kayseri-Pınarbaşı-Aslanbeyli Köyünün PTT binası, 
- Kayseri-Pınarbaşı-Solaklar Köyünün telefon şebekesi, 

- Kayseri-Pınarbaşı-Kırkgeçit Köyünün telefon, 
- Kayseri-PınarbaşirOlukkaya Köyünün telefon şebekesi, 

İhtiyacına ilişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/6060, 
6079,6080,6081,6082) ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Y. Borandere Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma 

Bakanı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılanmla arz 
ederim. 26.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : 200 hanelik köy, telefon ihtiyacını bir telefonla gidermeye çalışmakta ve çeşitli güçlük
lerle karşılaşılmaktadır. Köyün ihtiyacını karşılayacak telefon santrali ve şebekesinin kurulması 
hususunda gerekli çalışmaların başlatılması hususunda girişimlerde bulunulması mümkün müdür? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Aslanbeyli Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Ba

kanı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 27.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Köyün ihtiyacı olan PTT binasının yapılması hususunda Bakanlığınızca yapılan çalış
malar hangi düzeydedir? PTT binası ne zaman inşaa edilebilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Solaklar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Baka
nı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 27.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Köyün ihtiyacı olan telefon şebekesinin yapımı için Bakanlığınızca yürütülen çalışma
lar hangi düzeydedir? Söz konusu telefon şebekesi ne zaman kurulabilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kırkgeçit Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Ba

kanı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 27.1.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 
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" Soru : Köyün acil ihtiyaçları arasında yer alan telefon ihtiyacının karşılanabilmesi 1995 yılı 

içerisinde mümkün olabilecek midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Pınarbaşı ilçesi, Olukkaya Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Ba

kanı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede-
' rim. 27.1.1995 ' ' • ' ; . ' ' :v 

• ] ' - ' . ' . ' • / •"•',• " SalihKapusuz 
•''': :•'"':'...'. • " ' " ' . - "'"• Kayseri"'•••• " 

Soru : Telefon santral binası köylünün girişimleri ile tamamlanmış olan köylünün, ihtiyacı 
olan telefon şebekesinin 1995 yılı içerisinde tesis edilmesi hususunda gerekli girişimlerde bulunul
ması mümkün müdür? 

' \ ^ ' r - : 7::;.;'T.C •';V:-V'-;:;:-'':-;-;'••••' //'/.'; X' ' ' ' , • ' - : . ;;•: ';."'• ; 
/ Ulaştırma Bakanlığı 1.5.1995 

Sayı:B.11.0.Müşv.0.546 ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un 8.3.1995 tarih ve 7/6060-7/6079-7/6080-

7/6081-7/6082 sıra sayılı yazılı soru önergeleri/ 
Yazılı soru önergelerinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup : 
Kayseri-Pınarbaşı^Y. Borandere ve Solaklar merkezlerine 256'şar hat kapasiteli santral tahsis

leri 1995 yılı yatırım programına alınmış olup, santrallann şevki yıl içerisinde emsalleri meyanın-
da değerlendirilebilecektir. 

Ayrıca Solaklar merkezine 400/400 hatlık şebeke yapımı devam etmekte olup, 1,5-2 ay içeri
sinde tamamlanacaktır. . ; . 

Pınarbaşı-Gedelek merkezinde 304 hat kapasiteli levent tipi santral mevcut olup, Kırkgeçit 
köyünün buradan beslenmesi planlanmıştır. 100'lük kablo çekim çalışmaları devam etmektedir. 

Pınarbaşı-Karakuyu merkezine 250 hat kapasiteli santral tahsisi 1995 yılı yatırım programına 
alınmış olup, Olukkaya Köyünün buradan beslenmesi planlanmıştır. 

Pınarbaşı-Aslanbeyli Köyünde mülkiyeti köy tüzelkişiliğine ait binada 304 hat kapasiteli sant
ral mevcut olup, bekleyen abone bulunmamaktadır. 

Söz konusu köye yeni bir bina inşaatı tasarruf tedbirleri nedeniyle 1995 yılı yatırım programı
na alınamamıştır. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı Maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

2.-Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un; 
- Kayseri-Pınarbaşı-Ayvacık Köyünün telefon şebekesine, 
- Kayseri-Sarız-Karapınar Köyünün telefon ihtiyacına, 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen 'in yazılı cevabı (7/6159, 6199) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Ayvacık Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Ba
kanı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 1.2.1995 

' . ••• v Salih Kapusuz 
, Kayseri 

Soru : Köyün ihtiyacı olan telefon şebekesinin kurulması yönünde Bakanlığınızca yürütülen 
çalışmalar hangi noktadadır? 

Söz konusu telefon şebekesinin ne zaman kurulması düşünülmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Sarız İlçesi, Karapınar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 

Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
8.2.1995 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
Soru : Karapınar Köyünün telefon ihtiyaçları hangi seviyede karşılanmış durumdadır? Köylü

müzün otomatik görüşmeleri yapabilmesi ne zaman mümkün olabilecektir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 1.5.1995 

Sayı:B.11.0.Müşv.0.547 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un 23.3.1995 tarih ve 7/6159-6199 sıra sayılı 

yazılı soru önergeleri. 
Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup : 
Kayseri-Pınarbaşı-Ayvacık ve Sanz-Şarlak merkezlerine santral tahsisi; abone potansiyeli, bi

na ve şebeke durumuna göre emsalleri meyanında değerlendirilecek olup, Karapınar Köyü ve Şar-
lak merkezinden beslenecektir. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı Maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

3.-Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un; 
- Kayseri-Pınarbaşı-Karakuyu Köyünün otomatik santral ihtiyacına, 
- Kayseri-Pınarbası-Payaslı Köyünün telefon ihtiyacına, 
- Kayseri-Tomarza-Süveğenler Köyünün telefon santrali ihtiyacına, 
- Kayseri-Tomarza-Hacıpaşa Köyünün otomatik santral ihtiyacına, 
- Kayseri-Sarıoğlun-Keklikoğlu Köyünün telefon santrali ve şebekesine, 
- Kayseri-Sarız-Dallıkavak Köyünün verici binası ve telefon santrali ihtiyacına, 
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- Kayseri-Sarız-Çavdar Köyünün telefon santralı ihtiyacına, 
- Kayseri-Sarız-Yedioluk Köyünün telefon santralı ihtiyacına, 
- Kayseri-Yahyalı-Avlağa Köyünün otomatik telefon santralı ihtiyacına, 
- Kayseri-Yahyalı-Ulupınar Köyünün otomatik telefon santralı ihtiyacına, < 
İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (716160- 6161, 

6162,6163,6164,6200,6201,6202,6265,6266) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Karakuyu Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Ba
kanı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 2.2.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Çevre köyleri içerisinde merkezî bir konumda bulunan Karakuyu Köyünün santral bi
nası olmasına rağmen otomatik santrali bulunmamaktadır/Otomatik santralin tesis edilmesi için 
Bakanlığınızca yapılmış bir çalışma var mıdır? Söz konusu olan santralin ne zaman tesis edilmesi 
düşünülmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Payaslı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Baka
nı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. İ.2.1995 

- Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Dış dünya ile ilişkilerini bir tek telefonla yürüten köy sakinleri zaman zaman zorluklar 
yaşamakta ve acilen telefon şebekesine sahip olmak istemektedirler. Köyün ihtiyacı olan telefon şe
bekesinin kurulması yönünde Bakanlığınızca yürütülen çalışmalar hangi noktadadır? Söz konusu 
telefon şebekesinin ne zaman tesis edilmesi düşünülmektedir? *'. • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli,Tomarza İlçesi, Süveğenler Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Ba

kanı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 3.2.1995 

Salih Kapusuz 
.'.-•••'•• Kayseri 

Soru : Köylümüzün haberleşme ihtiyacını rahat bir şekilde karşılayabilmesi için köye bir tele
fon santrali ve şebekesinin kurulması konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Söz konusu ihtiya
cın karşılanabilmesi ne zaman mümkün olabilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Tomarca İlçesi, Hacıpaşa Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Ba

kanı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 2.2.1995 

Salih Kapusuz 

Kayseri ' 
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Soru : PTT binası köylü tarafından yapılan köye santral konulması ile köyün otomatik arama

ya uygun hale getirilmesi konusunda yürütülen çalışmalar hangi noktadadır? Söz konusu ihtiyaçla-' 
rın karşılanması ne zaman mümkün olabilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Sarıoğlan İlçesi, Keklikoğlu Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma 
Bakanı Mehmet Köstçpen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz 
ederim. 2.2.1995 

• Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Köye telefon santrali ve şebekesi kurulması ile ilgili çalışmalar hangi seviyede bulun
maktadır? Telefon şebekesinin 1995 yılı içerisinde tamamlanması mümkün müdür? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Sarız İlçesi, Dallıkavak Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Baka
nı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 8.2.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Köyde yaptırılan verici binasının makinelerle teçhiz edilerek kullanılabilir hale gelme
si için yapılan çalışmalar hangi seviyede bulunmaktadır? Ayrıca, köye bir telefon santrali kurula
rak köyün otomatik sisteme geçmesi için yürütülmekte olan bir çalışma var mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Sarız İlçesi, Çavdar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 

Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
8.2.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Çavdar Köyünün telefon santrali ihtiyacının karşılanması yönünde yürütülen bir çalış
ma var mıdır? Köyün telefon santrali ve şebekesine kavuşması ne zaman mümkün olacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Sarız İlçesi, Yedioluk Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 

Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
8.2.1995 

• Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Köye telefon santrali ve şebekesinin kurulması ile ilgili olarak Bakanlığınızca yürütü
len çalışmalar hangi seviyededir? Sözü edilen hizmetler köylümüzün yararlanabilmesi ne zaman 
mümkün olabilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Avlağa Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 

Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
10.2.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 
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Soru : Köyde tek abone üzerine kurulu telefon sisteminin, telefon santrali ve şebekesininde in-

şaa edilerek otomatik sisteme geçilebilmesi için Bakanlığınızca yürütülmekte olan çalışmalar han
gi seviyededir? Köyde otomatik sisteme ne zaman geçilebilecektir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Ulupınar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Baka

nı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 10.2.1995 

"•"•"... '.SalihKapusuz'•''•-. 

". ;• • • ''••. ' ' •' Kayseri- , 
Soru : Köyün otomatik telefon santraline kavuşabilmesi için yürütülen çalışmalar hangi sevi

yededir? Köy otomatik santrale ne zaman kavuşabilecektir? 

'.'.': T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 1.5.1995 

Sayı:B.11.0.Müşv.0.543 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un 27.3.1995 tarih ye 7/6160-7/6161-7/6162-
7/6163-7/6164-7/6200-7/6201-7/6202-7/6265-7/6266 sıra sayılı yazılı soru önergeleri. 

Yazılı soru önergelerinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup : 

Kayseri-Karakuyu merkezine 250 hat kapasiteli otomatik santral tahsisi 1995 yılı programına 
alınmıştır. . 

Pınarbaşı-B. Karamanlı merkezinde bina yapımını müteakip, santral tahsisi emsalleri meya-
ntnda değerlendirilecek olup, buradan da Payaslı merkezi beslenecektir. 

Köprüköy merkezinde ise 304 hatlık Dicle tipi santral mevcut olup, Süvegenler Merkezi de 
buradan beslenecektir. 

Tomarza-Hacıpaşa merkezine 250 hat kapasiteli santral tahsisi 1995 yılı yatırım programına 
alınmıştır. 

Sarıoğlan-Muratbeyli merkezine 304 hatlık levent tipi santral 27.3.1995 tarihinde sevk edilmiş 
olup, buradan da Keklikoğlu merkezi beslenecektir. 

Kırkısrak merkezine şebeke yapımını müteakip, santral tahsisi emsalleri meyanında değerlen
dirilecek olup, buradan da Dalhkavak merkezinin beslenmesi planlanmıştır. 

Şarlak merkezine 250 hat kapasiteli otomatik santral mevcut olup, şebeke çalışmalarının ta
mamlanmasını müteakip, Avlağa merkezi de buradan beslenecektir. 

Yahyalı-Ulupınar merkezine şebeke yapımını müteakip, santral tahsisi emsalleriyle birlikte 
değerlendirilecektir. 

Yukarıda cevâbı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı Maddesi ge
reğincecevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

'•-.'•• • : . - 4 5 0 — .. . . 
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4. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, memurların vergi iadesi ödemelerine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6168) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

istanbul 

Basın organlarında yer alan haberlerden, Devletin bir taahhüdü sonucu vergi iadesi olarak ala
cağı bulunan memurlarımızın bu alacaklarının nakit olarak ödenmesi yerine millî piyango bileti, 
çoğuna burs ve yaz tatili gibi gayri ciddî yolların izlenmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Sorular: 

1. Devlet Memurlarını yaz tatili yapacak kadar zengin ve varlıklı olduğunu mu zannediyorsu
nuz? • 

2.. 15 inci dereceden bir memurun aylık olarak 4 125 000 lira aldığını ve bunlada ev geçindir
diğini biliyor musunuz? 

3. Bir halk ekmeği alarak bin lira kazanmak için sabahın ezan vaktinden itibaren ekmek kuy
ruğunda bekleyen bir memurun çocuğunu okutarak burs alacak duruma getirilebileceğine, tatil ya
pabileceğine inanıyor musunuz? . 

4. Bu çarpık ücret sistemi içerisinde, sadece dört milyon lira aylık alan bir memurun nihayet 
ayda alabileceği 200 000/500 000 lira arasında değişen bir vergi iadesine ihtiyacı büyük olan in
sanlara, "Size tatil yaptırayım" demek alay anlamında değil midir? Bu hususu hiç düşündünüz mü? 

5. Böyle aklın ve mantığın kabul edemiyeceği ve sizin de inanmadığınızı sandığım yollarla 
vergi kaçaklarını korumuş olmuyor musunuz? 

. . . ' • T . C . • • ' . • • ' • • ' • . ' 

Devlet Bakanlığı 16.5.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01207 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi TBMM Başkanlığının 23.3.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6168-13128/47712 

sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başbakana tevcih ettiği 7/6168 esas nolu 
yazılı soru önergesi; Millet Meclisi İçtüzüğünün 94 üncü maddesindeki "kısa, gerekçesiz ve şahsî 
mütalaa ileri sürUlmeksizin" şartlarını taşımadığından, cevaplama imkânı bulunmamıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

5. - Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların istihdam sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7I6224) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rini. • . ' ' . ' • " • . ' " 

Saygılarımla. 17.2.1995 
Akın Gönen 

Manisa 
24.5.1983 tarih, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa bir ek 

madde eklenmesi hakkında 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanunun 3413/1 Madde gereğince "Ka
mu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için her yıl başındaki, hangi statüde olursa ol
sun serbest kadro mevcutlarının binde biri oranındaki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapı
lacak sınavda başarılı olanlar arasında atama yaparlar" hükmü eklenmiştir. 

Danıştay 1 inci Dairenin 27.5.1992 gün ve E.1992/150, K.1992/175 sayılı kararı uyarınca söz 
konusu atamaların her yıl başında yeniden yapılmasrzorunİuluğunu getirmektedir. 

Ayrıca Maliye Bakanlığının 8.7.1994gün, B.0.70.B.M.K.0.20/205-01-15027 sayılı uygun gö
rüşleri ve 5 Şubat 1994 gün ve 21840 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararın
da "Kadro kullanımına ilişkin esaslar kısmanda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Müdürlüğünün bakım ve korunması altında bulunanlar (3413 sayılı Kanun kapsamına girenler) 
için Başbakanlıktan izin alınması gereği olmadığı belirtilmektedir." 

28. 12. 1994 tarihli ve 22155 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunun
da yer alan kadroların kullanımı ile ilgili 50 nci Maddenin 7 nci bendinde "24.5.1983 tarih ve 2828 
sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci Maddesi uyarınca yapı
lacak atamalar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu Maddesi uyarınca istisnaî me
muriyetlere atanacak olanlar için aranmaz" ibaresi bulunmaktadır. 

Buna göre; • 
1. 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanunun Ek 3413/1 Maddesi gereğince Kanunun yürürlük 

tarihinden itibaren Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarınız tarafından her malî yıl başında serbest kad
ro mevcutlarının binde biri oranında ayırdığı kadro sayısı nedir? 

2. Her yıl açılması gereken ve korunmaya muhtaç çocukları istihdam etmeyi amaçlayan sınav
lar Kanunun yürürlük tarihi olan 1988 yılında ve takip eden yıllarda (1994 yılı dahil) açılmış mı
dır? 

3. Açılmış ise kaç korunmaya muhtaç çocuğumuz işe yerleştirilmiştir? Öğrenim durumları ne
dir? 

4. Açılmamış ise yürürlükteki Kanunu uygulamaktan sorumlu olan personel birimi yetkilileri 
ve diğer yetkililerin.uygulamama sebepleri nelerdir? 

•- T . C . ••' . . • ' 

Ulaştırma Bakanlığı . . 1.5.1995 
Sayı:B.11.0.Müşv.0.542 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Manisa Milletvekili Akın Gönen'in 23.3.1995 tarih ve 7/6224 sıra sayılı yazılı soru öner
gesi. . ; - ' • . 

İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup, Bakanlığıma bağlı ve ilgili kuruluşlar perso
nel birimlerinin konuya cevap teşkil edecek bilgileri aşağıda kuruluş bazında dökülmüştür. 
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Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı: 

1994 yılında 5 adet Korumaya Muhtaç Çocuk işe alınmış olup, sıhhî tesisatçı olarak alınması 
düşünülen kişi ise sınava katılmamıştır. 1995 yılında da sınav için gerekli hazırlıklar yapılmakta
dır. ' 

3413 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca Bakanlığımız her malî yıl başında, serbest 
kadro mevcudunun binde biri oranda ayırdığı kadro sayısı 

a) 657 sayılı Kanuna tabi 3 adet 
b) 1425 sayılı İş Kanununa tabi 2 adet 

olmak üzere toplam 5 adettir. 
Her yıl açılması gereken ve korunmaya muhtaç çocukları istihdam etmeyi amaçlayan kanunun 

yürürlük tarihinden sonra sadece 1994 yılında sınav açılmıştır. 
1994 yılında açılan sınavda 1425 sayılı İş Kanununa tabi olmak üzere 2 adedi Endüstri Mes

lek Lisesi mezunu; 3 adedi lise mezunu olmak üzereoplam 5 adet korunmaya muhtaç çocuğun ta-
• yini yapılmış, sıhhî tesisatçı olarak istihdam edilmesi düşünülen kişi ise sınava katılmamıştır. 

Kurumumuzda 1994 yılında sınav yapılmış, 1995 yılı için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. 

Telsiz Genel Müdürlüğü: ~ • 
Genel Müdürlüğümüz 1.1.1987 yılında Hükmü şahsiyeti haiz Katma Bütçeli bir Genel Müdür

lük olarak kurulmuştur. Merkez Teşkilatı ile birlikte 7 Bölge Müdürlüğünden oluşan Genel Müdür
lüğümüzde 4 Bölge Müdürlüğü (İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin) kurulmuş olup, diğer 3 Bölge 
Müdürlüğü ise halen kurulamamıştır. . ' 

Merkez ve Taşra Teşkilatımızın toplam serbest kadro adedi 427 olup, binde bir oranı 1 adet 
kadro etmemesi nedeniyle bugüne kadar 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-. 
mu Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca atama yapılamamıştır. . 

Devlet Hava Meydanları İşlötmesi Genel Müdürlüğü : ' . ' " > • . 

25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa ek 
madde eklenmesi hakkındaki kanunun tüzüğü, 2 Mart 1995 tarihinde yayınlanmıştır. 

Bu itibarla tüzüğün yayım tarihine kadar serbest kadro mevcutlarının binde bjri oranında kad
ro ayrılmamış ve bu konuda sınav açılmamıştır. 

Diğer taraftan Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğün
den alman 10.3.1995 tarih ve 342 sayılı yazıda; yukarıda bahsedilen 2 Mart 1995 tarihli tüzük ge
reği Kuruluşların çalıştırmak zorunda oldukları korunmaya muhtaç çocuk sayısının, ayrılan kadro
ların, işin niteliğinin ve halen çalıştırılan çocuk sayısının Tüzüğün yürürlüğe girdiği 2 Mart 1995 
tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Kuruma bildirilmesinin zorunlu olduğu; ayrıca 3413 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana her yıl yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, daha ön
ceki yıllara ait kullanılmayan kadrolarını da 1995 yılında açılacak sınavda değerlendirmelerinin 
mümkün olacağı bildirilmektedir. 

Bu doğrultuda çalışmalarımız başlatılmış olup, Kuruluşlara tanınan süre içerisinde Tüzük doğ
rultusunda gereği yapılacaktır. . ' • - . . ' • 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü : 

Ayrılmış kadro sayısı 3 adettir. Korumaya Muhtaç Çocuklardan istihdam etmeyi amaçlayan 
sınavlar 1991 yılından itibaren Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün yazılarında belirti
len branşlardan seçilerek yapılmaktadır. Yıllar itibariyle sınav açılarak alınan çocuklar : 
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1991 yılında :1 memur (iktisat), 2 işçi (End. Meslek Lisesi), boyacı, kaynakçı, 
1992 yılında: 3 işçi (End. Meslek Lisesi-Elektrik), 
1993 yılında: 3 işçi (End. Meslek Lisesi-Motorcu), 
1994 yılında : Çocuk Esirgeme Kurumu yazısı üzerine Yüksekokul mezunu Memur sınavı 

açılmış, ancak sınava katılan olmamıştır. 
1995 yılında : Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden, Koruma ve Güvenlik görev

lisi olarak çalıştırılmak üzere lise mezunu talep edilmiştir. (3 kişi) 

Uygulama 1991 yılından itibaren muntazam yapılmaktadır. Çocuk Esirgeme Kurumunun 
1991 yılından önce TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğüne müracaatı olmamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi: 

3413 sayılı Kanun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının her yıl serbest kadro mevcutlarının binde 
biri oranında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğünün yetiştirmiş olduğu korun
maya muhtaç çocukları işe yerleştirme yükümlülüğünü getirmektedir. 

Bilindiği gibi, Kamu iktisadî Teşebbüsleri 399 sayılı KHK gereği sözleşmeli personel statü
sünde eleman çalıştırmakta olup, serbest kadrolarımız bulunmamaktadır. \ 

Bu nedenle tereddüte düşüldüğünden 29.3.1995 tarih ve B. 11.2.DDY.0.71.00.03/115-60437 
sayılı yazımızla Ulaştırma Bakanlığına Devlet Personel Başkanlığından istenilmek üzere korunma
ya muhtaç çocukların atanıp atanamayacakları hakkında görüş sorulmuştur, Gelen görüş doğrultu
sunda işlem yapılabileceği Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne 
30.3.1995 tarih ve B.l 1.2.DDY.0.71.00.03/115-60437 sayılı yazımızla bildirilmiştir. 

Serbest kadrolarımız bulunmadığından kadro ayrılamamaktadır. 

1991-1992 yıllarında korunmaya muhtaç çocuklar için sınav açılmıştır. 

1991 yılında 27 adet korunmaya muhtaç çocuk işe alınmış olup, bunlardan 1 adedi Yükseko
kul (Mühendis), 11 adedi Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise, İ 5 adedi Lise ve dengi okul me
zunudur. 1992 yılında 29 adet korunmaya muhtaç çocuk işe alınmış olup, 6 adedi Lise, 23 adedi 
Endüstri Meslek Lilesi ve Teknik Lise mezunudur. 

Yukarıda belirttiğimiz Devlet Personel Başkanlığından gelecek görüş doğrultusunda korun
maya muhtaç çocuklar hakkında işlem yapılabilecektir. 

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü: 

Geçmiş yıllar itibariyle ayrılan kadro sayısı ikidir. Söz konusu sınav, 1993 yılında açılmış 
olup, serbest kadro sayısının %, (binde) 1'i oranına istinaden 1 kişi işe yerleştirilmesi gerekirken 2 
kişi istihdam edilmiştir. 

PTT Genel Müdürlüğü: 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa 3413 sayılı Kanunla ek
lenen ek 1 inci madde hükmüne göre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
lüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun ser
best kadro mevcutlarının binde biri oranındaki kısmının ayrılması öngörüldüğünden, Ünitelerimiz
de münhal bulunan ve söz konusu çocuklar için ayrılan kontenjanların kapatılmasını teminen 1988 
yılından itibaren ilgili Genel Müdürlük ile gerekli koordinasyon sağlanarak tahsil durumlarına gö
re kendi aralarında yapılan sınavlara tabiî tutulmak suretiyle atamaları yapılarak ilgili kuruma bil
gi verilmiştir. 
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Bundan böyle, 2.3.1995 gün ve 22218 sayıİı Resmî Gazetede yayınlanan Tüzük uyarınca da

ha önceki yıllarda alınanlar dahil edilmeden ayrılan kontenjanlar için alınacak çocuklar arasında 
her yıl sınav açılması hususunda ünitelerimize gerekli tebliğ yapılmıştır. 

Türkiye Demiryolu Makine Sanayii Genel Müdürlüğü : 

Önergede belirtilen Danıştay 1 inci Dairesinin kararı Genel Müdürlüğümüze intikal etmemiş 
olup, Bakanlığımızın 3413 sayılı yazılarında söz konusu kanunun Kuruluşumuzu da kapsadığı bil
dirildiğinden, serbest kadro mevcutlarımızın binde biri oranına göre 1993 yılında 3, 1994 yılında 
3, 1995 yılında da 3'er adet kadro ayrılmıştır. 

Korunmaya muhtaç çocukları istihdam etmek amacıyla 1993 yılında sınav açılmış, sözü edi
len tüzükte açık hüküm bulunmadığından 1994 yılında bu uygulamaya devam edilmemiştir. 

1993 yılında sınavla EML. mezunu üç korunmaya muhtaç çocuklarımız işe alınarak daimî 
kadroya geçirilmişlerdir. 

Bakanlığımızın talimatına göre uygulamaya 1993 yılında başlanılmıştır. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin Millet Meclisi içtüzüğünün 96 ncı Maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

6, - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Gaziantep Havaalanına ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/6389) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
laletlerinizi saygıyla arz ederim. -

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Gaziantep Havaalanına yoğun sis nedeniyle zaman zaman uçaklar inememekte. Bu nedenle 
havayolunu tercih eden vatandaşlarımızın işleri aksamaktadır. 

Soru : "Gaziantep Havaalanı için (iLS) kör iniş cihazı almayı düşünüyor musunuz? 

" • , . . - T.C. . . . 
Ulaştırma Bakanlığı 1.5.1995 

Sayı:B.11.0.Müşv.0.544 .•'. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in 23.3.1995 tarih ve 7/6389 sıra 
sayılı yazılı soru önergesi. 

ilgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup; 
Gaziantep Havaalanına iLS cihazı tesisi için yapılan teknik etüdlerde, gerek yaklaşma gerek

se pas geçme safhasındaki tabiî manialardan dolayı 540 feetin altına inilmediği tespit edilmiştir. 
Bu nedenle, CATI için uygulanan 200 feet (60 metre) ve CAT II için uygulanan lOOfeet (30 

metre) değerlerine varmak mümkün olamamaktadır. 
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Esasen, 1990 yılında yalnızca 4 sefer iptali meydana gelen bu alanda hava şartlarından dolayı. 

iptallerin önlenmesi için asgarî alçalma değeri 540 feet olan İLS cihazının bir fayda sağlamayaca
ğı teknik çalışmalar neticesinde kesinlik kazanmıştır. ' 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 nci Maddesi gere
ğince cevaplariabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

• Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı 
7. - Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan'ın, T.H.Y'mn Gaziantep-İstanbul seferlerine iliş

kin sorusu ve Ulaştırma Bakam Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/6446) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Doğan / 
\ Gaziantep 

• Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kendi çabasıyla sanayileşmesini sağlamış Örnek bir il olan 
Gaziantep, mevcut sanayi potansiyeli ve devam eden yatırımları ile 2000'li yıllara, 1 000 yeni te
sis, 100 bin işçi istihdamı ve 5 milyar dolarlık ihracat hedefi ile hazırlanmaktadır. 

Ayrıca GAP projesinin yurt içi ve yurt dışı cazibe merkezi olması dolayısıyla Gaziantep'te bü
yük bir yolcu kapasitesi bulunmaktadır. Gerek Gaziantep ve bölge illerinde bulunan yolcu kapasi
tesi, gerekse yurt içi ve yurt dışında yapılan iş adamları, yolcu girişleri nedeniyle Türk Hava Yol
ları tarifeli uçak seferleri her geçen dönem sayıca daha da artmıştır. Ancak 26 Mart 1995 tarihinde 
başlayacak olan Türk Hava Yolları yaz tarifesinde daha önceleri bulunan Gaziantep-İstanbul direk 
seferlerinin devlet hava meydanları işletmelerinin personel ve mesai yetersizlikleri nedeniyle iptal 
edileceğini öğrenmiş buluriuyorum. 

1. Gaziantep-İstanbul direk uçak seferlerinin kaldırılması ihtimali var mıdır? 
2. Ekonomik veticaret açısından bölgeyi olumsuz olarak etkileyecek olan bu konuyu yeniden 

incelemeyi düşünüyor musunuz? 

•... • :' T.C 
Ulaştırma Bakanlığı ,1.5,1995 

Sayı:B.11.0.Müşv.0.545 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Doğan'ın 29.3.1995 tarih ve 7/6446 sıra sayılı ya
zılı soru önergesi. 

İlgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup; 
Önergede bahsi geçen kuruluş, yani Türk Hava Yolları; malumlarınız olduğu üzere Özelleştir

me kapsamında olup, Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi bünyesindedir. 
Bu sebeple Bakanlığımın bu kuruluş üzerinde herhangi bir tasarrufu söz konusu değildir. Do-

layisıyla ilgili soru önergelerinin, kuruluşun bağlı olduğu Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Baş
kanlığına yönlendirilmesi gerekmektedir. 
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Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi içtüzüğünün 96 ncı Maddesi ge

reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

8. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Ayşepınar Köyünün kanalizasyon, 
içme suyu, elektrik trafosu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu 'nun yazılı 
cevabı (7/6462) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Develi İlçesi, Ayşepınar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Baka

nı Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
14.3.1995 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Sorular: 
1. Köyün kanalizasyon şebekesinin kurulması yönünde şu ana kadar yapılmış herhangi bir ön 

çalışma var mıdır? Kanalizasyon şebekesinin ne zaman faaliyete geçirilmesi düşünülmektedir? 

2. Yeterli miktarda içme suyu sağlanamayan içme suyu şebekesinin, köyün elektrik talebini 
karşılamakta yetersiz kalan elektrik trafosunun ve toprak olduğundan verimsiz olan sulama kanal
larının yerinde incelenerek sorunların giderilmesi yönünde gerekli girişimlerin başlatılması müm
kün müdür? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 18.5.1995 

Sayı: B.02.0.014/481 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6462-13585/49275 sayılı yazınız. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Develi-Ayşepmar Köyünün kanalizasyonu 1995 yılı köy içi inşaat yatırım programında yer 
almaktadır. 

2. Köyde 1977 yılında Çukuryurt Köyü ile birlikte sulama tesisi uygulanmış olup, bakım ve 
onarım konusunda gerekli tetkik yapılmak üzere Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

3. TEDAŞ Genel Müdürlüğünden alınan cevapta mevcut trafonun yüklenmesi ve köydeki yük 
gelişimi yönünden yeni bir trafo postası yapılmasına ihtiyaç olmadığı bildirilmiştir. 

4. Ayşepınar Köyünün terfili ve şebekeli içme suyu mevcuttur. Tesisin yapıldığı 1976 yılın
dan bu yana köydeki gelişmeler nedeniyle şebeke yetersiz kalmıştır. İçme suyu şebekesinin geniş
letilmesi talebi yapılacak etüd sonucuna göre önümüzdeki yıllar yapım programlarında değerlendi
rilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
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9 - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan "Pervasızlık" baş

lıklı bir yazıya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam Erdal İnönü 'nün yazılı cevabı (7/6690) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

• Konya 

Sorular: Zaman Gazetesinin 12.4.1995 tarihli nüshasının Hodri Meydan köşesinde "Pervasız
lık" başlıklı haber yorum tarzında bir yazı yayınlanmıştır. 

1. Haber doğru mudur? 

2. Doğru ise Gülcan Tur isimli şahıs ne maksatla ve hangi yetki ile orada bulunmuştur? 

3. Bu kişinin söylediklerini siz nasıl yorumluyorsunuz? 

• T.C. ' :. 
Dışişleri Bakanlığı 15.5.1995 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı: SPLD/44-4980 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 1 Mayıs 1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6690-13958/50470 sayılı yazıları. 
Konya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünaldı'nın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu ya

zılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Erdal İnönü 

Dışişleri Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünaldı'nın Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 
GAP Projesinden İsrail'e su verilmesi yönünde herhangi bir tasarı veya bu yolda bir çalışma 

mevcut değildir. İsrail'in ülkemizden satın almak istediği su Manavgat suyudur. Bilindiği gibi he
nüz tamamlanmamış bulunan Manavgat Suyu Projesine göre, Manavgat Çayı sularının ticarî bir 
emtia olarak değerlendirilmesi düşünülmektedir. Bu proje çerçevesinde Türkiye'den su satın almak 
isteyen ülkelerden biri de İsrail'dir. Libya da su satın almak için ilgi beyan etmiştir. Bu aşamada 

. herhangi bir ülkeye Manavgat sularının satılması yolunda alınmış bir karar bulunmadığı gibi, her
hangi bir ülkeye bu konuda yapılmış bir vaad de söz konusu değildir. Manavgat Suyu Projesi ta
mamlandığında bu sulardan hangi ülkelere satış yapılacağı hususundaki kararımızı esas itibariyle 
serbest piyasa koşullan belirleyecektir. j 

10. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, işkence yöntemlerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Algan.Hacaloğlu'nun yazılı cevabı (7/6692) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Algan Hacaloğlu ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

İnsan Haklarından Sorumlu Devlet eski Bakanı Sayın Azimet Köylüoğlu tarafından açıklanan 
18 işkence yöntemine Türkiye İnsan Hakları Vakfı 10 işkence yöntemi daha eklemiştir. Daha Ön
ceki Bakanlık listesinde yer almayan 10 işkence yöntemi şunlardır: 

* Hakaret, küfür, aşağılama 
. * İşeme ve dışkılamayı önleme 
* Hücrede tecrit etme 
* Yakınlarının işkencesini seyrettirme, dinlettirme 
* Cinsel tehdit 
•* Tecavüz 
* Yalancı infaz uygulaması 
* Sigara ile yakma 
* Saçları ve bıyıkları yolma 
* Öldürmekle tehdit etme. 
— Bakanlık olarak şu anda kaç tane işkence yönteminin varlığını kabul etmektesiniz? 

, - Türkiye İnsan Hakları Vakfı tedavi merkezlerine başvuranlar baz alınarak yapılan bir çalış
mada, işkence uygulamalarının % 64.9'unun Emniyet Müdürlüklerinde yapıldığı ifade edilmekte-
dir. Sizin bu ifadenin doğruluğunu araştıracak bir girişiminiz olmuş mudur? Eğer bu ifade doğru 
ise ne yapmayı düşünüyorsunuz? • 

- Sizin tespit ettiğiniz işkence uygulamaları var mıdır? Varsa kaç tanedir? Tespit ettiğiniz iş
kence uygulamalarına karşı sizin girişimleriniz nelerdir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 18.5.1995 

Sayı: B.02.0.010/2283 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 Mayıs 1995 gün A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6692-13962/50486 sayılı yazınız. 
İlgi yazınızla tarafıma gönderilen, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından yö

netilen "İşkence yöntemlerine ilişkin" yazılı soru önergesine cevabım ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Algan Hacaloğlu 
Devlet Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Bakanlığımızca yazılı olarak cevaplandırılma

sını istediği sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

Soru sahibine iletilmesini arz ederim. 
Algan Hacaloğlu 

Devlet Bakanı 
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Soru 1. Bakanlık olarak şu anda kaç tane işkence yönteminin varlığını kabul etmektesiniz? 

Cevap 1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 10 Aralık 1984 tarihinde kabul ettiği, Türki
ye'nin 25 Ocak 1988 imzaladığı ve 10 Ağustos 1988 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak ülkemi
zin yükümlülük altına girdiği "İşkence ve başka zalimce, insanlık dışı ya da onur kinci davranış ya 
da cezaya karşı sözleşme"nin I inci maddesinin (I inci) nolu paragrafı işkenceyi şöyle tanımlamış
tır.' 

"I. Sözleşme amaçlarına göre "işkence" terimi, bir şahsa veya bir veya bir üçüncü şahsa, bu 
şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak 
amacıyla bilgi veya itiraf elde etmek için veya ayırım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir 
kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya muvafaka
tiyle uygulanan fizikî veya manevî ağır acı veya ızdırap veren bir fiili anlamına gelir. Bu yalnızca 
yasal müeyyidelerin uygulanmasından doğan, tabiatında olan veya arızî olarak husule gelen acı ve 
ızdırabı içermez." 

Bu tanımdan anlaşılacağı gibi tadadi olarak sayılacak bir işkence sıralaması yapmak olanak
sızdır. Kişiyi rahatsız edecek her türlü fiil ve manevî baskı, işkence kavramına dahildir. 

Dolayısıyla, işkence yöntemi sayımı ve yöntem tarifi olanaksızdır. Bazı kişi ve kuruluşların, 
böyle bir liste açıklamaları, kendi görüşlerinden ve işkenceyi olduğundan daha dar kalıplarda de-
ğerlendirmelerindendir. 

Soruyu, işkence yöntemi varlığını kabul etmemiz şeklinde değil, işkencenin varlığını kabul 
edip etmediğimiz şeklinde alırsak; Dünyanın her ülkesinde belli ölçülerde işkencenin varlığı kabul 
edilmektedir. Ülkemiz de işkence uygulanması nedeniyle hem yurt içinde hem de uluslararası plat
formlarda ağır eleştirilere uğramıştır. Münferit işkence olaylarının ve iddialarının devam edeceği 
tabiîdir. Ancak; ülkemizde Devletin desteğinde sistematik bir işkence uygulaması yoktur. 4 Ağus
tos 1994 gün ve 22011 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Ku
rulu YönetmeliğF'nin görevleri belirleyen 7 nci maddesinde "iç hukukun parçasrhaline gelmiş in
san hakları standartlarına aykırılıklar", müfettişlerin görevleri arasında sayılmıştır. Ayrıca, Başba
kanlığın her türlü işkence uygulamalarının cezalandırılması ve modern sorgulama yöntemlerinin 
uygulanmasını emreden 13 Şubat 1995 günlü yazısı da, idarenin işkenceyi desteklemediğini, ya
sakladığını ortaya koyan bir belgedir. Ülkemiz : Yüce Meclisçe onaylanıp iç hukukun parçası ha
line gelen : 

- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, .•>•"_' 
-Helsinki Sonuç Belgesi, 

- İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi, 
- Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, 
- İşkence ve Başka Zalimce, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Davranış ya da Cezaya Karşı Söz

leşme, 
- İşkence ve İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Davranış ya da Cezanın Önlenmesi için Avrupa 

Sözleşmesi, 
gibi uluslararası belgelere taraf olarak ve 

- T.C. Anayasasının 17 nci maddesi, 

- Türk Ceza Kanunu 243 ve 245 inci maddeleri, 
- Ceza Yargılamaları Usulü Kanununun birçok maddesi ile işkenceye karşı tavrını ortaya koy

muştur. 
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Soru 2. Türkiye İnsan Hakları Vakfı tedavi merkezlerine başvuranlar baz alınarak yapılan bir 

çalışmada, işkence uygulamalarının % 64.9'unun Emniyet Müdürlüklerinde yapıldığı ifade edil
mektedir. Sizin bu ifadenin doğruluğunu araştıracak bir girişiminiz olmuş mudur? Eğer bu ifade 
doğru ise ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

Cevap 2. İşkence uygulamalarının % 60'dan fazlasının Emniyet Müdürlükleri ve Polis Kara
kollarında gerçekleştiği yolunda iddialar olduğu doğrudur. Farklı yerlerden de şikâyetler gelmek
tedir. Bu konudaki iddialar araştırılmaktadır. Örneğin : 1.1.1995-31.1.1995 tarihleri arasında TCK 
243 ve 245 maddelerdeki suçları kapsayan olay sayısı 88, hazırlık aşamasında 22, takipsizlik kara
rı 12, yetkisizlik kararı 1, görevsizlik kararı 9, açılan dava adedi 44 ve mahkûmiyet kararı 3'tür. 

Soru 3. Sizin tespit ettiğiniz işkence uygulamaları var mıdır? Varsa kaç tanedir? Tespit ettiği
niz işkence Uygulamalarına karşı sizin girişimleriniz nelerdir? 

Cevap 3. İkinci soruya yanıtta sayısal bilgi verilmiştir. Tekrardan kaçınarak 88 adet işkence ve 
kötü muamele yapıldığı iddiasının takibe konu olduğunu söylemekle yetineceğim. 

İşkence uygulamalarına karşı, sadece yasal düzenlemelerin yetmediği bir gerçektir. Bir kaç 
kendini bilmez ve kendini kontroldan aciz kişi yüzünden bazı mesleklerin ve Devletin karalanma
sına müsaade edilemez. Bunu hep birlikte sağlamak zorundayız. Bu işin bir eğitim ve sevgi mese
lesi olduğunu kabul etmek ve hızla meslek içi eğitime geçmek gerekir. Bu konuda çalışmalar yap
maktayız. 

m ' 
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7 
KANUN TASARI VE TEICLÎFLERtYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

l1.'— 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) 

2a — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik-* 
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3* — • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S, Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

4, — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) 

5 , — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

ö. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. — Arsa Ofisi Kanununuu 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 ye 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 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER t$LER 

ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

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

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

11. — Yedi ilde 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 Ak'bulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) . 

14. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 15.— Ceza infaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

16. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kantin 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

— 3 — 



KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

17. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, îmar, 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) (Sx 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 ilave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 20. — Bursa Milletvekili .Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski 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 İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1.3.1995) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ye 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) 

23V — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. —. Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2,1992) 

25,— Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9i 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12,1993) 
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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 ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Gnıp 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 Köyişİeıii ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar! (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 31. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı : 813) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

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

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

34. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31 12.1993) 

358 — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
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7 
KANUN TASARI VE TEIÖLIFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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 Kanuni 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) 

4 ^ — 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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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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 Amiklioglu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 47. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlıı 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) 

48. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5,1993) 

49. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerİ Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 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 Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

5L — 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 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

52. —Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 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 Fıkrasmm Değiştirilmesine Dâir Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (Si Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

55. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

• (1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993) 

56. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ye 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 Kalkmma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı ! 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X 58.) — 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 nci Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

62i — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ye 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) 

— 8 — ' 
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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 Işılay Saygm'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
pora (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

673 — 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 İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27A1992) 

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 Kerhalettin 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) (Sj Sayısı : 103). (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 
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72. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nım, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt-
ma tarihi : 1.6.1992) 

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

74. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayıh 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21*9.1992) 

15% — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 ünoü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (Si Sayısı : 137) (Dağıtma 
tadîü : 21.9.1992) 

77. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9J992) 

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 Rapora (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta< 
rilıi : 23.9.1992) 

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

ai!/— İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayıh İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula-
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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. — 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 Değişiklik 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 
Komisypnlan 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 : 6.11.1992) 

90. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 
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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, İmar, 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 komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı "i 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

95, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek idare 
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 Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

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. Sayışı : 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.L1993) 

100.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
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101. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

102, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

103/— Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayüı Es
naf ve Sanatkârlar ye 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, Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

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: 1.3.1993) 

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) 

108̂  — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

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) 

— 13 — 
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110. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S.'Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

İli1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

112. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncıı 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. —- 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) 

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 (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

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

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 : 18.5.1993) 

118j — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) 

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 İçtüzüğün 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 Halklcmda 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 Raporu (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-
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lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

130h — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 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 Almak'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) 

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

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 
Mlilletvekili 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. — İcra ve iflas 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) 

143a — 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. — îş 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) 

148i — 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 ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa-
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yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi, ve Millî Savunma ye Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1 /2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

lSlj — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine. Dah-
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayış: : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

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

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

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

155. —6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

156. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Daiı 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

157. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya ili Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Rapora (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 : 28.3.1994) 

X 159. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :, 
28.3.1994) 

160.— 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanım Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
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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 Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me 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 (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

164. — Ankara Milletvekili M. TınazTitiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
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 Doğmdan 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 Saydı 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. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

168. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

169. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 
X 170. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6:1994) 

171. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
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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, Tanm, 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; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Bayındırla, imar, 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 ilâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 

, ve Tarlm, 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: 13.10.1994) 

178. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun tki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

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

180. — 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 ye Ekonomik İşbirliğine ilişkin 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) 0. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.İ994) 
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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 îşler 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 Değişiklik 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 Cumlıuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
X 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 : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 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. — 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-
rihr: 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 Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta-
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sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 195.— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
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 c 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

197, — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 741) (Dağıtma tarihi: 15.11.1994) 
X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 18.11.1994) 
X 199. •— Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli

ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonlatı 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. — istanbul Milletvekili Gürol. Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında• Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alının a önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 
X 208. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze

rinden Alman 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 (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.3995) 

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 21J. — 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 îş-
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 İçtüzüğün 
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 Banhası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) , 

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 217, — 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 Uyguû 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. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X; 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 Onaylanmasımn 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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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 ye 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.'— Yükseköğretirri Kurutulan Teşkilatı Hakkında 4 r Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) - ; 

229. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alinma 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 ye İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1277) (S, Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

231. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ye 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, Stoklanmasmm 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 Raporır (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

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

237. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
ilk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 
X 238.— İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi: 29.3.1995) 

X 239. — Edebiyat ve Sanat Ederlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

240. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda 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 Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

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

X 246. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lilvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilini, 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 Teldifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

249. —İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve içişleri 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 
Teldifi 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 ilişkin 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 vo 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'dcn Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

256. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler vo 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 İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi : 
26.4.1995) 

258. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağılma tarihi : 2,5.1995) 

259. — Antalya Milletvekili Faik Altım ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 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 Tayan, 
Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülkaclir Ateş, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup 
Baş'kanveSkiıli Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 2 Arkadaşının 4.11.1981 Tarih ye 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 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-
zıcı'nın, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan 
ve 10 Arkadaşının ve Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun 
Tdklifleri 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 tabî işleri gösterir. 

— 29 — 




