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A) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz
ve 10 arkadaşının, Ege sorunu ve ülkemiz ile
Amerika Birleşik Devletleri ve NATO .arasın
daki ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyaran
ca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/14)
B) Tezkereler ve Önergeler
1. — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler»
kısmında yer alan 456 sıra sayılı kanun tasa
rısının, içtüzüğün 53 üncü maddesine göre
öncelik verilerek, bu kısmın ilk sırasına ge
çirilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi.
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME,
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS
ARAŞTIRMASI
A) Öngörüşmeler
1. — Yozgat Milletvekili Sela'hattin Taflıoğlu ve. 10 arkadaşının, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığıınca yaptırılan inşaatların
ihalesinde kayırma yapıldığı, maliyetin ihale
bedelinin çok üstüne çıktığı iddialarını tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi
(10/23)
VI. — KANUN, TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KDMİİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER!
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Alaeddın Kısakürek ve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkın
da 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun
Geçici 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine
tliş'kin Kanun Töklifli ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (2/344) (S. Sayısı : 457)
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2. — 2977 Sayılı idarî Usul ve İşlemle
rin Yeniden Düzenlenmesiyle ilgili Yetki Ka
nununun Süresinin Uzatılmalsı Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Rapo
ru {1/769) l(S. Sayısı : 4Ö1)
96:110,112,146:149
3. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Ka
nununun, 1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derne
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk
Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bü
tün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulması
na Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Fren
gi İlaçları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâ
ğıtları inhisarı Hakkında Kanunun Yürür
lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771)
(S. Sayısı : 456)
110:112,1131:129
VII. — SORULAR VE CEVAPLAR
130
A) Yazdı Sorular ve Cevapları
130
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un,
Ankara Gazi Lisesi Din Ril'gM Öğretmenime
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı
(7/1100)
130:131
2. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun, Atatürk Üniversitesi ve Devlet
Hava Meydanları işletmesine ait Erzurum'
daki boş arazilerin köylülere kiralanmasına
ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın
yazılı cevabı (7/1109)
131
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum - Tekman Yatılı Bölge
Okulunun öğretime açılmamasının nedenine!
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı ce
vabı (7/11111)
131:132
4. —, Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Hınıs - Varto yolunun sta'bilıi, zesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve is
kân Bakanı ismail Safa Giray'ın yazılı ceva
bı (7/1126)
132:134
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum iline. bağlı köyler- ,
de yapılacak olan bazı tesislere ilişkin sorusu
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1128)
135

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum ili Kırsal Kalkınma
Proje Müdürlüğündeki iş makineleri ile bi
nek arabalarının değerlendirilmesine ilişkin
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1132) 135:136
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7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum - Hınıs ilçesindeki
Endüstri Meslek Lisesi ile Pratik Kız Sanat
Okulunun bina sorununa ilişkin sorusu ve
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanı Metin
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1133)
136:137
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum iline bağlı bazı köy
lerin okul binası, lojman ve öğretmen ihtiya
cına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun ya
zık cevabı (7/1138)
137:138
9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, Balıkesir ili Gokçeyazı
Bucağın
da endüstri meslek lisesi açılmasına ilişkin
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı
(7/1141)
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10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,
kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen
personele ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Balkanı Metin Emiroğlu'nun ya
zılı cevabı (7/1145)
138:139
11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,
kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen
personele ilişkSn sorusu ve Devlet Bakanı
Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (7/1148) 139:140
12.. — Konya Mlilletiveikilii Salim Erel'in,
kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen
personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
rım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1149)
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13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,
kadrolu hizmetleri dışında ek görev verilen
personele ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve is
kân Bakanı ismail Safa Giray'ın yazılı ce
vabı (7/1161)'
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı.
İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz, Sakat
lar Haftası,
İzmir 'Milletvekili Durcan Emirbayer, PTT per
sonellinin tatil günü mesailerinin gereği şekilde de
ğerlendirilmediği ve,
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu da, Er
zurum hastanelerinde çalışan doktorların görev an
layışları;
Konularında 'gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Yozgat Milletvekili Seiahatitin Taflıoğlu ve 10 ar-.
kadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığın
ca yaptırılan inşaatların ihalesinde kayırma yapıldığı,
maliyetin ihale bedelinin çok üstüne çıktığı iddiala
rını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) Genel
'Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önerge
sinin gündemde yerini alacağı, öngörüş'melerinin sı
rasında yapılacağı açıklandı.
İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bingöl İfa
de bazı emniyet 'görevlilerince çıkarıldığı iddia edilen
olaylara ilişkin (6/635) sözlü sorusunu geri aldığına
dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; soru
önergesinin 'Başkanlıkça geri verildiği bildirildi.
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 19 arkadaşı
nın, Çukurova Bölgesindeki enerji dağıtımı nedeniyle

Türkiye Elektrik Kurumunun zarara uğratıldığı ve bir
şiricetin haksız menfaat sağladığı iddialarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü madeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesinin (10/22) öngörüşmeleri
yapıldı ve Meclis araştırması açılması reddedildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Ka
nunu Tasarısının (1/772) >(JS. Sayısı : 454) üzerindeki
görüşmeler tamamlanarak, tümü açık oya sunuldu;
oyların ayrımı sonucunda tasarının kanunlaştığı açık
landı.
(Kahramanmaraş Milletvekili Alaeddin Kısakürek
ve 6 arkadaşının; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun
Geçici 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu
(2/344) (S. Sayısı : 457) üzerinde bir süre görüşüldü.
2 Haziran 1986 Pazartesi günü saat 14.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 19.00'da son verildi.
Başkan
Başkanveki!
Arif & Bilgin
Kâltiip Üye
Kayseri
Mehmet Üner

Kâtip Üye
Tokat
Mehmet Zeki Uzun

II. — GELEN KÂĞITLAR
30 . 5 .1986 Cuma
Tekilj
1. — Ankara Milletvekili Osman Işık ve İsmail
Saruh'an'ın; 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei
Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bir Geçici
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/351) (İç
işleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 28.5.1986)
Tezkereler
A. — Ankara Üniversitesinin 1975 Bütçe Yılı Kesirthesabına Ait Genel Uygunluk Bildirim'inin Sunul
duğuna tl'işlkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1054)
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
29,5.1986)

2. — Ankara Üniversiteslinin 1976 Bütçe Yılı Kesihhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 'Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1055)
(Sayıştay Komisyonuna) '(Başkanlığa geliş tarihi :
29.5.1986)
3. — Ankara Üniversitesinin 1977 Bütçe Yılı Kesirihesabına Ait Genel Uygunluk 'Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1056)
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
29.5.1986)
4. — Talip Karaaslan Hakkındaki ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi. '(3/1057) (Adalet. Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 29.5.1986)
5. — Hasan Öz Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1058)
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(Adalet Komisyonuna) '(Başkanlığa geliş tarihi :
29.5.1986)
6. — Mehmet Yiğit Hakkındaki Ölüm Cezasının
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık
Tezkeresi
(3/1059) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.5.1986)
7. — Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü
Doğa'n'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başfeakanlik Tezkeresi (3/106O) (Anayasa
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyona) {Başkanlığa geliş tarihi : 29.5.1986)
i8. — Adana Mi'lîdtVekili Cüneyt Canver'in Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1001) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)
(Başkanlığa gel'iş tarihi: 29.5.1986)
9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Teskeresi (3/1062) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi : 29.5.1986)
Raporlar
1. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Erden'
in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim: Ka
nununun 17.8,1983 Taıtifa ve 28'80 Sayılı Kanunla De
ğişik 58 inci 'Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı :
460) '(Dağıtma tarihi" : 29.5.1986)
'(GÜNDEME)
2. — Adana İlinde Seyhan Adıyla Bir îlçe Ku
rulması Haikkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (1/776) (S. Sayısı : 463) (Dağıtma
tarihi •: 30.5.1986) (GÜNDEME)
3. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın,
20.11.1981 Tarihli ve 2561 Sayılı İstanbul Su ve Ka
nalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanuna İki Ek Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/346) <S. ıSayısı : 464) (Dağıtma tarihi :
30.5.1986) (GÜNDEME)
4. — Bazı İşlem ve 'Bölgelerin Tasdikten Muaf Tu
tulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve
Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı :
441) (Dağıtma tarihi : 30.5.1986) (GÜNDEME)
. 5. — 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tü
fekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı,
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Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/763) '(S. öayısı : 442)
«(Dağıtma tarihi : 30.5.1986) ((GÜNDEME)
Sözlü Soru Önergesi
1. —Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Yüz
me - Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına İliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/769) (Başkanlığa geliş tarihi :
29.5.1986)
Yazılı Soru Önergeleri
1. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'rn, Ame-.
rikalı 'bir diplomatın devlet güvenlik mahkemelerindeki da'va dosyalarını incelemek istediği iddiasına
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.1986)
2. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Batı
Almanya'daki Türk Başköns'ol'osluklarrnca bazı va
tandaşlarımızın pasaportlarının geri alındığı iddiası
na ilişkin 'İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi
(7/1183) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.5.1986)
3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıg'il'İn, Almasa
ya - Gümüşhacıköy İlçesi Hükümet 'binasına ilişkin
Barbakandan yazılı soru önergesi (7/1184) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 29.5.1986)
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, bakanlıklara bağlı kuruluşlardaki üst düzey gö
revlilerinin 1986 yılındaki yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Barbakandan yazılı soru önergesi (7/1185) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29.5.1986)
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, 1986 yılı içinde görevle yurt dışına giden üst
düzey yöneticilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/1186) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.5.1986)
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve
Ta'biî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi
(7/1187) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.5.1986)
Genel Görüşme Önergesi
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 10
arka'cîaşmrn, Ege sorunu ve ülkemiz ile Amerika
Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki ilişkiler ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/14) (Başkanlığa geliş tarihi :
27.5.1986)
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BİRİNCİ OTURUM
Açıînıa Saçtf : 14.00
BAŞKAN : Başkan ekili Özer Gürbüz
KÂTÎP ÜYEtJER : Durmuş FJcıi Sağlar (İçe!), Stfleywıan Yağcıoğlu (Samsun)

BAŞKiAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşimini açıyorum.

HL — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya- J
(Yoklama yapıldı.)
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk- ;
BAŞKAN — Yeterli sayımız vardır, görüşmelere
lıarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim,
başlıyoruz.
IV. — BAŞKANLIĞIN GE IEL KURULA SUNUŞLARI
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS
SORUŞTURMASI VE MECLİS
ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 10
arkadaşının, Ege sorunu ve ülkemiz ile Amerika
Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki ilişkiler ko
nusundaki Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açümah
sına ilişkin önergesi (8/14)
BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır,
okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığına
Türkiye ile Yunanistan arasında temel varlık ne
denimizi tehdit eden EGE sorunu gibi ciddî ve kök
lü sorun (bulunmaktadır. Bu sorun; adaların silahlan
dırılması, ortak güvenlik planlaması, karasuları, kıta
sahanlığı ve bava sahası veya FIR çizgisi sorunu gibi,
(birbirinden 'kopuk parçalara ayrılamaz bir bütünsel
lik içindedir.
TC'riin temelinde yatan Misak-ı Millî'dir. Misak-ı
Millî'yi tescil eden antlaşmalar ise Lozan Antlaşması
ile Montreaux Sözleşmesidir. Türkiye ile Yunanistan
arasındaki EGE dengesi de bu antlaşma ve sözleşme
lerin korunup kullanmasıyla mümkündür.
Yunanistan'ın ötedenberi bilinen Megale İdeası
doğrultusunda uyguladığı politikalar, hep bu dengeyi
bozmaya yönelik politikalar olmuştur.
1980 yılma kadar EGE sorununun önemini ön pla
na çıkaran Türk hükümetleri ve uyguladıkları kararlı
politikalar sayesinde, ilerleme kaydedemeyen Yuna
nistan, bu sefer de ABD ve NATO'yu devreye sok-

muştur. ABD ve NATO'nun devreye sokulması Türk
dış politikasını özellikle ABD ve NATO ile olan iliş
kilerini yeni baştan gözden geçirmesini gerektirecek
bir boyut kazanmış bulunmaktadır. Lozan ve Montreaux Antlaşmalarına göre; basılıca Ege adalarının, o
arada boğazönü adalarından Limni Adasının silahlandırılamayacağına ilişkin hükümlere rağmen, Yunanis
tan'ın bu adaları silahlandırması, hukuk dışı bir dav
ranış olduğu kadar, TürkiyeYe karşı da hasmane bir
davranıştır. Yunanistan Limni Adasının silahlandırıl
masına meşruiyet kazandırmak için, 1980 yılından bu
yana ABD ve NATCTyu dahil ederek dolaylı bir yol
izlemiştir. Adanın NATO planlarına dahil edilmesi,
Yunanistan tarafından önerilmiş ABD ve NATO bu
teklifi sempati ile karşılamışlardır. Türkiye, bugüne
kadar, veto hakkını kullanarak, Limni Adasının NATO
savunma planlarına dahil edilmesini önlemiştir. Ancak
sorun çözülmemiş, tersine çok yönlü yeni boyut ka
zanmıştır. Nitekim Yunanistan, taktik değiştirerek, bir
kriz anında Limni Adasının ikili anlaşmayla ABD'
nin askerî üs olarak kullanılmasını önermiş, Washing
ton bu öneriyi kabul etmiştir. Bu hasmane tavıra or
tak olmakla şimdi müttefikimiz ABD'de Türkiye kar
şısında bir hasım konumunu seçmiş bulunmaktadır.
Elbette hasımlıkla müttefiklik birbiriyle bağdaşmaz.
NATO Komutanı Amerikalı Orgeneral Rogers'in
uygulama ve karârları ise, bırakın güvenilirliğini, Türk
Devleti ve Türk basınını küçük düşürücü niteliktedir.
Türk dış politikasının temel güç kaynağı olan Ulus
ve dolayısıyla TBMfM'nin denetiminden uzak dış po
litika uygulamalarının ve sonuçlarının Türkiye'yi han-
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gi sorunlarla karşı karşıya bıraktığı artık bütün çıp
laklığı ile ortadadır.
Sonuç olarak, Lozan Antlaşması ve Montreaux
Sözleşmesi «hükümleri çiğnenmektedir. Ege dengesinin
bozulmasına, ABD ve dolayısıyla NATO da yardım
etmektödir. Bge sorunu değişik ve çok yönlü boyut
'kazanmıştır. Gelecek açısından da şüphe ve tereddüt
lerle doludur. Dış politikanın, özellikle Bge sorunu,
Türkiye ABD ilişkileri ve NATO ilişkilerinin gözden
geçirilmesi ve alınacak önlemler konusunun, gün yitir
meksizin gündeme getirilmesinde ulusal açıdan sayı
sız yararlar görüyoruz. Bu amaçla; biz aşağıda imza
ları bulunan milletvekilleri olarak, Anayasanın 98,
MM İçtüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca
genel görüşme açılmasını saygı ile arz ve talep ederiz.
26.5.1986
Nuri Korkmaz
Adana
Süleyman Koyuncugil
Gaziantep
Cemal Özderniir .
Tokat

Fikret Ertan
İzmir
Şükrü Babacan
Kırklareli
Salih Akan
Tekirdağ

Yılmaz Önen
İzmir
Ali Aşkın Toktaş
İzmir

Metin Üstünel
Adana
Sabri Irmak
Konya

BAŞKAN — 'Bilgilerinize sunulmuştur.
önerge, gündemdeki yerini alacak ve genel görüş
me açılıp, açılmaması konusundaki öngörüşme sıra
sında yapılacaktır.

Oi1

I Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tu
tulmasına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Fren
gi İlaçları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İnhi
sarı Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Kanun Tasarısının, uygulamalardaki bazı
aksaklıkların giderilmesi ve yeni kolaylıklar getiren
I söz konusu tasarının ıbiran evvel yürürlüğe sokulmaI sini sağlamak için tasarının, İçtüzüğün 53 üncü mad
desine göre öncelik verilerek, bu kısmın ilk sırasına
I geçirilmesini arz ve teklif ederim.
I
Turgut özal
I
'Başbakan
I
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunacağım :
I Önergeyi kabul edenler...
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan,
I önerge üzerinde konuşmayacak mıyız efendim?
I
IBAŞKAN— İstenirse mümkündü; ancak istenmeI di, oylamaya geçtik.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Yeni bir oyun SaI yın Başkan,
I
(BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul
I edilmiştir.
I
Sayın Şengün, söz istemenizden önce oylamaya
I geçmiştik; yoksa görüşebilmek mümkündü.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, biI liyoruz; ama herhangi bir imkân tanımadınız. Bu kaI dar üçkâğıtçılık olmaz ki...
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

I
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
I
1. — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle I
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler-» kısmında yer alan I
456 Sıra Sayılı Kanun tasarısının, İçtüzüğün 53 üncü I
maddesine göre öncelik verilerek, bu kısmın ilk sıra I
sına geçirilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi.
I
BAŞKAN — Hükümetin, İçtüzüğün 53 üncü mad
desine göre verilmiş bir .tezkeresi vardır, okutuyorum : I
I
Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına
I
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 10 uncu sıra I
sında yer alan, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka I
nununun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun, I
1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku I.
rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı |

ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve
10 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca yaptırılan inşaatların ihalesinde kayırma
yapıldığı, maliyetin ihale bedelinin çok üstüne çıktığı iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/23)
IBAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» kısmına geçiyoruz.
Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 10 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca yaptırılan inşaatların ihalesinde kayırma yapıldığı,
maliyetin ihale bedelinin çok üstüne çıktığı iddialarını
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
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102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmelere başlıyoruz.
'Başkanlık temsilcisi Sayın Başkanvekilimiz Arif
Şevket Bilginedir.
Başkanlık ve hükümet temsilcileri yerlerini almış
lardır.
önergeyi okutuyprum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
30.11.1986 tarihinde teslim edilmek üzere
1 696 628 508,— liraya ihale edilen (keşif bedeli) ge
çit ve garaj inşaatları tarafımızdan yapılan inceleme
ve değerlendirmeler sonucunda 5.5.1986 tarihine ka
dar yapılan ödeme 1 582 984 589— lira olduğu gö
rülmüştür. Bu inşaat için dik olarak da 339 325 701,—
lira avans ödenmiştir.
Yapılan geçit ve garaj inşaatları gezilip görüldü
ğünde bir değerlendirmeye tabi tutulursa bu işlerin 5
milyarı geçeceği tahmin edilmektedir. Çünkü yapılan
iş sadece hafriyat ve bir kısım da beton işi yapılmış
tır. Asıl yapılması gereken işler tümüyle durmakta
dır. Bu da göstermektedir ki, yapılan işlerin 30.11.1986
tarihinde bitirilemeyeceğidir. İnşaatların ihale edilmesi
kamuoyunda ve basında bazı dedikodulara sebep ol
muş hatta kayırmaların olduğu ileri süıtflmüştür. Bu
hususların açıklığa kavuşması gerekmektedir. Türki
ye Büyük .Millet Meclisi Başkanlık Divanı görevini
kullanırken Türkiye'nin şartlarını ve ekonomik duru
munu gözönüne almadan bazı işlere girmiş ve kendi
lerini de sorumluluk altına sokmuş bulunmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı hakkında ka
muoyundaki söylentilerin .açıklığa kavuşabilmesi için
bir Meclis araştırması gerekmektedir. Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı, ıbu inşaatla değil, diğer ay
nı inşaatlarda da ihmal göstermiştir. Çünkü 5.5 mil
yara ihale edilen lojmanlar için bugüne kadar 12 mil
yar ödenmiş, ayrıca 2 milyar da avans bulunmakta
dır. Toplam olarak 14 milyar ödenmiştir.
Bu hususta da bir araştırma istemiştik, reddedildi.
Buna rağmen haklı olduğumuz bütün gerçekleriyle
açıklığa kavuşmuştur.
önemli konulardan biri de saraylar hususunda har
canan paralandır. Bu hususta yaptığımız tetkiklerde
gördükki, burada da Türkiye'nin parasızlıktan sıkıntı
çektiği bir dönemde fakir halktan toplanan paraların
sorumsuzca harcandığı gözlenmektedir. Saraylar için
yapılan lojman inşaatlarının, ıbedeli hariç 2.5 milyar
dır. Memleketimizde bazı yerler satılmak suretiyle top
lanan paraların belli kişilere ihale geçit bahanesiyle
- 69
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lüzumlu olmayan, zorunlu ihtiyaç duyulmayan konu
larda harcama yapmaya kimsenin hakkı yoktur.
Bu harcanan paraların usulüne uygun harcanıp
harcanmadığı, yapılan işlerin zarurî olup olmadığı hu
susunda bir inceleme ve araştırma gerekmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi denetimini yapa
madığı müddetçe başka denetimleri yapamayacağı da
bir gerçektir.
Yukarıda saydığımız gerekçeler bu ihalenin hiçbir
şüpheye yer vermeyecek şekilde aklanabilmesi için ve
varsa kusurlular hakkında yasal işlemlerin yapılabil
mesi için Meclis araştırması gereğini ortaya koymak
tadır. Anayasanın 98 inci maddesi, Meclis İçtüzüğü
nün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araş
tırması açılmasını arz ederiz. 23.5.1986
Yozgat Milletvekilli Selahattin Taflıoğlu ve arkadaşları
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araş
tırması açılıp açılmaması hususunda hükümete, siya
sî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahi
bine- veya onun göstereceği 'bir diğer imza sahibine
sırasıyla söz verilecektir.
Önce, Başkanlık temsilcisi Başkanvekili Arif Şev
ket Bilgin; buyurun.
BAŞKANVEKilUt ARJİF Ş. BİLGİN (Rize) —
'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yozgat Millet
vekili Sayın Selahattin Taflıoğlu ve 10 arkadaşı
tarafından verilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığınca yaptırılan inşaatların ihalesinde kayır
ma yapıldığı, maliyetin 'ihale bedelinin çok üstüne
çıktığı iddialarının tespiti içlin Meclis araştırması açıl
masını isteyen önergeye konu edilen, milletvekilleri
için yeraltı otoparkı ve alt geçit ile Meclis hizmet
otoları için yeraltı otobüs ve otomobil garajı inşaa
tıdır.
Önergede; 5.5.1986 tarihine kadar yapılan öde
menin 1 582 984 589 İra olduğundan ve 30.11.1986
tarihinde teslim edilmek üzere 1 696 628 508 liraya
ihale edilmiş bulunduğundan, işin 'asıl yapılacak kıs
mı durduğundan, sadece hafriyat ile bir kısım beton
dişinin yapıldığından ve bu işlerin tümünün 5 mil
yarı da geçeceğinin tahmin 'edildiğimden bahsedil
mektedir.
'Sayın Taflıoğlu, 5.5.1986 tarihindeki ödeme mik
tarlarının toplamı olan 1 582 984 589 liranın anali
zini, çok yakınında bulunan konu ile ilgili inşaat bü
romuzdan öğrenmek külfetine katlanmamıştır. Sağ
lıklı bilgilere dayanmadığından dolayı da, bu miktar
ile ihale bedelimi yanlışlıkla karşılaştırmış ve böylecede yanılgıya düşmüştür.
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İnşaatın 5.5.1986 tarihindeki ödeme durumu şöy-'
iledir :
İmalat yekûnu : 844 407 742 Türk Lirası,
llhzarat yekûnu : 365 571 123 Türk Lirası,
Toplam : 1 209 978 865 Türk Lirasıdır,
İşte, imalat ve ihzarat yekûnu olan Jbu. miktar (ile
ihale bedelli olan 1 696 628 580 Türk Lirası imala-.
tın ikarşıilaştınılması gerekir. İmalat olarak ihale 'be
delinin yüzde 49,7'si bitmiştir. Ayrıca, yüzde 21'de
ihzarat malzemesi oılaraik demir, çimento, kereste,
kum, çakıl mevcuttur ki; inşaatın bünyesine girince,
bu ihzarat tutarı sıfır olacak ve 'hepsi imalata dönü
şecektir. Bu ihzarat bedeline sadece işçilik masraf
ları eklenecektir. İşin hitamında, bu lihale kapsamın
daki işler, ihale bedelinin en fazla yüzde 30 fazlası
içerisinde tamamlanacaktır.
İhale 'bedeli içinde almayan KDV lüle çimento,
demir ve akaryakıta ihale tarihlinden sonra gelebi
lecek fiyatlardaki zam farkı ve yııl değişimi dola
yısıyla eskalasyon 'kararnamesinden gelen fank öde
melerinin mukayeselere esas alınamayacağı aşikârdır
ve 'bu bir muhasebe kuralıdır.
'Bu inşaatta şimdiye kadar KDV olarak
143 907 689 lira; demir, çimento ve akaryakıt fi.
yat farkı olarak da 153 658 215 lira ve ihale 1985
yıllında yapılmış olduğundan, 1986 yılında yapıilan
imalatlar için 75 439 820 ılira eskalasyon ödenmiştir.
Fizikî olarak, işin yüzde 50'si bitmiştir.
Yukarıdan 'beri açıklanan söz konusu işe ait öde
melerin analizinden görülmektedir ki, işin 5 milyar
liraya çıkacağı gibi ıbir görüşün hiçbir mesnedi, ger
çekle hiçbir ilgisi yoktur, sadece hayal ve yanlış
bilgi mahsulüdür. 339 325 701 ılira avans ödemesi
ise, sözleşmenin 53 üncü maddesi gereği olup, İha
le bedelinin yüzde 20'si nispeti ödenmiştir. Mahsubu
da istihkaklardan yüzde 25 oranında kesilerek ya
pılmıştır. Avans tutarının tamamı mahsup edilmiş
bulunmıaktadır.
Müteahhit firmanın 30.Î1.1986 tarihinde işi biti
receği, sözleşmesinin '8 inci maddesi gereğidir. Şayet
bu tarihte belirlenen işi bitiremezse, sözleşmenin 10
uncu maddesi 'gereğince Iher 'bir ünite için, ıgünde 150
(bin lira tazminat ödeyecektir. İnşaatların iihale edil
mesinde, iddia edildiği ıgibi, »bir kayırma yoktur. Zi
ra, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 10 uncu ve
44 üncü maddelerine ıgöre kapalı zarf, 'birim fiyat
teklif almak usulüyle İhale yapılmış ve iş, 14 teklif
ten en ucuz .'teklif, veren firmaya verilmiştir.
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Sonuç oılaraik şunu kesinlikle belirtmek isterim :
Sayın Taflıoğlu'nun Meclis araştırması isteyen öner
gesindeki isnat ve iddialar hiçbir mesnedi olmayan
yanlış verilere dayalı Ibir hayal mahsulüdür. Yapılan
'bütün iş ve işlemler hukukî mevzuata uygun olaralk
yürütülmektedir.
Saraylarla ilgili iddialara gelince : Bunların da
mücerret iddialardan ibaret olduğu, nerede usulsüz
sarfiyat yapıldığına ilişkin herhangi bir örnek gös
terilmeden suçlamalarda bulunulduğu müşalhade edil
miştir. Kaldı ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
bütün hesapları ve bu arada Saraylara ait hesaplar,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını (İnceleme
Komisyonunca incelenerek, muntazaman denetlen
mekte ve sonucu da İçtüzük bükümleri uyarınca Ge
nel Kurula sunulımaktaJdır.
Durumu bilgi ve takdirinize arz eder, en derin
saygılarımı sunarım. (ANAP 'sıralarından alkışlar)
BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Bilgin.
Sayın milletvekilleri, gruplar adına konuşmak için
Başkandık Divanına şu ana kadar herhangi bir mü
racaat olmadı.
H0SEYÜN AVNİİ ISAÖBSEN {Ordu) — Şahsım
adına söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Biliyorsunuz, şalisi adına sadece im
za sahibi veya onun göstereceği diğer bir imza sahi
bine söz verilebilir.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (pümüşbane)
— Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan; müracaa
tımızı şu anda yapıyoruz.
BAŞKAN — ANAP Grubu Adına Sayın Oltan
Sungurlu; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN
SUNGURLU ^Gümüşhane) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına,
araştı rma önergesi üzerindeki konuşmama başlama
dan önce, yüce Meclisi en derin saygılarımla selam
larım.
Muhterem milletvekilleri, Sayın Selalhattin Taflıoğlu ve ark'adaşlarınoa verilen önergeyi tetkik ettiği
miz zaman, önergenin açık olmadığını, müphem bir
önerge olduğunu görüyoruz. Bu önergede ne deni
yor, ne isteniyor, bunlar açıklıkla belli değildir; ama
Ibir değerlendirme yapmak suretiyle, önergede ne den
mek istendiğini anlamaya çalışıyoruz.
önergenin ikinci paragrafında, Mecliste yapılmak
ta olan ıgaraj, otopark ve altıgeçit inşaatlarının ihale
sinde 'kayırma olduğu, dedikodular bulunduğu, sarfi-

T. B. M. M.

B : 113

yatın usulüne uygun yapılmadığı veya sorumsuzluk
bulunduğu yolunda iddialar ve keza bu işin müdde
tinde bitmeyeceği, fazla ödeme yapıldığı ve işin, 5
miyarı aşsa dalhi (bitmeyeceği ileri sürülmekte ve yi
ne aynı 'önergenin dördündü paragrafında ise, Mec
lise (bağlı olan Millî Saraylarda yolsuzluk yapıldığı,
önergedeki tabirle, gerekli sorumluluk taşınmadığı
belirtilerek, «'Sorumsuzca para (harcandığı gözlenmek
tedir. (Saraylar için yapılan lojman inşaatlarının, be
deli (hariç '2.5 milyardır denilmektedir. Bu nedir, beli
değil.
SEUAHATTİN TAFLIOÖLU (Yozgat) — Veril
medi, verilmedi.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Keza, önergenin üçündü paragrafında, «İDaba evvel
de milletvekili lojmanları için araştırma; önergesi ver
miştik, bu önergemiz reddedildi; ama haklı olduğu
muz da anlaşıldı» şeklinde bir ifade vardır. Gene ay
nı Önergenin son paragrafında ise, «Yukarıda say
dığımız ıgerekçeler, bu i'halenin hiçbir şüpheye yer
vermeyecek 'şekilde aklanabilmesi için ve varsa ku
surlular hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için
Meclis araştırması 'gereğini ortaya koymaktadır» gibi
bir talepte daha bulunulmaktadır.
Görüldüğü gibi, (önergede birçok şeylerden bahse
dilmiş; ama sonunda bir ihale yolsuzluğundan söz
edilmiştir. Bütün Ibu 'önerge içerisinde sözü edilen
ihale, Meclis oto parkı, a'Kt geçit ve garaj inşaatı ihalesidir. Bu itibarla, biz de fehm ile önergenin bu mev
zua ait olduğu kanaatine vardık ve konuşmamızı 4a
bu esasa göre yapacağız.
Muhterem milletvekilleri, garaj, Oto park ve alt
geçit inşaatı işi 1984 yılı içerisinde kararlaştırılmış v0
aynı yıl sonunda ödenek imkânları aranarak (bütçeye
konmuştur. Bu inşaatlar 1985 yılı içerisinde projelen
dirilmiş ve aynı yıl İhale edilmiştir. 'İhalesi, -detaya
girmiyorum- kapalı zarf usulü ile birim fiyatı üze
rinden teklif alma yoluyla yapılmıştır. 15 firmadan
talepte bulunulmuş, bunlardan 14'ü (teklif vermiş, (biri
vermemiştir. Sonunda iş, en ucuz teklif veren firma
ya ihale edilmiştir.
(Şimdi, 'bu safhaya kadar herhangi bir yolsuzluk
olduğunu 'söylemek mümkün değildir. «Efendim, iha
le şu suretle yapılmasaydı da, böyle yapılsaydı veya
15 firmadan değil de 30 firmadan teklif alınsaydı»
şeklinde iddialar öne sürülebileceği gibi, «15 firma
çoktur, 5 tane daha ciddi firmaya teklif yapılabilir
di» gibi de sözler söylenebilir.. Görüldüğü gibi, bu— 71
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rada sbylenebüecek közlerin hepsi takdiri ve enfüsî
sözlerdir.
Müteahhitle yapılan ihale şartnamesinde mukave
lede hükümler vardır ve bu hükümlerle, «Bu iş 18
ayda (bitirilecek» deniyor. İş bitiş tarihi de 30.11.1986'
dır; yani 6 ay sonra iş bitirilecektir ve işin bedeli
1 milyar 690 küsur milyon -detayına girmiyorumIbilmem kaç kuruştur; yani yuvarlak rakam 1 milyar
700 milyon liradır ve müteahhitten .alınan teklif bu
dur.
IBu işin 700 müyon liralık kısmı 19'85 yılı içeri
sinde- yapılacaktır; yani müteahhit 700 milyon lira
lık işi ihzarat ve imalat olarak 1985 yılı içinde yap
maya 'mecburdur ve 1985 yılı birim fiyatlarına göre,
1985 yılı içerisinde 700 milyon liradan daha fazla
iş yapmıştır.
1986 yılında ise, Bayındırlık Bakanlığının bu işe
ait kararnamesi (gereğince, birim fiyat farklarında
eskalasyon fiyat farkı verilmesi için 1986 yılında
analiz hesapları yapılarak her kalem malda farklı
olmakla birlikte, ortalama yüzde 37,5 civarında bir
eskalasyon tespit edilmiş olup, buna rağmen muka
vele gereği, (bu eskalasnoydan yüzde 5 düşük fiyatla;
yüzde 32,5 civarında bir eskalasyonla inşaatın 1986
yılında yapımı devam etmektedir.
30:11.1986 tarihine kadar Ibu işin (bitirilmesi ge
rekmektedir. İster 30.11.1986 tarihinde, isterse daha
sonraki bir tarihte bu işi bitirsin, 1986 yılı birim fi
yatlarının üzerinde tek kuruş para alması mümkün
değildir müteahhitin. Aksine, işin geciken her ünitesi
için 150 (bin lira cezaî şart 'ödemek durumundadır;
yani garaj inşaatı için günlük 150 bin lira, otopark
inşaatı için de günlük 150 bin lira, gecikme halinde
cezaî şart ödemek durumundadır. Bu hale göre, mu
kavele meseleyi böyle bağladığına göre, bunun dışına
taşarak bir ödeme yapmak sbz konusu değildir. An
cak, ışu kalem mallarda, şu kalem işlerde farklı öde
me yapılmıştır, yapılmaktadır; bunlar da şudur muh
terem mMletvekiılleri : Keşifte temel hesapları global
çıkarılmıştır, ö n tarafta değil ama, arka tarafta su
çıkmış ve kaymalar olmuştur. Bir miktar farklı iş.
yapılmıştır, onu da söyleyeyim : Keşifte toprak haf
riyat olarak V6Ö bin metreküp konmuştur. Buna "mu
kabil 251 826 mikap toprak hafriyatı çıkmış ve 1985
yılı birim fiyatıyla 479 liradan bu iş yaptırılmıştır.
Fark olarak ödenen para 43 984 OOO'dir. Bu para
1985 yılı içerisinde ödenmiştir. Ancak, aksine, bu yer
de hesap edilemeyen masraflar- çıkmaktadır; mesela
nakliye. Belediyenin hafriyat dökmek için gösterdiği
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yer uzak bir yer olmuş; hafriyatın mikabı 479 liraya
çıkarıldığı halde, nakliyesi 1 000 liradan fazla tut
muştur.
'HÜSEYİN A'VNİ iSAĞESEN (Ondu) — Hiç sui
istimal yoktur o işte o halde?
(MAHMUT 'OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
(Keşifte, nakliye için öngöfülen miktar 209 milyon
iken, nakliye 347 milyon tutmuştur. Keşifte, naklîye*nin değerini tam doğru olarak koymak mümkün de
ğildir; dediğim gibi, 'belediye nakledilecek yeri gös
terdiği için, mesafeyi kesin olarak tayin etmek peşi
nen mümkün değildir.
«
ÖMER İKUŞHAN (Kars) — Önceden göstermi
yor mu /belediye?
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen...
Devam edin sayın Surgurlu.
(MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Belediye, sonradan değiştirebilir gösterdiği yeri, Sa
yın Ömer Kuşjhan.
'ÖMER KUŞHAN (Kars) — Mesele anlaşabilmeflcte yani?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamila) —
Herkes, yaptığı işi daha iyi 'biliyor her 'halde.
Mulhterem milletvekilleri, arz etmeye çalıştığım
gibi, mesele, mukaveleyle tahdit edilmiştir ve 1986
yılı l'l inci ayında bitirilmek durumundadır. Bu tarih
te 'bitirilmediği 'takdirde, farklı fiyat verilmesi söz ko
nusu değildir. Farklı fiyat verilecek hususları belirt
tim; (bunun dışında farklı fiyat olabilecek hususlar,
demir, çimento ve alkaryakıta birim fiyatlar tespit
edildikten sonra gelecek ,zamlardır. Bunların drşında
hiçbir şeyden farklı fiyat alınması söz konusu değil
dir.
İM. TURAN BAYEZIT ((Kahramanmaraş) — Za
manında bitsin, zammı almayacak.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Efendim, zamanında bitmezse zaten ceza olarstlk para
ödeyecek.
M. TURAN IBAYEZÜT '(Kahramanmaraş) — En
çdk 150 bin, onu telafi eder zaten.
YILMAZ AHSAN HASTÜRJK (istanbul) — FarIkı ne (kadar olacak?
IBASJKAN •— Sayın (milletvekilleri, lütfen müda
hale etmeyin.
(MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Muhterem milletvekilleri. 30.11.1986 tarihinde bit
mez ise, işin 19'87'ye sarkması halinde, yeni bir zam
verilmesi söz konusu değildir. Malumunuz, gecikme
halinde cezai şarta giren işlerde eskalasyon ödenmez;
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aiksine ceza alır. Bu itibarla, bu endişeler yerinde
değidir.
HÜSEYİN AVNİİ SİAÖESIEN (Ordu) — Süre
uzatımı di'ye bir şey yok mu?
(MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Efendim, süre uzatımının makul sebepleri olması ge
rek. Şu anda süre uzatımı için makul bir sebep gö
rülmemektedir.
İM. TURAN BAYEZltT (Kahramanmaraş) — Su
çıkmış...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU i(Devamla) —
O meseleler halledilmiş, müddetinde bitirilmiş efen
dim. Yani o meseleler; 1985 yılı içerisinde hafriyat
meselesi halledilmiş ve onlar için de fiyat farkları,
söylediğim gibi ödenmiş. Bu itibarla, şu anda bize
intikal eden ve resmî yetkililerin beyanlarına göre, sü
re uzatımı da söz konusu değildir.
Mulhterem milletvekilleri, şu anda garaj inşaatını
gezip gördüğümüz takdirde, alt kısım ve üstte görü
nenlerin dışında, daha birçok şeylerin yapıldığı gö
rülmektedir. işin yüzde 50'sin'den fazlası bitmiş; şu
anda yüzde 70 civarında ilhzarafcla binlikte yüzde 70'in
üzerinde iş yapılmış durumdadır.
Bu itibarla, '11 inci ayda 2 (bin mikap civarında
bir 'hafriyat söz konusudur. 260 'bin mikap hafriyat
yapılmıştır -bize verilen rakamlara göre- 2 bin milkap
civarunda rampalarda bir hafriyat yapılmaktadır; bu
civardadır. Bu itibarla, hafriyatta ve eskalasyonda ar
tık ciddî bir fark slöz konusu değildir.
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Han
gi rakam ciddidir?
BAŞKAN — ıSiz devam edin Sayın Sungurlu.
Sayın Hastürk, lütfen müdahale etmeyin.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
Sayın Hastürlk, >o., işin yapısına ters bir mütalaadır.
Sayın Başkan, şimdi bazı rakamlar vereceğim.
Şu anda 1 milyar 200 Iküsur milyon lira ödeme yapıl
mıştır; 1985 birim fiyatlarına göre 209 978 865 lira.
Ayrıca, Kaitma Değer Vergisinden doğan bir fark var
dır. Bu, sözleşmenin (bünyesinde yoktur. Şu ana ka
dar 143 000 907 fira Katma Değer Vergisinden ve
rilmiştir, iş bitinceye kadar da elbettteki verilecektir.
153 000 658 lira demir, çimento ve akaryakıttan do
layı fiyat farkı verilmiştir şu ana kadar ve şu ana
kadar verilen bütün esikalasyon farkı ise 75 000 439
liradır. Yani, zannettiğiniz gilbi 'büyük rakamlar de
ğildir. İşin sonuna (kadar -benim tahmini fiyatlarım;
resmî rakamlar değil ama, esikalasyon farkı olaraködenecek bedellin yekûnu 300 milyon civarında ola-
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/bilecektir. (Bu itibarla, 'gerek Katma Değer Vergisi,
ıgerek eskalasyon, «gerek demir, çimento ve akaryakıt•fcaki zamları üstüste koyarsak, bir rakam vermek
mümkün değil; ama 2,5 milyar civarında 'bir rakam
la Ibu işin bağlanması söz 'konusudur. Sayın Taflıoğlu'nun 5 milyar liralık 'bir rakamı hangi ölçülere ıgöre çıkardığını 'bilmiyorum. Zaten, önergesinde ne is
tediği, neyi talep ettiği, neleri tenkit ettiği, biraz ev
vel de söylediğim ıgibi, açık değil. Birkaç şeyden bah
setmiş, fakat sonunda «©u ihale» demiş. Kendisi 'hu
zurunuza geldiğinde açıklayacaktır.
Şimdi muhterem milletvekilleri, daha lönce millet
vekili lojmanları için 'konuştuğumuzda şunu demiş
tim.
HÜiSEYlîN AVNt SAĞESEN <Ördu) — Ne oldu
omlar? Hani haziranda 'bitecekti.
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1 yasî partıi o komisyonda temsil ediliyor; oraya da mü
racaat sözkonusu değil.
Şimdi, «Bu yıl ihmal var, 5 milyara çıkacağını
tahmin ediyorum» diyor. 'Neye göre tahmin ediyor,
bilmiyorum. İBu itibarla, yüce 'Meclisin, 'Başkanlık Divattı gibi muhterem bir mevkiini şaibe altında bıra
kacak bir önergeyi veriyor. Önergede neyin, nasıl
J istendiği beilıi değil çünkü Sayın Taflıoğlu ve arkaj daşları aslında; ne kendilerine, ne de yüce Meclise
böyle bir eylemi yakış'tırmak istemem ama, âdeta
bir şablon çıkarmışlar, o şablonla, bugün şu araştır
ma önergesi, yarın başka bir araştırma önergesi ve
son derece, ne dendiği, ne istendiği belli olmayan
i bir önergeyle yüce MeclMn Başkanlık Divanı şaibe
I altında bırakılmak 'istenmektedir.

IMAHMUT OLTAN (SUNGURLU ı(Devamla) — I
I
Aynı sözleri 'tekrar ediyorum.
iBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 'karşılıklı ko I
I
nuşmayınız.
I
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
I
(Efendim, başkasının sözleri için itenden hesap sor
I
mayım; ben kendi sözlerimi söylüyorum ve resmî
I
ye'lJkililerden aldığım bilgilere dayalı olarak söylüyo
rum, Meclis kürsüsünde de rakam rakam her şeyin en
doğrusunu 'söylemeye çalışıyorum ve söylediğim sözler I
içıin de, gerek mühendis, 'gerek müteahhit, her arka
daşla ikili münakaşa yapmaya hazırım. Söylediğim I
sözler, bu ölçüler içerisinde yüzde 100 doğrudur efen I
I
dim.
Muhterem ırnıit'letvekıiıMeri, daha önce milletvekili I
lojmanları konusunda da söylemiştim; Sayın Taflıoğ I
lu ve arkadaşları bir önerge getirirken Meclis Başkan I
lığından bilgi almamıştır. Bu defa da yetkililere sor I
dum, kendilerinden bilgi almamışlar.j Yalnız, muha I
sebeden ödemeleri almışlar, fennî mesüldyetli şahıslar I
I
dan bilgi almamışlar.

Saraylar için ne deniyor? Hiç. 'Bir hazırlık yapmamız da mümkün değil; Saraylarla iılgiıli neden
bahsediyor? Saraylarda yolsuzluk... Hangi cins yölsuzluk; belli değil.
Meclis lojmanları için yeni (bir talep var mı,
yok mu, belli değil; ama bahsetmiş. Anadoluda halkın bir deyimi 'vardır; «Hani gelmişken bir görüp
de geçek dedik» hesabı, muhterem arkadaşımız her
kapıyı çalıp, işte böyle bir, «ıBunu da söyleyelim, di
yelim» hesabı İbir 'önerge takdim edilmektedir.
Muhterem milletvekilleri, önerge, Meclis Başkan
lık Davanı hakkında bir araştırma açılması için veya bu yönde İbir araştırma açılması için gerekli, ciddî delil ve ölçüleri vermekten çok çok uzaktır. Biziım yaptığımız tetkikat ise, bu yönde bir emare ve
delili bize vermemiştir. Bu itibarla, Sayım Taflııoğlu
ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergeyi, böyle b'ir
tahkikatın, böyle bir araştırmanım açılması içim yetıerlii bulmuyorum ve grubumuz adına yüce Meclisten, bu önergemin reddi 'Mdlkaımıetlinde oy IkuÜlanimasini saygılarımla arz ve talep ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)

I
BAŞKAN — Teşekkür ederlito. Sayın Sungurlu.
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Nereden
I
SosyaHdemotkraıt Halkçı Parti Grubu adıma Sayım
biliyorsun?
I Hüseyin Avmü Sağesen.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
I
'Buyurum Sayım Sağesen. (SHP sıralarından allkrjOnlarla da görüştüm, öyle diyorlar.

I 1ar)

Şimdi, Sayın Taflıoğlu da söyleyecekler, ben «rnış»
diyorum, «gördüm» demiyorum; «Öyle söylüyorlar»
diyorum. Yalnız, Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonumuz var, Sayın Taflıoğlu'nun da daha önceden
mensubu bulunduğu; çünkü muhterem Mecliste dur
madan grupların yapısı, siyasi partilerin yapısı deği
şiyor; Sayın Taflıoğlu'nun da mensubu bulunduğu si-

I
I
I
I
I
I
|

SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Sayım Başkan, sayın mililetvökiüeri;
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına görüşlerkni arz etmek üzere huzurlarınızdayım.
önce bir hususu vurgulamak istiyorum J Bilir fiiliz, halk arasında bir söz vardır. «Mal sahibi veiriyor, tellal vermiyor» diye, ki; ihalede mal sahibi
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(ihaleyi veriyormuş, tellal venmiyormuş...» Bunu niçlin söyledin diyeceksiniz : Sayın Sungurlu, 'biraz
önce 'kürsüye çıktı ve «İnşaatın yüzde 70-79'u bit
miş durumdadır» dedi. Oysa, esas mallın sahibi olan
Başkanlık Divanı «İşin yüzde 49'u bitmiştir» dedi.
Şimdi buna göre oranlayın; söylediklerinıin yüzde
ıkaçı doğrudur, yüzde kaçı yanlıştır. Kendilerine öy
le bilgi vermişlerdir, şahsını suçlamak ist emiyorum;
ama bir grup adına konuşuyorlar, biraz tetkik edip
te gelsinler lütfen, peşin fikirle de gelmesinler. Ay
rıca, uzağa gitmeye gerek yok; şuradan her gün kar
şıya gidip gelirken, 'bunun yüzde kaçının tamamlan
mış, yüzde kaçının tamamlanmamış olduğunu gör
mek liçıira ne mühendis olmaya, ne tekniker olmaya
ve ne de cetvelle ölçmeye gerek var.
ikinci husus : Bir şey verdiğimizde, karşılığında
ne aldığımızdır; devlet olarak, fakir fukaranın ce
binden söke söke çıkarıp alldığıımız parayı, nereye
ve ne maksatla sarfettiğimiz ve hu millete ne getir
diğinin hesabını yapmaktır. İhale 'bedeli 2 milyar
lira civarında, Sayın Taiflıoğlu «5 milyar lira» diyor,
doğrudur; 'benim hesaplarııma göre de 5 milyar li
radır. ©iz iki rakamın ortalamasını alalım; 3-3,5
milyar lira olsun. Bu parayı faize verseniz, sizin he
saplarınıza göre, senede 1,5 milyar lira faiz getirir.
Sizin hesaplarınıza göre, sizin kafanıza göre konu
şuyorum.
!
Bu inşaatın amacı, milıletveklllerin'in arabalarını
çamurdan, yağmurdan ve saireden korumak; Mecli
sim resmî arabalarının bakımı, yıkanması, vesairesini -bakım, onarım yok ya- yapmaktır.
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Sayın Sağesen, devam edin. (ANAP sıralarından
gürültüler)
'HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Devamla) — Bu
'Dip bir önerge ANAP Grubundan da gelse, aynı şe
kilde konuşuruz, hakkın ve doğrunun yanında ola
cağız; bizim genel davranışımız böyledir.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Taflıoğlu için muhbir diyorsun, bu önergeyi verince iyi
diyorsun.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen...
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Devamla) —
Efendim, siz sadece konuşmasını biliyorsunuz, din
lemesini nedense bilemiyorsunuz; çünkü konuşmak
tan dinlemeye vakit bulamıyorsunuz.
ALTAN KAVAK (İstanbul) — Biz neyi dinileyeceğimizi biliyoruz.
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Devamla) — Şim
di arkadaşlar, bu Meclis araştırması Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığınca yaptırılmakta olan inşaatllardaki ekslik, noksan, usulsüz işlemleri ve hak
sız kayırma ve ödemeleri ortaya koymak için is
tenmektedir. Bu Meclis araştınmasında üç konu dille
getirilmek, araştırıilmak durumundadır :
Birincisi; 30.11.1986 tarihinde teslim edilmek üze
re, 1 696 628 508 Türk Lirasına ihale edilmiş olan
geçit ve garaj inşaatıdır. Bu garaj İnşaatı, Erzurum,
Kars 10 Ekim 1983 tarihli depremi nedeniyle 1984'
te yaptırılan deprem konuıtl'arının bir kısmını yapmış
olan bir fıirma tarafından yapılmaktadır. O inşaat
ta her yönlü başarısını gösteren; 2,5 milyona yapıla
bilecek bir konutu, 3,5 milyona alıp yapmayı taah
hüt etmiş, iş bitiminde de kesinhesabı 6 milyon 330
bin Türk Lirasına bağlatmasını becerebilmiş bece
rikli bir firmadır. (SHP sıralarından alkışlar)

Efendiler, bu parayı bu İnşaata yatıracağınıza
faize verseniz, bu arabaların tümünü her seme iki
defa yenilersiniiz. Bu mudur yatırım? O zaman İn
sanın aklına başka şeyler geliyor; piyasada devamlı
Söylendiğine göre,
Başbakanımızın da yakını
konuşulagelmekte olan, batmakta olan bir şirketi
olduğu dedikoduları vardır; bunlardan kurtarmak
kurtarmak için hafriyatı bol olan bu inşaatın yaptı
zorundasınız. Bu işi aldıktan sonra da hemen, ihale
rılmış olmasıdır. Böyle bir dedikodu vardır. Meclis " mukavelesi ile birlikte 339 325 701 Türk Lirası avans
Başkanlığını böyle bir dedikodudan kurtarmak isti
aümıştır. Böyle avanslı çalışma nerede vardır arka
yorsanız, lütfediniz araştırmaya «evet» deyiniz. Bu
daşlar? «Usulsüzlük yok» dediğiniz bunlar mıdır?
nu demediğimiz müddetçe, Meclis Başkan! ik Divanı Diğer müteahhitlere işi, bitiriyor, iki sene sonra
devamlı isnat altında bulunacaktır, bundan kurtula
parasını ödüyorsunuz; bunların öncelikleri nedir?
maz.
Şu anda, yani 5.5.1986 tarihine kadarki haked.'ş
A'LTAN KAVAK (İstanbul) — Dedikodularla
tutarı 1 582 984 589 Türk Lirasıdır. Halihazırda
nereye gideceğiz?
inşaatın 1/3'ü yapılmış durumda
olduğuna göre.
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Devamla) — De
inşaatın bitiminde 5 milyarı da geçeceği kuşkusuzdur.
dikodu değil beyefendi, ortada hesap var.
inşaatın ihale tarzı ve tercih edilen bu firma komuBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda
oyunda ve basında bazı dedikodulara sebep olmuş
hale etmeyin.
tur, kayırmaların olduğu ileri sürülmektedir.
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(İkinci konu: Yine Türkiye Büyük 'Millet Meclisi
'Başkanlığı "eliyle yaptırılan milletvekilleri lojmanı
dır. Bu lojman inşaatları içlin evvelce yolsuzluk, usul
süzlük konusunda Meclis araştırması açılmak isten
miş; fakat araştırma açılması, iktidar partisinin par
mak çoğunluğuna dayanarak reddedilmiştir. Bu red*
detmeler devam ettiği müddetçe, ithamlardan hiçbir
zaman ne partinizi, ne Başkanlık Divanını kurtara
mayacaksınız.
O araştırma istemi sırasında yapılan usulsüz ka
yırma ve fazla ödemeleri arz etmiştik; zabıtlarda
mevcut olduğundan, yenilemek istemiyoruz.
Üçüncü konu ise; saraylar için ayrılan paralar
dır. Memleketimizin giderleri ve gelirleri arasında
hâlâ denge kurulamamışken, bugün her kesimde pa
ra sıkıntısı çekilirken; hükümet kamulaştırmaların
karşılığını üreticiden aldığı ürün bedellerini, müteah'hit halkedişlerini ödeyemezken; halkımızdan topladığı
paraları sorumsuzca saraylara ve saraylar için yaptı
rılan lojman inşaatlarına harcanmak günah ve lü
zumsuzdur.
İSMAİL DAYI ı(Balıkesir) — Saraylar da millî
setvet efendimi.'
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Pa
dişahları mı oturtacaksınız? Koruyacaksınız tabiatıy
la; ama hesabı kitabı var, tıpkı buradaki gi'bi.
'BAŞKAN — Devam edin lütfen. Müdahale et
meyin lütfen;
ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Özgeç
mişine sahip çıkmayan, millet, hiçbir şey yapamaz.
Demedeki, geçmişinize sahip çıkmıyorsunuz.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Bu
üç konudaki ihalelerin, bazı ayrıcalıklı müteahhit
lere 'verilmiş olmaisı, hakedişlerin usulsüz ve fazla
ödeme şeklinde yapıldığı söylentileri yaygındır.
(ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Ben o
komisyondayım, gelin beraber çalışalım; davet edi
yorum.
BAŞİKAN — Sayın milletvekilleri, karşüıklı koNuşma'yı-n.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Efen
dim, benim bunu sizinle incelemem hiçbir şeyi ge
tirmez veya götürmez.
ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Getirir,
getirir.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — O za
man getirirsiniz, oy verirsiniz, Meclisin tümü bu ko
nuda bilgi sahibi olur. Bundan, niye kaçıyorsunuz?
Ne var bunda sakınca?
(BAŞKAN — Sayın Sağesen, devam edin.
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BNGİİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Sizin
istemenizle değil.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Bi
zim istememizle değil, sizin istemenizle getiriniz.
ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Gerek
yok, gerek görmüyoruz biz.
HÜSEYİN AÎVNİ SAĞESEN (Devamla) — Ge
rek var. Bunu söylediğiniz müddetçe daima itham
altındasınız.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen...
Devam edin Sayın Sağesen.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Bi
zim özgeçmişimiz belli, sizinki hiç belli değil ya.
(ANAP sıralarından gürültüler)
*
Özetle, inşaatların ihale edilmemesinden başlaya
rak, süresince kamuoyu ve basında dedikodular de
vam etmiş ve artmaktadır. Kayırmalar ve usulsüz
ödemeler sürüp gitmektedir. Bu hususların açıklığa
kavuşturulması gerekmektedir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlık Divanı, Türkiye'nin koşulları
nı ve ekonomik durumunu göz önüne almadan ba
zı işlere girişmiş ve kendilerini de sorumluluk altı
na sokmuş bulunmaktadırlar. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığı da kamuoyundaki söylentiler
den ötürü şaibe altında bulunmaktadır. Hele hele
Başkanlığın ve Başkanın kendisiınin bu gibi şaibeler
altında uzun süre kalarak yıpranmasına ve saygın
lığını yitirmesine gönlümüz rıza göstermemektedir.
Bu nedenle, kamuoyundaki bu söylentilerin de
açıklığa kavuşabilmesi ve ilk önce Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanımızın ve Divanının aklanma
sı için bu Meclis araştırmasının açılmasını öneriyor
ve destekliyoruz.
Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar)
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağösen.
(MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)
— Sayın Başkan, benim söylemediğimi veya söyle
diğimi değiştirmek suretiyle miktarlar söylendi; açık
lama yapmak üzere bu konuda söz istiyorum.
HÜSEYİN- AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Size
yanlış bilgi verilmiş olabilir, zabıtlar burada.
ÖMER KUSJHAN .(Kars) — Tutanakları tespit
eden Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, hangi konudaydı?
(MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)
— Efendim, bu yüzde 50, yüzde 70 mevzuunda.
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AYHAN FIRAT (Malatya) — Bir daha okur
BAŞKAN — Rakam hususunda sizin ileri sür .
musunuz?
düğünüz konuyu sizin dışınızda yanlış aksettirdi, o
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
konuda söz istiyorsunuz?
Efendim, müsaafde buyurursanız, Başkanlık Divanı
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)
nın müdafaası bu. Onun söylemediğini, benlim söy
— Evet, Sayın Başkan.
lediğimi bahsettiler, «tellal» dediler. Ben de onun
BAŞKAN — Yalnız o konuda açıklama yap
söylediğini okuyorum size.
mak üzere; yani yalnız yüzde konusun'dia açıklama
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Siz, yüz
yapmak üzeıre...
de 70 dediniz mi, demediniz mi?
HÜSEYİN AVNİt SAĞESEN (Ordu) — Tuta
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) —
nakları tetkik edin Sayın Başkan; biz söz istediği
mizde tutanakları tetkik ediyorsunuz, karşı - taraf is Burası da yüzde 70 diyor efendim.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Yüzde
tediğinde söz veriyorsunuz.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tutanakları • ince 49 diyor efen'dim; oraya gitmeye de hiç gerek yok.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
leyin tetkik edin efendim.
* BAŞKAN — Sayın Sağesen, Sayın Kuşhan, siz dim.ıMAHMUT OLTAN (Devamla) — Ayrıca; «yüz
istediğinizde vermiyorum, karşı taraf istediğinde ve
de 21 de böyle» diyor efendim. Ben böyle topla
riyorum diye bir olay yok.
dım. Bu iti'barla, Başkanlık Divanının konuşma met
ÖMER KOŞMAN (Kars) — Sayın Başkan, bi
ninden söylüyorum. Bedel olarak işin yüzde 70'idir,
ze yaptığımız gibi, zalbıtları incelemeden bu konuda
o hususta hiçbir şüpheniz olmasın; imalat ve ihza
'söz vermemelisiniz efendimi.
rat olarak yüzde 70ridir.
M. TÖRAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın balkan «Yalan söylüyordun» dedi,
ikrar etti; siz yine de tutanakları incelediniz.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim.
Sayın Sungurlu, buyurun efendim.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayın
Sağesen, benim yüzde 70 veya yüzde 79 dediğimi,
halbuki asıl mal sahibinin yüzde 70 söylediğini ifa
de etti ve «İş sahibi veriyor tellal vermiyor» dedi.
Tellalın kim olduğunu değerlendirmek Yüce Meclise
ait.
Bu metin Arif Beyin konuşma metnidir ve ay
nen okumuştur, buradan okuyorum: «imalat olarak
ihale bedelinin yüzde 49,7^1 bitmiştir. Ayrıca da
yüzde 21 ihzarat malzemesi olarak demir, çimento,
kereste, kum çakıl mevcuttur ki, inşaatın bünyesine
girince bu ihzarat tutarı sıfır olacak; yani işin yüz
de 70,7'sinin bedeli ödenmiştir.»
İşte buradaki rakam bu; yüzde 70'7'sinin bedeli
ödenmiştir. Yani bu 1 milyar 582 milyon, ihzarat
ve inşaat olarak işin 70,7'sinin bedelidir...
AYHAN FIRAT (Malatya) — Yok efendim.
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İş
çilik kolu girecek ya.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)
—: Efendim, ödemeden
bahsediyoruz, işin yüzde
70'idir. Şimdi işçilik de girecek.

M. TURAN BAYEZtİT (Kahramanmaraş) —
İşin kendisi; fizikî bitme?...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Fi
zikî bitme de bir gerçekleştirmedir, ayrı bir meseledir.
Kendileri burada, işin yüzde 49,7'sinin 5.5.1986 tari
hinde fizikî olarak »gerçekleştiğini söylüyorlar.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Fizikî bitme yüzJde
49, ödeme yüzde 70'...
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen.
Sayın Sungurlu...
ıMAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)
— Ödeme yüzde 70 küsurdur, tamam mı efendim?
Bu itibarla, verilen sıfatın kime ait odduğunu hu
zurlarınızda arz ederim efendim.
BAŞKAN — Sayın Sungurlu, anlaşılmıştır.
Gruplar adına başka konuşmacı?.. Yok.
Önerge sahibi Sayın Taflıoğlu şahsı adına konu
şacaklar; buyurun ısayın Taflıoğlu.
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Yozgat) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; ben geçen seferki araş
tırma önergemle ilgili yaptığım konuşmamda, gelen
şahısların i'siimleıtini huzurunuzda açıklamamıştım;
fakat şimdi birkaç isim vereceğim.
Lojman inşaatları ihaleye verildiği zaman araş
tırma konusunu gündeme getirdiğimde, Sayın Abdulhallim Araş Beyfi aradım. Sekreterinim odasından
Abdullah Dönmez» isiimLi bir şahıs, Abüulhalim
Araş Beyin sınıf arkaldaşı, Kayseri'nin Develi'den,
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30 yıllık da beraberlikleri olduğunu beyan ederek,
benimle görüşmek istedi. Meclis Başkanlığından
odama gelerek; «Taflııoğlu, seni tebrik ©derim, biz o
kadar devreye girdik, itirazlarımız olldu; fakat Abdülhalm Beyin gücü yetmedi, diğerleri daha güçlü
geldi» dedi ve aynen söylediği: «Sana şu belgeleri
vereyim, Benim Mecliste itirazlarım var; hatta Bütçe
Komisyonu Balkanı Mdtıin Emiroğlu Meclis Başka
nına telefon açarak, «Sayın Başkan, usulsüz yapı
yorsunuz. Bu geçit ihalelerinde ve diğer İhalede
de usulsüz yaptınız, lütfen' düzeltin diye ısrar etti
ği halde, bu da başaramadı» diye beyanda bulundu.
Hatta bugün sabah tekrar bana telefon etiti, «Sayın
Taflıoğlu, olayı gazeteden okudum, bazı belgeler,
Meclis Başkanlığında da itirazlarımız mevcuttur»
dedi.
Şimdi, olayın diğer yönüne gelelim: Sayın Meclis
Başkanvekilimiz huzurunuzda dediler ki, «ANAPtan
bir arkadaşımızla Sayın .Taflııoğlu, incelemeden ge
lindi.» Taflıoğlu'nun mesleği avukaltjhkltır; yalnız, bir
ollarda nerede Mle döndüğünü de az çok tahmin
edecek yapıdadır.
Ben, Meclis Başkanına bizzat müracaat ettim,
«Dilekçe verin» dediler. Dilekçeyi verdim. GitMği
zaman memurlara talimat: «Efendim, evrak veril
meyecek...» Orada b'ir Sürü memur var, «Beyefendi,
lütfen, istirham ödüyorum», dediğimde, göstermiyorlar ve «fotokopi veremeyiz» d'ilyoriar. Bugün sabah
tekrar talimalt vermişler: «Sakın ola, lojmanlar ve
saraylar konusunda bilgi vermeyin...» İşte Meclisin
muhasebe müdürleri; «Mümkün olursa kilitleyin, gö
zükmeyin» diye talimat vermişler. Kabahat bende
midir? Eğer bu kadar dürüstlerse, milletvekiline
'Meclisin dosyaları gizlenemez arkadaşlar.
Sonra, ben burada yine
söylemedim, hepiniz
biliyorsunuz. Meclis Başkanının Gümüşhaneti oldu
ğu, haltta Kadlirbeyoğlu'nun yakını, teyzesinin oğlu
olduğu söylenmektedir.
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — En
teresan.
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SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Bu
nu, lütfen kendilerinin açıklamasında fayda yok mu
dur? Ben illa ki, «Meclis Başkanı gayri meşru iş
yaptı» demiyorum. Yalnız, lütfen, istirham ederim,
bu hususları: açıklamasında kamuoyu yönünden de
fayda var.
HÜSEYİN AVN1 SAÖESEN (Ordu) — İyi
anlayamadık, bir daha tekrar eder misiniz?
I
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Tafilıoğlu, o
kısmı bir daha tekrar eder m/isiniz?
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen...
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Anlayamadık, iyi
ce anlaşılsın.
BAŞKAN — Sayın Taflıoğlu, şahsiyet yapma
yınız.
SELAHATTİN TAFLIJOĞLU (Devamla) — Söz
lerime başlamadan önce şu konuyu açıkça belirtmek
isterim: Yüce Meclise arz edilen araştırma konu
sunda, Meclisteki dosyalardan belge verilmemiş ve
emirle önlendiği için gerekli bilgiler de gereği gibi
açıklığa kavuşmamış olabilir.
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın
•Başkan, şahsiyet yapmasın.
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Bu
belgelerin veriîlmeyiş sebeplerini takdirlerinize arz
ediyorum.
Sen'başka işlerle uğraş Mhaımli.
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Senden öğreniyoruz.
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) ^- Öğrettirim, daha çok öğretirim, uğraşırsan öğretirim sana.
BAŞKAN — Sayın Kösem, karşılıklı konuşmayınız.
AHMET İLHAMİ KÖSEM (Malatya) — Şahsiyet yapmasın, önergesli üzerinde konuşsunlar.
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt)
—. Saha mı kaldı?
BAŞKAN — Evet Sayın Taflıoğlu, bilgilerinizle
bölgelerle konuşun.
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, «Türküye Oumhuniyeti Devletli kallkıınımalkta olan ülke» diyoruz. Bunun maniası, fakir üllke dernektir. Fakir ülkenin yö
neticileri, yaptıkları tasarrufların ve yatırımların önemti konusunda çok dikkatli ve hesaplı hareket etmek
zorundadır. Kalkınmakta olan ülkelerde bazı açık
gözlerin, vurguncuların, çalışmadan zengin olmak
(isteyenlerin çoğunlukta olduğu bir gerçektir. Bu açık
gözler için, devlet ve vatandaşların menfaatleri önem
li değildir. Onlar için önemli olan, önde gelen şey
kendi çıkarlarıdır.
Sayın mMetvdkileri, 30.11.1986 tarihinde tesllim
edilmek üzere Meclis garaj ve geçiıti inşaatı işine
başlanılmıştır. Bu inşaatın keşif bedelli 1 milyar 696
milyon 628 bin TL'dir. Tarafımızdan alınan bilgi ve
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değerlendirmeler sonucunda, 5,5.1986 tarihine kadar
yapılan ödememin 1 mliıl'yar 582 milyon 984 bin liira
olduğu görülmektedir. Bu inşaat için, 'ilik olarak da
339 milyon 325 bin İra avans ödenmiştir. Yapılan
garaj ve geçit İnşaatları gezıilp görüldüğünde, bu 'iş
lenin 5 (miyar Irayı geçeceği tahmin edlmıöktedîır
demeklfceıyiz. Yüne de ısrar ediyorum : Asıl yapılllması
gerelk! lişller bütünüyle durmaktadır. Bu da göster
mektedir ki, inşaat 30.11,1986 tarihinde bitmeyecek
tir.
Bir an düşünmek gerektir, bu iş ihale edilirken
usullüne uygun verildi mli, verilmedi ini? Verilmedliyse bunun müsebbipleri Mimlerdir? Bu ihalenin usu
lüne uygun verilmediği dınıançındayım. Eğer u'suılüne
uygun verilmiş olsaydı, bazı firmalar itiraz etaıezlendli.
Ayrrca, -şimdiki Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanııımız Sayın Metlin Eminoğlu, Plan ve Blültçe
Komisyonu Başlk'anıylken, Abdullah Dönmez vasıtasııyla başkanlığa itirazda bulunulmuştu.
Sayım ımiılMveklileri, 'bazı zamanlar televizyonda
seyrediyoruz, «'Blir hayırsever vatandaş okul yaptır
dı» veya «Bir hayırsever vatandaş 5 mliılyon bağışta
buüundu» deniliyor. Aslında, Türküye Cumhuriyeti
Devletlinin ıkimsenıin 5 milyonuna ve okuluna ihtliyacı yoktur. Devlettin kendi liımlkânları, Ikendî ficin kuHlanılmış ve harcanılmış ollsa, bu şekilde bir para
toplamıa durumu olmaz. Bu lüzumsuz yerlere har
canan paralar Türkiye'min olkull sorununu halfetırnıiş
olur.
Sizlere bundan önce lojman konusunda arastana
önergesi gdtiirmliştiilm. Bu lojmanların 15 milyara mal
olacağını söylemiştim. O zaman bazı arkadaşlarımız
karşı çılkrnışlandı. Şimdi- soruyorum, 12 milyar öden
miştir, 2 milyar avans verilmiş, toplam 14 milyar.
Bu ihallenliın 15 milyara çıkacağını bu kürsüden ga
ranti ©den var mıdır?
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ondu) — Sayın'
Taflıoğlu, ödenen 15 milyarı geçti.
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) —
Açık antırma...
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Ben
şimdi iyi niyetle 20 milyar diyorum. Yine de ısraı
ediyorum, akrabası, hısımı olmadığını bu (kürsüden
açıklamalıduiar.
ÖMER KUŞHAN ı(Kans) — Öyle şeylere doIkunma, nahaitsız oDurlar.
(BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen.
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İSMAİL ÜĞDÜL '(Edirne) — Sen zaten devam
lı rahatsızsın Sayın Kuşlhan.
BAŞKAN — Sayın 'Milletvekilleri...
Davam edin Sayın Tafhoğlu.
SELAHATTİN TAFLIOÖUU (Devamla) — Tür(kiye ıBlüyülk Millet Meclisinde ayrı bir konu, istan
bul'daki saraylar konusudur. Saraylar için bugüne
kadar 2,5 rnûlyar lira harcanmıştır. Benden önce (ko
nuşan arkadaşilarım lütfettiler, dediler ki, «Türkiye
'Büyük Mıiıllet Meclisi Hesapları İnceleme Komisyo
nu hesapları inceleseydi, arkadaşımız bu sözleri söy
lemezdi.» Size şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
(Hesapları 'İnceleme (Komisyonundan aldığım rapor
ları da söyleyeceğim.
Şunu önemle belirtmek isi terim ki, Sayın Meclis
Başkanının Meclisteki yöneticilere kati talimat ver
mek suretiyle billgi verilmesini yasaklamış olduğun
dan, İstanbul'daki lojman inşaatları hakkında ge
rekli (bilgi alınamamıştır. Ancak şunu (belirtmek iste
rim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını
İnceleme Komisyonu üyesi Sinop Milletvekili Sayın
Hilmi Biçer, -şimdi sizin partinizdeler- Mecliste ay
nen şu hususu arz etmiştir : «Bendeniz ikabatasılak
yaptığım tetkikatılarda hiçbir usule uymayan keyfi
ödemelerin bulunduğunu esefle gördüm. Özellikle
sempozyum nedeniyle yapılan harcamalar tam bir
başıboşluk içinde, keyfe göne yapılmıştır. Hiç kimse
lâyüsel değildir; ita amiri Cumhurbaşkanı da olsa
birtakım prosedüre uymak zorundadır, ödemenin
bir mesnedi ve bir gerekçesi mutlaka olmalıdır. Her
şeye örnek olması gereken Türkiye Büyük Milat
Meclisi harcamaları, bir esnafın biıle 'tatbikatına ör
nek olamaz kanaatindeyim» demektedir.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kim di
yor bunu?
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamda) — Sa
yın Hilmi Biçer'in (konuşmasından okuyorum.
Sayın Hilmi Biçer yine aynen şu sözleri söyle
mektedir : «Başkanvekliılıinin odası için 1 960 000 11- ,
raya çalışma masası, 760 bin liraya telefon etajeri,
7 milyon liraya kütüphane, 455 bin liraya orta seh
pası alınmıştır. Toplam 14 milyon. Bir taraftan 'mil
lete kemer sıktıracaksınız, belini kopartacaksınız, di
ğer taraftan örnek olacak yüce Meclis harcamadan
bu şekilde ölçüsüz olacaktır. Bu, ciddiyetle bağdaş
maz.»
BAŞKAN — Sayın Tafilıoığlu, toparlayınız.
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Sa
yın (millet vekilleri...
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AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Şah
siyete dokunacak şekilde konuşma yapıyor Sayın
Başkan; lütfen müdahale ediniz.
•BAŞKAN — Sayın.' Taflıoğlu, lütfen toparlayı
nız.
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Za
bıtlardan okuyorum, zabıtlardan...
Size yine yüce Mecliste olan 'bi,r olayı anlataca
ğım : Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonunun
görevi, Meclisin hesaplarını İncelemek ve denetlemekıtir.
Sayın mifctvekillerti, Mecliste Hesapları İncele
nle Komisyonu (incelemiş, 'İstanbul'daki lojman işle
rinde yolsuzluk tespit etmiş. 'Bu yolsuzluk İçin,' Ba
yındırlık Bakanlığına yazmak suretiyle bilirkişi isten
miş; üç kişilik 'bilirkişi 'heyeti İstanlbul'a gönderil
miş. Gelen bilirkişiler burada yolsuzluk olduğunu
tespit etmişler. Sayın Meclis Başkanımız bunu ka
bul etmeyerek, kendisinin tek kişii olarak görevlen
dirip gönderdiği şahsın getirdiği raporda «14 mil
yon liralık usulsüzlük vardır» diye belirtilmiştir.
Şimdi soruyorum : Meclis Hesaplarını İnceleme
Komisyonunun görevi nedir? Meclis Başkanımız bu
görevi de yaptıktan sonra, 'bu komisyona gerek ka
lır mı?
BAŞKAN — Sayın Taflıoğlu, hemen 'bağlayalım.
lütfen efendim.
ISELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Fazıla rahatsız edi
ci olma Sayın Taflıoğlu.
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Bi
zim asıl üzerinde durmak istediğimiz konu; Türki
ye Devletinin parasının önemli ve gerekli yatırımlara
harcanması, 'bazı kişilerin çıkarları için kullanılma
masıdır. Çünkü Türkiye'de, usulsüz krediler, usulsüz
döviz kullandırmalar söylenmektedir.
Size yine bir olay gösteriyorum, ibretle seyredin;
okuyorum :
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«Yüzde 26 gibi düşük faizin yanı sıra, kur ga
rantisi olduğu için, 8 yııl sonra dolar 5 bin lira dahi
olsa, bu 100 milyon dolar 338 liradan ödenecektir»
diyor. Şimdi ben, bütün yetkililere, 'hatta başta Sa
yın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum : Türkiye'de
anarşi önlendi; fakat savurganlık anarşisi önleneme
di. Bazı sorumlu mevkide 'bulunan kişiler, devletlin
parasını lükse, hatta gereksiz yerlere harcamaktadır
lar. Bu konu üzerinde durulmasını talep ediyor ve is
tiyoruz.
Sayın millet vekilleri, görevleri, mevkileri, unvan
ları ne olursa olsun, devlet harcamalarında şahısla
rın daha dikkatli olmaları, hassas olmaları gerekir.
Bu bakımdan, yüce Meclis bu konu üzerinde hassa
siyetle durmalıdır. Düşünün, hir Meclis 'Başkanının
Genel Sekreterinin evine 14 milyonluk mobilya alı
nıyor. Bu nerede görülmüş, hangi ülkede vardır?
Bütün bu olaylar ışığında ister kabul edin, ister
etmeyin; ıben bir olayın usulsüz ve yolsuzluğunu ge
tirdim. Asılında ANAP'lı 'arkadaşlarımın kızacak bir
durumu yoktur. Meclis Başkanlığı, bu Meclisin; ya
ni hepimizin Başkanıdır. Aslında isterdim ki, Mec
lis Başkanlığı bu kürsüye çıkarak, «Gruplar talep
ettiğine göre, hu araştırılsın demesi gerekirdi. Biz,
iktidar hakkında Meclis araştırması istemiyoruz, ik
tidar. için verilmeyebilir; ama hu, M'eolis Başkanlığı
için istenilen hassas hir konudur.
Bu konuyu dikkatlerinize arz eder, hepinize say
gılar sunarım. (SHP, HDP, DYP ve Bağımsızlar sı
ralarından alkışlar)
'BAŞKAN —* Teşekkür ederim Sayın Taflıoğlu.
Meclis araştırması üzerindeki öngörüşmeler tamam
lanmıştır.
Şimdi, araştırma önergesini oylarınıza sunacağım:
• Meclis araştırmasını kahul edenler... Kahül etme
yenler... Meclis araştırması önergesii kabul edilme
miştir.

VI. h- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kısakürek ve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 'Değiştirilerek Kabulüne
Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (2/344) (S. Sayısı ': 457) (1)

BAŞKAN — Gündemlin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Kom'isyonlarıdaın Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz.

(/) 457 S. Sayılı Basmayan 29.5.1986 Tarihli
112 nci Birleşim Tutanağına eklidir.
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«Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kısaküretk ve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Haifekında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnaimeriin Değiştliırilerek Kaibulüne Daıir
Kanunun Geçidi 10 uncu Madidesinlin Değiştirlilmösiıne İlişiklin Kanun Tdkliıf i »inlim görüşmelerine kaldı
ğımız yenden devaim ediyoruz.
Komisyon ve hükümet yenlerini aldılar.
Bir evvelki bMeştade, teklifin tümü üzerimde
üç ıgnup adına konuşma yapılmıştı. Simdi söz sırası
Anavatan Partisi Gruhu adına Sayın Alâeddin Kısakürefc'te.
Buıyunuın Sayın Kısalkünek.
ANAP GRUBU ADINA ALÂEDDİN KISAKÜREK (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli
milletvekillileri; konuşmama 'başlamadan evvel, yüce
'Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, 'bizim, huzurlarınıza getir
miş olduğumuz bu konu, bir haksızlığı ve bir ada
letsizliği gidermek 'için kanunun maddesine yapmak
istediğimiz 'küçük bir lekJlemeden ibarettir.
Ben şimdi kısaca, önce bu Kanuiı nedir, ne ge
tirmek istemiştir ve ne yapılmıştır, onu arz edece
ğim; ondan sonra da, ne istiyoruz, onu sizlere be
lirtmeye çalışacağım.
2809 sayılı Kanun, 1983 yılı Mart ayında çıkmış
ve üniversiteler ve 'bağlı yükseköğretim kurumların
da görev yapan sanatçılara h'ir hak ve imkân getir
miştir. 2809 sayılı hu Kanunun geçici 10 uncu mad
desine 'bir ıhüküm konulmuş ve geçici 10 uncu mad
deyle; «®u Kanun kapsamına giren yükseköğretim
kurumlarında görevli 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi öğretmenler ile, Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan lisansüs
tü öğrenim yapmış görevlilerden...» 'bir usul ve esa
sa göre öğretim görevlisi statüsüne geçer, denmiş.
Yine 10 uncu ımaddenin son paragrafında da «Bu
öğretmenlerden, sanat dallarının birinde görev yapan
ve durumları, Yükseköğretim Kurulunca çıkartıla
cak yönetmedikteki esaslara uygun olanlar, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabi olmaksı
zın...» özel bir sistemle öğretim üyesi yapılabilir,
denmiştir.
YÖK yetkilileri bir yönetmelik çıkarmışlar ve bu
çıkardıkları yönetmeliğe bazı esaslar koymuşlar ve bu
esaslar dahilinde işler yapmışlar,
Yönetmelik, 2 Şubat 1985 tarihli Resmî Gazete
de (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 2809 sa
yılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin İkinci Fık
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rası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sa
nat Dalları Öğretmenleri 'Hakkında Yönetmelik) ya
yımlandı. Bu yönetmedikte şartlar getirmişler : Baş
vurma şekli, hayat hikâyeleri, öğretim tecrübelerine
ilişkin 'bilgiler, yapmış oldukları sanat eserleri; mü
zik ve sahne sanatlarında ise, yapmış oldukları uy
gulamalar ve yaratıcılığı kanıtlayan 'belgeler konmuş.
YÖK tarafından komisyonlar kurulmuş ve komisyon
larda elemeler, incelemeler yapılarak; hu yönetmelik
ve hu Kanuna göre, sanat dalında vazife yapan, ken
disini yurt içinde ve yurt dışında kabul ettiren 25
kişi profesörlüğe, 98 şahsiyet doçentliğe, 78 kişi de
yardımcı doçentliğe yükseltilmiş. Son yaptığımız 'tes
pite göre, 'bunların toplamı 201 kişidir. Yani, 1983'te
çıkan bu Kanun uygulanmış, 201 kişi de fiilen bu
Kanuna göre öğretim üyeliği vasfını kazanmıştır. Bu
arkadaşilar bu görevleri şu anda yapmaktadırlar.
Ancak, bizim üzeninde durduğumuz konu şu :
Bu Kanunun 10 uncu maddesinin anahedefi, sanat
çılara ve öğretim üyeliği prosedürüne ta'bi olmayıp
da, kendisini Türkiye'de ve yurt dışında kabul etti
ren sanatçılara 'bir imkân sağlamak, öğretim görev
lisi vasıtasıyla - sanatçı eksiğini tamamlaımak ve se
nelerden heri hizmet veren bu öğretim görevlilerine
'bir hak tanımak idi. Ancak, ne çare ki, hu haktan,
kanunun ilgili maddesine küçük 'bir cümle eklenmemes»i yüzünden, güzel sanatlar akademilerine mensup
öğretim görevlileri faydalanamıyor. Çünkü kanun
da, «657 sayılı 'Devlet Memurları Kanununa tabi
kadrolardan maaş alan şahıslar» denmiş; fakat gü
zel sanatlar akademileri mensupları 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi kadrolardan maaş alma
dıkları için bu Kanunun şümulüne girememişler
dir.
Düşünebiliyor muyuz ki, sanattan bahsedeceksi
niz, sanatçıya imkân tanıyacaksınız, sanat deyince de
ilik akla gelen güzel sanatlar akademisini bu Kanun
kapsamı dışında tutacaksınız... Adı üstünde güzel sa
natlar akademisi; yıllarca 'bu memlekete hizmet ver
miş, sanatçı yetiştirmiş, hatta hatta şu yüce Mecliste
aranızda bulunan bazı arkadaşlar oralardan yetişmiş,
-aramızda mimarlar mühendisler var- hatta 'bizim
teklifimize imzasını koyan arkadaşların hemen hepsi
güzel sanatlar akademisiinden yetişmişlerdir. Bu öğ
retim görevlisi arkadaşlar 20 - 25 yıldan heri de 'bu
rada sanatçı yetiştirmiş, mimar, mühendis, ressam
yetiştirmiş; fakat bu arkadaşlarımızı, küçük 'bir ek
siklik yüzünden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna tabi kadrolardan maaş almadıkları için ayrı
tutmuşuz.
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yaretçilerin dikkatini çekiyor ve «Efendi, sen şu şu şu
aslanlara et bıraktın; fakat bu aslana muz bıraktın.
Niçin?» diye sorduklarında, bakıcı da, «Bu aslan yeni
geldi, kadrosu müsait değil, maymun kadrosunda is
tihdam ediliyor, kadro verildiğinde ona da et vere
ceğiz» diye cevap vermiş.
Bunu anlatmaktaki maksadım şu : Sadece, «657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolardan
maaş almıyorlar» diye güzel sanatlar akademisinde ha
yatının çeyrek asrını 20-25 senesini harcamış çok gü
zide sanatçıları, kanundan ayrı tutmanın manasını an
layamadığımız için bu kanun teklifini "huzurlarınıza
getirmiş bulunuyoruz.
Benim kanaatim odur ki, muhalefet partisindeki
arkadaşlarım da bu öneriye «hayır» demeyecekler
dir; çünkü ortada çok açık bir hakikat, çok açık bir
mantık vardır.
Bu kadar küçük bir meseleyi buraya getirdik, hu
zurlarınızı işgal ettik. Takdir yüce Meclisindir.
Hepinizi en derin saygılarımla selamlarım efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kısaküre'k.
Şahsı adına Sayın Rezan Şahinkaya, buyurun
efendim.

İşte biz kısaca 'bu çarpıklığı veyahut da <bu ada
letsizliği telafii için uygulammış, yapılmış, çrkmış ka
nuna bir ibare ekliyoruz. Eklediğimiz ibare de sadece
şudur : Güzel sanatlar akademileri öğretim görevlileri
de bundan faydalansın diyoruz. Zaten <bu geçici mad
de 1987 yılının sonunda yürürlükten kalkıyor. Yani,
önümüzdeki sene bu ıgeçici madde uygulamadan kal
kıyor. Bu uygulamadan kalkmadan önce, bu sanatçı
arkadaşlara da bir imkân-hazırlanırsa, bu suretle bun
ların da içinde yeterliği olan, kendisini kabul ettiren
kişiler var ise bu 201 kişi meyanında unutulmuş olan
bu arkadaşların da buna dahil edilmesini arz ediyo
ruz.
Efendim, ben bir de öğretim görevlisinin ne de
mek olduğu konusu üzerinde bir iki dakika durmak
istiyorum. Öğretim görevlisi, esasen öğretim üyesinin
vazifesini yapan kişi demektir. Yine, Üniversiteler
Kanununun 31 inci maddesi ne demiş : «öğretim gö
revlileri, üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu ka
nun uyarınca atanmış, öğretim üyesi bulunmayan ders
ler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık is
teyen konularının eğitim, öğretim ve uygulamaları
için kendi uzmanlık alanlarında çalışma ve eserleriyle
tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücretiyle görev
lendirilebilirler.

F. REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — Hayır
'efendim, konuşmayacağım.
BAŞKAN — Konuşmayacaksınız.
Şahsı adına Sayın Abdullah Altıntaş, buyurun
efendim.
ABDULLAH ALTINTAŞ (Afyon).— Sayın Baş
kan, yüce Meclisin sayın ve saygıdeğer üyeleri; görü
şülmekte olan 457 sıra sayılı Kanun teklifi hakkın
da, kişisel görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuza
gelmiş bulunuyorum.
'

Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının gö
rüşleri alınarak, fakültelerde dekanların, rektörlüğe
bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzeri
ne ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye
yardımcısı veya öğretim görevlisi kadrolarına atana
bilirler.»
Esasen bizim teklif ettiğimiz bu arkadaşlar şu an
da öğretini üyeleri kadrolarından, öğretim üye yar
dımcısı kadrolarından maaş almakta, fiilen çalışmak
tadırlar; 20 - 25 yıllarını da bu hizmete vermişlerdir;
hatta hatta yetiştirdikleri kişiler -şu anda prosedüre
uyarak- asistan, doçent, profesör olmuşlardır. 20 - 25
yıldan beri sanat dallarında uğraşan sanat uğruna
ömrünü feda etmiş olan arkadaşları, «657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa göre maaş almıyor» diye ay
rı tutmanın adaletle, hakla hukukla hiçlbir alakasını
göremediğimiz için, huzurunuza bu küçücük değişik
liği getirmiş bulunuyoruz.

Ben, Millî Eğitim Komisyonu üyesiyim. Daha ön
ceden teklife konulmuş muhalefet şerhim vardır, bu
şerh nedeniyle burada söz hakkım doğmuş bulunu
yor. Hayatımın 31 senesini millî eğitime verdim; ilk
öğretim, ortaöğretim, tekniköğretim, yükseköğretim,
müfetişlik, şûra üyeliği... Ayrıca Hukuk Fakültesi me
zunuyum, Ankara Barosunda avukatım.
Millî eğitim meselesi, milletin meselesidir, memle
ketin meselesidir. Bu yönü ile iktidar veya muhalif, ne
olursa olsun, herkes aynı doğrultuda, Atatürk inkılap
ları çerçevesinde konuya baktığı zaman, mesele da
ha iyi aydınlanır; diğer yandan da, öğretmen kitlesi
tahsilli, kültürlü insanlardan oluştuğu için, huzur ve
sükûna kavuşur.
Şimdi, YÖK meselesini ele aldığımız zaman;
«YÖK'ten önceki yükseköğretim, YÖK'ten sonraki

Sizlere küçük bir fıkra anlatarak sözlerimi bitir
mek istiyorum : Hayvanat bahçesine yeni bir aslan
geliyor. Bakıcılar her gün hayvanat bahçesini dolaşı
yorlar ve muhtelif bölümlerin yiyeceklerini tevzi edi
yorlar. O gün bakıcı, yeni gelen aslanın önüne muz,
eski aslanların önüne de et bırakıyor. Bu durum zi
81
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yükseköğretim» diye ayrı ayrı baktığımızda, kanun
teklifinin eksik yönleri daha iyi ortaya çıkacaktır.
Sayın arkadaşlar, YÖK kurulmadan önce yükseköğ
retim sistemimiz, üniversiteler, akademiler ve yüksek
okullardan oluşuyordu. Üniversiteler; kendi içerisin
de klasik üniversiteler ve modern üniversiteler olmak
üzere ikiye ayrılırken; akademiler de, iktisadı ticarî
ilimler akademisi ve bir de güzel sanatlar akademisi
diye kendi arasında ikiye ayrılıyordu. Her iki kurum
da da bilimsel çalışma vardı. Asistan almıyor, dokto
rasını yapıyor, belli bir sürede doçentlik tezini hazır
lıyor, doçent olduktan sonra da profesör olup çalışı
yordu.
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| bugün YÖK'ün kadriosundadır. Bunlar sıkışmış vazi
yettedir. Yardımcı doçent veya doçentler bunların baj sına verilmek suretiyle idarî yönden bir baskı altında
oldukları gibi, hizmet yönünden de tam mesaiyi takip
I etmek suretiyle, belli süreçler içerisinde bir sıkıntıya
I sokulmaktadırlar.

j
I
I
j
I
I
I
I
Şimdi, buradaki mevzu şu : Güzel sanatlar aka I
demisinde görev yapan, belli süreleri aşarak profesör j
lük makamına gelmiş kişiler var. Bunun yanında öğ i
retim üyesi olarak çalışmayıp; fakat sanat dalında ken'di yeterliği doğrultusunda becerilerini ispatlayan, bu I
nun yanında da öğretim görevlisi olarak akademide I
görev alan kişiler var. Bunlar aynı zamanda, piyasa I
ekonomisinin gerektirdiği, dışarıda çalışmak suretiyle I
I
haklarını sağlıyorlardı.
•Şimdi bunun içerisinde bir de üçüncü katagori var I
ki, bu da yüksekokullar. Yüksekokullar; eğitim ensti I
tüleri, yüksek teknik öğretmen okulları ve yüksek is I
lâm enstitüleri idi. Üniversiteler ile akademiler bir I
birleriyle bağdaşmadığı için, bazı akademiler tıp fa I
I
kültesi açmaya teşebbüs etlti, klasik üniversiteler «aça
I
mazsın» diye direndi. Nitekim yasayla da reddedildi,
I
açtılar. Bu kargaşalığı ortadan kaldırmak için, Millî
I
Güvenlik Konseyi işbaşına geldfğinde Yükseköğretim
I
Kurumunu kurmak zorunda kaldı. Bu suretle birbirleI
rinde farklı; ama amaçları aynı doğrultuda yükseköğ
retime hizmet veren elemanların yetiştirilmesi üniver I
site çatısı -altında birleştirildi. Birleşirken de çeşitli I
problemler ortaya çıktı. Bu problemlerin yaratılmasın I
da YÖK'ün asla kusuru yoktur, ama çözümü gerekti I
ren meseleler vardır; bu meselenin gecikmesinde bazı I
sakıncalar da vardır. Zira, bir profesör yanına doçent I
almış; bir doçent yanına; asistan almış, bunları ye*
I
tiştirmiş, şimdi bu kişiye, «Efendim, sen aynı yerde
I
doçentlik yapamazsın, profesör olamazsın» deniyor.
I
Böyle şey olamaz. Çünkü eğitim bir sistemdir, sistem
I
de kişilerin birbiriyle anlaşması önemlidir. Eğer anI
laşamazsanız eğitim rayına oturamaz ve yalpa yapar.
I
Demek ki, bunun düzeltilmesi lazımdır ve bu yüce I
Meclisin işidir; ama bunun yanılbaşında bazı meseleler I
de var : Yüksekokullarda görev yapan öğretmenler I

657 sayılı Kanun, bunların belli yeterlikleri vermek suretiyle yardımcı doçent, doçent ve profesör olmalarını öngörmektedir. 657 sayılı Kanuna tabi olan
ve 40 bin öğrenciyi kapsayan, mesela, bir Gazi Üniversitesi var. Gazi Üniversitesinde görev yapan en az
10 bin öğretim görevlisi vardır. Bunlardan hiçbirisine
bu imkân verilmezken, piyasa ekonomis'inde çalışmak
suretiyle kesesini dolduranlar, profesörlük tazminatını
-yüzde 60- doçentlik tazminatını alamayanlar, şimdi
arkadaşlarının yanında bu haklardan idarecilik yönünden yararlanmak isteyenler var.
Ben Anayasaya uyacağım yemin ettim, 31 sene
millî eğitimde hizmet verdim ve sicilime herhangi bir
kötü şey yazılmadı; hakka, adalete ve hukuka saygılıyım. Bu nedenle görüşlerimi bu doğrultuda belirtiyorum.
Kanun teklifinin metnine baktığımız zaman, mesela
Kandilli Rasathanesinden bahsediliyor. Kandilli Rasathanesi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine bağlıdır.
Bu fakülte, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir
kurumdur ve Kandilli Rasathanesinde görev yapan
zatlar da asistan olarak gelir, muayyen bir zaman için
araştırma görevlisi olarak alınır, araştırma görevini
vapar, muayyen süre sonra tezini kabul ettirir; doktor olur, doçent olur, profesör olur ve bu şekilde yükselir giderler. Keza Deprem Araştırma Enstitüsü için
de aynı şey geçerlidir.
Üniversite kadrosuna bağlı güzel sanatlar akademisine gelince : Akademiler Kanununa göre, zamanmda yapması gereken bilimsel çalışmayı yapmadıklarından dolayı, kanunun bu boşluğundan yararlanma olanağı verilmemesi lazımdır; çünkü bu durumda sistem
sakatlanacaktır.
Bu itibarla, bir hukukçu olarak düşünüyorum :
Meclisimiz yüksek şahsiyetlerden oluşan bir kuruldur. Çıkardığımız kanun metni hukuklu veya hukukçu
olmayan kişiler tarafından okunduğu zaman metnin,
sarih, açık ve anlamı çeşitli yorumlara yönelmeyecek
şekilde vatandaşa hitap etmesi gerekir. Aksi halde yüce Meclis bundan zarar görür. (SHP ve HDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu itibarla, kanunun
amaçlarına, metnin matlabına baktığım zaman çelişkili
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noktalar görüyorum. Aynı zamanda madde, bu şekliy
olduğum için, bir şeyi daha söyleyip, sözlerimi bağla
le çıktığı takdirde Meclis zan altında kalacaktır.
mak istiyorum.
Onun için görüşüm, bu kanun teklifinin reddi
Görüşülmekte olan yasa teklifi ilmî kariyer getiri
doğrultusundadır; ama üniversite bütünlüğü içerisin
yor veya ilmî kariyer vereceğimiz insanların sıfatları
de, onun sorunlarına eğilen ve 657 sayılı Kanuna uy
nın ne olması gerektiğini belirliyor. Dolayısıyla, yasa
gun olarak yüce Meclise gelmesinde de fayda müla
teklifi Millî Eğitim Komisyonunda görüşülmüş, Millî
haza ediyorum.
Eğitim Komisyonunda bulunan ve ilmî kariyer sahip
Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
lerinden profesör doktor bir arkadaşımız uzun boylu
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıntaş.
bir muhalefet şerhi koymuş, doçent doktor bir arka
Şahsı adına Sayın Ömer Kuşhan; buyurun.
daşımız muhalefet şerhi koymuş; fakat bugüne kadar
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
Mecliste aldığımız görüntü nedeniyle, onunda burada
kiye Büyük .Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; gö
tartışmak istemediği kanaatini taşıyorum; diğer taraf
rüşmekte olduğumuz yasa üzerinde, konunun sahibi
tan da, uzun yıllarını millî eğitime vermiş ve millî
olduğuna son derece saygı duyduğum ve gerçekten de
eğitim camiasında nelerin, niçin, nasıl, hangi boyut
ömrünün büyük bir kesimini bu konuya hasretmiş,
larda yapılması gerektiğini bilen çok değerli bir üye
meseleyi bilen kimselerin söylediklerinden sonra ve
miz de -benim söylememe gerek yok, sizler dinledinizyahut da, burada her ne sebeple olursa olsun söyle
biraz önceki ifadeleri ile gerçeği ortaya koymuştur.
mek istemeseler daıhi, yasanın ilgili -bölümüne muhale
Karar, elbetteki aklı selimin ve bu söylenilenlerin ışı
fet şerhlerini açık ve net bir ifadeyle yazıp, .altına da
nında verilecektir.
o mukaddes imzalarını atan, ilmî kariyer edinmiş, il
Engin saygılar sunuyorum efendim.
min çilesini çekmiş, ilmî kariyer edinmenin neye mal
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan.
olduğunu çok iyi bilen arkadaşlarımızın bu imzaları
Teklifin tümü üzerindeki konuşmalar tamamlannı gördükten sonra; bu yasaya hangi boyutlardan yak
.
mıştır.
laşmak gerektiğini, meseleyi nasıl tartışmak gerekti
ğini söylemenin o kadar zait olduğunu açıklıkla ifade
Buyurun Sayın Bakan.
etmek istiyorum.
MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SIPOR BAKA
Sayın milletvekilleri, gerçekten de benden önce ko
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın 'Baş
nuşan Sayın Abdullah Altıntaş beyefendi, hakikaten
kan, değerli üyeler; bu Kanun teklifi bundan önceid
çok önemli şeyleri vurguladı; teklif ile ilgili, Meclisin
oturumda da müzakere konusu ©dildi. Fakat, ne ga
saygınlığı ile ilgili, Meclisin işleviyle ilgili, milletve
rip .tecellidir; kanun teklifi üzerinde grubu adına ve
kilinin onuru, şerefi ve haysiyeti ile ilgili çok önemli
ya şahsı adına konuşma yapan arkadaşlarımız, «Ka
şeyleri vurguladı ve öyle zannediyorum ki, kendileri
nun teklifi neyi getiriyor, hangi gerekçeyle huzura
sayesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine intisap et
gelmiştir, muhtevası nedir, huzura gdmesıinin esası
tiğim günden bugüne kadar, yaşadığım günlerin içeri
nedir?» gibi hususılara bir kelime değinmeksizin;
sinde, çok nadiraıttan yaşayabildiğim günlerden bir ta
«Efendim, ben millî eğitimciyim, 'ben 'bu meseleyi
nesini yaşamak imkânını bulabildim. Bu bakımdan
biılirim, -onun için muhalefet şerhi koydum. 2547 sa
kendilerine teşekkür etmek istiyorum.
yılı Kanun değişmelidir. YÖK Kanununun aksayan
yönleri var» gitni, kanun teklifinin muhtevasıyla uzak
iSayın milletvekilleri demek ki, akıl için yol bir
tan yakından 'ilgisi olmayan açıklamalarla, kanun tek
dir. En sonunda hak ve hakikat galebesini gösterecek
lifine muhalefet beyan ettiklerini dle getirdiler. ve gerçekler bu kürsüden, bazı engellemelere veya di
sipline rağmen, ifade edilebilecektir ümidimiz gerçek
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Genelleme yap
leşmeye başladı. Temenni ediyoruz ki, hu gelişecektir
mayın Sayın Balkan. Biz konuştuk, muhtevasını da
ve gerçek manasında söylenmesi veya yapılması gere
açıkladık.
ken yasalar üzerinde tartışılarak söylenecektir.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
ABULLÂıH ALTINTAŞ (Afyon) — Ne alakası
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Şu andaki
var? Ben kendi düşüncemi söyledim.
konuşmalardan ben böyle hir Menim edindim; tak
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletvekil
dir yüce Meclisindir. Burada, muhtel olan, kayboleri, konuyu çok açık şekilde ifade buyurdular, demiş
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lan ibir (haksızlığı (gidermek için 'bu Kanun tekliflinin
yüce Mealisin 'huzuruna getirildiğinin teşhis edileme
diği izlenimini şahsen bende bıraktı.
Şimdi, efendim müsaade ederseniz kısaca açık
layayım. Bu açıklamaya girmeden evel de, Millî Eği
tim Komisyonunda sadece ıbu Kanun teklifine mu
halefet şerhi koyanların değil; ama 'bu Kanuna «evet»
diyenlerin de eğitimci olduğunu; en az 4 üyesinin de
eğitimci olduğunu hatırlatarak bu açıklamayı yap
mak isti yorum.
Şimdi, 2809 sayilı Kanunda getirilen esaslarla sa
natta yeterlilik ortaya konulmuştur. Yani, bazı sanat
dallarında, 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışılan
müesseselerde, sanatta yeterliliğini birtakım imtihan
larla, jürilerle, yeterlik sınavlarıyla kanutlayanlann
akademik kariyere geçmelerine imkân- tanınmıştır. Bu
Kanunun değiştirilmesinin esası, teklifin getirilme
esası budur.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hata oradan baş
ladı,;
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROÖLU (Malatya) — Eğer 'bir
hata varsa; yani, «sanatta yeterlilik» diye bir key
fiyet olamaz, akademik kariyer belli basamaklardan
geçirilerek elde edilir. Bu basamaklardan geçirime
esası beli sınavlarla tespit edilir. Bunların yerine sa
dece, sanatta yeterlilik adı altında bir müessese ge
tirerek, birtakım sanat dallarında çalışan sanatçılara
akademik kariyer verilmesi yanlıştır, diye bir görüş
ortaya atılıp tartışılsa, belki ıbu Kanunun muhtevasını
aşan bir tartışma olur; ama kanunun muhtevasına
uygun bir netice doğurma imkânını bize getirir. Çün
kü, bu sanatta yeterlik meselesini biz tayin ederken,
657 sayılı Kanuna tabi olanların haklarını vermişiz,
onları belli eğitim kurumlarında; yardımcı doçantlik
için 4, doçentlik için 8, profesörlük için 15 sene ça
lışma şartına bağlı olarak ve yeterliliği vermek su
retiyle akademik kariyere geçeceğini kabul etmişiz ve
bu şekilde bir esas getirmişiz.
Şimdi, güzel santiar akademisinde gerçek mana
da sanat faaliyetleriyle ilgilenen sanatçılar, vaktiyle
1750 sayılı Üniversiteler Personeli Kanununa tabi ola
rak çalışıyorlarmış, Daha sonra bu Kanun değişik
liğe uğramış ve 2 sene içerisinde bu sanatçılar, ken
dilerinin geniş manada 657 sayılı Kanunun şümulün
de kabul edildiklerini bildiklerinden, yeterlik imti
hanlarına hazırlanmışlar, jürilerini vermişler, tam ye
terliği verip de akademik kariyere geçecekleri sırada,
«'Efendim, siz 657'ye tabi değiılsiniz. Eğer belediye
konservatuvarında çalışsaydınız. 657'ye tabi olurdu
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nuz; ama siz Tatbiki Güzel 'Sanatlar Akademisinde
üniversite personel rejimine 'tabi olarak çalışıyorsu
nuz, dolayısıyla 657'nin dışında sayılırsınız, biz size
bu hakkı vermeyiz» demişler. Hadise bundan iba
rettir efendim.
Bir haksızlığın, gerçek manada sanatta yeterliliği
olan, ömrünü sanat faaliyetlerine harcayan ve bu
konuda kariyer kazanmış kişilerin, eğer sanatta ye
terliliği kriyer olarak görmek gerekirse, o sanatçı
kişilere verilmesi gereken noktada bulunanların hak
kını korumak için bugün bu Kanun teklifi huzu
runuza getirilmiştir.
Bu açıdan, kanun teklifinin getirilme gerekçesini
bu şekilde izah etmek isterim; ama konu burada,
«Efendim 657'ye tabi öğretmenler niçin akademik
kariyere yükseltilmediler?» söküne dönüştü. Şartları
nı yerine getirmemişler de onun için o şekle dönüş
müştür; çünkü kanun bu imkânı veriyor.
«Efendim, sanatta yeterlilik diye bir keyfiyet olur
mu?» Bir değerli eğitimci profesörümüzün muhalefet
şerhi koyduğu gibi. «Buna da gerek yok» düşüncesi
ayrı bir keyfiyettir; ama,, mademki sanatta yeterliliği
biz bir yasa ile kabul etmişiz, 657'ye tabi olan kurum
larda çalışanların bu hakkını vermişiz, o zaman üni
versite personel rejimine tabi olarak çalışan ve sanat
ta yeterliliğe diğer emsallerine göre çok daha yakın
olan sanatçıların da, bu muhtel olan haklarını yerine
getirmek lazım.
Bu kanun teklifi huzurunuza bunun için gelmiş bu
lunmaktadır. Heykeltıraş olan, müzisyen olan, ressam
olan, Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisine bağlı ola
rak ömrünü sanat faaliyeti ile geçiren bir grup sanat
çının, bu kanun ile getirilmiş olan haklarına açıklık
kazandırmak amacıyla huzurunuza gelmiştir. Takdir
Yüce Meclisindir efendim.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bir noktayı Başkanlık Divanının dikkati
ne arz etmek istiyorum.
Sayın Bakanı tenzih ederim, biliyorsunuz yerinden
yapılan konuşmalar, kısa konuşmalara veya sorulara
cevaptır. Sayın Bakan geniş izahatta bulundular. Bu
nun teamül olmamasını teminen dikkatinize sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Başkanlıkça takip edilmiştir; konuşma kısa sürecek
diye tahmin ediyorduk.
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MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Pek uzun da sür
medi yani; pek uzun konuşmadım.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bazı
bakanlarımız bunu çok iyi kullanabilirler, onun için
belirttim.
BAŞKAN — Sayın Bayezit, teşekkür ederim. Baş
kanlıkça takip edilmiştir.
Sayın Abdullah Altıntaş, şahsına sataşıldığından ve
ileri sürdüğü görüşten başka görüş atfedildiğinden söz
istiyorlar.
Sayın Altıntaş, hangi konuda?
ABDULLAH ALTINTAŞ (Afyon) — • Arz ediyo
rum Sayın Başkan.
Sayın Millî Eğitim Bakanının bana karşı bir allerjisi var.
BAŞKAN — Konuşmayla ilgili hususu belirtin.
ABDULLAH ALTINTAŞ (Afyon) — Bu teklif
komisyonda müzakere edildi. Sayın Bakan, «Sen bu
nu bilmiyorsun, okumamışsın» diye orada şey etme
ye çalıştı. Ben de aynen kendisine «Bu meseleyi siz
bilmiyorsunuz, bilmediğiniz için de...»
BAŞKAN — Sayın Altıntaş, bunlar Genel Kurul
dışında yapılan konuşmalar. Sayın Bakanın şimdi yap
tığı konuşmayla ilgili hususu belirtin.
ABDULLAH ALTINTAŞ (Afyon) — Oradaki
mesele şu konuşmalarında: «Bir millî eğitimci» diye
geçen kişi benim.
BAŞKAN — Anlaşılmıştır. Yalnız o konuda ve
yeni bir sataşmaya meydan vermemek şartıyla size
söz veriyorum.
Buyurun Sayın Altıntaş.
ABDULLAH ALTINTAŞ (Afyon) — Sayın Ar
kadaşlarım, millî eğitimci olduğumu söylemekle ifti
har ederim. Hele mazim temiz olduktan sonra, bun
dan kıvanç duyarım. Ben'hiçbir zaman kimsenin doğ
rultusunda oy verecek kişi değilim.
Öğrencilere ek imtihan hakkı verilmesini öngören
kanunun görüşülmesi sırasında da Sayın Bakan bir
arkadaşa aynı davranışı gösterdi, sayın arkadaş da ge
rekli cevabı orada verdi ve şimdi yanında oturuyor.
Bu sefer de YÖK'le ilgili teklif komisyonda konuşu
lurken, aynı şekilde bana hitapta bulundu, ben de,
millî eğitimi sizden iyi biliyorum, 657 sayılı Kanun
la göreve gelen öğretmenler hâlâ bu haktan yararlan
mamıştır, dedim. Sayın Bakan da biraz sonra, Abdul
lah Altıntaş'ın dediği doğru mudur?» dedi. «Evet doğ
ru» dediler. «O zaman, bunu da düzeltmek gerekir»
dedi.
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Şimdi, «onu da düzeltmek gerekir» dediğine göre;
burada küçük bir şeyle uğraşmanın manası yok, iki
sini birleştirip topluca getirmede yarar umuyorum.
Bu bakımdan, saygılarımı arz ederim, millî eğitim
ciyim ve bundan da iftihar duyuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıntaş.
Teklifin tümü üzerindeki konuşmalar tamamlan
mıştır.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorular Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Soru için hiçbir başvuru olmamış
tır. Soru varsa tespit edeyim...
Başka sorusu olan?.. Yok.
Buyurun Sayın Üçok.
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Efendim, YÖK Ya
sasının 8 inci ve 10 uncu geçidi maddeleriyle ilgili ve
birbirleriyle telif edilmesi gereken bir husus ve bundan
mutazarrır olan öğretim üyeleri var. Bu öğretim üye
leri hâlâ daha, kendilerinin imtihanla kazanmış ol
duğu hakların kendilerine sağlayacağı mevki, para,
kadro, unvan gibi durumlardan yararlanmış değiller
dir.
YÖK Yasası üzerinde vermiş olduğum, bu madde
ile ilgili yasa teklifim iki seneyi bulmak üzeredir ki,
hâlâ beklemekte. Eğer bu yasanın uygulanışı mümkün
olsa, kabul edilmiş olsa, bugün kendileri imtihan ka
zandığı halde doçentlik ve profesörlüğe terfi etme
leri lazım gelen insanlar boş olan kadroları doldura
caklar; hâlâ daha bu kabul edilmemiştir.
Şimdi, gerçekten akademik kariyerin gerektirdiği
formalitelerden geçtiği halde kendilerine bu hak ta
nınmazken, 5 sene, 6 sene veya 15 sene gibi bir süre
öğretmenlik vasfıyla üniversitelerde veya akademilerde
çalışmış olanlara, bu akademik imtihanlardan geçme
diği halde, bu unvan ve kadroların verilmesi uygun
mudur?
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Üçok.
Buyurun Sayın Bakan.'
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, konu
farklı tabiî. Ben bu kanun teklifinin muhtevasını arz
ettim; bir haksızlığı gidermek açısından Yüce Mecli
sin takdirlerine sunulmuş bulunuyor.
Şimdi, sizin değindiğiniz husus, bir başka haksız
lık noktası kendinize göre. Tabiî Yüce Meclisin bu
meseleyi ele alması da, incelemesi de mümkündür; o
zaman konu, kendi dengesi içerisinde mutlaka bir ce
vap bulacaktır. Ben ikisinin mukayesesinde bir imkân
göremiyorum.

T.B.M.M.

B : 113

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Bir çelişkiyi orta
ya koymak istedim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Tutum.
' CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, za
ten kanun tek maddelik olduğu için, madde üzerinde
soracağım şeyi, geneli üzerinde sormak suretiyle za
mandan tasarruf edeyim dedim.
Sorum şu: 2809 sayılı Kanunun geçici 10 uncu
maddesinin orijinalinde, bu haktan yararlanacakların
lisansüstü öğrenim görme şartı vardır. Bunu nasıl kal
dırıyorlar bu yasayla? Geçici 10 uncu maddeyle bu
kaldırılıyor.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — •Kaldırılmıyor
efendim; vardı...
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Şimdi okuyorum
metni Sayın Başkanım: «Geçici madde 10...»
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL DAYI (Balıkesir) — Sağ tarafı okuyun lütfen
efendim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Millî Eğitim Ko
misyonunun kabul ettiği metin. Bakınız, nasıl bir çe
lişki var: «Bu kanun kapsamına giren yükseköğretim
kurumlarında görevli 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi öğretmenler ile («İle» bağlacından son
ra okuyorum) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş
tırma Enstitüsünde çalışan lisansüstü öğrenim yapmış
görevlilerden...» Cümle bitti. «Ve» diye başlıyor şim
di; «Ve»den sonrakileri yararlandırıyorsunuz siz, ge
tirdiğiniz yenilik' bu. Yani, metnin orijinalini okuya
yım : Metnin orijinalinde, lisansüstü öğrenim görmüş
olmak... Hepsini kapsamak üzere kullanılmaktadır.
Siz ise, «Ve»den sonra ayrı bir fıkra getirerek, yukarıdakiyle ilişkisini kesiyorsunuz. Böyle kanun maddesi
olmaz efendim. Lütfen bir açıklama yapsınlar.
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Tutum.
Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, teklif
te bu lisansüstü öğrenim yapma keyfiyeti yer alma
mıştı, unutulmuştu; fakat ana metinde var. Bunun mut
laka bulunması gerektiği kanaatiyle biz Millî Eğitim
Komisyonunda bunu koymuş bulunmaktayız.
CAHİT TUTUM (Balfkesir) — Ama yanlış"yere
koymuşsunuz sayın bakanım.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Özel
de yoksa geneli uygulayamazsınız.
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yanlış yere koy
dunuz.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Yanlış değil efen
dim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Geçici 10 uncu
maddenin orijinaline baksanıza efendim.
BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen...
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Bir yanlışlık yok
efendim.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, .affe
dersiniz; bir yanlışlık varsa, maksadı doğrultmak için
imkân verelim.
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, som.madde üzerin
deydi, maddeye geçince tekrar açıklamak imkânı var
dır.
• Teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmış
tır.
İki önerge vardır; önergeleri önce veriliş sırasına
göre okutup, sonra aykırılık derecesine göre işleme
koyacağım :
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan 457 sıra sayılı Kanun teklifinin
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini arz
ve teklif ederiz.
Cahit Tulum
Hayrettin Ozansoy
Balıkesir
Diyarbakır
Hilmi Nalbantoğlu
İdris Gürpınar
Erzurum
Muğla
Ömer Kuşhan
Kars
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili bölü
münün ikinci sırasındaki kanun teklifinin komisyon
iadesini arz ve teklif ederiz.
Abdurrezak Ceylan
Siirt
Ahmet Sarp
Diyarbakır
Süleyman Çelebi
Mardin

Cafer Tayyar Sadıklar
Çanakkale Musa Öğün
Kars
Feyzullah Yıldırır
Gaziantep

BAŞKAN —. Önergeleri aykırılık derecesine göre
tekrar okutup işleme koyacağım :
Beliıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla
rının önergesi:
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Yüksek Başkanlığa
Görüşüknekte olan 457 sıra sayılı Kanun teklifi
nin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini arz
ve teklif ederiz.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu
efendim?
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL DAYI (Balıkesir) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmamakta
dır.
Hükümet önergeye katılıyor mu. efendim?
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmamaktadır.
Önerge sahiplerinin söyleyeceği bir husus var mı?
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İzin verirseniz ye
rimden bir cümleyle arz edeyim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Tuturn, buyurun.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
önerimiz açıktır. Teklif, özlük hakları ve kadroya
ilişkindir; mutat olarak bir muvazenei umumiye en
cümeni niteliğinde olan Plan ve Bütçe Komisyonun
da görüşülmesi lazımdır. Bugüne kadar kadrolara
taalluk eden, özlük haklarına taalluk eden tasarı ve
teklifler oraya gitmiştir, bu önergeyi onun için ver
mişizdir.
Arz ederim.
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Tutum.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Bunun kad
royla, özlük haklarıyla ilgisi yük...
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konuda açıklama
ya İçtüzük izin vermiyor efendim.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi işleme koyuyorum :
Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan ve
arkadaşlarının önergesi:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili bölü
mün ikinci sırasındaki kanun teklifinin komisyona
iadesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL DAYI (Balıkesir) — Katılmıyoruz efendim.
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BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor.
Önerge sahiplerinin diyeceği bir husus var mı?
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) —
önerge açık efendim.
BAŞKAN —' Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler...
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 101
kabul oyunu arayacak mısınız Sayın Başkan; itirazı
mız var?
BAŞKAN — Divanca tespit edilebilirse aranacak
tır efendim.
Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesine ait oy
lar fazla çıkmış; ancak Anayasanın aradığı 101 oy
tespit edilememiştir, bu bakımdan oylama yenilene
cektir.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, niye yeniliyorsunuz, tereddüdünüz var mı
efendim? Oylar sabit. Tereddüt olursa yenilersiniz.
BAŞKAN —Sayın Bayezit, çoğunlukla maddele
re geçilmesi için oy kullanılmıştır; ancak Anayasa
nın aradığı karar sayısı için gerekti nisap bulunama- •
mıştır.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Say
dınız efendim.
BAŞKAN — Nasılki açık oylamalarda, yeterli ni
sap bulunamadığında oylama yenileniyorsa, usule gö
re oylamanın yenilenmesi gerekecektir.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Oy
layın Sayın Başkan, vakit geçmesin, oylayın.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kaç defa yenileniyor
Sayın Başkan? Oylamaya katılan yeterli değilse za
ten Başkanlık Divanı bunu açıkça söylemelidir.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, maddelere ge
çilmesinin oylamasını tekrarlıyorum: Maddelere ge
çilmesini kabul edenler...
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba
kanların yetki belgeleri var mı efendim?
BAŞKAN,— Yetki belgeleri vardır Sayın Baye
zit.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gündemi doldurmak
mühim değil, Meclisi çalıştırmak mühim.
Sayın Başkan, dışarıdan gelecek kimse yok. 55 ta
ne oyları var, hepsi o kadar.
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BAŞKAN •— Kabul etmeyenler...
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bunun
kabul etmeyenlerini istemeye gerek yok ki, İçtüzük
açık.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, maddelere ge
çilmesi için Anayasanın aradığı 101 oy bulunamamış
tır; ancak geçilmesini isteyen oylar çoğunluktadır. An
cak, Anayasanın aradığı karar nisabı bulunamamış
tır.
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BAŞKAN — Maddelere geçilmesi için gerekli ni
sap bulunamamıştır.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evvela çoğunluğu
sağlayın. Programı doldurmak önemli değil, yeterli sa
yıyı bulmak mühim.
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ne tereddüt ediyorsunuz? Oylama geçti.
BAŞKAN — Görüşmeleri kaldığımız yerden sür
dürmek üzere, birleşime 20 dakika ara veriyorum.

SÜHA TANIK (İzmir) — Yoklama istiyoruz Sa
yın Başkan.

Kapanma Saati: 16.20

IKÎNCI OTURUM
Açılma Saati : 16.40
BAŞKAN : Başkamvekili özer Gürbüz
KÂTİP ÜYELER : Durmuş Ftlkri Sağlar (tçel), Süleyman Yağaoğlu (Samsun)

BA$KÂN — 113 üncü Birleşimin İkinci Oturumıinu açıyorum.
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOI İYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kısakürekve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne
Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (2/344) (S. Sayısı ; 457) (Devam)
BAŞKAN — Kahramanmaraş Milletvekili Alâed
din Kısalkürefc ve arkadaşlarının kanun teklifleri üzerinddki görüşmelere devam ediyoruz.
Bir önceki oturumda, teklifin tümü üzerindeki 'gö
rüşmeler tamamlanmış, maddelere geçilmesi hususu-

nun oylanmasına geçilmişti. Ancak, Anayasanın ara
dığı 101 sayı bulunamadığı için oylama tekrar edilmiş
ti; şimdi o kaldığımız yerden görüşmeleri sürdürüyo
ruz.
Komisyon ve hükümet yerindeler.
Kanun teklifinin maddelerine geçilmesini ikabul
edenler... Ka'bul etmeyenler... Anayasanın aradığı karar çoğunluğu teşekkül etmemiştir. Karar çoğunluğu
nu temin amacıyla görüşmelere 21.30'da. devam etmek
üzere 'birleşime ara veriyorum.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 21.30
BAŞKAN : Baskanvekili özer Gürbüz
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Kö> men (Giresun), Mehmet Üner (Kayseri)

BAŞKAN — 113 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kısakür,ek ve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi
ne İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu
Raporu (2/344) (S. Say m : 457) (Devam)
BAŞKAN — Kahramanmaraş Milletvekili Alâed
din Kısakürek ve 6 arkadaşının kanun teklifi üzerin
deki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
• Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar.
Daha önceki görüşmelerde kanun teklifinin tümü
üzerindeki müzakereler tamamlanmış, maddelerine 'ge
çilmesinin oya sunulmasına gelmiştik. Ancak, Ana
yasanın aradığı karar nisabı hulunmadığı için. oyla
ma tamamlanamamıştı.
Şimdi, kanun teklifinin maddelerine geçilmesini
oylarınıza sunuyorum....
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mü
saade eder misiniz?.
BAŞKAN'— Oylamaya geçmiştim Sayın Bayezit.
M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Saat
19.00'da oturum bitecekti, İki saat vardı. İki saat ol
duğu için tatil etmemeniz gerekirdi. Bir ısaat ara ve
rip nisap temin edilmezse İçtüzüğün 58 İnci madde
sine göre birleşimi kapatmanız gerekirdi. Niçin bu yo
lu ihtiyar etmediniz ıSayın (Başkan?.
BAŞKAN — Sayın Bayezit, usul hakkında söz
istedinizse vereyim.
M. TURAN BAYEZÎT ((Kahramanmaraş) — Ni
çin tatil ötmediniz, onu öğrenmek istiyorum?.
BAŞKAN — Sayın Bayezit, çoğunluk olmadığı
için ara verilmemişti. Karar nisabı 'bulunmadığı için
ara verilmişti. İki ara vermede de karar nisabı bu
lunmadığı için, akşam çalışma saati başlangıcı olan
21.30'a kadar ara verilmişti; çünkü. İçtüzükte 'bu ko
nuda 'bir hüküm yoktu. Bahsettiğiniz hüküm, yokla

ma üzerine çoğunlulk olmadığı anlaşılırsa, o sekide
verilirdi.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa.
yın Başkan, usul hakkında söz almama müsaade eder
misiniz?.,
BAŞKAN — Ama, sorunuz bu idi....
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Be
nim anlatmak istediğim bu değildi, müsaade ederse
niz anlatayım.
BAŞKAN — Sayın Bayezit, demin sorduğunuz
konu hu idi...
M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — De
ğil efendim.
BAŞKAN — Başkanlık da'bunun için...
(ANAP sıralarından, 10 mületvekili ayağa kalk
tı.)
SELİM KOÇAKER {Tokat) — Çoğunluğumuz
yoktur, yoklama işitiyoruz efendim.
M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) —
önemli bir konu Sayın Başkan, lütfen tavazzuh et
sin; çünkü çok önemli ibir konudur.
BAŞKAN — Yoklama istemeniz alınmıştır; oyla
maya geçmeden önce tekrarlayacaksınız.
Sayın Bayezit, bu konu ile ilgili olarak usul hak
kında size söz veriyorum efendim; buyurun.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; karar nisabının as
garî 101 olacağı hükmü, ibilyorsunuz 1982 Anayasa
sında yer almıştır ve-bu nedenle İçtüzük bu konuyu
tedvin etmemiştir. İçtüzüğün 58 inci maddesinde ek
seriyetin 'bulunmaması nedeniyle yapılacak işleme
dair hüküm vardır. O zaman da başkanın, ekseriyet
mevcut değil ise, oturuımu 1 saat ertelemesi; yine ek
seriyet Ibulunamaz ise, o 'birleşimi kapatması gerekir.
İçtüzükte, Anayasanın demin arz ettiğim hükmünü
tedvin eden bir hüküm 'bulunmaması nedeniyle, kı89 —
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yasen İçtüzüğün 58 inci maddesinin 'burada tatbik
edilmesi gerekir.
Biliyorsunuz yeni Anayasanın getirdiği bazı mü
esseseler İçtüzükte olmadığı için, bu bizim misalimiz
de olduğu 'kadar yakın ilişkisi olmayan 'hallerde da
hi, içtüzüğün bazı hükümleri kıyasen uygulanmıştır.
Burada da, 'bu hususun kıyasen uygulanması gerekir- di ve Sayın Başkanın oturma 1 saat ara vermesi, bu 1
saatin sonunda ekseriyet temin edilemez ise, o zaman
birleşimi kapatması gerekirdi. Bu konu, bundan son
raki toplantılarımızda sık sık gündeme gelecek bir
konudur; bu nedenle Sayın Başkanın ve Başkanlık
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DJvanının usülî yönden konuyu incelemelerinde ve
yüce heyetin bu konuda bir tasarrufta, bir kararda
bulunmasında zorunluk olduğu kanısındayım.
Arz ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit.
Uygulamamızı demin belirtmiştim; şimdi de tek
rarlıyorum : Genel Kurulda çoğunluk bulunmadığı
sürece, belirttiğiniz uygulamayı yapma imkânı Baş
kanlıkça görülememiştir; ancak karar nisabı bulun-madiği için, ara verilmiştir. Belirttiğiniz görüşler- de
tutanaklara geçmiştir.

III. — YOKLAMA
'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylamaya geç
meden önce, yoklama istemi vardı; şimdi sayın 'mil
letvekillerinin islimlerini tespit edeceğim :
Yoklama isteyen milletvdkillerinin isimlerini sıra
sıyla okuyorum : Sayın Coşkunoğlu, Sayın Topkaya,
Sayın Koçak er, Sayın Harmancı, Sayın Ahmet. Yılmaz,

Sayın Demirtaş, Sayın *Mekin Sarıoğlu, Sayın Çakaioğlu, Sayın Yazıcı ve Sayın Sabri Araş.
Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere
devam ediyoruz.

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER (Devam)
/'. — Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kısakürefc ve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne
Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu {2/344) (S. Sayısı : 457) (Devam)
BAŞKAiN — Teklifin maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler....
Teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Efakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değîşt^Uerek Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10
uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Teklifi
(MADDE 1. — 2809 sayılı Kanunun geçici 10 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Geçici Madde 10. — Bu Kanun kapsamına gi
ren yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenler ile
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ensti'tüsünde çalışan lisansüstü öğrenim yapmış görevliler
den ve Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ve bun
lara bağlı Sinema TV. Enstitüsü ve diğer bağlı yük-

sekokullarda çalışan öğretim görevlilerinden, 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununun öğretini üyeliği için
belirlediği bekleme süresi dışında kalan şartları ,1987
yılı sonuna kadar yerine getirenler öğretim üyeliğine
yükseltilip atanabilirler. Ancak bu gibilerin yardımcı
doçentliğe atanmaları için en az 4, doçentliğe atan
maları için en az 8, profesörlüğe atanmaları için en
az 15 yıl, resmî eğitim-öğretim kurumlarında öğre
tim görevi yapmış veya Kandilli Rasathanesi ve Dep
rem Araştırma Enstitüsünde çalışmış olmaları gere
kir.
'Bu öğretmenlerden sanat dallarının birinde görev
yapan ve durumları Yüksek öğretim Kurulunca çı
karılacak yönetmelikteki ©sasılara uygun olanlar 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun hükümlerine tabi
olmaksızın ve bu "maddedeki süreleri kendi alanla^
rında tamamlamış olmak şartıyla, 1983 yılı sonuna
kadar müracaat etmeleri 'halinde, Üniversitelerarası
Kurulun önerisi ve Yüksek öğretim Kurulu kararı İle
• öğretim üyeliklerinden.birine yükseltilip atanabilirler.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Hür
Demokrat Parti Grubu adına Sayın Faik Tarımcıoğlu; buyurun efendim.
HDP GRUBU ADINA FAİK TARIMCIOĞLU
(Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen
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haftaki oturumda kanun teklifinin görüşülmesiyle il
gili olarak bazı maruzatımı arz etmiş ve kanunların
genel olarak Meclise intikalinde rastlanılacak ve rast
lanılan bazı eksiklik ve ihtiyaçlardan bahsetmiştim.
(Bu ihtiyaçlar dolayısıyla bir Türkiye Büyük Millet
Meclisi sekreteryası veya bir redaksiyon ünitesi ihti
yacı doğmaktadır; bu hususu yüce Meclise -altını çi
zerek- arz ediyorum.
Metinler hükümet tarafından tasarı olarak Meclise
getirildiğinde böyle bir sekreteryaya ihtiyaç olmaya
bilir; milletvekilleri de hukukçu olmayabilirler, ama
mahallî ihtiyaçlardan veya sair meslekî ihtiyaçlardan
dolayı bir kanun teklifinde bulunabilirler. Böyle bir
kanun teklifi Meclise geldiği zaman, redaksiyon bakı
mından, diğer kanunlarla irtibatı, ilgisi ve çelişkisi
bakımından gözden geçirilmesi, bir redaksiyona tabi
tutulması şarttır. Bu bakımdan, Mecliste bir sekreterya kurulması icap etmektedir. Bu bir hukukçular ko
misyonu olabilir, bir uzmanlar komisyonu olabilir, bir
danışma komisyonu olabilir. Hatta biraz daha ileriye
giderek, bu ihtiyaçtan dolayı bizim hiç çalıştırmadığı
mız ve çalıştırmak istemediğimiz bir müessese var; Da
nıştay, bu olabilir diyorum.
Danıştayın eski ismi Şûrayıdevlet idi; yani istişa
re edilecek makam. Sonra Türkçeleştirerek «Danıştay»
ismini koyduk ve orada da «danışma»yı ön plana al
dık; ama görüyorum ki, hiçbir kanun tasarı veya tek
lifi Danıştay'dan geçmiyor ve Danıştaya hiç götürülmüyor. Bu da, geçen hafta belirtmiş olduğum eksik
likleri kendiliğinden getiriyor.
Bu teklifin bir ihtiyaçtan doğduğunu kabul ediyo
rum; Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve bunlara
bağlı sinema ve televizyon enstitüsü ve diğer bağlı yük
sekokullarda çalışan öğretim görevlileri için akademik
kariyer getiriyor. İtirazı da mümkündür; fakat bu da
bir ihtiyaçtır. Nihayet burada çalışanlar gönül adamı,
sanat adamı, Usta insanlardır. Bunların akademik ka
riyere kavuştuktan sonra daha rahat bir çalışma or
tamına girmeleri mümkündür. Bu bakımdan teklifin
esasına bir itirazımız olmamakla beraber, getiriliş tar
zına ve redaksiyon ihtiyacına işaret etmek istedim.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tarımcıoğlu.
Başka söz isteyen?.. Yok.
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın ıBozer söz istiyor efendim.
BAŞKAN — Sayın Bozer, acaba ben mi göreme
dim, şahsınız adına söz mü istemiştiniz?
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ALt BOZER (Ankara) — Evet söz istedim Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Sayın Bozer, ben görememişim; bu
yurun.
ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli
milletvekili arkadaşlarım; bu kanun teklifi vesilesiyle
önemli bir ilke hususunda yüce Meclis bir karar vere
cektir. Bu hususu dikkatlerinize arz etmeyi bir mil
letvekili, bir eski öğretim üyesi olarak gerekli gördü
ğümü arz ederim.
"^
Değerli arkadaşlarım, üniversite hayatında bilim
sel kademeler, tayin ile terfiyle elde edilemez, bunla
rın kendine göre bir usûlü vardır; bu usul, sınav usu
lüdür. Doçent adayı olmak için belli bir sınavdan ge
çilir. Doçent olmak için yine belli bir sınavdan geçi
lir; bir değil, birkaç sınavdan geçilir, bir araştırma ya
pılır. Profesör olmak için de aynı kural geçerlidir.
Şimdi, bu kanun teklifini kabul ettiğimiz takdirde,
bu kuralın yanında, bu kurallara uyarak öğretim üye
liği sıfatını iktisap etmiş olanların yanında, başka bir
sınıf ihdas etmiş oluruz; kanunla profesör olanlar...
Bir hususu dikkatinize sunuyorum. Üniversitede
627 siaıyıilı Kaınuınıa tabi olarak çalışanlar vardır; ama
bunlar öğretim üyesi değildir. Mesela, İngilizce,
Fransızca, Almanca dillerinden birini öğretirler; ama
15 sene orada o görtevi yaparlar.
Şimdi, bir kısım öğretim üyelerini .sınavlardan ge
çirmek suretiyle, araştırma yapma mükellefiyetini ge
tirmek suretiyle profesör, doçent, doçent adayı yapı
yorsunuz, bir kısmını da, hiçbir bilimsel yeteneğini bel
li bilimsel jüriler önünde ispat etmeden bir kanunla
yapıyorsunuz... Bu, ıbir kere daha yüce Meclisten geç- '
ti. Bu yolu bu şekilde işletmeye devam edersek, iki tip
profesör yaratmanın üniversitelerdeki huzursuzluğunu
duyarız. Profesörlük sıfatı tayinle, terfiyle, bir maka
mın kararıyla değil, bilimsel sınavlardan ve araştır
malardan geçerek jüriler önünde ispat edilir ve alı
nır; onu da kimse geri alamaz. Şimdi biz, herhangi bir
idarî tasarrufla geri alınamayacak bir sıfatı, yasal bir
tasarrufla veriyoruz. Bu gediğe, bu ciddî mahzura
I yüksek heyetin dikkatlerini çekmeyi görev bildim.
S
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
j
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer.
\
Başka söz isteyen?.. Yok.
İ
Soru sormak isteyen arkadaşlarımız var, onları
\ kaydediyoruz : Sayın Bozkurt, Sayın Tarımcıoğlu,
; Sayın Batumlu, Sayın Tutum.
!:
İBaşka soru* sormak isteyen?.. Yok. Kayıt işlemi
^ bitmiştir.
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Buyurun Sayın Bozkurt.
ONURAL ŞEREF BOZİKURT (Çanakkale) —
Sayın Başkan, bugün üniversitelerimizde doçentlik sı
navı aşamasına, profesörlük seviyesine gelmiş olma
sına rağmen, doçentliğe veya profesörlüğe kadro bu
lunamaması nedeniyle atanamayan öğretim üyesi var
mıdır? Eğer var ise; yani normal doçentlik sınavını,
profesörlük için öngörülen yasal prosedürü ikmal et
miş olmasına rağmen, kadro bulunamaması gibi ne
denlerle hak ettikleri unvanları, kadroları alamayan
lara rağmen, biraz evvel Sayın Bözer'in de belirttiği
gilbi, yasama sonucunda birtakım insanlara bu titrler'in
verilmesi hakkaniyete uygun olur mu, olmaz mı? Bu
konunun hükümetçe açıklanmasını istirham ediyo
rum.
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bozkurt.
Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANİ
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan,
sabahki oturumda, daha doğrusu ilk oturumda tekli
fin gerekçesi izah edilmişti. Fakat değerli konuşma
cıların teklif üzerinde yaptıkları açıklamalardan anla
şılıyor ki, sanatçıya sanatta yeterlilik esasını uygula
yan prensipler sanki bu teklifle yeni getirilmiş gibi
bir düşünce hâkim olmaktadır. Aslında, ilk oturum
da da ifade etmiştim; muhtelif akademik kademeler
den geçmek suretiyle kariyere intisabı öngören 2547
sayılı Kanun içerisinde, sanatta yeterlilik meselesini
bugün burada tartışmıyoruz.
Değerli milletvekilleri, bu teklif tasarısında sanat
ta yeterlilik hakkı, 41 sayılı Kanun Gücünde Karar
namenin geçici 10 uncu maddesiyle tanzim edilmiş.
Buraya sadece güzel sanatlar akademisini, yani sanat
ta yeterliliğin en hâkim olduğu müesseseyi ilave edi
yoruz. Eğer sanatta yeterlilik varsa ve bu, birtakım
sınavlarla, jürilerle tespit edilecekse, kanun böyle bir
prensip getirmişse -ki getirmiştir- bu prensipten istifa
de ederek, 657 sayılı Kanuna tabi olanlar bugün bu
akademik unvanları kullanmaktadırlar. Sanatta yeter
liliği en fazla olan, kuşku götürmeyen güzel sanatlar
akademisi mensupları sanatçıları da, 657 sayılı Kanu
na tabi olmadıkları için, kapsam dışı bırakan mahzu
ru gidermek amacıyla bu teklif hazırlanmıştır.
Bu sanatçılar senelerce, 657 sayılı Yasanın kapsa
mı içerisinde görülmüşlerdir; siz bu kapsamın içerisin
desiniz, jüriler için hazırlığınızı yapınız, yeterlik sı
navlarınız yapılacaktır denmiştir, hatta bazıları jüri
lerden geçmiştir; fakat tam atama yapılacağı sırada,
«Efendim, siz 657 sayılı Yasaya tabi değilsiniz» yö— 92
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rumu ile karşılaşmışlardır ve bir haksızlığa uğramış
lardır.
Kanun aslında bu sanatçılar için getirilmiş olma
sına rağmen, kendileri böyle bir yorum dolayısıyla
kapsam dışında kalmışlar ve haksızlığa uğramışlardır.
Biz bugün burada bu teklif zımnında, «Efendim,
akademik kariyer sistemi içerisinde sanatta yeterlilik
olsun mu, olmasın mı; bir sanatçıya akademik unvan
verilsin mi, verilmesin mi?» tartışmasını yapmıyoruz.
Eğer bunun tartışmasını yapmak gerekirse, bunun ayrı
bir teklif veya tasarı vesilesiyle yüce Mecliste ele alın
ması doğru olacaktır.
Bu teklif, bu konuda uğranılan bir haksızlığın gi
derilmesine matuftur ve sadece eski kanuna (geçici 10
uncu maddeye) güzel sanatlar akademisini ilave eden
bir teklif mahiyetindedir.
Bu bakımdan Sayın Tarımeıöğlu'nun, teklif tasa
rısının, teklifin hazırlanmasına mütedair görüşlerine de
katılıyorum; gerekçeler daha muntazam olmalıdır.
Gerçekten, yüce Mecliste, özellikle teklifi veren değer
li milletvtekillerimizin, tekliflerinin kanun yapma tek
niği bakımından uygun hale getirilmesine yardımcı
olacak bir organın kurulması isteği yüce Mecliste za
man zaman dile getirilmiştir. Bu görüşe de katılmak
istediğimi ifade etmek istiyorum.
Saygılar sunarım Sayın Başkan.
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Tarımcıoğlu, 'buyurun.
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Efendim, Sa
vın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımız, «Tek
lif tasarısı» diye bir sürçü lisanda bulundu.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Kanun teklifi,
evet...
FAUK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Bunu böyle
düzelttikten sonra, sorum şu : 1 inci maddenin üçün
cü paragrafında,» bu maddedeki süreleri kendi alan
larında tamamlamış olmak şartıyla, 1983 yılı sonuna
kadar...» diyor. Neden 1983 yılını baz olarak almış
tır? Bu bir.
İkincisi, 1983 yılı itibariyle müracaat eden kaç ki
şidir?
Üçüncü sorum : «Diğer bağlı yüksekokullarda»
deniliyor. Diğer bağlı yüksekokullar hangileridir?
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Tarımcıoğlu.
Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, kanu
nun uygulanması bakımından bir müracaat süresi
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konmuştur. Çünkü sanatta yeterlilik mevzüunun belli
bir zaman içerisinde, bu yeterliliğin kendisinde mev
cut olduğunu ifade edenlere uygulanması bakımından,
kanunun yürürlük maddesi disipline edilmiştir. Ka
nun yapma tekniği bakımından, birçok kanunda bu
yapılmaktadır.
40 kadar sanatçı müracaat etmiştir; kendileri jüri
lerden geçmişlerdir. Bu jürilere rağmen, birinci jüriden
geçip, ikinci jüriden sonra tam, yeterlilik ve akademik
unvana kavuşacakları sırada, böyle bir yorumla kar
şılaşmışlardır ve haksızlığa uğramışlardır. Bu teklif,
bu haksızlığın giderilmesine matuftur.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
FAİK TARIMCIOĞLU "(Bitlis) — Üçüncü sorum
vardı, «Hangi akademiler?» diye sormuştum.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Mimar Sinan
Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Akademisi efen
dim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Buyurun Sayın Batumlu.
SAİBİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan,
acaba bu konuda tespit eütikleri listede isimleri ka
yıtlı olanlar kaç kişidir? Kaç kişiye ne kadar unvan
vermek durumundalar? Bunu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Batumlu.
Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — 40 kişi kadar
efendim. Bunların ıbir kısmı unvan almıştır, bir kısmı
da, böyle bir yoruma talbi oldukları için unvan ala
mamışlardır.
SABİT BATUMLU (istanbul) — O zaman fahrî
unvan versinler de, bu iş bitsin.
•BAŞKAN — Bu yeni bir soru değildi herhalde.
Buyurun Sayın Tutum.
CAHİT TUTUM .(Balıkesir) — Saym Başkanım,
kürsüden ifade etmiştim, yanıt verilmedi. Akademik
unvan verme zorunlu mudur? Bu tür olaylarda sanat
çılar mutlaka akademik unvanla mı tutulacaktır? Ne
den baştaki negatif düzenlemede eşitlik aranmaya
kakılmıştır? Böyle düzenleme anlayışı olur mu? Bu
işin esasında kuşkusu varsa Millî Eğitim Bakanı esa
sını düzenlesin. Negatif olan şeyi genişletmek, adalet
arama arayışı içine girmek mi demiştim. Akademik
unvan dışında başka bir şekille tatmin edilemezler
mi? Çünkü akademik unvan tevcih edilmez. Birinci
sorum bu.
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İkinci sorum : Bu nasıl bir akademik unvan ki,
düşüyor? Lütfen bunu açıklasınlar, suijeneris bir aka
demik unvan tevcihi mi? Çünkü yönetmeliğe baktım,
belli bir süre çalışma taahhüdünde bulunmadığı takdir
de akademik unvan düşüyor. Hiç böyle akademik un
van duymadım ben. Bu nasıl bir iştir efendim?
Üçüncü sorum : Sayın bakan, «Geçici 10 uncu
madde bu sanatçılar için getirildiği halde, 657'ye tabi
olmadıkları şeklinde bir yorum nedeniyle bunları da
itih'al etmdc mecburiyetinde kaldık» dediler. Oysa, Sa
yın Şahinkaya'nın muhalefet şerhinde, «Sanatın çeşit
li dallarında ihtiyaca yetecek sayıda (25 kişiye) özel
formülle öğretim üyeliği payesi verilmiş olduğundan»
diyor. Hangi maddeye göre verilmiş bunlar? Bu 25
kişiye bu maddeden istifade edilerek mi verilmiş? O
halde, teklifin bu sanatçılar için değil, bu 25 kişi için
getirilmiş olduğu anlaşılıyor. Yloksa, bu maddeyi, yal
nız onlara değil, bu 25 kişiye uygulamışlar mıdır?
Dördüncü sorum : Acaba bu 25 kişi kimdir efen
dim; bunlar hangi sanat dallarındadır, bunların bir
dökümü var mıdır, Türk halk müziğini icra edenler
mi? Gazetelerde bazen manşete çıktığını duyuyoruz,
lütfen bunları açıklasınlar?
Saym Başkan son sorum : Lisansüstü öğrenim yap
mış olmak koşulunun bunlar için aranıp aranmadığı
sorulduğunda, Sayın Bakan arandığından bahsetti. .
Oysa, madde bunun aranmayacağını gösteriyor. Bu
görüşte ısrarlı mıdırlar efendim? Lütfen bu konuda
bir açıklama getirsinler.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Tutum.
Buyurun sayın bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan,
önce son sualden başlayayım : Lisansüstü öğrenim
yapma mecburiyeti bunlar için yok efendim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, işte dedi
ğim ortaya çıktı.
BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen...
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Çünkü, bunlar
sanatta...
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama, tersini söy
lemişlerdi Saym Başkanım.
BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen...
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
MiETlN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, tersini
söylemedim; siz ters anlamışsınız, yanlış anlamışsı
nız.
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IBAŞKAN — Sayın Tutum, sayın bakan cevap ve
riyorlar.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım,
orijinal metinde yok bu.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMÎROÖLU (Malatya) — Müsaade edin
cevap vereyim Sayın Tutum.
Şimdi, sanatta yeterlilik sınavıyla akademik kari
yer kazanılma imkânı getiren geçici 10 uncu madde
hükümleri, sanatçılar için liısanüstü öğrenim yapma
meoburiyeti getirmemiştir. Bu sadece, o rasathanede
ve Deprem Araştırma Enstitsünde çalışıp da lisansüs
tü öğrenim yapanlar için getirilmiş bir-şarttır. Sanat
ta yeterlilik esasına göre akademik unvan kazanacak
olanlar -ki, geçici 10 uncu maddenin hükmü buna
mütedairdir- için böyle bir lisanüstü öğrenim yapma
esası getirilmemiştir. Bunu tavzihen açıklamak iste
rim.
Şimdi, bu 25 kişiyi sordular ve «Bu kanundan isti
fade eden var mı?» dediler. Bu kanundan istifade
edenler, 657 sayılı Kanuna tabi olan kurumlarda ça
lışan öğretmenler ile kanunda sayılan rasathane ve
Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan -tabiî onlar
için lisanüstü öğrenim yapmış olma şartı var- görev
liler içindir. Yani, 657 sayılı Kanuna taibi olanlar; tat
bikî güzel sanatlar akademisi, belediyelere bağlı ola
rak çalışan belediye konservatuvarında olanlar -on
lar 657 sayılı Kanuna taıbiydi- bundan yararlanmışlar
efendim, bu kanunun getirdiği hükümlerden yararlan
mışlar. Esas bu kanunun; yani.güzel sanatlar akade
misinin bulunduğu güzel sanatlarda faaliyet göste
ren sanatçıların görev yaptığı kurumların istifadesine
sıra geldiği zaman, Yüksek öğretim Kurulu bir karar
vermiş ve demiş ki, «Sizin statünüz 657 sayılı.Kanu
na tabi değil, siz bu kanundan istifade edemezsiniz.»
İSonuçta, kanunun asıl uygulanması gereken sa
natçılar bu kanunun dışında kalmış; fakat sırf şeklî
hukuk bakımından 657 sayılı Kanuna taibi olan sa
natçılar, bu kanundan istifade ederek akademik unvan
almışlardır efendim.
Bu açıdan, bu kanunun getirilmesindeki amaç, bir
haksızlığı gidermek ve sanatta yeterlilik esasını aka
demik unvan için kafi gören prensibi; yani geçici 10
uncu maddede tanzim edilen prensibi, objektif hukuk
kaidelerine göre, sanatçı kişiliği taşıyan diğer kurum
lara da -(buraya yaptığımız ilaveyle- güzel sanatlar'aka
demisine de tatbikine imkân veren bir düzenlemeden
ibarettir efen'dim.

2.6.1986

O :3

Şim'di, bir sual daha vardı; o da «Kayıp mı ettiler
ki? 1983 yılına kadar neden müracaat ediyorlar; yani
bu müracaatı yapmazlarsa bu haklarını kayıp mı ede
cekler?» şeklindeydi. Hukukta hak düşürücü süreler
vardır, bu malumdur. Belli bir süre içerisinde hakkı
nızı kullanmak için müracaat etmezseniz, hakkınızı
kaybedersiniz.
O bakımdan, bu konu teknik hukuk bakımından
yadırganacak bir konu değildir efendim.
Arz ederim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Sayın Bakan, lisans öğrenimi aranıyor mu bunlarda?
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMÎROÖLU (Malatya) — Hayır aranmı
yor; bunlar sanatçı, bunların sanatta yeterlilik şart
ları var.
:M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
x
İlkokul mezunu olmak kâfi mi?
MILLÎ EĞITIM GENÇLIK VE SPOR BAKANI
METİN EMÎROÖLU (Malatya) — Evet.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Soru ve cevap işlemi bitmiştir.
Ma'dde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri ön
ce veriliş, sonra aykırılık derecesine göre okutup, iş
leme koyacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
«2809 Sayılı Yükseköğrenim Kurumları Teşkilatı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi»
nin çerçeve 1 inci maddesiyle düzenlenen geçici 10
uncu maddesinin ikinci fıkrasına «Bu öğretmenlerden»
ibaresinden sonra gelmek üzere «ve öğretim görevli
lerinden» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Haydar Özalp
Orhan Ergüder
Niğde
İstanbul
Ertuğrul Ünlü
Bursa
Hüseyin Şen
Artvin

-Hikmet Bicentürk
içel
Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman

Ahmet Yılmaz
Giresun

Hayrettin Elmas
İstanbul

Mehmet Bağçeci
Yozgat

Naci Taşel
Elazığ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 457 sıra sayılı Kanun teklifi
nin 1 inci maddesiyle, 2809 sayılı Kanunun geçici 10
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uncu maddesinin değişik şeklindeki metnin, sondan
dördüncü satırında yazılı olan «1983 yılı sonuna ka
dar müracaat etmeleri halinde» ifadesinin, doğru ola
rak, «1983 yılı sonuna kadar müracaat etmiş olmaları
halinde» şeklinde yazılmasını arz ve teklif ederiz.
Nuri Üzel
Kemal Gökçora
Eskişehir
Bursa'
S. Hüsamettin Konuksever
Reşit Ülker
Edirne
İstanbul
Hüseyin Aydemir
İzmir
BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre
tekrar okutup işleme koyacağım.
Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve arkadaşlarının
önergesi :
«2809 Sayılı Yükseköğrenim Kurumları Teşkilatı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi»nin
çerçeve 1 inci maddesiyle düzenlenen geçici 10 uncu
maddesinin ikinci fıkrasına «Bu öğretmenlerden» iba
resinden sonra gelmek üzere «Ve öğretim görevlilerin
den» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet katı
lıyor mu?
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL DAYI OBalıkesir) — Katılıyoruz efendim.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş'tir.
Diğer önergeyi okutup, işleme koyacağım.
Eskişehir Milletvekili Nuri Üzel ve arkadaşları
nın önergesi :
Görüşülmekte olan 457 sıra sayılı Kanun teklifi
nin 1 inci maddesiyle, 2809 sayılı Kanunun geçici 10
uncu maddesinin değişik şeklindeki metnin, sondan 4
üncü satırında yazılı olan, «1983 yılı sonuna kadar
müracaat etmeleri halinde» ifadesinin, doğru olarak,
«1933 yılı sonuna kadar müracaat etmiş olmaları ha
linde» şeklinde yazılmasını arz ve teklif ederiz.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL DAYI .(Balıkesir) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?..
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SİPOR BAKANİ
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz.
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BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Önerge kaibul edilmiştir.
1 inci maddeyi, kabul edilen bu önergelerle bir
likte değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 1 inci
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci
madde kabul edilmiştir.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — 101 oy var mı Sa
yın Başkan?
BAŞKAN — Dikkat ediliyor Sayın Kuşhan.
2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Önerge?.. Yok.
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 2 nci mad
deyi kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — 101 oy yok efen
dim.
BAŞKAN — Sayılıyor efendim.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
Madde üzerinde verilmiş önerge?.. Yok.
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul
edilmiştir.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, 101 oy
neresinde var ıbunun? 66 kişi var. Kaibul için yeterli
nisap yok efendim.
iM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, açık oylama önergesi veriyoruz efen
dim.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, yeterli
sayı yoktur efendim; Anayasa gereğince 101 oyu bul
manız gerekir.
BAŞKAN — Tümünü oylamadan önce, oyunun
rengini açıklamak isteyen sayın üye var mı? Yok.
"M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Açık oylama önergesi veriyoruz efendim.
BAŞKAN — Açık oylama önergeniz hazır mıydı
Sayın Bayezit?
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Efendim, biliyorsunuz teamül gerçekleşti, her zaman
önergeler bekleniyor.
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BAŞKAN — Sayın Bayezit, açık oylama önergesi r
veriyor musunuz?
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın
Başkan, bekletilemez efendim; o zaman, önergenin ha
zırlanması için sabaha kadar bekleyelim. (ANAP sı
ralarından «Olmaz efendim, beklenmez ki» sesleri,
gürültüler)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Böyle usul yok
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Bayezit, açık oylama önergesi
(beklemez. (ANAP sıralarından «Beklemez» sesleri)
Açik oylama önergesi oylamadan önce gelecekti Sayın
Bayezit.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, daha önce önergenin verilmesi bekle
niyordu. (ANAP sıralarından gürültüler)
I
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) öyle şey yok efen
dim.
I
BAŞKAN — Sayın Bayezit, açık oylamanın özel- I
ligi vardır, oylamadan önce Divana gelmelidir.
I
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul I
edenler...
I
iM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, önerge geliyor.
I
IBAŞKAN — Sayın Bayezit, açık oylamanın özel- I
ligi vardır, biliyorsunuz. (Gürültüler)
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Efenldfan, almia zalhıltillara (geçsin, bir dadıa önerge belk- I
lenmesin.
I
IBAŞKAN — Zabıtlara geçti Sayın Bayezit.
I
Kalbul etmeyenler... Teklif kaibul edilmiş ve kanun- I
laşmıştır.
I
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KSMAtL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, ko
misyon var mı burada?
BAŞKAN — Evet.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Plan ve Bütçe
Komisyonu mu, Anayasa Komisyonu mu? >
IBAŞKAN — Anayasa Komisyonu.
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler...
Kalbul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması
kalbul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde, bizdeki kayda göre, Doğ
ru Yol Partisi Gnibu Adına Sayın Ahmet Sarp, Ana
vatan Partisi Grubu Adına Saym Münir Fuat Yazı
cı, Hür Demokrat Parti Grubu Adına Sayın Ülkü
Söylemezoğlu söz almışlardır.
OAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına söz
işitiyorum.
İBAİŞKAN — Sosyalde'mokrat Halkçı Parti Grubu
Adına Saym Cahit Tutum söz istemişlerdir.
Sırasıyla, Doğru Yol Partisi Grubu Adına Sayın
Ahmet Sarp; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)

DYP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar
bakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğ
ru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına yüce Meclise
saygılar sunarım.
Sayın Başkan, yine önümüze bir yetki tasarısı gel
miş bulunuyor; kırtasiyeciliği önlemek konusunda yü
ce Meclis üçüncü defadır işgal ediliyor. 1984 yılının
Şubat ayında iktidar, üç yıllık bir yetki istemişti; o
zaman Anayasa Komisyonu sözcüsü, bu üç yılın çok
olacağını, birbuçuk yılın yeterli olacağını ve Anaya
sa Komisyonunun bu yetkinin üç yıl değil de, birbu
çuk yıl olması konusunda ittifakla karar verdiğini
ifade etmişlerdi. Bundan birbuçuk yıl sonra, 1985 yı
lının Mayıs ayında iktidar tekrar yetki istedi. Bu de
2. — 2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeni- I fa birbuçuk yıllık yetki istemişti ve bir yıl olarak yü
den Düzenlenmesiyle İlgili Yetki Kanununun Süresinin I ce Meclis yetki verdi. Şimdi, iktidar üçüncü defa
Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa Ko- I yetki istiyor. Bu konuda partimizin genel görüşünü
ifade etmek istiyorum.
misyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 461) (1)
BAŞKAN — 2 nci sıradaki «2977 Sayılı idarî
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üstün irade
Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili I milletin iradesidir, üstün yasa Anayasadır. Anayasa
Yetki Kanununun Süresinin Uzatılması Hakkında Ka- I nın 91 inci maddesi, hükümetlere kanun kuvvetinde
nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonunun Raporu» üze- I
kararname çıkarma yetkisi vermektedir, ama tüm ko
rindeki görüşmelere başlıyoruz..
I
nularda değil, bazı konularda; yani bu husus sınır
Komisyon ve hükümet yerini aldı.
I
landırılmıştır.
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla- I
Anayasada yine bir husus daha var; Anayasanın
rınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okunmasını I
91 inci maddesinin 8 inci bendinde, «... kanun hük
kalbul edenler...
I
münde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi
komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür» diyor. Bu tamam; ama bu bentte
(1) 461 S. Sayılı BasmayazıTutanağa eklidir.
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bir husus daha vardır; «Kanun kuvvetinde kararna
me çıkarma yetkisine dayalı olarak çıkarılan karar
nameler de, yüce Mecliste ve yüce Meclisin komis
yonlarında öncelikle ve ivedilikle görüşülür» diyor.
Değerli milletvekilleri, şimdi takdirlerinize arz
ediyorum. İktidar, 2,5 yıllık görev süresi içinde kaç
tane kanun kuvvetinde kararname çıkarmıştır ve yü
ce Meclisin komisyonlarında ve bu yüce Mecliste bu
nun kaçı görüşülmüştür? Anayasamıza göre bu ka
nun kuvvetindeki kararnamelerin çıkarıldığı gün yüce
Meclise sunulması ve yine Anayasamızın 91 inci mad
desinin 8 inci bendine göre, öncelik ve ivedilikle ko
misyonlarda ve yüce Mecliste görüşülmesi icap et
mektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık
Divanından ve iktidardan soruyoruz; Anayasayı ni
çin uygulamıyorsunuz? Bu, birinci husus.
İkinci hususa gelince : 1984 yılında iktidar ol
duğunuzun ikinci ayında, 3 yıllık bir sürede tüm bu
işleri halledeceğinizi ifade ettiniz; ama aradan 2,5 yıl
geçti, iki defa da yetki aldınız, şimdi tekrar 2 yıllık
bir süre istiyorsunuz. O zaman, 3 yılda bu işleri ba
şaracağınızı ifade etmiştiniz, şimdi bu 2 yıllık süreyi
de verirsek, toplam süre olarak 4,5 yıl oluyor. Diğer
bir husus olarak, demek ki, yüzde 50'li zamlı olarak
gidiyor. Tabiî, 2 sene sonra da ne olacağını şimdiden
tahmin ediyoruz; yine bir yetki tasarısıyla önümüze
geleceksiniz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kırtasiyeci
liğin azaltılması önemli bir konudur. Kırtasiyeciliğin
önlenmesi, kanun kuvvetinde kararnamelerle olmaz.
Mesela evvela nereden başlıyor; önemli olan budur.
Biz, kanun devletini müdafaa ediyoruz, kararname
devletini değil. Yani, Türkiye'de meseleler, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin yapacağı yasalarla çözül
melidir; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine dayalı olan hükümetlerin çıkar
dığı kararnamelerle yönetilmemelidir. Esas olan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapmasıdır. O
halde; altını çizerek tekrarlıyorum, Türkiye Cumhu
riyeti Devleti kararname devleti değil, kanun devleti
olmalıdır.
Şartlar her gün değişmektedir; bu şartlara göre,
bürokrasinin de, mevzuatın da değişmesi icap eder.
Yüce Meclis kanun çıkarır; bu kanunlara dayalı ola
rak, Bakanlar Kurulu kararname çıkarabilir, tüzük
ler, yönetmelikler, tebliğler, tamimler yapılabilir; sir
külerler çıkarılabilir. O halde, hükümetin yapacağı
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şeyler de vardır. Neymiş bunlar?.. Kanunlara dayalı
olarak kararname çıkarmak. Başka?.. Yine bu kanun
lara dayalı olarak, Danıştayın da mütalaasını alarak
tüzük yapmak. Başka?.. Yine, bu kanunlara dayalı
olarak yönetmelik yapmak. Başka?.. Bu yönetmelik
lere dayalı olarak tebliğler, tamimler yapmak, sirkü
lerler neşretmek. Eğer bunlarda aksaklıklar varsa, hü
kümetin daimî görevi, bu yönetmelikleri, bu tüzükleri,
bu kararnameleri, bu tebliğleri devamlı olarak, günün
şartlarına göre değiştürmektıir. Mesele nedir?... Me
sele, kaynak ve zaman israfını önlemektir. Kimin
için kaynak ve zaman israfını önlemek? Devlet için,
vatandaş için kaynak ve zaman israfını önlemek.
Bu konulardan en önemlileri, kaynak ve zaman me
selesidir. Vatandaşın zamanı ve parası kıymetlidir;
devletlin de zamanı ve parası kıymetlidir; bunların
israf edilmemesi lazımdır. Bunun yolu da, ancak
bürokrasi ve kırtasiyeciliğin asgariye indirilmesiyle
mümkün olaMlir.
Biraz evvel de arz eDt'iğim gibi, 'hükümetin elinde
birçok mekanizmalar vardır ve bu mekanizmaları
devamlı olarak gözden geçirmek ve günün şaftla
rına uydurmak hükümetlerin görevidir. Bu zaman
la veya bir, iki ya da üç yılla olmaz; bu, sürekli
bir olaydır ve hülkümetde hükümet olarak kaldığı
müddetçe bunları değiştirmek ve günün şartlarına
uydurmakla mükellef Hinler. Günümüzde teknoloji,
şartlar ve her şey gelişip, değişiyor; o halde mev
zuat da ona göre değişmelidir. Halkını seven ve
halkına hizmet etmek isteyen iktidar, bunları yüce
Meclisten yetki almak suretiyle değil, zaten kendisi
sürekli olarak değiştirmekle mükelleftir; ama bu,
bir yere kadar gelir ve dayanır, eğer kanunî bakım
dan değiştirilmesi ioap dden hususlar varsa, bunlar
o zaman yüce Meclisin önüne gelir ve o hususlar
deği'şltürillr; her şeyi yetkiyle halletmek mesele de
ğildir. Ayrıca, Anayasamıza göne, hükümetin kanun
kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi vardır ve ve
rilebilir; fakat arkadaşlar, burada Anayasanın bir
fılkrası gözardı ediliyor, unutuluyor, daha doğrusu,
o konunun üzerine bir perde çekiliyor. O nedir? Ka
rarname çıkaracaksınız ve hemen o gün yüce Meclise
sunacaksınız ve o sunduğunuz kanun kuvvetindeki
kararname yüce Meclisin kondisyonlarında ve yüce
Mecliste öceliik ve ivedilikle görüşülecek. Şimdi Sa
yın hükümetten ve yüce Meclisin Başkanlığından so
ruyorum: Komisyonlarda bekleyen kanun kuvvetin
de kararname sayısı nedir ve acaba bunlardan kaç
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tanıesıi yüce MeeMe görüşülmüştür?. Sorum budur
Sayın Başkan.
Sayın mill'eCvdklilleri hepinlize teşekkür eder, say
gılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — TeşekJklür ederim Sayın Sarp.
Anavatan PaflliM Grubu Adına Sayın Münir Fuat
Yazıcı; buyurunuz efendim.
ANAP GRUBU ADINA MÜNİR F. YAZICI
(iManisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
2977 Sayılı İdarî usul ve İşlemlerin Yen/iden Dü
zenlenmesi İle llgil'i Yetki Kanununun Süresinin
Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Ana
vatan Paris'i Grulbunun görüşlerini açıklamak için
Ihuzurunuza gelmiş bulunuyorum,
iDeğerlIi arkadaşlarım, Anayasamızın 87 nci mad
desi, «Türtkliye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yötkileıti» bölümünde yetkileri sayanken, bu sırala
mada; kanun koymak, değişMirmıek ve Balkanlar Ku
ruluna 'belli konularda kanun hükmünde kararname
çıkartma yetkisi de vermidktdd/ir. Kararname çıkarmak,
anayasaH tur yetkidir. Yüce Meclisimiz yetki kanunu
ıfle kararnamıe çıkarma yeUJkilsl verirken, süreyi de
tespit eder. Yüce Meclisten 2 Şubat 1984 tarihinde,
2977 sayı ile idarî usul ve işlemleri sadeleştirmek ve
bürokrasiyi azaltmak için hükümete yetki veren ka
nun çıkmıştır.
HÜSEYİN AVNİ
SAÖESEN (Ordu) — Ne
de azalttınız ya bürokrasiyi...
IMÖNİR F. YAZICI (Devamla) .— Bu yetki ka
nununa dayanarak hükümetimliz, çok faydalı ka
nun hüknıünlde kararnameler çıkarmıştır. Bu yetki
kanununun süreci 30 Mayıs 1985 tarfilh ve 3207 sayılı
kanun ile uzatılmış, uzatılan bu süre de 8 Ağustos
19861da sonla ermektedir.
'Değerli milletvdkillerîi, yötki kanununun süresini
uzatmaya lüzum var mıdır?.. Bizce lüzum vardır;
çünkü bu kararnameler ile faydalı ve başarılı reform
lar yapılmıştır, işler başarılmıştır; halen bu çalışma
lar sürmdkt'ddlir ve bitmem/iştir.
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HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sürekli
olmayan şey nasıl anlaşılır? Haftada bir, günde bir
değ iştiriy orsunuz.
BAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen efendim.
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — «Devlet kuru
luşlarının hakiki veya hükmî şahıslarla ilişkilerinde
itimat esastır, şüphe ise istisnadır. Planlama da esas
tır; sosyal ve iktisadî gelişmenin ahenkli, süratli, ve
rimli olması için kaynakların en iyi şekilde değerlen
dirilmesini teminen, planlamayı önemli görmekteyiz.
Kaynak ve tasarrufların artırılması, en iyi şekilde kul
lanılması, adil ve pratik ölçüler içinde gidilmesi ana
hedefimizdir» diyor Anavatan Partisinin Programı.
Saygıdeğer milletvekilleri, devletin esas varlığı,
millete hizmet içindir. Devlet, millet içindir. Anava
tan hükümetinin devlet anlayışı bu temelden başlıyor.
Hükümetin altı temel hedeflerinden birisi de, bürok
rasi ve kırtasiyecilikle mücadele ederek, vatandaşın
devlet kapısında çektiği ıstırapları kaldırmak, insan
gücü ve zaman kaybına mani olmaktır. Bürokratik
işlemlerin azaltılması için şimdiye kadar Türkiye'de
her hükümet vaatta bulunmuş; fakat iktidara gelin
diğinde, maalesef birçok komisyonlar kurulmasına ve
pek çok çabalar sarf edilmesine rağmen, hiçbir ne-,
tice alınamamıştır, Hükümetimiz, çıkardığı kanun
hükmünde kararnamelerle, devlet teşkilatını bel
li bir felsefe ve organizasyonu olan köklü bir ya
pıya kavuşturmuştur.
1970 yıllarında Başbakanlık katında bürokrasiyi
azaltmak için yapılan çalışmalar, uygulamaya maale
sef konulamamıştır. Bu iktidar döneminde, üst kade
mede çalışan bürokratlarla, alt kademede çalışan bü
rokratların da önerileri dikkate alınarak, inandırıcı
ve rasyonel reformlar yapılmıştır. Yapılan idarî re
formla basit, dinamik ve rasyonel bir teşkilat yapısı
öngörülmüş, kamu yönetiminde değişik ünitelerce ay
nı gaye ile yürütülen hizmetler tek hizmet merciinde
toplatılmıştır.

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Bitme
yecektir de...

Görev, yetki ve sorumluluklar açık ve net bir şe
kilde ortaya konulmuştur. Koordinasyon ihtiyacı as
gariye indirilmiş ve hiyerarşik kademeler yarı yarıya
azaltılmıştır.

MÜNİR F. 'YAZICI ı(Devamla) — Anavatan
Partisi Programında aynen şunlar yazılıdır : «Dev
let müesseselerinin kuruluşunda ve işleyişinde temel
prensip, işlemlerin müessir, süratli ve verimli şekilde.
yürütülmesidir. Bunun için konulacak sistem açık,
basit ve kolayca anlaşılır şekilde olmalıdır» der.

Taşra teşkilatlarına önem ve ağırlık verilmiştir.
Hizmetin mahallinde görülebilmesi için tedbirler alın
mıştır. Merkeziyetçiliğin işlemeyen çarkları durdurul
muştur.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu kanuna göre
değil ama, sayın hatip...
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MÜNİR. F. YAZICI (Devamla) — Kararname
lerle...
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Buraya, yetkiye
dayanılarak...
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Başta, vatan
daşı gereksiz yere yoran birtakım formlar doldurma
ya, belge göstermeye zorlayan mevzuat ele alınarak,
sadeleştirilmiş ve vatandaşın beyanına güven esasına
bağlanmıştır.
Bürokrasinin azaltılması konusunda yapılan çalış
malar ve getirilen yenilikler çok başarılı olmuştur sa
yın arkadaşlarım. Yapılan personel reformu netice
sinde, iki milyonu aşkın kamu personelinin sosyal,
idarî ve malî statüleri tek tek gözden geçirilerek, tek
bir esasa bağlanmıştır.
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) —
Hep aynı plak... Bunlar tutanaklarda var.
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Bakanlık sa
yıları da azaltılmıştır. Her zaman fazla olduğu, koor
dinasyon olmadığı için tenkidi yapılan bakanlık sa
yısı 35 iken, bizim iktidarımız zamanında 21'e indi
rilmiştir.
Bazı müsteşarlıklar ve genel müdürlükler ve ben
zeri kuruluşlar, yeniden rasyonel çalışma esaslarına
göre teşkilatlandırılmış ve düzenlenmiştir.
Aynı işi yapan memurlara verilen 800'ün üzerin
deki unvan, 800 civarına indirilmiş, 14 yıldır çıkarı
lamayan kadro planlaması yapılmıştır.
Sicil sistemi değiştirilmiş, otomatik olarak sayfa
larca tutulan tezkiye varakaları tamamen kaldırıl mıştır.
Senelerdir devam eden kadro tıkanıklıkları halle
dilmiş durumdadır.
Büyük bir bürokrasiye sebep olan merkezî sınav
sistemi kaldırılarak, kurumların ihtiyaçları nispetinde
eleman temin edilmesi sağlanmıştır.
Memurların rotasyonlarındaki güçlükler de, bu
kararnamelerle büyük ölçüde giderilmiştir.
11 özel idarelerinin gelirleri artırılmış, köye hizmet
akmaya başlamıştır.
Belediyeler, eskiden yalnız ismi olan kuruluşlar
idi, memurlarına aylarca maaş veremez durumda idi
ler; bugün, Anavatan iktidarı zamanında vatandaşa
ve beldeye hizmet veren kuruluşlar haline gelmişler
ve hizmet yarışına girmişlerdir.
Mahallî idarelerde yapılan reform neticesinde,
birçok hizmetlerin vatandaşın ayağına götürülmesi te
min edilmiştir.
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KİT reformunun yapılmasıyla, 180 kamu iktisadî
teşebbüsü tek bir kanun hükmünde kararname ile
düzenlenmiş, üst kurumlar; yani basının deyimiyle
«şapkalar» kaldırılmıştır.
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Milletin
iradesi ne oluyor?
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Ekonomik mev
zuat ve işlemler büyük çapta basitleştirilmiştir. Kam
biyo ve dışticaret mevzuatı sadeleştirilmiştir.
Birçok evrak tanzimi kalkmış, bürokrasi azaltıl
mıştır. Yatırım teşvik muameleleri büyük ölçüde ba
sitleştirilmiştir.
Şirketlerin kuruluşunda ve sermaye artırımında
önemli kolaylıklar sağlanmış ve formalitelerin azaltıl
ması konusunda azamî gayret sarf edilmiştir.
iki yıllık icraat içerisinde, 2975 ve 6183 sayılı ka
nunlarda yapılan değişiklerle, vergi makbuzu yerine,
vergi cüzdanına işlerlik kazandırılmıştır. Vergi Usul
Kanunu uyarınca, vergi mükellefleri tarafından kul
lanılan belgelerin basım ve dağıtımında kolaylıklar
sağlanmıştır. Çünkü, vergi makbuzu güçlük yaratı
yordu; vergi cüzdanı, zaman ve bürokrasi açısından
işlerlik kazandırmıştır. Vatandaş, eskiden vergi dai
resinin vezneleri önünde birikmekte iken, şimdi ra
hatça banka şubeleri vasıtalarıyla ödemelerini çok da
ha kolay bir şekilde yapmaktadır.
Gümrüklerde terkedilen, terkedilmiş sayılan ve
müsadere edilen eşyaların tasfiye işlemleri hızlandı
rılmıştır.
Türkiye'ye gelen yolcuların beraberinde getirdik
leri hediyelik eşya ile yurt dışına gönderilen hediye
lik eşya için muafiyet limitleri artırılmıştır.
Tapu ve kadastro çalışmalarında bürokrasinin
azaltılması için gayret gösterilmiştir. Bazı konularda
idarî tasarruflar kullanılarak, vatandaşın gereksiz ye
re mahkeme kapılarında sürünmesi önlenmiştir.
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) -^
«İcraatın içinden» programını geçti.
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri, bu kararnamelerle, ipotek işlemlerinin
çok kısa sürede sonuçlandırılması sağlanmıştır, ipo
tek işlemlerinde, tapu dairelerinde resmî senet düzen
lemeleri için vatandaş, haftalarca, binbir zorluk için
de işlerini bitirmek için sıra beklerken, yalnız ala
caklı ve borç sözleşmesi tescil edilerek, masraf, işlem
ler ve zaman kaybı bu şekilde önlenmiştir.
Tapu ve kadastro mevzuatında yapılan değişik
liklerle 2981 sayılı Kanun çıkarılarak, mevzuata ay
kırı gecekondu yapılarının meşrulaştırılması ve tapu-
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larının verilmesi sağlanmış; yani imar affı gerçekleş
tirilmiştir.
Uzun zamandır vatandaşın bir yarası haline ge
len Veraset ve İntikal Vergisinde ve intikal muame
lelerinde kolaylıklar sağlanmıştır. Mal, miras bıra
kandan miras kalana intikal ederken, verginin tahak
kuku için tapu dairelerinde aylarca intikal muame
leleri sürüncemede kalıyordu. Halbuki şimdi, vergi
sinin talhaik'kuiku laratırnalksızın intikal işlemlerinin ya
pılması hemen sağlanmıştır.
İşçi emeklileri ve memur emeklilerinin emeklilik
işlemleri de basitleştirilmiştir. Emekli Sandığı işlem
lerinde, yurt dışı ödemelerinde ve yurt içindeki özel
muayene ve tedavilerde acil rapor şartı artık aran
mamaktadır. Hastanelerde yapılan tedavilerde, daha
önce fatura, makbuz, vezne alındısı aranırken, şimdi
sadece faturaya itibar edilmesi yoluna gidilmekle iş
ler çok kolaylaşmıştır.
Emekli, dul ve yetim aylığı alanların bütün bilgi
leri bilgisayara bağlanmış, katsayı ve gösterge rakam
larında meydana gelen değişiklikler sebebiyle yapılan
artışlar ve bunların aylıkları, ilgili bankalara süratle
ulaştırılmaktadır. Emekliyken vefat edenin dul ve ye
timlerine aylık bağlama işlemleriyle, tadil işlemleri
nin yapılması için bölge müdürlüklerine de yetki verimesi neticesinde işler süratlendirilmiştir. İlgililerin
aylıklarını, Ankara, İstanbul illeri belediye hudutları
içerisinde istedikleri İş Bankası şubesinden, diğer il
lerde ise, Ziraat Bankasının istedikleri şubesinden al
ma talepleri bir günde neticelendirilmektedir. İlgili
lerin ikametgâhları dışında çeklerini iskonto ettirme
işlemleri süratlendirilerek, bir günde neticelendirilmek
tedir.
Sosyal Sigortalar Kurumundaki işçi emeklileri iş
lemleri de aynı ölçüde basitleştirilmiş ve süratlendi
rilmiştir.
§oför ehliyetnamesi alacak adayların müracaat
şekil ve şartlarıyla, sağlık muayeneleri ve vize işlem
leri konularında yenilikler ve kolaylıklar getirilmiştir.
Aylarca süren belge getirme şekilleri azaltılmış; par
mak izi belgesi, karakol araştırması, savcılık sabıka
kaydı, nüfus kaydı, ikametgâh, göz muayenesi ve sağ
lık raporunda haftalarca bir netice alınamazken, bun
lar tamamen kaldırılarak, ehliyet almak için yapılan
müracaat şekli bir günde neticelendirilmekte ve sınav
günü de şahsın kendisine bir gün içerisinde verilmek
tedir.
Motorlu taşıtların yeni kayıt ile şahıstan şahısa ve
ilden ile olan nakil gibi işlemlerinde gereksiz forma
liteler ortadan kaldırılarak, basitleştirilmiştir.
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Sürücü imtihanlarına gireceklerin bir müracaat
formu ile - yetkili memur önünde müracaatı esas
alınarak - imtihana girmesinde kolaylıklar sağlan
mıştır.
Motorlu araç sürücü belgesi alacaklarla ilgili esas
lar yeniden düzenlenmiş; profesyonel ve amatör şo
för ehliyetnamesi arasındaki farklılık ortadan kaldı
rılarak, hafif taşıtlar için tek sınıf sürücü belgesi
alınması şartı yeterli görülmüştür.
Yurt dışına çıkacak kişi dövizini, eskiden mutla
ka Merkez Bankasından almak mecburiyetindeydi;
her yerde Merkez Bankası olmadığından vatandaş
çok zorluk çekmekteydi, şimdi ise, istediği bankadan
dövizini alma kolaylığı getirilmiştir.
Yabancı ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımız,
sürücü belgelerini vize ettirmek istediklerinde kendi
lerinden, Türkiye'ye gelerek bizzat müracaat etmesi
istenirken, şimdi bu da kaldırılmıştır.
Trafik Kanununun suç saydığı fiillerden dolayı
haklarında işlem yapılan ve para cezası kesilen sürü
cüler, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, Tür
kiye'nin herhangi bir yerindeki devlet bankalarına
bu cezalarını ödeyebilecekleri gibi, PTT vasıtasıyla
da cezalarını gönderebilmeleri sağlanarak, pratik bir
çözüm getirilmiştir.
11 trafik komisyonu üyeleri 12'den 4'e indirilerek
toplanma sürati temin edilmiş ve trafik hizmetleriyle
ilgili uzman kişilerden teşekkül etmesi sağlanmıştır.
11 trafik komisyonları kararlarının bakanlık tasdikin
den alınarak, valiliklerin onayına bırakılmasıyla, hiz
mette müessiriyet ve süratlilik sağlanmıştır.
Evlenme işlerinin ilanı ve askı uygulaması da kal
dırılmış, evlenmek isteyenler için fotoğraflı nüfus
cüzdanının ibrazı ve bir evlenme beyannamesinin
doldurulması yeterli hale getirilmiştir. Daha önce şart
olan doktor raporuyla evlenme engeli araştırması,
tarafların yalnız iradelerine bırakılmıştır.
Nüfus işlemlerinde kolaylıklar getirilmiş, bilhassa
köylerde oturan vatandaşların doğum, ölüm ve ni
kâh gibi işlemleri de önemli ölçüde basitleştirilmiştir.
Pasaport verme işlemleri basitleştirilerek, bazı bel
gelerin istenmesinden vazgeçilmiştir. Pasaport verme
işlemleri eskiden aylarca sürmekte iken, şimdi aynı
il nüfusuna kayıtlı olanlar için 3 iş gününe, başka il
nüfusuna kayıtlı olanlar için ise bu müddet 7 iş gü
nüne indirilmiştir.
Okullarda çocukların kayıtlan yaptırılırken eski
den çok sayıda evrak istenirken, şimdi bunlar tama-
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men azaltılmış ve yurt dışında okuyan çocukların
Türkiye'de kayıt olacakları okulların tespiti işlemleri
ise hem basitleştirilmiş, hem de yurt çapına yayıl
mıştır.
BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Yazıcı.
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan.
Ziraî kredilerle, esnaf ve sanatkârlann kredileri
nin muameleleri basitleştirilmiş, vatandaşın banka
larda sıkıntı çekmesi azaltılmıştır. Kredi alan kişi
eskiden her yıl bankaya gider ve aynı evrakları tek
rar düzenlerdi; şimdi ise kişi, bankaya yalnız bir defa
gitmektedir.
Tohum ve aşı ithalatı basitleştirilmiş, çiftçinin ka
liteli tohum ve taze aşı elde etmesi kolaylaştırılmış
tır.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununda, İcra ve İflas Ka
nununda ve Tebligat Kanununda yapılan değişiklik
lerle, yargı hizmetlerinde adaletin en hızlı bir şekil
de dağıtılması için işlemler süratli ve düzenli bir ha
le getirilmiştir.
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) —
Bunların hepsi bu kararnameyle mi olmuş?
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Elektrik da
ğıtım şebekelerinin TEK'e bağlanmasından sonra,
abone olma sisteminde yapılan işlemler önemli ölçü
de azaltılmış, tesise iştirak ve güvence parası tahsi
linde taksitlendirme imkânı meydana getirilmiştir.
Abonelere beyan usulü getirilerek, vergi ödenti mak
buzu ibrazı kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Sayın Yazıcı, bağlayalım efendim.
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — Bitiriyorum
efendim.
Sayın milletvekilleri, bu arz ettiğim hususlar dai
resinde, 8.8.1986 tarihinde sona erecek olan Yetki
Kanununun süresinin uzatılması için bizlere yardım
cı olmanızı tdtnenni ediyoruz. Bu tasarıya, Anavatan
Partisi Grubu olarak bizlerin beyaz oy vereceğimizi
arz eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcı.
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın Ülkü
Söylemezoğlu.
Buyurun Sayın Söylemezoğlu. (HDP sıralarından
alkışlar)
HDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞ
LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin değerli üyeleri; uzaıtmaılı bir yetki kanunu üze— 101
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rinde Hür Demokrat Parti Grubu adına görüşlerirnizi açıklamak üzere söz almuş bulunuyorum,
Tasarı üzerinde üç ana noktayla ilgili olarak gö
rüşlerimi lifade etmek isterim. Birincisi; 'her seferin
de dönüp dönüp söyleyeceğiz, Anayasanın 91 inci
maddesinde istisnai ibir durum olarak getirilmiş olan
yetki kanunu ve ona dayanarak kanun hükmünde
kararname çıkarma yolu, Anavatan İktidarı tara
fından bir prensip uygulaması faaline getirilmiş; Mec
lisin kanun çıkarma yetkisini kullanması 'bir istis
nai durum 'halini almıştır, 'öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi ıgereken yetki kanunları ve onlara 'bağlı
olarak çıkarılması gereken kanun hükmündeki ka
rarnameler, ayrı ayrı iki işlem şekline sokulmuş,
yetki kanunları hızla en öne alınırken, onlara daya
nılarak çıkarılan kanun hükmündeki kararnameler
hâlâ komisyonlarda 'beklemekte, hatta yetki kanu
nunun süresi bittiği faalde, ona dayanılarak çıkarıl
mış olan kararnameler Meclise getirilmemektedir.
Bizim tenkit ettiğimiz, Anayasanın esprisine 'aykırı
'bulduğumuz <ve 'Meclisin yetkilerinin dışlandığı 'bi
çiminde ifade ettiğimiz husus budur ve bu yanlış yol
devam etmektedir.
Şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki, ancak çok
acil hallerde ve kanun anlayışı içinde, geçmiş dönem
lerde olduğu gibi, 'bir oldu 'bifctıiye geüirilmeden, (ta
sarıların hazırlanışında tüm ilgililerin görüşü alın
mak, gruplara uzun uzun üzerinde tartışma imkânı
verilmek, komisyonlarda en olgun şekline getirmek
İçin faer ıtürlü imkân sağlanmak ve milletvekillerine
inceleme imkânı vererek, genel kurulda 'tam anla
mıyla meselemin üzerinde 'düşünülüp tasarının ihti
yacı karşılayacak olgunluğa getirilmesi biçiminde
yürüyen; aslında olması gereken kanun prosedürüne
uyulduğu takdirde gecikmeler olacağı için, istisnai
faallerde yetki kanunu yoluna gidiılmıesıini Anayasa
uygun görmüştür. Oysa ki, şu anda gündemde, önü
müzdeki şu kısacık dönem içerisinde görüşülmesi
gereken 18 tane kanun tasarısı veya teklifi vardır.
Gece ıgündüz ve hatta bazen ekseriyeti sağlayama
dığımız için 'aralar da vererek, altı ile üstü birbirini
tutmayan, gerekçesi i e metni birbirini tutmayan, hat
ta çoğu zaman kaldırılan parmakların ne için kal
dırıldığı bile bilinmeden, hızla kanunlar geçip gidi
yor. Mademki 'bu yolu tuttuk, yetki kanunılarına ne
ihtiyaç var?
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Bir taraf için doğru; ama öbür taraf ne için parmak
kaldırdığını biliyor. Tavzih edin lütfen.
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ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — «Kaıbul» parmakları için söylüyorum Sayın Bayezit.
BAŞKAN — Sayın ımilletvekilleri, lütfen...
Devam edin efendim.
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Bu
'itibarla ben, hükümeti ve 'iktidar partisini ciddî,
'Meclisim yetkilerini aşmayan ve kanun anlayışına
dönük 'bir çalışma slisıtemıine davet etmek işitiyorum.
Değerli milletvekilleri, 'bu tasarı üzerindeki gö
rüşlerimize gelince : Hükümet, idarî usul ve işlem
leri yeniden düzenlemek içim 1984 yılında, göreve
başladıktan kısa bir süre sonra, Meclisin önüne ge
liyor ve yetki 'istiyor. Gerekçede «Bu yetik i 3 yıl için
istenmişti; ancak 18 aylık bir yetki alınabildi, o iti'barla istenilen ibiçimde istenilen işler yapılamadı» de
miyor. Balkınız; 30 ayda 'bütün bu meseleleri halle
deceği iddiasıyla -Çünkü ilk tasarıda öyle deniyor
du- gelen hükümet, önce 18 ay, sonra 1 yıl ve daha
sonra da 2 yıl olmak üzere, toplam 4,5 yıllık 'bir yet
ki istiyor. Oysa, başta «30 ayda 'bunları yaparım»
demişti. Meclisin önüne «30 ayda yaparım» diyen 'bir
teklifle ıgelip, şu anda 4,5 yıllık yetki ile tekrar teçhiz
edilmek istenen bu hükümet, «Ben bu işi 'başarama
dım, işlim içinden çıikaımadum» demek istemektedir.
Bu, gayet açıktır.
Biraz önce Anavatan Partisi sözcüsünün sırala
dığı şeylerin bir kısmının ne kanunla, ne de yetki
kanunuyla ilgisi yoktur. Onlar, daha ziyade çeşitli
idare ve kuruluşların kendi geliş'tirdifcleri birtakım
idarî usulleri değiştirmesidir; 'bunun için yetki ge
rekmez.
Saydığı hususların birçoğunun bu yetki kanunuy
la ilgisi yoktur; şimdiye kadar ne yapılabilmişse, hep
si sıralanmıştır. Bakınız, bir 18 ay süre verilmiştir, bir
de 1 yıl süre verilmiş, o da bitiyor. Bütün bu süre içe
risinde yapılan; ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, okul
kaydı; tapuda vergiyi ödemeden tapuyu verebilme; Hü
kümet öyle istemiş, «Vergiyi sonra da alırım» demiş;
ipotek işlemlerinde bazı kolaylıklar ve birkaç Bağ-Kur,
Sosyal Sigortalarla ilgili husus... 18 ay ve 1 yıl süre
içerisinde yapılabilenin hepsi bu.
Şimdi, 2 yıl daha isteniyor. Ne için isteniyor, niye
bu süre içerisinde yapılmadı? Bunu izah etmek müm
kün değil. Eğer, daha önceki yetki kanunlarında kul
lanıldığı gibi, meseleyi sadece bir propaganda, bir rek
lam için kullanacaksanız, bunun modası geçti. O ka
dar çok uzattınız ki, artık kimseye hiçbir şeyi iddia
edemezsiniz. Çünkü, «özlük haklarını düzelteceğiz»
diye aldığınız yetki kanununu, basında, kamuoyunda
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bol bol kullandınız; «Memurun durumu düzeltilecek,
iyileştirilecek» dediniz, ortaya hiçbir şey çıkmadı.
Normal bütçe kanunuyla verilmiş olan katsayı hakkı
nın bile, Haziran, Temmuz aylarında kullanılıp kul
lanılmayacağı belli değil. Artık bunlar bir reklam, bir
propaganda aracı olmaktan çıkmıştır. Hükümet olalı
uzun bir süre geçmiştir ve yapabileceğiniz bir şey var
sa, yapardınız; bu tamamen, «Bana imkân veriniz,
keyfiliğimi sürdüreyim» anlayışıdır. Tıpkı, eski bir
millî eğitim nazırının, «Şu okullar olmasa, millî eğiti
mi ne güzel idare ederdim» diyerek belirttiği anlayış
gibi, «Şu Meclis olmasa, tüm yetkiler elimde olsa, her
gün keyfimce değiştirsem, şu devleti ne güzel idare
ederim» anlayışının bir görüntüsüdür. (HDP sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar)
O itibarla, şimdiye kadar, daha evvelki yetki ka
nunuyla; yani 2977 ve 3207 sayılı kanunlarla yapabil
diklerinizi yaptınız; o arada, «yapıyorum» derken,
birçok şeyi de bozdunuz. Sayın Alâeddin Kısakürek'in
daha önceki teklif üzerinde bir örneği vardı; diyordu
ki, «Maymun kadrosunda aslan çalıştırmak...» İnanı
nız, birleştirdiğiniz bakanlıklardaki yetişmiş yüzlerce
memur ne deve, ne devekuşu; odalarda oturuyor, san
ki genel müdürmüş gibi, ücretini alıyor; ama hiçbir
iş yapmıyor. «Bürokrasiyi azaltacağız, israfı önleye
ceğiz» derken, devletin üzerine öyle bir israf binmiş,
görevler öylesine karmakarışık hale gelmiş ve birçok
hizmetler ortada kalmıştır ki, keşke hiç ellemeseydiniz, keşke bu işi bilenlerin geldikleri zaman düzelt
melerine fırsat verseydiniz; inanınız bundan çok daha
iyi olurdu.
Değerli milletvekilleri, çok önemli bulduğum üçün
cü bir hususa da işaret ederek huzurunuzdan ayrıla
cağım.
Hep söylenir; bürokrasi, engelleme, vatandaşın
devlet kapısında gidip gelmesi, eziyet çekmesi... Bir
toplum, aşiretten millet düzenine geçerken ve devlet
anlayışına geçerken, mutlaka bazı ölçüler, ilkeler koy
mak ve bir kontrol sistemi getirmek zorundadır. Bu,
çeşitli hakların birbiriyle telif edilebilmesi, haksızlık
ve adaletin önlenmesi, gözü açıkların her türlü fırsatı
kullanıp kendine pay kapmaması ve devletin herşeyin
üstünde bir kontrol düzeniyle kamu yararını sağlaya
bilmesi içindir. İki şey birbirine karıştırılmamalıdır.
Ölçüleri ve prensipleri kaldırdığınız takdirde, birta
kım kontrolleri kaldırdığınız takdirde, «basitleştiriyorum» derken, hiçbir sistem bırakmazsınız ve o za
man büyük haksızlık çıkar. Ben gerekçedeki, getiril
miş olan devlet ölçüleri ve kontrolleri, sadece namus-
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lu vatandaşlara zarar vermiştir» anlayışını şiddetle
reddederim. Bu, devlet anlayışını kabul etmemektir.
Aslında bu, «Ben bu işleri iyi yapamıyorum, gözü
açıklar geçiyor, dürüstler kalıyor» demektir ki, zaaf
işaretidir. Aksine, devlet memurunu haklı, adîl ve ka
nunları uygular bir anlayışa getirmek zorundayız; o
takdirde ancak devlet işler. Bürokrasi şudur; Memur
zamanında işini yapmıyorsa, haklı ve adîl davranmıyorsa, «Bugün git, yarın gel» diyorsa, işte bürokrasi
odur. Onu da önlemek, hükümetin ve üst görevlilerin
görevidir. Bunu yapamamak ve bu acz sebebiyle bir
takım ölçüleri ve prensipleri kaldırıp «Bürokrasiyi ön
ledim» demek, yanlıştır. Devlet, usulleri koymak, öl
çüleri getirmek, kontrolü yapmak ve memurunu ça
lıştırmak zorundadır. Onun da bir tek şartı vardır;
memurun karnını doyuracaksınız, devletine güvenecek,
bakanlarının ve hükümetinin adîl ve haklı olduğunu
görecek, devletine sahip olma anlayışına ulaşacak. Bu,
kamu yararını gözetme ve devlete sahip çıkma anla
yışı, zamanla o hizmetin içinden adım adını gelen
dürüst ve namuslu ellerle sürdürülür. Bu, bir gelenek
tir. Bu geleneği yıkarsanız, devlet kapısıyla, dışarıdan
gelmeleri birbirine karıştırırsanız, bütün ölçüleri yok
ederseniz;, kamu yararı ölçüsü yerine menfaat sağla
ma anlayışını birbirine karıştırırsanız, o zaman dev
let elden gider ve «Bütün formaliteleri kaldırdım» da
deseniz, hiçbir şey sağlayamazsınız, sonunda zarar çe
ken vatandaş olur, millet olur.
Yeniden bir yetki alıyorsunuz, bunları özellikle
işaret etme ihtiyacını duyuyorum; çünkü bu memle
ket hepimizindir ve yarın yapılacak hataların cezasını
hepimiz çökeceğiz.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemezoğlu.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın
Cahit Tutum; buyurun.
SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Ba
lıkesir) — Sayın Bıaşkan, saygıdeğer milletvekilleri;
hükümet yeitJki sarhoşluğu içindedir, sürekli yetki
istiyor ve sürekli yetki alabiliyor. Deyim yerindey
se, hükümet tam bir «yetkikolik» oldu. Hükümeti
'buna alıştıran Meclistir; yani Meclislin iktidar kana
dı. Tödavisii Meclise alit bir (hastalıkla karşı karşıyayız.
Değerli üyeler, devlet müessesesi bir kavram
olarak alındığında, üç aslî unsuru vardır. Herhangi
ıbir Acurumun da üç asili unsuru bulunur. Bunların
birisi, teşkilat; İlkinoisi, personel; Üçüncüsü de, usul
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'terdir. Teşkilat, hizmet hiyerarşisini belirleyen ve ku
rumun anatomik yapısını oluşturan blir kavramdır
ve teşkilat, aslında bir hizmet çerçevesidİr.
Mnci unsur, bu hizmetleri yerine getirecek per
soneldir.
Üçüncüsü de, nühayet, hizmetin yerine getirilme
yöntemleridir., Bu üç unsuru düzenleme yetkisi, Türk
'hukukunda yasama organına verilmSş bir imtiyazdır.
ve üzülerek belirtelim M, işte bu üç aslî unsuru dü
zenleme yetkisi tamamen Meclisten alınmış ve hü
kümete devredlilmiişHür.
Teşkilatla ilğilli düzenleme yetkisi, önce 18 ay
lık bir yetki ve dalha sonra bu yetki iki yıl uzatıl
mak kaydı ile Türkiye Büyük Millet Meclislinin elin
den alınmış, doğrudan doğruya kanun hükmünde
kararnamelerle hükümet, bu önemlii aslî unsura dü
zenlemeye yeltenm'işftJir.
'ikinci unsur olan personel konusu için, önce
yaklaşık sekiz aylık, dalha sonra da iki yıllık yetki
alınmak suretiyle, personel konusu hercümerç edil
miş ve dalha çok karıştırrrfak için de kanun hük
münde kararname (beklenmektedir.
Personel konusunlda yeitlki kanununa dayanarak
çıkarılan (dört adet kanun hükmünde kararname ile
personel rejimi tepetakla edilmiştir. O yetmemiş ve
aynı konuda ikli yıl dalha yetki istenmliiştir.
Şimdi, tartışmakta olduğumuz üçüncü aslî unsur
olan usuller konusunlda, önce 18 aylık bir yetki
alınmış, dana sonra bu yetki bir yıl uzatılmış, şimdi
de iki yıl uzatılmak istenmektieldir.
Saygıdeğer üyeler, bundan neden söz ettim? İste
nen yetkilerden ^birinin 1988 Mart ayında, değerinin
ide 1988 Haziran ayırida süreleri sona erecektir. De
mek ki, seçimlere kadar Türkiye Büyük Millet Mec(Msi aslî düzenlemelerin dışında kalacaktır. İşte, bu
Meclislin gelecek kuşaklara bırakacağı en büyük eleş
tiri konusu bu noktada/dır. Bunun manevî ıstırabını
çok yıllar sonra çefcecekstiniz.
HÜSEYİN AVN1 ıSAĞESEN (Ordu) — Biz de
ğil...
CAHİT TUTUM (Devamla) — Hükümetin bir
yasama politikası vardır ki, bunu iktidar kanadının
saygıdeğer millötlvekilleririin de yeteri kadar kavra'dılklarını ve farkına vardıklarını sanmıyorum.
Tespitlerimize göre hükümet, toplumsal hayatı
düzenleyen temel yasalarda, doğrudan bir değişiklik
yapmaya gerek görmeden, parçalı düzenlemelerle
amacına ulaşmaya çalışmaktadır. İktidara gelir gel
mez çıkarmış olduğu bir dizi yasa ya mevcut mev-
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zualfctia kısmî değişlilkllikleri içeren ya da Bakanlar
Kuruluna ydtlki veren parçalı düzenlemelerdir. İkti
dar, yasalarda «Ben yapıtım, oldu» yaklaşımını benimsemiştlîr.
Getirilen düzenlemenin ihukuik sisteminde ortaya
çıkaracağı sorunlar 've çelişkiler düşünülmeksizin ha
reket edilmekte; örneğin, ibir yasayla birden çok ya
sayı değiştirmek, korsan hükümlerle, (bir yasada mev
cut olan hükümleri dolaylı yoldan değiştirmek gibi
uygulamalar, sıkça görülen hallerdendir. İktidar, ya
sa yapmayı bir tür yaz-boz tahtasına çevirmiştir, ik
tidara göre temel düzünce, kendi isteklerine hukukî
kalıp aramaktır. İsteğinin hukuk ilkelerine uygun dü
şüp düşmemesi önemli değildir; «önce yasayı çıkar
tırız, 'beğenmezsek hemen değiştiririz» görüşü ege
mendir. Bunun için de, iktidara göre, yasa yaparken
kılı kırk yarmaya gerek yoktur. 'İktidar, yasa yap
makta olup-bitti yöntemini uygulamakta ve bir tür
«Baskın yöntemi» diyebileceğimiz bir yöntemi de
denemektedir.
İktidarca (birçok hallerde, Meclisin gündemi bom
boş dururken, aniden verilen (bir işaret üzerine, ko
misyonlar İçtüzükte belirtilen normal sürelerini bile
(beklemeksizin toplantıya çağırılmak'ta ve alelacele
kabul edilen metin, Genel Kurul gündemi zorlanarak,
yalnız muhalefete değil, kendi milletvekillerine de in
celeme ve değerlendirme (fırsatı verilmeden Genel (Ku
ruldan geçirilmektedir.
Yasa tasarıları hazırlanırken gereken gerekçelere
hiç önem verilmediğinden, 'gelecekle kanunların sevk
nedenlerini öğrenmek isteyenler için, tasarı gerekçe
leri bir hayal kırıklığı kaynağı olacaktır. Çünkü hü
kümet, değişiklik amacını âdeta ifşa etmekten çekin
mekte, formalite yerini bulsun diye bir, iki satırlık
gerekçeyle yetinmektedir. Gerekçe yazıldığı zaman
da, çelişkilerle doludur.
Hükümet, yasa yapma kolaylığına rağmen, normal
kanun çıkarma yerine, Meclisten yetki isteyerek, ka
nun hükmünde kararnameyle düzenlemelerde (bulun
ma yolunu yeğlemektedir. Bugüne kadar hükümetin,
dört adet yetki kanununa dayanarak çıkardığı kanun
hükmünde kararnamelerin sayısı 73 tür. Buna karşı
lık, aynı süre içinde çıkarılan kanun sayısı 300; 11
adedi Cumhurbaşkanlığınca iade edildiği için, mü
kerrer numara aldıkları için. net rakam 289'dur. An
cak, çıkarılan kanunların İbir dökümüne bakıldığın
da, 62*si kesinhesap kanunu, 24'ü uluslararası andlaşmaların onaylanmasına dair kanun, 6'sı vatanî hiz
met tertifei, 'ölüm cezası ve (özel af kanunları, 42 ade
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di de hir nevi formalite niteliğinde olan kanun hük'
mündeki kararnameleri 'onaylayan kanunlardır maa
lesef. 134\i 289'dan çıkardığınızda, geriye kalan ra
kam 155'tir. Bu rakam, aslında bu hükümet tarafın
dan çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin sayı
sıyla mukayese edildiğinde şu hazin ve dramatik tab
lo ortaya çıkar : Bu Meclisin, yani yasama fonksiyo
nunun yüzde 32'si net 'bir (biçimde hükümet tarafın
dan üstlenilmiştir. Bu nasıl (bir parlamenter rejimidir?
IBuna nasıl razı olabiliyorsunuz? Gelecekte, kanun
hükmünde kararname yolunu çok isafbetle kullanmak
isteyen iktidarlar için dahi, sanırım sizler muhalefe
te geçtiğinizde, biraz boynunuz 'bükük olarak; 'ama
sırf formalite yerini (bulsun diye hu kürsüden eleşti
riler yağdıracaksrnız. Hazin, ama geleceğe dönük hir
gerçeğe işaret ediyorum.
'Saygıdeğer üyeler, hükümetin izlediği yasama po
litikasının 'bir 'başka ilgi çeken yönü de, gerek yasa
ların, gerekse kanun hükmünde kararnamelerin ya
yınlanmasından sonra, «düzeltme» adı altında yapı
lan müdahalelerdir. Son derece ciddî ve vahim hir
durumu sizlere hatırlatıyorum, hatta ihbar ediyorum.
Lütfen meraklılar incelesin, «düzeltme» adı altında
Resmî Gazetede yayınlanan düzeltmelere bakılsın ve
'bu müdahalelerle yasama fonksiyonunun bir başka
(biçimde nasıl devam ettirildiği görülsün. Bu müdaha
lelerde, benim tespitlerim, yeni cümleler eklenmekte
ve hatta çok açık söyleyeyim, fıkralar eklenmektedir.
AHMET TURAN SOÖANCIOĞLU (Sivas) —
Bunlar nerede eklenmiş!?
CAHİT TUTUM ^Devamla) — Bunu açıkça bir
ihbar 'olarak telakki edebilir, meraklı olan arkadaş
lar Resmî Gazetelerin numaralarını benden alabilir
ler. Fıkra eklendiğini gördüm. Bu suretle, korsan dü
zenleme yolu da devam etmektedir.
İM. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Ar
kadaşa hemen bir misal ver.
AHMET TURAN SÖÖANOOÖLU ((Sivas) —
Bunlar nerede ilave edildi, açıklar mısınız (lütfen?
(CAHİT TUTUM Revamla) — Saygıdeğer üye
ler, İbir tanesini hemen söyleyeyim : Devlet Personel
(Dairesinin Kuruluş ve Görevlerini Düzenleyen Ka
nun Hükmünde Kararnamede ibretle seyredebilirsi
niz. Tabiî örneklerini sizlere, meralkh olan arkadaş
lara göstereceğim.
Saygıdeğer üyeler, halen ıbu kararnaımeler önü*
müze gelmemiştir, onu da sevindirici builuyorunii İn
şallah o vesileyle her birini tek tek teşhir edeceğiz.
Hükümet, yetkisinin uzatılmasını neden istemekte
dir? Şimdi, burada metne baktığımızda bunu gerek-;
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çesinde 'bulmamız mümkün okmaktadır. Hükümetin,
«Zamana ihtiyaç var, Osmanlılardan kalan çeşitli
mevzuat da dahil, çeşitli yönetsel geleneklerin süreıgeldiği ülkemizde sistemi rayına oturtmak içsin uzun
bir süreye ihtiyaç vardır» yargısı acaba yeterli bir
gerekçe olabilir mi? Çünkü, bu Osmanlılar dönemin
den gelen yönetsel geleneklerin dağıldığı mevzuat da
hil, Cumhuriyet döneminde çıkarılan on binin üstün
deki kanunlarla elbetteki çok sayıda çeşitli formali
teler yaratılmıştır. Bunları, böyle bir iktidar döne-.
iminde 18 ay, 8 ay, 1 yıl diyerek birtakım yetkilerle,
kandırmaca yoluyla değil; çok radikal, mevzuatın bü
tünüyle Meclis tarafından el konularak, sanıyorum
sadeleştirilmesi, yeni bir numaralama sistemine tabi
tutulması, yeni bir tedvin ve kodifikasyon modeli
nin benimsenmesi acil bir ihtiyaçtır. Birinci Beş Yıl
lık Plandan beri, beş plan döneminde sürekli olarak
gündeme getirilen bir konu maalesef, çeşitli hükü
metler tarafından beş yıMık planlara konulduğu hai
lde realize edilmemiştir. Bu hükümet de bu konuya
İltifat etmemekte, sadece yüzeysel birtakım konular
la oyalanmakta, halika hoş gelebilecek, kulağa hoş
gelebilecek birtakım sıkıntıları izale ediyor havası
içinde oyalamalarla meşgul olmaktadır.
Değerli üyeler, komisyon gerekçesine baktığımız
da, komisyon gerekçesi aynen şudur : «Komisyonu
muz tasarının ıgerakçesini ve yapılan açıklamaları
olumlu bulmuş, tasarının maddelerine geçilmesini ka
bul etmiştir» diyor; yani böyle rapor ne de yakışı
yor Anayasa Komisyonuna; ne de yakışıyor ya!..
Açıklamalar niçin olumlu bulunmuş, hangi açıklama
larda bulunulmuş? Bunları hiç söylemiyor. Oysa ay
nı Anayasa komisyonu, son derece ilginçtir, 17 Ma
yıs 1985 tarihli (raporunda aynen şöyle diyordu :
«Yetki süresinin 18 ay olmasını uzun bularak, bir yıl
olarak 'değiştirdik ve maddeyi bu şekilde kabul et
tik.» Şimdi de diyor ki; yapılan açıklamaları uy
gun bulduk, bu defa tam iki yıl daha size yetki veıriyoruz, kulanın kullandığınız kadar... Bu nasıl bir
çelişkidir Sayın Komisyon, bu nasıl bir çalışmadır,
nasıl bir mesaidir? Kimsenin dikkatini çekmeyeceği
ni varsaydığınız cümleleri yazarak mı mesai yapıyor
sunuz Sayın Komisyon?
Saygıdeğer üyeler, şimdi de işin bir başka yönüne
dikkatimizi çekmek istiyorum.! Devlet Bakanı Sayın
Oksay, »bir soru üzerine hükümet adına yaptığı açık
lamada; kendisine, idarî usullerin yeniden düzenlen
mesinin ne denli güç bir liş olduğunu ve idarî usul
lerle, mevzuatın sadeleştirilmesi ve kırtasiyeciliğin
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azaltılması konularının 'birbirine karıştırıldığını söy
lediğimizde, verdiği cevapta, -bu çok önemli- aynen
şöyle demektedir : «Her şeyden önce idarî usulle
rin basitleştirilmesi, esastan çok, usullerle ilgili ve
çoğu zaman ayrıntılara inen düzenlemelerdir ve dü
zenlenecek usul ve işlemlerin sayısı da çoktur.» Sa
yın Balkan demek istiyorlar ki, 'biz aldığımız yetki ile
esasa ait herhangi 'bir düzenleme yapmayacağız, ya
pacağımız düzenleme sadece usullerle ilgilidir. Üzü
lerek 'belirtelim İki, usul nedir, esas nedir, hu ayrım
yapılmadığı için; yasada, ilkelerde böyle bir hedef
göstermediği için; Anayasanın 91 inci maddesindeki
açık hükmüne rağmen böyle bir hedef göstermediği
için, bir çerçeve vermediği için, ister istemez usul
nedir, esas nedir, her yaptıkları düzenleme acaba bir
usul düzenlemesi midir, yoksa esasa taalluk eden bir
düzenleme midir? Bu kuşkuyu, daima tatbikatçılar
olarak ve parlamenterler olarak bizler hissedeceğiz.
'Saygıdeğer milletvekilleri, uzun bir araştırmayla
değil; ama tesadüf olarak önüme geldiği için, rast
lantı olarak gördüğüm bir hususu dikkatlerinize su
narak düşünmeye davet edeceğim. Yetki kanununa
dayanıılarak çıkarılan kanun hükmünde kararname
lerin 'bir kısmı kanunlaştı, örneğin; Tapu Kanunu
nun 26 ncı maddesi, Veraset ve İntikal Kanununun
19 uncu maddesi, Karayolları Trafik Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesiyle İlgili
Kanun
Hükmünde Kararname, Nüfus Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesiyle İlgili Kanun Hük
münde Kararname, Pasaport Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesiyle İlgili Kanun Hükmünde
Kararname ve sonra, ne hikmetse, günün 24 saate
taksimine dair kanun maddesini değiştirmişler. Usul
müdür, esas mıdır biılemiyorum; ama bunları ince
lerken dikkatimi şu çekti : Resmî Gazetenin 19 Mart
1986 (tarihli nüshasında kanun hükmünde kararna
me var ve 2977 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak
çıkarılmış. Şimdi bu Kanun, okul bina ve teslisleri
nin, hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar
gibi umuma açık yerlere en az 100 metre uzakta bu
lunması ilkesinde değişiklik getiriyor; «Özel öğretim
Kararname ve sonra, ne hikmetse, günün 24 saate
civarında yukarıda sayılan yerler ile açık alkollü
içki satılan yerler açılamaz» diyor; yani bir nevi
idarî ceza dediğimiz türden, cezaî yaptırımları da ih
tiva eden aslî düzenlemeler getiriyor ve sonra «Kurs
ve dersaneler hakkında yukarıdaki hüküm uygulan
maz» diyor, önemli bir esasa müteallik düzenleme
getiriyor.
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İlginçtir, bu kez, esasa müteallik olmayan birta
kım düzenlemeler getirilmektedir. Aklımda kaldığı ka
darıyla bu düzenlemeleri size ileteyim; Diyelim ki,
«İcra Vekilleri Heyeti» deyimi «Bakanlar Kurulu»
olarak, «Adliye Vekili» deyimi «Adalet Bakanı» ola
rak değiştirilmiştir. Aşağı yukarı 20'ye yakın terimin
Türkçeleştirilmesini yapmaktadır. Bu nedir biliyor mu
sunuz? Kanun hükmünde kararname değil, Kanun
dur... İnsan bunları görünce, bu hükümet, nelerle meş
gul; bürokrasiyi nasıl kullanıyor, diye ciddî kuşkulara
düşüyor. Bir yandan, şeklî düzenlemeleri koca koca
kanunlarla yapıyor; öte yandan, aslî ve esasa müteal
lik düzenlemeleri, aldığı yetki kanununa dayanarak,
kanun hükmünde kararnamelerle yapmaktadır. İsim
Değişiklikleriyle İlgili Şeklî Unsurları Düzenleyen Ka
nunun, çıktığı Resmî Gazete, 4.6.1985 tarihlidir.
Saygı değer üyeler, şimdi, bütün bunlardan sonra
sonuç olarak şunları söylemek istiyorum: Aslında Türk
idaresinde büyük ölçüde, formalite dediğimiz olay,
kanunlarla değil idarî kararlarla tesis edilmektedir. Za
ten dikkat edin, hükümet, kanun hükmünde'kararna
melerle, 12 bin küsur kanun içinden ancak 6-7 tane
kanunda değişiklik yapabildi. Yani, hükümetin Tür^
kiye'de itiraf etmek istemediği bir gerçek var: Tür
kiye'de formaliteler, çoğu kez idarî işlemlerle tesis
edilir; bazen Bakanlar Kurulu kararıyla, bazen bir yö
netmelikle, bazen de kimin yaptığı belli olmayan bir
idarî muciple vatandaşın sırtına bir külfet olarak bu
tür formaliteler yüklenir. Hükümetten, bunları ne
yaptınız, diye sormak istiyoruz; ne gibi arıtma işlem
lerini başardınız? ıBu yolda bürokrasiye ne tür talimat
verdiniz, neleri hangi darboğazları aştınız?
BAŞKAN — Sayın Tutum, toparlayalım lütfen.
CAHİT TUTUM (Devamla) — Bitiriyorum Sayın
Başkan, son cümlelerimi söylüyorum.
Hükümet, idarî usul ve işlemler adı altında yapılan
düzenlemelerin bir dökümünü bu yüce Meclise ver
melidir. Gerekçede verilen bilgiler yetersizdir. Yetki
ler isabetle kullanılmamaktadır. Benim ısrarla saygı
değer arkadaşlarıma hatırlatacağım bir nokta, Türkiye'
de bir idarî usul yasasına ihtiyaç vardır. Bunun ne ol
duğunu Sayın Devlet Bakanı, «ıBu nedir?» diye bana
sormuştu, umarım o zamandan bu yana bu kavramı
incelemişlerdir; fakat o sayın Devlet Bakanımız şu
anda burada değiller; ama Türkiye'nin şiddetle bir
idarî usul yasasına ihtiyacı var. Avrupa Konseyinin
alt komitelerinde tavsiyeleri var; Türkiye hâlâ buna
uymuyor ve bir çalışma da yapmıyor. Vatandaş gü
vencesi bakımından, vatandaşın idare ile. olan ilişki— 106
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lerinde bir esasa, yani keyfilikten kurtararak böyle
salkım saçak, sağda solda formaliteler ihdas edilme
mesini sağlayacak temel bir idarî usul yasasına ihti
yaç var. Bu yetki ile bunu çıkaracaklarını vaat etse
lerdi, herhalde bir başka türlü bakabilirdik.
Saygı değer üyeler, bu hükümete aslında yetki ver
mek, Meclisin kolunu hükümete kaptırması demektir.
Buna imkân vermek istemiyoruz.
Hepinizi saygılarla selamlarım. (SHP, HDP ve
DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum.
Şahsı adına Sayın Nuri Üzel.
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Ben de söz is
tiyorum.
BAŞKAN — Kaydediyorum.
Buyurun Sayın Üzel.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; benden önce konuşan arkadaşlarım
kadar konunun içine ve özüne pek fazla girecek de
ğilim. Yalnız, arz etmek istediğim şu: Bu tasarının
adı, «İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi»
dir. İdarî usul ve işlemler hangi safhalarda teşekkül
ediyor da yeniden düzenlenmesi gerekiyor?
İdarî usul ve işlemler, bir kanun safhasında tesis
edilir, yürür, ona göre düzeltilir. Kanunların, esaslara
ve usullere atıf yaptığı tüzükler ve yönetmelikler,
vardır. Tüzükler ve yönetmelikler, 'bürokrasi; için
de (başlar, (bürokrasi içinde gelişir ve 'bürokrasi için
de de değişir. IBunun dalha telknük tarafına gidildiği
vakit de yönergeler, genelgeler, talimatlar, talimatna
meler ışeklinde devam eder.'
Şu halde, burada hükümetin, «Büyük işler yapı
yorum, idarî usul ve işlemleri yeniden düzenliyorum»
diye kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi al
ması veyahut kararnamelere kanun hükmünde bir de
ğiştirme özelliğini verdirmesi biraz acayip oluyor; yani
büyük işler yapacak gibi görünüyor; ama, yaptığı iş
ler, demin arz ettiğim süreç içerisinde, ne yapalım ki,
tam yerini bulmuyor. Eğer bu idarî usul ve işlemler,
vatandaşların maruz kaldıkları güçlükleri halletmek
bakımından, kanun değişikliği şeklinde olsa idi, o
zaman, işleri çok daha güzel ve büyük yapıyorum
diye iktidarın, «İcraatın İçinden» programında açık
seçik göstereceği şekliyle de olsa, kanunları teker teker
değiştirip, kanunların atıf yaptığı idarî usul ve işlem
leri teker teker kanunlarla getirip değiştirseydi, her
halde çok daha geniş bir akisle, geniş bir izahatla,
göğsünü gere gere, vatandaşa bu işleri yaptık diyebi
lirdi ve daha haklı olurdu. Çünkü, kanunlar işte o
zaman teker teker ortaya çıkacaktı. Kanunlara taalluk
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etmediği vakit hükümet, son derece serbesttir; Ba
kanlar Kurulu kararıyla tüzükler de her zaman de
ğiştirilebilir, bunun için buraya gelmeye de lüzum yok
tur. Hele yönetmelikler olduktan sonra tamamiyle de
ğiştirilebilir, bunda her zaman serbesttir.
. Bugün yine emeklilerin maaş almak için banka
ların kapısında kuyrukta beklediklerini görüyoruz. De
necek ki, «Onlar banka müesseseleridir.» Evet banka
müesseseleri; ama maaş alan kişi, devletten maaş alan
emekli bir kişidir. Bunlar içinde, emekli maaşını al
mayı beklerken ölen emekliler de vardır, bunları hepi
miz gazetelerden okuyoruz. Muhakkak surette bu, ge
nel bütçeye dahil kurumların ve müesseselerin idarî
usul ve işlemlerini halledeceğim, demek değildir, is
ter genel bütçeye dahil olsun, ister olmasın; isterse
özel teşekkülden olsun, vatandaşın herhangi bir dev
let dairesindeki, her türlü muamelesine kolaylık gös
termek lazımdır, şarttır.
Eskiden elektrik ücretleri evlerde tahsil ediliyordu.
Memur gelir, sayacın kilowat saatini yazıp gider, on
dan sonra da tekrar gelip, evden elektrik parasını
tahsil ederdi. Şimdi ise, eve bir ihbarname geliyor,
gidiyorsunuz elektrik müessesesine; elektrik müessese
sinden elinize başka bir kâğıt veriyorlar, ondan sonra
da gidiyorsunuz bir bankaya, burada da kuyruğa gi
riyorsunuz. Diyelim ki, evde tahsil etmeyi bıraktınız;
fakat tevzi müessesesine gittiğiniz vakit, o kâğıdınızı
alırken, orada derhal ödeme imkânı neden olmuyor?
Neden bunu kaldırdınız? Bu durum havagazında da,
suda da öyle; büyük şehirlerde bütün herkesin başın
da. Bu usuller niye kalkmaz? Bu usuller kanunla kal
dırılacak veya kanun hükmünde kararname yetkisi ala
cak işler değildir. Kanun çıkarmayı gerektiriyorsa te
ker teker kanunları getirelim, «İcraatın İçinden» prog
ramını daha geniş bir şekilde burada yapalım; amen
na. Teker teker kanunları ele alalım, çok daha güzel
olur. Böylece, kanun çıkarmakla Meclisimiz çok da
ha büyük çalışmalar yaptığını göstermiş olur; sayısı
da artar; ama tüzük ve yönetmelikle halledilen usul
leri kanunla değiştiriyorum, diye yetki almak abestir.
(Tüzüğü değiştireceğim diye, yönetmeliği değiştirece
ğim diye, kanun yetkisi almak abestir. Sayın Kaya
Erdem - beraber çalıştık - bürokrasiyi gayet iyi bilir;
kendisi emir vermek suretiyle, Sosyal Sigortalara ait
konularda idarî usul ve işlemleri kolaylaştırmıştır, bi
lirim; kendisine teşekkür de edilmiştir. Şimdi, o nevi
usulleri genelgelerle dahi yapmak mümkünken, bunu
kanunlarla yapıyoruz diyerek, böyle göstermenin ne
alemi var?..

O :3

Binaenaleyh bu, bakanlıkların içindeki araştırma,
planlama, koordinasyon şubelerinin gayet iyi çalıştı
rılması ve genel müdürlere yetki verilmesiyle yapı
labilir. Genel müdürün yetkisi yoksa, bağlı olduğu ba
kanına yetki tanınmasıyla yapılabilir. Tüzük ve yö
netmelik değiştirmek zaten bakanın yetkisindedir; ama
kanun değiştirmek gerektiği takdirde, bunu kanun
hükmünde kararnameye bağlamak uygun değildir.
Teker teker kanunlarla gelinsin, kanunların adedi art
sın, Meclisin çalışması artsın, amenna; ama tüzük ve
yönetmeliklerin halledebileceği bir şey için kanun yet
kisi almak son derece abes ve lüzumsuzdur. İşte, bü
rokrasinin içinde bu konuyu gördüğünüz vakit, «Bu
kanun hükmünde kararnamelerle idarî usul ve işlem
leri yeniden düzeltiyorum» demekle kimseyi aldata
mazsınız.
Saygılar sunarım. (SHP, DYP ve HDP sıraların
dan alkışlar)
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel.
Şahsı adına Sayın Hüseyin Aydemir söz istemiş
tir; buyurun Sayın Aydemir.
HÜSEYİN AYDEMİR Clzrnir) — Sayın Başkan,
yüce Meclisin pek. muhterem üyeleri; İdarî Usul ve
İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Ka
nununun Süresinin Uzatılması Hakkında Kanun Ta
sarısı üzerindeki 'bazı önerilerimi arz etmek için yük
sek huzurunuzda Söz aiknış bulunuyorum.
tYefcki kanununun müddetinin uzatılması ve hü
kümde iki yıl daha yetki verilmesi konusundaki ta
sarı, ikinci defa talep edilip huzurunuza getirilmiş
olan bir tasarıdır. Daha evvel de bu konuda hükü
mete, önce 1,5 yıllık Ibir süre, daha sonra 1 yıllık ila
ve bir «üre verilmiştir. Ancak, bu 2,5 yıMık süre içe
risinde verilen yetkiye is'binaden, hükümetin yapmış
olduğu düzenleme gayet mahdut ve parmakla sayıla
bilecek kadar azdır. Örneğin; Trafik Kanununa göre
ehliyetlerin verilmesi, evlenme muameleleri, sigorta
işlemleri, imar mevzuatına göre ruhsatın verilmesi ve
nihayet Pasaport Kanununa göre işlemlerin basitleşti
rilmesi için bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılanlar
da bu kadardır.
2,5 yıl İçerisinde -yapılması gerekenlere nazaranyapılmış olan bu düzenlemeler gayet yetersiz ve top
lumun özlemlerine, Ibeklenıtilerine cevap vermekten
de çok uzaktır.
Hükümet, programında, halkımızı yılardır güç du
rumlara sokan, kalkınmamızı engelleyen ve kalkın
mamıza âdeta ayak bağı olan bürokratik işlemleri
sadeleştirmekle ilgili konulara öncelik vereceğini ve
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'bu konuyu 'beklentilere uygun olarak en iyi şekil
de düzenleyeceğini vaat ederek iktidara gelmiş; fa
kat bütün iyi niyetine, çalışma ve gayretlerine rağ
men, bu konuda asla başarılı olamamıştır.
Değerli arkadaşlarım, esasen bürokrasi bir süreç
tir ve 'bürokrasi bir anda, bir kalemde yapılıp 'biti
rilecek 'bir işlem değildir. 'Bürokrasi, süreci içerisin
de devamlı olarak denetim, gözetim ve reform aşa
masında tutulması gereken 'bir işlemdir. Bu 'bakım
dan, 2,5 yıl süre kafi gelmeyerek, yeniden 2 yıl dafha
süre istemesi, makuldür, normaldir. Keşke iktidar •ba
şarılı olsa da, 2 yıl değil, 5 yıl daha yetk'i versek; fa
kat bu konudaki yöntem, yani idarî işlem ve usulü
(basitleştirmek ve yeniden düzenleme konusundaki uy
guladığı yöntem ihatalıdır. İBu hata devam ettikçe, 2
sene değil, 5 sene sonra da yetki kanununu uygula
yarak gelse, yine hükümetin bu konuda yapabileceği
başarılı 'bir çalışma yoktur.
Nedir 'bu yöntem? Etkili, verimli, hızlı bir şekilde
kamu hizmetlerini gerçekleştirmek İdarî
reformla
mümkündür, idarenin etkinliği, tidarî reformla ger
çekleştirilir. Belirli mevzuatı değiştirerek, belirli ka
nunları, belirli yönetmelikleri değiştirerek formalite
leri 'basitleştirmek, asgariye indirmek suretiyle idarî
reform yapılamaz. Bürokrasinin bir veçhesi, sorum
lu 'bir yönü, belki Ibu formalitelerin azaltılmasıdır;
ancak 'bürokrasi 'birçok sorunları' taşıyan, birçok so
runları olan bir işlemdir, bir süreçtir. Binaenaleyh, sa
dece 'birkaç mevzuatı değiştirmekle bu alanda başarılı
'bir neticeye varabileceğini ümit ediyorsa -.ki bugüne
kadar yaptığı 'budur- yanıldığını anlamıştır ve anlaya
caktır.
Bu bakımdan, sadece belirli kanun maddelerini ve
ya yönetmelikleri değiştirerek, usulleri 'basitleştirmek
suretiyle işTerîi'k kazandırmakla veya 'bürokrasinin
belirli bir sorununu çözmekle, bu konuda reform ger
çekleştirilmiş olmaz, idarî reform dediğimiz zaman,
'her şeyden evvel etkili bir personel rejimini kastediyo
ruz; verimTi, rasyonel ve etkili bir idarî teşkilatlanma
yı kastediyoruz ve bunların da ötesinde, usullerde be
lirli bir basitleştirmeyi, formalitelerin azaltılmasını
kastediyoruz. Bu üç yönlü sorun bir 'arada mütalaa
edilir, bir anda ele alınırsa, kalkınmayı engelleyen
ve ekonomik gelişmenin en büyük engeli olan bürok
rasiyi iyi yönde değerlendirmek kalkınmanın ayak
'bağı olmaktan kurtarmak mümkün odur.
Benim idarecilik hayatımdan edindiğim müşanadelere göre, bu konuda yapılması gerekenler, adaletli
bir personel rejiminin gerçekleştirilmesidir diyorum..
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Hükümet »bu konuda ayrı bir yetki kanunu almıştır.
Bu kanuna göre verilen yetki ile hükümet birçok ça
lışmalar yaptı; ama 2,'5 yıldır yaptığı çalışmaların ürünü
olarak, 'bugüne kadar herhangi bir kanun gücünde ka
rarname huzurunuza getirilipte (buradan geçmedi. Bu
konuda ne yaptı, hangi objektif kriterleri getirdi, ça
lışan memuru 'hangi konuda değerlendirdi, çalışan
memura, temiz memura hangi konuda.hak ettiği çalış
manın karşılığını verdi veya maddî imkânı sağladı?
Bunlar bizim meçnulüımüzdür. Kanun gücünde karar
nameler süratle buraya getirilip, burada değerlendiril
mesi gerekirken, maalesef hükümet bunları ihmal et->
mistir.
ikincisi, teşkilat yönünden yaptığı çalışmaların üç
te ikisi, Bakanlıkların Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Gücünde Kararnameler dolayısıyla yüksek
huzurunuza geldi. Bunların çoğu aynı tipte, aynı sta
tüde idi ve süratle çıktı, yasalaştı; ama idarî hayatı
mıza ne getirdi, ne götürdü, bunları bilmek çok zor.
Bunun da geniş ölçüde değerlendirilmesi gerekir.
Şimdi, İstanbul'un idarî teşkilatını ele alalım. Bu
ilin idarî teşkilatında bugün kazalar çalışmamaktadır.
istanbul'daki ilçe teşkilatlarına bir işlerlik kazandır
mak için birçok yöntemlerin mevcut olduğu, bunları
uygulamak gerektiği söylenmesine rağmen; hâlâ Doğu
ve Güney'dek i en küçük bir ilçe teşkilatı için uygula
ma ne ise, istanbul'un 200 bin nüfuslu ve büyük ihti
yaçları olan bir bölgesindeki aynı teşkilatlar için de
uygulama hâlâ aynı statüye bağlıdır. Yani, idarî yön
temler yurdun her tarafındaki ilçeler için aynen uygu
lamaya konulmuştur. Bu bakımdan, her şeyden evvel,
farklı tip ve statüde taşra teşkilatı kurma zorunlulu
ğunu da göz önüne alıp, özellikle istanbul başta ol
mak üzere, büyük şehirlerdeki görev ve hizmet alan
larının sosyal, ekonomik özellikleri, nüfus ve coğrafî
durumu göz önünde tutularak, amme hizmetlerinin
nitelikleri ve ihtiyacına göre taşra teşkilatını yeniden
düzenlemek gerekir. Bu konuda Bakanlar Kurulunda
karar alınarak her bakana, bakanlığı ile ilgili - Ba
kanlıkların Görevleriyle İlgili Teşkilat Kanununa da
yanılarak verilen yetki ile - yerine göre farklı tip ve
statüde bir taşra teşkilatı kurması yetkisi verildiği hal
de, bu madde işletilmemiş, böylece istanbul'daki teş
kilat oradaki ihtiyaçlara cevap veremez bir durumda
kalmıştır. Her şeyden evvel bakanlıkların, kendilerine
verilen yetkiyi işleterek, bu teşkilatları, farklı statü
ve tiplerdeki taşra teşkilatlarını geliştirmesi gerekmek
tedir.
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BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen toparlayalım
efendim.
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bunun ya
nında, yine personel rejimiyle ilgili olarak, sözleşmeli
personelle ilgili kanun gücünde kararname çıkartılmış,
- iktisadî devlet teşekkülleri başta olmak üzere - me
murlar için uygulamaya konmuştur. İşitiyoruz ve ga
zetelerde okuyoruz; bu sistem memurlara, memur sta
tüsünün icabı olarak tanınmış olan garantileri ve te
minatı tamamen ortadan kaldırmıştır. Binaenaleyh,
bir yerde en üstün bir idareci, bir genel müdür eğer
vazifeden alınmak istenirse, oradan geçici bir görev
le başka bir yere verilmekte ve oraya, sözleşmeli sta
tüde olan memur vekaleten getirilmek suretiyle, o me
mur için, Memurin Kanununun tanımış olduğu temi
nat tamamen kaldırılmaktadır. Memur statüsünün ica
bı olarak, amme hizmeti gören bir insan...
BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen hemen bağla
yınız.
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Amme hiz
meti gören bir insan personel statüsüyle idare edilemez.
Binaenaleyh, uygulamada birçok hatalar vardır.
BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Aydemir.
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bağlıyorum
Sayın Başkanım.
Uygulamada pek çok hatalar vardır. Bir partinin
il başkanı istediği elemanı vazifeden aldırıp başka bir
ile gönderebiliyorsa - 15 yıllık idarî tecrübem var; top
lum olarak, millet olarak bunun çok acılarını çektik orada idarî reform beklenemez, orada bürokrasinin
iyi çalışması beklenemez. Binaenaleyh, mutlaka ada
letli, tarafsız ve partizan olmayan bir idareyi gerçek
leştirmemiz lazım. Hangi partiden olursak olalım,
eğer bir vilayette, o vilayetin iktidar partisinin il baş
kanı iktidarı etkileyerek, amme hizmeti gören bir mü
dürü yerinden oynatabiliyorsa, bütün gücümüzle onun
önüne dikilelim; çünkü, bu şekilde uygulamalarla ida
reyi orada dinamitlemiş oluyoruz. Bu anlayışı hâkim
kılamazsak, istediğimiz kadar mevzuat değişikliği ya
palım, daha çok yıllar bunun toplum olarak acısını,
ıstırabını beraber çekeriz. (DYP sıralarından alkış
lar)
Sayın milletvekilleri, konuşmamı tamamlamadan
önce, özellikle şunu vurgulamak istiyorum: Her vila
yette, valilerin başkanlığında bürokrasiyi hızlandırma
•büroları kurulsun. 50 tane, 100 tane merkez valisi
var ve boş bekliyor. Bunlar, 30 senelik devlet hizmeti
yapmış, bürokrasi ile haşır neşir olmuş, bürokrasinin
ayrıntılarına tamamen vakıf insanlar. Bu merkez va
lilerini her bakanlıkta bakanın emrine verelim ve ay-
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rica bunların emrine bir iki tane müfettiş verelim. Bu
suretle kurduğumuz bürokrasiyi hızlandırma bürolarıyla, o bakanlıkta aksayan işlerin üzerine dev gibi gi
dilmiş olunacaktır; bakın sonuçta ne neticeler alına
cak. Uygulamada pratik çarelerdir bunlar.
BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu.
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz bir konu kaldı, arz edeyim.
Hangi milletvekili telefon açarsa açsın, hangi vatan
daş telefon açarsa açsın, birinci derecede yetkili mü
dürleri, umum müdürleri, müsteşarları. bulamamak
tadır.
BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu; he
men cümlenizi tamamlayıp bitirin lütfen.
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bitiriyorum
Sayın Başkan.
Yetkili olan umum müdürlerdir, müdürlerdir; mua
vinin karşınıza çıkmasının, formaliteyi artırmaktan
başka hiçbir faydası yoktur. Binaenaleyh, birinci de
recedeki yetkililer yetki devrini yapamadıklarına gö
re, hiç olmazsa her gün iki saat vatandaşın karşısına
bunları çıkaralım, arandıkları zaman «toplantıda» de
nilmesin. Vatandaş kimi ararsa arasın, yetkili müdür
ler daima «toplantıdadır» daima «köydedir» diye bil
dirilmekte ve hiçbir yetkili vatandaşın karşısına çık
mamaktadır. (Alkışlar) Hiç olmazsa bu konuyu halle
delim.
Yetki Kanunu tasarısı vesilesiyle şu küçük öneri
lerimizi vaktim müsaadesinde sizlere arz ettim; tak
dir Yüce Meclisindir.
Hürmetlerimi-arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir.
Tasarının tümü üzerindeki konuşmalar tamamlan
mıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza suna
cağım : Tasarının maddelerine geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçil
mesi kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
2977 Sayılı İdari Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzen
lenmesi ile İlgili Yetki Kanununun Süresinin Uzatıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Ka
nunun 30.5.1985 tarihli ve 3207 sayılı Kanunla uzatı
lan süresi iki yıl daha uzatılmıştır.
Bakanlar Kurulu bu süre içinde birden çok kanun
hükmünde kararname çıkarabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
ru sormak istiyorum Sayın Başkan.
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, bu ikinci uzatma acaba son mudur;
yoksa hükümet bir ihtiyaç daha hissederek yeni bir
uzatma teklifinde bulunacak mıdır?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) —
Sondur efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — Bu Kanun 8 Ağustos 1986 tarihin
den geçerli olmak: üzere yürürlüğe girer.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum :
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kabul

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında do
laştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yanında oy pusulası bulunmayan sayın milletve
killeri, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim bölge
sini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oyu
nu kullanabilirler.
(Oylar toplandı)
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var
mı? Yok.
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır, oy kupaları
kaldırılsın.
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3. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
nun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 Sa
yılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergiler
den, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına
Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları
İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
ması ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkın
da Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu
(11771) (S. Sayısı: 456) (1)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, daha önce al
dığımız karar gereği, gündemin, «Kanun Tasarı ve
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bö
lümünün 3 üncü maddesine alınan, 3065 Sayılı Katma
Değer Vergisi Kanununun, 6802 Sayılı Gider Vergi
leri Kanununun, 1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derne
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme
Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resim
lerden Muaf Tutulmasını Dair Kanunun, 2767 Sayı
lı Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun
Kâğıtları İnhisarı Hakkında Kanunun Yürürlükten
Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere
başlıyoruz.
Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar.
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ko
misyon raporunun okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde, bizdeki kayıtlara göre,
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Cafer Tayyar
Sadıklar söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Sadıklar. (DYP sıralarından alkış
lar)
DYP GR0BU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin çok değerli üyeleri; son günlerde baskın şek
linde gelen kanun tasarılarına
alışimaya başladık.
Gündemin 10 uncu sırasındaki kanun tasarısı, bir
kararla 3 ündü sıraya alındı ve görüşülüyor. (ANAP
sıralarından gürültüler)
IBuna benzer davranışların en ilgincini, tütünde
tekelin kaldırılmasıyla yaşadık. (ANAP sıralarından
'gürültüler)
(/)

(Oyların ayrımına başlandı)
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T.B.M.M.

B : İla

Muhalefeti hazırlıksız yakalamak, muhalefeti - ba
zı gazetelere aksettiği gibi - atlatmak bir hüner de
ğildir. Eğer bir kanun tasarısı burada gereği gibi
tartışıknazsa, bundan zararlı çıkacak olan muhale
fet değil, iktidardır.
MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — Bura
da tartıştık, gruplar adına konuştuk. •
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) —•
Bunu genel seçimlerde göreceğiz. (ANAP sıraların
dan «Dün gördük» sesleri, gürültüler)
'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Sa
yın milletvekilleri, lütfen efendim. (ANAP sıraların
dan gürültüler)
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) —
Nasıl kazandığınızın farkında mısınız? (ANAP sıra
larından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Sadıklar..,
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) —
Konuşmamıza bile müsaade etmediniz, elektrikleri
kestirdiniz; biliyor musunuz bunları? Davranışları
nıza yazıklar olsun sizin. Siz zannediyor musunuz
genel seçimleri kazanacaksınız? (DYP biralarından
alkışlar) Korkuyorsunuz arkadaşlar, korkuyorsunuz;
'bu telaş ondandır. (ANAP sıralarından gürültüler)
Evet, siz Meclisi atlatamazsınız; eğer atlayan birisi
varsa sizsiniz arkadaşlar. Bunu zaman gösterecek.
(ANAP sıralarından
gürültüler) İşte bir örneğini
daha yaşıyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler)

2.6.1986

O :3

bu konular üzerinde çalışanlar bize dua mı edecek
zannediyorsunuz?'
.Şunlara bir bakalım, hangi kanun birbiriyle il
gili: Katma Değer Vergisini değiştirmek için geti
riyorsunuz, neredeyse bu kanunla Kızilayı kaldırı
yorsunuz. Bu ne biçim kanun tekniğidir, bu ne bi
çim usuldür?
Geçenlerde, sizin vergi politikanızla ilgili, «Mev/zuatın İçinden» programında ilginç bir değerlendir
me duyduk. Deniyordu ki, «(Biz, çok kazanandan
çok, az kazanandan az vergi alacağız.» Sizin politi
kanız bu değil mi? (IANAP sıralarından, «Doğru» ses
leri) Tam aksini yapıyorsunuz ve tam aksini yaptı
nız. İşte Gelir Vergisi dilimleri; Gelir Vergisinin üst
kademesindekileri indirdiniz. Hani, çok kazanandan
çok vergi alacaktınız?
Katma Değer Vergisi de Öyledir; Katma Değer
Vergisinin aleyhinde konuşuyorum zannetmeyin. Si
zin, vergi konusuna nasıl yaklaştığınızı anlatmak is
tiyorum. Siz aynı tüketimi yapandan, zengin de ol
sa, fakir de olsa aynı -vergiyi alıyorsunuz. Hani çok
kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacaktı
nız? Ya vergi hukukundan bihabersiniz veyahut da
söylediğinizi dinlemiyorsunuz!...

' BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hati
bin sözünü kesmeyiniz.
Devam edin Sayın Sadıklar. (ANAP sıralarından
gürültüler)

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Bu mantıkla bir
yere gidemezsiniz, gidemeyeceksiniz.
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) —
Siz gidemiyorsunuz, siz gidemeyeceksiniz.
(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim...
Sayın Sadıklar, sorulu cevaplı gibi olmasın; lüt
fen konuşmanıza devam edin. .

Sayın milletvekilleri, lüijfen efendim.
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) —
Evet, bu kanunu da şimdi alelacele geçireceksiniz.
Sizin için bu, belki bir zafer. olacak, Bu kürsüden
«îPiru's» zaferlerinin anlamı birkaç defa tekrarlan
dı; size bunu tekrar hatırlatacağım. O zaferi kaza
nan kumandan arkasına bakmış, bütün gemileri bat
mış ve askerlerinin zayiata uğramış olduğunu gö
rünce, «Allahım, bir dalha böyle zaferleri bana na
sip etme» demiş. Siz de bir gün bu duayı edeceksi
niz; ama, korkarım ki, çok geç kalacaksınız. (DYP
sıralarından alkışlar)
Arkadaşlar, şu kanunun tekniğine bakınız; bir
kanunla 4 - 5 tane kamunu birden değiştiriyorsunuz.
Aşağıda bir araştırmacı arkadaşa rica ettik. Araş
tırmacı, özel çalışarak, hangi kanunun ne zaman han
gi kanunla değiştirildiğini bir gün bulamayacak. Yarın

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) —
Değerli arkadaşlarım, Katma Değer Vergisi tartışı
lırken; «Gelin bunu aceleye getirmeyin, önce bu
nu bütün sistemleriyle kuralum, kanunu çıkartalım
ve uygulamasını bir yıl sonra, biz öğrenelim, yan
lışlar varsa düzeltelim, bir yıl sonra uygulayalım»
dedik. Siz, «Yok, biz denize atlar, yüzmeyi bilme
den de yüzeriz» dediniz. Ne oldu şimdi?
Şimdi sayın hükümetten soruyorum: Bu kanun
çıktıktan sonra kaçıncı değişiklikle geldiniz? Ben
karıştırdım, bu kaçıncı değişikliktir ve kaç değişik
lik dalha yapacaksınız? Lütfen bunun cevabını Yüce
'Meclise sunalım.
Tasarının Bütçe Komisyonundaki
görüşmeleri
sırasında sayın bakanımızdan bir hususu öğrenmek
istedik. Dediler ki, «Katma Değer Vergisinin tahısilatı o kadar süratle arttı ki, artık biz memnuni-
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yetimizden ne yapacağımızı şaşırdık.» Aşağı yukarı
'böyle bir şey dediler. Biz de dedik ki, «Biz de mem
nunuz, artsın; zaiten bu vergi sisteminin tutmasın
dan başka çaremiz yok, ekonomiyi düzeltmek için.
Bize şu rakamı Verin; bu ta'hsil ettiğiniz verginin
ne kadarını devletten aldınız, yani bir cebinizden
alıp bir cebinize koydunuz, ne kadarını özel kesim
den aldınız?» Bunu Maliye Bakanının veya Maliye
teşkilatının veremeyeceğini düşünüyor musunuz? Ve
rir değil mi? Vermesi lazım, bu kadar basit şey.
Vermediler; «veremeyiz» dediler. Ben şimdi bu su
ali huzurunuzda tekrar ediyorum: Katma Değer Ver
gisinin ne kadarını devlet teşkilatından, yani kendi
alış - verişinizden ta'hsil ettiniz, ne kadarını özel ke
simden ettiniz? Bunu sormanızın bir başka maksadı
da var. Özel kesimden sizin adınıza, maliye adına
temsil edilen vergiler acaba sizin kasanıza giriyor
mu? Girmiyorsa ne yapılması lazım? Yani, bu te
laşa hükümetten çok herkes düştü. Bu konudaki
hesabınızı doğru dürüst yapabilmek için bu ayrımı
da bilmemiz lâzım. Eğer siz Katma Değerin çoğun
luğunu, devletin alış - verişinden, ithalattan sağlıyor
sanız; söylediğiniz gibi başarıya ulaşmadınız, daha
başka şeyler yapılması lazım. O zaman gelin onun
üzerinde duralım, neler yapılması lazımsa onları ya
palım. Çünkü, Katma Değer Vergisi ya tutacaktır,
ya tutmayacaktır arkadaşlar; başka çaremiz yok.
(ANAP sıralarından «Tuttu» sesleri) Gelin tuttuğu
nu beraber görelim, niçin bundan kaçınıyoruz.
Çok değerli arkadaşlarım, bu getirilen tasarının
içinde tarım sektörüyle ilgili bazı düzenlemelerin ol
duğunu gözledik. Tarım sektörüne getirilecek her
kolaylığın yanında varız. Bunu, özellikle altını çize
rek vurgulamak istiyoruz. Ancak, bu kanunla gazelere ve kitap basımına bir kolaylık daha getiriliyor.
Elbette bu sektörde Değer Vergisinin azaltılmasının
yanındayız; fakat Ihanıgi esaslara göre azaltılacaktır.
'hangi objektif esaslara göre azaltılacaktır? Bunun tes
pitini biz burda yapmaya mecburuz. Bütün basınımızı
tenzih ederim, bir Demokles'in kılıcını onların ba
şında tutmaya bizim halkkımız yok. Kime vereceği
niz, kime vermeyeceğiniz belli olmazsa, bunun al
tından kimse kalkamaz ve bizim basınımız buna muh
taç da değildir. Şimdi yapılacak şey, indireceklsek,
biz, «'Bu sektörde Katma Değer Vergisi şu kadardır»
deyip çıkalim. Bunu, niçin sübjektif esaslara, gev
şek bazı ibarelere bağlıyoruz ve Demokles'in kılıcını
basınımızın üzerinde bırakmıyoruz; bizim buna hak
kımız yok.
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Bunun ötesinde; Katma Değer Vergisi ile İlgili
değişiklik getiriliyor ve Kızılay neredeyse bununla
lağvediliyor. Geçen gün Meclisçe kabul edilen bir
kanun teklifi ile Kızılay'ın gelirlerinden bir kısmı
nı sildik, şimdi bu görüşmekte olduğumuz tasarı
ile diğer bir kısmını dalha siliyoruz.
Lütfen hükümet, Kızılayla ilgili politikasını açık
lasın; bu teşkilatı kaldırmak mı istiyorsunuz, gelir
lerini tamamen tüketmek mi istiyorsunuz, çalışma
larından memnun değil misiniz? Açıkça ifade edin,
ona göre tedbir getirin, ilgisiz bir kanunla bunu hal
ledemezsiniz.
-MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya) — Kızı
lay politika yapıyor.
CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) —
Onun da çaresini getirin, tartışalım. Böyle dolaylı
bir şekilde Kızılay'ı ortadan kaldırmazsınız.
M. TURAN ıBAYEZIT (Kahramanmaraş) — Hilâ'l-î Ahmer'i kuracaklar.
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) —
Çok değerli arkadaşlarını, bütün bu nedenlerle, bu
şekildeki usul ve kanun tekniği haricinde hazırlanmış
bir kanun tasarısının yanında olmamıza imkân yok
tur.
Bu itibarla Doğru Yol Partisi adına bu kanun ta
sarısına beyaz oy veremeyeceğimizi arz eder, hepinize
saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar.
2. — 2977 Sayılı iadrî Usul
niden Düzenlenmesiyle İlgili Yetki
sinin Uzatılması Hakkında Kanun
yasa Komisyonu Raporu (1/769)
(Devam)

ve İşlemlerin Ye
Kanununun Süre
Tasarısı ve Ana
(S. Sayısı : 461)

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2977 sayılı
İdarî Usul ve işlemlerin Yeniden Düzenlenmesiyle
tlgili Yetki Kanununun Süresinin Uzatılması Hak
kında Kanun Tasarısının oy sayım işlemleri tamam
lanmıştır.
Taşanının açık oylamasında, 270 oy kullanılmış
olup:
Kabul
: 185
Ret
: 83
Çekimser
:
2
oy olarak sa
yım yapılmıştır.
Böylece kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır.
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3. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nununun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun,
1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku
rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı
Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutul
masına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi
İlaçları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı
Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/771) (S. Sayısı : 456) (Devam)
BAŞKAN — 456 sıra sayılı Kanun Tasarısının
görüşmelerine kaldığımız yerden devaim ediyoruz.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ünal Akkaya.
Buyurun Sayın Akkaya. (ANAiP sıralarından al
kışlar)
ANAP GRUBU ADINA ÜNAL AKKAYA (Ço
rum) —- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1984 yı
lında Katma Değer Vergisi Kanunu Yüce Meclisi
mizde görüşülmeye başlanıldığında, bu kanunun ba
şarıya ulaşamayacağı, 'halkımızın bu kanuna ulaşa
mayacağı, Maliye Bakanlığının bu yükün altından
kalkamayacağı ve vergi dairelerinin hazır olmadığı
gibi iddialar vardı, Ancaik uygulama, ne kadar hak
lı olduğumuzu, bu kanunu getirmekle ve tatbikini
derhal başlatmakla ne kadar isabetli davrandığımızı
açıkça sergilemektedir.
Katma Değer Vergisinin yarattığı olumlu sonuç
lar, bu verginin 'hâsılatında sağlanan artıştan ibaret
değildir. Vergicilik anlayışımız, .sadece devlete fi
nansman sağlamakla kalmamaktadır; vergi kimden, na
sıl, ne zaman ve ne miktarda alınmalıdır sorularına
cevap bulamadan, getirdiğimiz vergi tedbirlerinin,
vergide adaleti, kolaylığı, basitliği sağlayacağına inan
madan, vergiyle ilgili hiçbir tedbir almıyoruz.
Katma Değer Vergisi, gider vergileri uygulama
sında olduğu gibi, sadece birkaç kalem maldan ilk
ürebim safhasında .alınan vergi olmadığından, yatı
rımları engellememektedir. Diğer
taraftan Katma
Değer Vergisiyle, daha önce hiç vergilendirilmemiş
ve esasen büyük ölçüde Vergi potansiyeli bulunan
hizmetler sektörü de vergilendirilmiş, böylece vergi
lendirmede bütünlük sağlanmış ve vergi yükü, sek
törler arasında paylaşılmış olmaktadır.
Katma Değer Vergisi, sosyal adalet ilkesine uy
gun bir vergidir. Çünkü nispî bir vergidir. Lüks mal
ve hizmet alan kişiler daha çok vergi ödeyeceğinden,
ödeme iktidarı prensibi de nazara alınmış olmakta
dır.
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Yüce Meclîsimizde görüşülmeye başlanan bu
tasarı esas itibariyle üç ibölümden oluşmaktadır:
Birincisi; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nunu, ikindisi; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunuy
la ilgili değişikliklerin yapılması, üçüncüsü; 1606 sa
yılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu
ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı ver
gilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutul
masına Dair Kanunun, 2767 sayılı Sıtma ve Fren
gi İlaçları İçin Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılması ile, 1118 sayılı Oyun Kâğıtları in
hisarı Hakkındaki Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
masına ait bulunmaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanunu ile getirilen deği
şiklikler incelendiğinde, hâsılatı artırıcı bir yönünün
bulunmadığı açıkça görülmektedir. En yüksek ver
gi nispeti olan yüzde 10 oranı sabit tutulmuş, Ba
kanlar Kuruluna bu nlispefci artıralbilmek konusunda
yetki' verilmemiştir. Hatta, iş hacmi küçük olan es
nafımızla çiftçilerimizin vergi yükü hafifletilmiş/tir.
Defter tutmayan çiftçilerimizin ürettiği ürünler
ne olursa olsun, bütünüyle çiftçimiz, bu ürünleri sat
tıkları safhalar için Katma Değer Vergisinden istis
na edilmişlerdir. Daha açık bir deyimle, bu durum
daki çiftçilerimiz bundan böyle Katma Değer Ver
gisi beyannamesi vermeyeceklerdir, dolayısıyla vergi
dairelerine herhangi bir vergi ödemeleri söz konusu
olmayacaktır.
Bundan başka gazete, dergi, kitap ve benzeri
yayınların teslimlerinde Bakanlar Kuruluna kanunî
vergi nispetinin yarısına kadar indirebilme yetkisi
verilmektedir. Böylece gazete, dergi, kitap ve ben
zeri yayınlarda Katma Değer Vergisi yükü indiril
mek suretiyle bunların alımı teşvik edilmek istenil
mektedir.
Bu tasarının en önemli özelliklerinden birisi de,
ihracat işlemine getirilen kolaylıktır. İhracatçı, bun
dan böyle ihraç etmek amacıyla imalatçıdan satın
almış olduğu mallar için Katma Değer Vergisi öde
meyecektir. Ancak, imalatçının bu şekilde; yani Kat
ma Değer Vergisini tahsil etmeksizin yaptığı tes
limler nedeniyle bir zarara uğramaları söz konusu
olmayacaktır. Eğer bu işlemden dolayı bir alacağı
varsa, bu miktar vergi dairesi tarafından kendisine
iade edilecektir.
Tasarının Katma Değer Vergisi bölümünde yer
alan diğer hükümler ise, uygulamada ortaya çıkan
sorunların çözülmesine ilişkin bulunmaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kapsamı
çok geniş olan Katma Değer Vergisinin uygulamasın-
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da, zamanla ekonomide gelişen şartlar karşısında ba
zı uygulama zorluklarının doğması tabiîdir. İşte bu
tasarıyla, bu nitelikteki pürüzler dahi giderilmekte
ve mükelleif ile malî idare arasında herhangi bir
sürtüşme çıkmamasına gayret sarf edilmektedir.
Tasarıda yer alan ikinci bölüm ise, banka ve si
gorta şirketleri ile ilgili bulunmaktadır. Herhangi
bir şirketin, iştiraki bulunan şirketten aldığı kâr pa
yı vergiye tabi tutulmazken, banka ve sigorta şir
ketlerinin aldığı bu kâr paylarının Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisine tabi tutulması, bu kuruluşla
rın aleyhine bir durum yaratmaktadır. Ayrıca bu,
kuruluşlarım yatırım şevkini kırabilmektedir. Bu olum
suzluk, tasarısıyla giderilmektedir.
Ayrıca bu tasarıyla, sigorta şirketleri arasındaki
adaletsizlikler de giderilmektedir. Bilindiği gibi, si
gorta . şirketlerinin her nevi sigorta işlemleri Banka
ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabidir .Bu işlemin
bizzat sigorta şirketince yapılması veya bunların acen
teler tarafından yapılması neticeyi değiştirmemekte
dir. Ancak, bu şektilde yapılan işlem karşılığında alı
nan bedelin bir kısmımın Katma Değer Vergisine ta'bir tutulması, mükerrer .vergilendirmeye ve şirketler
arasında vergi yükü bakımından farklılığa yol açmak
tadır. Tasarı ile bu duruma da son verilmektedir.
Tasarıda yer alan önemli bir konu ise, Katma
Değer Vergisi Kanununda yer alan ek vergide yapı
lan değişikliklerdir. Bunları da şiöyle sıralayabili
riz:
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Daha önce imal1 ve satışı devlet tekelinde bulu
nan; ancak, ekonomimizde ve teknolojide meydana
gelen gelişmeler sonucu yurt içinde de imalatı müm
kün olan oyun kâğıtlarında devlet tekeli kaldırıla
rak, yurt içinde üretimin desteklenmesi sağlanmış
tır. Ayrıca röntgen filmleri ithalinin tek elden yapıl
masıyla ortadan kalkmış bulunan ticarette serbest
rekabet şartlarının bu tasarı ile yeniden doğması
amaçlanmıştır.
Bu maddelerin ek vergi kapsamına alınmaması
nın sebebi uygulamada basitliği sağlamak ve Tür
kiye Kızılay Derneğine elde edilen vergi gelirlerinin
tamamına yakın bir bölümünün verilmesi ile de bu
derneğin gelir kaybı önlenmektedir.
Türk vergi sisteminde son yıllarda yapılan em
önemli yenilik, hiç şüphesiz ki, Katma Değer Ver
gisi reformudur. Katma Değer Vergisi uygulaması
her yönüyle başarılı olmuştur. Bu durum, uluslarara
sı kuruluşlar ve diğer ilgili kişiler tarafından kabul
edilmektedir; vereceğim rakamlar da bunu teyit et
mektedir. Şöyle ki, Aralık 1985 sonu itibariyle Kat
ma Değer Vergilsi tahsilatı 1 trilyon"073 milyar 387
milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Halbuki, aynı
dönemde Katma Değer Vergisinin yerini aldığı ver
gilerden beklenen gelir 762 milyar lira idi. Bu du
rum gösteriyor ki, Katma Değer Vergisi, yerimi al
dığı sekiz adet vergiye nazaran çok daha verimli ol
muştur.
Türkiye'de bütçelerin uzun yıllardan beri açık
verdikleri göz önüne alınırsa, bu verimli kaynağın
faydası daha iyi anlaşılır.

1. Tanımında güçlük bulunan özütleriın ek ver
gi uygulamasında birtakım sorunlar yaratmasının ya
nı sıra, bu maddemin vergilendirilmesi ile de önemli
bir hâsılat sağlanamamıştır. Kaldık i, özütler tek ba
şına tüketilememekte, genellikle meşrubat üretimin
de kullanılmakta ve bu safhada zaten vergilendiril
mektedir. Bu nedenle, ek vergi kapsamı dışına çıkaılması vergi kaybına da sebebiyet olmayacağı için,
ek vergi kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Ayrıca, re
kabet eşitsizliğimi önlemek amacıyla meyveli gazoz
lar da kapsam dışında bırakılmıştır.

•Diğer taraftan, 1985 yılında elde edilen başarılar,
1986 yılında artan bir tempoyla sürdürülmektedir.
Elimizdeki son verilere göre, Nisan 1985 sonu iti
bariyle Katma Değer Vergilsi tahsilatınım 180 mil
yar 772 milyon lira olmasına karşılık, 1986 yılının
aynı dönemindeki bu tahsilat 491 milyar 837 milyon
liraya ulaşmıştır. Bu duruma göre, Nisan 1986 dö
nemimin 1985 yılının aynı dönemine göre artış oranı,
yüzde 100lerin üzerindedir.

2. Hükümetlimizin her türlü tekeli ortadan kal
dırma politikasına uygun olarak, oyun kâğıtları ve
röntgen filmleriyle ilgili monopol de kaldırılmakta
dır.: Ancak, bu konuda ayrı kanunlar düzenlenmesi
yerime, basit bir uygulama şeklinde, oyun kâğıtları
ve röntgen filmleri ek vergi kapsamına alınmıştır,
İspirtoların da kapsama alınmasıyla-uygulamada bir
lik sağlanması düşünülmüştür.

Y-illardaın. beri konuşulan, ancak bir türlü uygu
lamaya konulamayan Katma Değer Vergisini sürat
le ve cesaretle uygulamaya koyan hükümetlimizi ve
uygulamadaki büyük başarıları dolayısıyla Sayın Ma
liye ve Gümrük Bakanımız ile mesaî arkadaşlarını
yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyor,
grubum adına hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP
sıralarından alkışlar)
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•BAŞ/KAN — Teşekkür ederim Sayın Akkaya. .
Genellikle, devlete ait olması gereken sosyal nite
likli hizmetler üzerinden vergi alınıyor olması da, biHür Demokrat Parti Grubu adına Sayın ısmaiil
j zim, bize has Katma Değer Vergisinin başlıca zaafŞengün; buyurun efendim.
i larmdan biridir. Türk Katma Değer Vergisi bu şek
HDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
liyle antisosyal; yani mevcut enflasyon ve zam orta
nizli) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
mında büyük kitleleri ezen adaletsiz bir vergidir.
leri; hükümet bugün birleşim açıldığında bir önerge
Tasarıda, «Getirilen değişikliklerin, ekonomi gevererek, Katma Değer Vergisi ile ilgili tasarının ön
1 liştiği için getirildiği» şeklinde, bana göre, çok nacelikle görüşülmesini istedi. Gerekçesi, tasarının bir
I hif bir gerekçe ortaya konmuştur; bu gerekçeyi be
an evvel yürürlüğe sokulmasını sağlamaktı.
nimsemek de mümkün değildir. Birbuçuk yıl içinde
Türk ekonomisi ne ölçüde gelişmiştir ki, siz, getir
Bugün 3 Haziran 1986. Tasarıyı belki gündüzün
diğiniz değişiklik tasarılarıyla buna uygun bir siste
konuşacak, müzakere edecektik; fakat gece yarısın
mi yerleştirmeye çalışıyorsunuz? Hayır; getirilen
dan sonra, sabahın ilk saatlerinde konuşulmasını
değişiklikler, birtakım eksiklikleri, birtakım yanlış
herhalde hükümet daha benimsedi. Bu kadar süratle
uygulamaları düzeltmek için getirilmiştir ve. kesinlik
geçirilme arzusunun nelere mal olduğunu, benden ön
le ekonominin gelişmesiyle ilgili olarak getirilen mad
ce konuşan bir değerli hatip size anlatmaya çalıştı;
deler ve hükümler değildir.
«Acul olmayın, hata yaparsınız» dedi. Şimdi, aynı
şeyleri tabiî ben tekrarlamak istemiyorum; ama bir
günün ilk saatleriyle öğleden sonraki saatleri arasın
da bir tasarının görüşülmesindeki farklılığı anlamak,
doğrusu mümkün değil. Gündemin 10 uncu sırasın
da olan bu tasarıyı 2 nci sıraya almakla kazanılan
mesafe, kazanılan zamanı anlamak da mümkün değil.
Niçin verdiklerini bu kürsüden Sayın Bakan lütfedip
açıklarlarsa, biz de daha açık bir fikre sahip olmuş
oluruz. Sizin için önemli olan kazanılan üç dört saat
midir, yoksa sizin için önemli olan muhalefeti anın
da bastırıp bu tasarının gece yarısından sonra çıka
rılmak istenmesi midir? Lütfen, bu konuya bir açık
lık getirelim.

önümüzdeki tasarı ne getiriyor? Tasarı, uygula
mada ortaya çıkan bazı aksaklıkları düzeltmeye ça
lışıyor. Maalesef bu aksaklıklar uygulamaya geçil
dikten 18 ay sonra fark edilebilmiştir. Halbuki hü
kümet, biraz önce de değindiğim gibi, acul olmasay
dı, acele etmese ve lütfen biraz da muhalefeti dinleseydi bu aksaklıklar daha baştan itibaren önlenecek
ti, hatalar olmayacaktı ve bu konuda şimdi yeniden
bir tasarı görüşmeye de hiç ihtiyaç kalmayacaktı.

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Her zaman görüşürüz.
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Ona da geli
riz.
Bununla ilgili olarak verilen hükümet tezkeresin
Değerli arkadaşlarım, tasarı ile hükümete, tarım
deki Türkçe eksikliğine de kısaca değinmekte yarar
ürünlerinin vergi kapsamı dışında tutulması hususun
görürüm. Burada konuşmakta olduğumuz kanun geda yeni bir yetki tanınıyor. Aslında vergi sisteminde
rekçelerindeki Türkçe aksaklıklarına çok alıştık; fa
ki küçük çiftçi muafiyeti nedeniyle bu gruba katma
kat, hükümetin, Başbakanın imzasıyla yüce Meclisin
değer uygulaması gayet güç idi ve nitekim uygulana
Başkanlık Divanına sunduğu bir tezkerede Türkçe
mamıştır da. Kaldı ki, tarım kesiminde desteklenen
hatasını anlamak benim için fevkalade zordur.
üründen vergi alınması da tuhaf ve tamamen ters bir
tutumdur. Hükümet bu garipliği, zorluğu, çelişkiyi
Değerli arkadaşlarım, Katma Değer Vergisi yeni
nihayet
fark etmiştir, yeni tasarı ile uygulamadaki
bir vergi olmakla beraber, bizdeki şekliyle, zaafları
zorluk giderilmekle, yine objektiflikten de uzak kalın
olan ve sosyal adalete riayet etmeyen, bir vergidir.
mıştır. Çünkü hangi mal ve hizmetlerin istisna edil
Zaaflar, yüzde 10 gibi yüksek ve tek nispetli oluşun
diği, edileceği tasarıda maalesef belirtilmemektedir.
dan, bir diğer ifadeyle, zarurî ve lüks harcamalarBir
keyfilik maddesi buraya getirilmiş bulunmakta
daki uygulama alanında tefrik yapılmamasından ve
dır.
Bu konuda hükümete yetki verilmesi ise, işe si
aynı, tek oranın uygulanmasından doğmaktadır.
yaset karıştırılması imkânı doğurmaktadır. Gazete,
Ayrıca, Katma Değer Vergisinde, eğitim, kültür,
kitap, dergi ve benzerlerinin teşviki gayet yerindedir
sağlık hizmetleriyle araçlarının vergi kapsamına alın
.
ve bu bizim, bugüne ıkadar Katma Değer Vergisiiyle
mamış olması da, sosyal açıdan çok ters bir tutum
ilgili
olarak getirilen her (tasarı sırasında bu kürsü
dur. Bu hizmetler, devletin sosyal mükellefiyeti ve iş
den
ifade
'edegöldiğimiz bir husustur. Ancak, burada
leri arasındadır.

I
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da objektif olmaktan kaçınılmıştır. Konu, hüküme
tin takdirine bırakılmıştır, işin bu noktası, mesele
nin bu şekilde ele 'alınıyor olması, doğru bir davra
nış değildir. Bize göre, tüm kültür, eğitim işiteni, hiz
metleri katma değer kapsamı dışına alınmalıydı. Kat
ma değeri uygulayan dünya ülkelerinin 'hemen hep
sinde, kültür ve eğitim istisnaisi, katma değer sistem
lerine yerleşmiş bulunmaktadır.
'Değerli arkadaşlarım, kültür ve eğitim hizmeti eri
min Katma Değer Vergisi dışına alınmayışı, buna kar
şılık fikir ve basın hürriyetine dolaylı olarak hükü
metçe sınır getirilmesi, şu anda görüşmekte olduğu
muz tasarının zaaflarımdan biridir ve bu itibarla biz,
ıbiraz sonra (takdim edeceğimiz önergelerle hu eksik
lik ve zaafın Yüce Meclisçe takdir edilmesini ve gi
derilmesini beklemekteyiz.
Diğer taraftan sayın milletvekilleri, sağlık hizmet
lerinim Katma İDeğer Vergisi dışına çıkarılması ise,
maalesef hu tasarı ile de hiç düşünülmemiştir. Bu
da büyük ı'hir eksikliktir. Hükümet belki, şimdi ol
duğu gibi, aradan bir - bir buçuk yıl daha geçtikten
sonra hu hizmetleri de Katma Değer Vergisi dışına
çıkarmayı düşünebilecektir; ama bu süre içinde de
tabiî olan, ıgeme sağlık hizmetleri dolayısıyla yüzde 10
gibi yüksek bir oranı bulan, ülkenin özellikle orta
ve dar gelirli sınıflarına yeni bir kambur yüklenme
si şeklinde tecelli eden bu uygulamanın getireceği
zorluklar olacaktır.
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tildiğinin aksine, tamamen terstir .ve kesinlikle uygun
değildir.
Değerli arkadaşlarım, vaktin bu geç saatinde gru
bum adıma yaptığım bu konuşmada beni1 dinlemek
lütfunda bulunan milletvekillerine teşekkürlerimi arz
ederken, hepimize derin saygılar sunuyorum. (HDP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün.
Sosyaldemokrat Halkçı 'Fanti Grubu adına Sayın
Enver Özoan.
Sayın Özcan, buyurun efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar)
\SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat)
— Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde yasaların çıkarılması yönünde izlenen
belli yöntemler, belli prosedürler var; olması gerekir.
Ancak sayın hükümet, hep aynı yöntemleri izlemenin
sayın üyeler açısından monoton olacağını düşünerek,
sağolsun, çeşitlemeler, çeşitli yöntemler, prosedürler
getiriyor; oldukça da iyi oluyor. Geçenlerde, çok ya
kın bir geçmişte, bir korsan önerge ile bir tasarının
hemen nasıl görüşülmüş olduğunu gördük. Bugün de
yeni bir yasama yöntemi -bir yasanın çıkarılması açı
sından- görüyoruz; bu yönteme belki «İşporta yön
temi» de diyebiliriz. (ANAP sıralarından «Estağfurul
lah» sesleri.)
Şöyle : Biliyorsunuz işportacılar, hir kalem alır
sanız, yanına bir ayna, bir tarak ve başka şeyler de
verirler, «Buyurun hepsi 125 lira» derler. Bu tasarı da
biraz ona benziyor. Şimdi, 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununu anladık; tamam. Beyler, size ya-.
nında başka şeyler de veriyoruz; 6802 sayılı 1606 sa
yılı... Başka neler var? 2767 sayılı Sıtma ve Frengi
ilaçları İçin -KDV ile ilişkisi çok güzel- Kanun,
1'11'8'de, sayın kabinenin hediyesi olarak sizlere affo
lunur....

Tasarı ile küçük çiftçiler gibi giderleri götürü esa
sa göre tayin edilen vergi mükellefleri Katma Değer
Vergisi dışına çıkarılmaktadır. Hükümetin hu grupla
ilgili alarak uygulamadaki zorluğu bir buçuk yıl son
ra dahi olsa fark etmiş olmasını takdir ©diyoruz.
'İhracatçıların, ihraç ettikleri mallara ait Katma "Değer
Vergileri bugüne dek vergi iradeleriyle geri veriliyor
du. Şimdi, üç ay. içimde ihraç edilmek kaydıyla ya
Yeni bir yöntem, gayet iyi, neşeli, Hiç olmazsa,
pılan teslimlere ait vergiyi, artık ihracatçı ödemeyehep
aynı yöntemleri izlemenin monotonluğundan kur
oek. Bu konudaki görüşümüz, değişikliğin yeninde
tulmuş
oluyoruz, teşekkür ederiz.,
olduğu şeklindedir; ama uygulama konusunda çok
ciddî tereddütlerimiz vardır ve Maliye teşkilatının
Bu tablodaki anakanun olan KDV, .birbuçuk yıl
uygulamadan büyük zorluk çökeceği şeklindedir,
önce Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışılırken, bu
Değerli arkadaşlarım, oyun kâğıtlarına yüzde 60
KDV sisteminin ülkemizde yerleştirilmesi için; yüz
ek vergi konurken, röntgen filmlerine (ki, biliyor
de 10 gibi global ve tek bir oran olarak kabul edil
sunuz bir sağlık işidir) ek Katma Değer Vergisi uymesinin belki sosyal adalet ilkelerine aykırı olması
ıgulanmasını da, Katma Değer Vergisinin yeni bir
na karşın, yerleştirilmesi açısından birindi basamak
zaafı olarak belirtmek gerekir kanısındayız. Röntgen
olarak kabul edilebilir olduğu öngörüldü. Ancak o
filmleri üzerinden yüzde 60 gibi yüksek oranlı bir . zamanlar biz, yine Plan ve Bütçe Komisyonunda yap
Katma Değer Vergisi alınması, vergi teori ve uygu
tığımız eleştirilerde, bu yüzde lO'lufc oranın fiyat
lamalarındaki modern gelişmelere, gerekçede belir
artı yüzde 10 olarak değil, fiyatın içerisinde; yani al116 —
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mış olduğunuz herhangi 'bir mal ya da hizmetin fiya
tının içinde enkorpore olmuş olarak kullanılmasını
ve bu yöntemin izlenmesinin gerekliliği ve yararlılığını
vurgulamıştık. Ancak her ne hikmetse, o zaman bu
önerimiz taltif görmedi; ama birbuçuk yıllık bir ger
oikmeyle de olsa bu önerilerimizin kabul edilmiş ol
ması bizi mutlu etmektedir.
Ancak, Ibu geçen zaman içerisinde ne yazıkki,
hükümetimizin öteki alanlarda izlemiş olduğu politi
kalarda da olduğu gilbi, 'bir sürü kişi milyoner oldu.
Devletin kasasına girmesi gereken milyonlarca lira,
birçok kişiye köşe döndürdü. Hatırlarsınız, özel
likle K'DV'nin ilk uygulandığı sıralarda satıcılar, alı
cılar için çeşitli yöntemler geliştirmişti. Talbiî bunun
KDV'nin, yani sistemin felsefesine ne kadar ters düş
tüğünü maliye de farketti; ancak işin içinden ken
disi de bir türlü çıkamıyordu. Bugün bile hepimiz
karşılaşıyoruz, piyasadan bir hizmet ya da mal aldı
ğınız zaman, satıcıya, «Lütfen fiş verir misiniz» de
diğinizde, satıcı «Aa, fiş istiyor musunuz?» diye ce
vap verince, talbiî sizin tepkinizin doğal olarak; «'Ben
istemiyorum da, siz vermek zorundasınız...» şeklinde
olması lazım; ancak bunu herkes diyemiyor ve bu
nedenle de, bu yasa tasarısı Plan ve Bütçe Komisyo
nunda tartışılırken bizim önerdiğimiz biçimde kabul
edilmediğinden dolayı, birçok vurguncu, birçok sa
tıcı, devletin kasasına gitmesi gereken milyonları böy
lece hiç etmiş oldu; Talbiî buna karşılık vatandaşa
sadece ve sadece, devletin kendi mükelelfiyle olan iliş
kilerinde yapması gerekeni yaptırmaya çalıştık; belge,
yüzde 10 vergi iadesi gibi yöntemlerle. Tabiî bu da
kırtasiyecilik konusunda yüzyıllardan beni gelen alış
kanlığımızı bir türlü atamayışımızm belki de bir yan
sımasıdır.
Bu uygulama da gösteriyor ki, biz her şeyimizi el
yordamıyla, «Hele bulgun yapalım da, sonunu yarın
düşünürüz» anlayışıyla yapmaya çalışıyoruz. Sadece
bu yasa ile 'ilgili değil, tüm yasalarda aynı yöntemi
benıimsiyoruz; «Hele bir çıkaralım» diyoruz, sonra
geriye dönüp bakıyoruz ki, «Eyvah, bazı hatalar yap
mışız, 'bunları tekrar düzeltelim... Teker teker de dü
zeltmeyelim; bu hatalar biraz biriksin, çeşitli yasalar
daki eksiklikler biriksin, sonra hepsini toparlar, geti
rir düzeltiriz...» Ama aynı yöntemi ve yaklaşımı be
nimsediğimiz için, ben bu düzeltmeleirn de, bu değişik
liklerin de sonuçta nihaî değişiklikler olacağı inancında
değilim. Çünkü 'görüyorsunuz, bu tasarı o kadar ola
ğan dışı koşullarda tartışılıyor... Tartışılıyor da deme
yeyim; ama işte Meclisten biraz sonra geçecek.
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, Sa
yın Başbakan izlemek istiyor, herhalde engelleme var.
YILMAZ DEMKR (Bilecik) — Herhalde basın
toplantısı yapıyor.
ENVER ÖZCA'N '(Devamla) — Öyle zaten, do
ğal; siz de konuşun dinlemeye 'gerek yok zaten Sa
yın Başbakan, biz ken'di kendimize konuşuruz. Za
ten, nasıl olsa, (belli bir sure sonra derlenmiş, topar
lanmış, bir sürü eksikleri görülecek 'olan yasalar yine
aynı şekilde gelecek. Talbiî, şimdi burada (görüşmekte
olduğumuz tasarı ile ıgetirilen değişikliklerin bazı yer
lerinde, ne kadar anlamsız değişiklikler yaptığımızı
belli Ibir süre sonra göreceğiz. Tekrar «gelip, tekrar bu
rada konuşacağımız için; yani dinlemeye gerek yok.
Sayın Başbakan diniemese de ölür, sayın bakan din
iemese de olur. Genel Kurulun dinlemesi, Sayın Akpak'ın dinlemesi yeter.
'Böyle parça Ibölük yamalarla yasaları birbirleri
ne, aklımızın erdiğince uyarlayarak yasa yapıyoruz;
ama belli bir zaman sonra ancak bunu görebiliyoruz;
fakat biz görünceye kadar bir sürüleri atı almış, Üs
küdar'ı geçmiş ölüyor ta nerelere gitmiş oluyor. Ta
biî bu kamunun, devletin zararına oluyor; 'belki o da
önemli değil.
Bu yasa tasarısının iki noktasına fena halde ta
kıldım. Eğer aydınlatırsanız çok mutlu olurum. Ben
oyun kâğıtlarının tekelinin kaldırılması konusunda
gerekçe diyor ki, «59 yıllık sürede Türkiyemizde,
ekonomimizin yapsında ve teknolojide meydana ge
len gelişme'ler yurt içinde oyun kâğıdı imalatını müm
kün kılmıştır.» Çok iyi, Ibuna sevindim. Mümkün kıl
dığı için, doğal olarak şunu bekliyor insan : Eh, ya
ni dışarıdan artık 'bu işin ithalatını keselim, tekel de
kalmasın, özel sektör oyun kâğıdı imal etsin; çünkü
artık o noktaya geldik. 19271er Türkiyesi değil artık;
teknolojimiz, ekonomimiz gelişmiştir ve 59 yıl ön
cesine nazaran çok ilerlemişiz, bu noktaya gelmişiz,
deyince, siz ne düşünürsünüz «Eh madem onu ken
dimiz içeride yapacak duruma geldik, ithalatını kese
lim» derken ve bunu 'beklerken mantıklı olarak, bir
bakıyorsunuz, böyle olduğu için devlet tekelini kal
dıralım, böylece oyun kağıdının ithalatı da mümkün
kılınsın; i'tihalatı, imalatı ve satışı rahatça yapılsın...
Şimdi, imalat ve satışı rahatça yapıHsın, onu anlarım
da; mademki teknolojimiz gelişmiş, mademki bunu
içeride yapacak noktadayız, o konuma gelmişiz, ima
latını ve satışını rahatça yapsın; onu belki bir ölçüde
anlarız; ama «İthalatını yapsın» demek neye daya
narak? Hangi mantığa dayanılarak denmiş? Bunun,
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fbenim anladığım, ibilmediğiım bir mantığı olsa gerek.
IBu İbiraz, Türkiye'de sadece ilhraç için bir konuda
izin alıp ve (bunu da çarşaf çarşaf gazetelerde yaya
rak, «Biz 'bunu sadece ihraç amacıyla kurduk» deyip,
ondan sonra itam tersini yapan Tbir firmanın simetrisi
oluyor. Hatırlarsınız, <bir firma çok ağır 'bir tekno
lojiyle su üretecek; Tanrının, doğanın suyunu ala
cak, sadece Ortadoğu'da İhraç etmek üzere izin veril
miş bu firmaya ve 'bu firma gazetelerde, yine hatır
larsınız, «Biz saldece ilhraç amacıyla kurulduk, izni
miz de Ibu» demektedir; ama arkasından tbir de ba
kıyoruz, ilhraç malı içeride, Türkiye'de satılıyor. Bu
oyun kâğıdı olayında şimdi 'bunun tersi oluyor; «Türkiyemiz artık oyn kâğıdını yapacak noktaya, tekno
lojiye gelmiştir... Oyun kâğıdı ithal edelim.» Her
halde Ibunun 'bir mantığı olması gerekir. Aynı şekil
de, 'kanımca röntgen filmleri ile oyun kâğıdının ay
nı mantık silsilesi içinde ele alınması da Ibaşlıbaşına
'bir garabettir.
Şimdi, oyun kâğıdı, adı üzerinde, zevk, eğlence
için kahvehanelerde oynanan bir metodır. Oyun kâ
ğıdı ile sağlığı ilgilendiren röntgen filmi aynı çerçe
vede, aynı mantık silsilesi içerisinde değerlendiriliyor.
Bu çok ilginçtir ve deniliyor ki, «Efendim, 'bunun dev
let tekelinde olması, (Kızılay'ın tekelinde olması çok
anlamsız.» l(A'NAIP sıralarından gülüşmeler)
ÜLKÜ S'ÖYLEMEZOĞLU ı(KalhramannTaraş) —
Sayın Başikan, şu manzara mı Aialh aşkına?.. (HDP
ve SHP sıralarından ^Doğru Sayın Başkan, (bu man
zara güzel 'bir manzara değil» sesleri, gürültüler)
AHMET EKJtOt i(Kütahya) — Ama, masal anlîT~
tıyor...
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sizin gibi bü"yüklere masal anlatıyor.
MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Sayın özcan, sizin gruptan üç-dört kişi var.
ENVER ÖZCAN (Devamla) — Kalite önemli
dir, sayı önemli değil.
Sayın üyeler, oyun kâğıdı ile sağlığı ilgilendiren
röntgen filminin aynı mantık silsilesi içerisinde de
ğerlendirilmesi doğrusu biraz garip kaçıyor. Çünkü,
sağlığı ilgilendiren röntgen filminin, bir ticaret metaı
gibi, bir oyun kâğıdı gibi değerlendirilmesi oldukça an
lamsız. Burada belki şu söylenebilir; «Efendim, oyun
kâğıdı üretimi Kızılay'ın tekelinde olduğu için, Kızılay
bu işi yürütemiyor, zamanında alamıyor, getiremiyor.
Bunun üretimini özel sektöre verelim, özel sektör
imal etsin, ithal etsin. Oyun kâğıdı veya röntgen filmi
farketmez, her ikisine de bir ek yüzde 60 KDV uy-
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guyalayalım...» Ama burada şu hususu düşünmek ge
rekir: Devlet denince bazı ulvî kavramlar akla gelir;
yani toplumun bazı alanlarında dengeleyici rolü üst
lenmek durumunda olan bir mekanizmadır devlet.
Şimdi, röntgen filminin imalatını, ithalatını özel sek
töre veriniz; tamam, rekabetçi şartlar olsun; ama şu
nu da düşünmek lazım; henüz Türkiye'de kendine
özgü bir etik oluşturmamış bulunan Türk özel sek
törünün eline röntgen filminin ithalatını, imalatını,
satışını verir iseniz, sağlığımızla özel sektörün biraz
fazla oynamasına yol açmış olursunuz. Oyun kağıdıyla
oynasın dert değil, başka bir şeyle oynasın dert değil,
nihayet biraz fazla pahalı veya ucuz olur, zamanında
bulamazsınız, iyi kâğıtla oynamazsınız da kötü kâğıt
la oynarsınız ya da kâğıt değil de tavla veya başka bir
şey oynarsınız veya hiç oynamazsınız; ama «Röntgen
filmi kalmadı, ya da gücüm yetmiyor; zımpara kâğıdı
alayım» diyemezsiniz herhalde.
Bu bakımdan, devletin bu konudaki tekelini koru
masında çok büyük yarar var. Şu açıdan yarar var:
Zaten hükümetin programında da buna benzer bir
felsefe var; bir zamanlar, «Piyasada kıtlığı çekilen
malların fiyatlarını dengelemek için, gerekirse dışarı
dan getiririz» deniliyordu. İşte bu, sağlık konusunda
devletin özellikle ve titizlikle sahip çıkması gereken
bir konu. Kızılay, eğer bu işi götüremiyorsa, başka
bir idareye verebilir; mesela Sağlık Bakanlığına ya da
başka bir bakanlığa verebilir; hatta Başbakanlığa ve
rilebilir. Çünkü en iyi orası götürüyor; yani Hazine
ve Dış Ticaret Müsteşarlığına verilebilir. Zaten Hazi
nenin yükü pek fazla değil, bunu da ekleyebilirsiniz.
Devletin bu konuda düzenleyici rolünü oynayabil
mesi ve özellikle sağlık konusunda vatandaşlarımızın
özel sektörün insafına ya da insafsızlığına terk edilme
mesi için, bu yöntemin neden kabul edilmediğini an
lamakta doğrusu güçlük çekiyorum. Yani, bunun KDV
uygulaması ile ya da KİDV'yi, bir -sistem olarak, genel
olarak blöbal olarak Türkiye'de uyarlamamız için, uy
gulayabilmemiz için «Bunu böyle yapmazsam, bu sis
tem yürümez» diyecek bir durum da yok; çünkü tam
tersine, eğer siz ithalatı kendi elinize alırsanız KDV
kendi elinizde demektir. Yani bu hususta kaçakçılık da
olmaz, sistem de 'bozulmaz. Bu balkımdan, Ibiz öyle dü
şünüyoruz ki, özellikle röntgen filmleri konusunda,
devletin düzenleyici, dengeleyici-gerek fiyatları, gerek
piyasadaki malın 'bulunurluğunu düzenleyici - rolü
nü oynayabilmesi için, devlet tekelinin bulundurul
ması, ortadan kaldırılmaması gerekir kanısındayız.
Bunun dışında, kültür açısından maliyecilerimiz,
sağolsun, cömert davranıyor gibi bir görüntü veriyor-
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lar; ancak sadece KOV konusundaki düzenlemelerle
bu alanda beklenen başarı sağlanamaz. Bir defa bu
nun, gazeteden tutun da, her türlü kitap, kitapçık ya
yınına kadar tüm olarak bu kaynaktan devletin bazı
avantajlar sağlaması, belki bazı sübvansiyonlar ver
mesi gerekir ki, daha kaynaktan kültür açısından, kül
tür ve yayın âlemimizde bir ferahlama olsun. Çünkü,
herkesin bildiği gibi, nasılki iki sene öncesine kadar
bakkaldan herhangi bir malı daha fazla alırken şimdi
daha az alıyorsanız, maalesef şimdi kitapçıdan da çok
daha az kitap alıyorsunuz. Belki başka mallar için
önemli değil; ama kitap ve yayınlar konusunda vatan
daşlarımız gerçekten kendilerini Türkiye'de giderek bir
çöl ortasında bulmaları gibi olumsuz bir gerçekle karşı
karşıya. Tabiî, bunu bir nebze düzeltebilmek için KDV
eklemelerinin - o da hükümetin takdirine bağlı ola
rak - sadece sayın hükümetin yetkililerinin uygun bu
lacağı kitaplara ve yayınlara münhasıran uygulan
ması, kültürel hayatımızın bu yöntemle gelişeceği an
lamına. gelmez kanısındayız.
Tekrar ediyorum; bu düşüncelerle çeşitli yasaları
değiştiren bu tasarının, gelecek dönemlerde belki tekrar karşımıza geleceği kuşkusunu taşıdığımız için, bu
yönteme ve anlayışa karşı olduğumuzu belirtir, hepi
nize saygılar sunarım. (SHP ve HDP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan.
Sayın Bakan söz mü istiyorsunuz?
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, mümkünse konuşmak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Katma Değer Ver
gisi Kanunu, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile
ilgili değişiklik yapılması ve 1606 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması; 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı
Kanunu ve - biraz önce Sayın Özcan'ın ifade ettiği
gibi- Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasıyla ilgili Kanun
tasarısı üzerinde konuşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
Sayın milletvekilleri, hepinizin malumu olduğu üze
re hükümetimiz, 1984 yılında çok önemli bir vergi reformu hareketi başlatmıştır. Ücretlilere vergi iadesi
ile başlayan bu vergi reformu hareketi, daha sonra
1985 yılında çıkardığımız Katma Değer Vergisi uygulamasıyla devam etmiştir. 1986 yılında da, vergi
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j iadesi hadisesi, sadece ücretlilere uygulamr olmaktan
çıkarılarak, tüm çalışanlara yaygınlaştırılmış/tır.
Yapılan bu değişikliklerdeki amaç, memleketimi
zin fevkalade ihtiyacı olan belge düzeninin teessüs et
tirilmesidir. Yapılan alış verişler eğer kayda geçirilirse,
elde edilen kazançlar belgelenirse, bu kazançlarla mü
tenasip olarak vergiler ödenecektir; vergiler ödendiği
zaman da devlet hazinesi güçlü olacak; güçlü hükü
met hazinesiyle de hükümetler vatandaşlarına vaat et
tikleri hizmetleri zamanında ve eksiksiz olarak yapa
I bileceklerdir.
Bu istikamette alınan tedbirlerin hepsi zamanında
uygulanmaya konmuş ve bugüne kadar hepsinden,
hakikaten başarılı sonuçlar alınmıştır.

I
!
I

I
I

özellikle Katma Değer Vergisi uygulamasına ge
çildiği sırada, hepinizin malumu olduğu üzere, sekiz
değişik vergi uygulamadan kaldırılmıştır. 1985 yılı
bütçesinde bu sekiz vergi için 762 milyar liralık bir
hâsıla öngörüldüğü hepinizin malumlarıdır. Bu vergi
ler aslında, o tarih itibariyle işlevlerini çoktan yitirmiş
bazı vergilerdi. Biz bunların tahsilatında, mesela yüzde
90'lık bir başarıya ulaşmış olsaydık, 762 milyarlık tah
minden yüzde 90'lık bir tahsilat elde edebilmiş olsay
dık; dörtyüzelli-foeşyüz milyar civarında, belki de altıyüz milyar, - Siz bu hesaplara çok önem veriyorsunuz,
kesin bir hesap yapalım isterseniz - yediyüz milyar
civarında bir rakam elde edebilecektik. Halbuki, Kat
ma Değer Vergisi uygulaması neticesinde 1 trilyon
73 milyarlık bir hâsıla elde edilmiştir. Demekki, en
azından, kaldırılan sekiz vergi yerine uygulamaya ko
nulan Katma Değer Vergisi neticesinde yüzde 150
oranında bir gelir artışı elde edilmiştir.

Katma Değer Vergisi ilk uygulanmaya başlandı
ğında, ocak ayındaki hâsılat 11 milyar 913 milyon lira
olmuş, bu rakam giderek 34, 48, 72, 82 ve 92 milyar
I lara ulaşmış, yıl sonuna doğru bu rakamlar 100
milyarları da aşmrş ve neticede aralık sonu itibariyle
I toplam 1 trilyon 73 milyara ulaşmıştır. Katma Değer
Vergisi, toplumca kabul edilmiş ve giderek artan bir
hızla da ekonomik hayatımızda yerini almıştır.
I
Değerli arkadaşlar, bir konuşmacı arkadaşımızın
I hep merak ettiğini her fırsatta dile getirdiği 1985 yılı
I 1 trilyon 73 milyar liralık Katma Değer Vergisi tahsi
latının kompozisyonu şöyledir:
Dahilde alınan Katma Değer Vergisi tahsilatı 570
milyar, ek Katma Değer Vergisi 118 milyar ve ithalde
I alınan Katma Değer Vergisi de 385 milyar - küsurat
I ları okumuyorum - liradır. Burada en büyük pay, hepi
| nizin takdir edeceği gibi, 570 milyar lirayla dahilde
I
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alınan Katma Değer Vergisidir. Dahilde alınan Katma
Değer Vergisi Ocak ayında 8 milyar olarak gerçek
leşmiş, yıl sonuna doğru da 75 milyar seviyesine
ulaşmıştır.
Değerli arkadaşlar, Katma Değer Vergisi uygu
laması 1986 yılında da aynı şekilde devam etmektedir.
1986 yılı Nisan sonu itibariyle toplam Katma Değer
Vergisi tahsilatı 492 milyar 201 milyon liradır. Bu
492 milyar 201 milyon lira tahsilatın dağılım,! ise
şöyledir:
Dahilde alman Katma Değer Vergisi tutarı 289
milyar 551 milyon, ek Katma Değer Vergisi tutarı 40
milyar 80 milyon ve ithalde alınan Katma Değer
Vergisi tutarı da 162 milyar 570 milyon olarak ger
çekleşmiştir.
—M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Sayın Bakan, maddelerden bahsedin, onları biliyoruz;
gazeteler yazdı.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Çok de
ğerli milletvekilleri, bu rakamları okumamın bir sebe
bi vardır; bazı milletvekillerimiz bu toplantıda yok
iken, yine bazı çok değerli konuşmacılar, «Bu rakam
ları bilmek istediklerini» ifade ettikleri için okuyorum
ve müsaade ederseniz sual soran milletvekillerine hürmeten bunları okuyayım; siz de lütfen sabır buyu
runuz.
Efendim, konuşmacılardan birisi; «Acele etmeye
lim, biz bu Katma Değer Vergisini çıkartırken hele
bir oturalım, şöyle etraflıca konuşalım, bakalım nasıl
oluyor, nasıl olmuyor, bir inceleyelim, bir - iki yıl
tartışalım, şöyle esaslı bir hale getirelim, bu kanunu
eksiksiz falan çıkaralım, sonra uygulamaya koyalım.
Şimdi bunu tartışmadan böyle acele ile getirirseniz,
bir sürü yanlışlıklar, eksiklikler olur ve sonra bunu
değiştirmek ihtiyacını hissedersiniz» buyurdular.
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) —
Ben öyle demedim ki, senin anladığın bu kadar.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Tabiî bu
bir yöntem meselesidir; oturursunuz, bazı şeyleri sene
ler senesi konuşursunuz, anlatırsınız ve en mükemmeli
bulmaya çalışırsanız; ama en mükemmeli bulacağız
diyerek, güzeli ve doğruyu yapmak için gereken ce
sareti ve heyecanı bulamaz ve zamanı boş yere har
carsınız.
Ben bilemiyorum; ama üstatlar biliyorlar ve hep
söylüyorlar, 60'lı senelere varan bir zamandan beri
Katma Değer Vergisi bu memlekette tartışılmış, «Aman
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çok iyidir, bunu bir an evvel başlatmakta fayda var
dır» denilmiş, hatta plan oyunları, tatbikatlar vesaire
ler yapılmış; ama kimse bunu uygulamaya cesaret
edememiş. Anavatan Partisi gelmiş, bu işi uygulamaya
başlamış ve Allah'a çok şükür bakın ne kadar da bü
yük mesafeler alınmış:
Altıyüz - yediyüz milyar liralar yerine, 1985 yılın
da Katma Değer Vergisinden 1 trilyon liranın üstünde
hâsıla elde etmişiz.
1985 yılı bütçesi daha önceki yıl bütçelerine naza
ran çok daha iyi bir şekilde kapanmış ve bütçe per
formansına baktığımızda bütçe açığı, gayri safî millî
hâsıla oranı gayet kabul edilebilir ve tolere edilebilir
bir mertebeye gelmiştir.
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) —
KDV'yi nereden aldığınızı da niye söylemiyorsun?
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bizim
prensibimiz ve sistemimiz budur; doğru olduğuna
inandığımız şeyleri getirir, uygulamaya başlarız. Tabiî
ki, zaman içinde birtakım eksiklikler olabilir, bu
eksiklikler sadece getirilen kanunlardaki yanlışlıklar
veya eksikliklerden kaynaklanmaz.
Değerli milletvekilleri, bugünün dünyası fevkalade
dinamik bir dünyadır; şartlar değişmektedir, insanlar
değişmektedir, kaideler, kurallar değişmektedir. Biz
bunlara talbidir ki, uymak mecburiyetindeyiz. (ANAP
sıralarından alkışlar) Ama senelerce oturup, boş yere
«Şunu biraz daha tartışalım da bakalım belki daha
iyisini buluruz» diyerek zaman harcamaya af tık bu
milletin ve memleketin tahammülü kalmamıştır. Yapı
lan budur ve biz doğru olduğuna inanıyoruz. (ANAP
sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri, bir sayın konuşmacı «Hü
kümet Kızılay'la ilgili politikasını burada açıklasın»
diye ifadede bulundular; «Ne oluyor, ne yapılmak is
teniyor; Kızılay kapatılacak mı?» dediler.
Değerli milletvekilleri, Kızılay memleketimizde fev
kalade şerefli ve önemli görevler üstlenmiştir ve bu gö
revlerini büyük bir başarıyla yapmaktadır. Bu vesi
leyle huzurlarınızda Kızılay'a yaptığı hizmetlerden do
layı şükranlarımı ifade etmeyi bir borç biliyorum. Hiç
birimizin hedefi Kızılay'ı ve yaptığı hizmetleri orta
dan kaldırmak değildir. Ancak düşününüz ki, Kızılay
gibi bir müessese oyun kâğıtları üzerinde söz sahibi
olmuş, bu konuda tekel verilmiş; röntgen filmlerinin
getirtilmesi Krzılaya bir görev olarak verilmiş. Oysa
Kızılay'ın aslî görevleri var. Kızılay bu aslî görevleri
ni mi yapmalıdır, yoksa oyun kâğıtlarının dağıtımı
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veya oyun kâğıtlarının imalatı üzerinden kendisine
tahsis edilen paraları toplamak için vakit mi harcamalıdır, yoksa bu kâğıtların ithalatıyla mı uğraşma
lıdır?
Biz diyoruz ki, bundan murat nedir? Buradan mu
rat, Kızılay'ın belli bir maddî güce kavuşmasıdır. Kı
zılay yaptığı hayır hizmetlerini sürdürebilmek için,
tabiiki maddî imkânlara ihtiyaç duyacaktır. Biz bu ge
tirdiklerimizle hiç zannetmeyiniz ki, Kızılay'ın mad
dî imkânlarını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hayır
değerli milletvekilleri; birçok değerli milletvekilimi
zin iddia ettiğinin aksine biz, Kızılay'ın gelir kaynak
larını azaltmak işitemiyoruz, işte ek Katma Değer
Vergisinde getirilen miktarlar ortadadır; yüzde 60 ek
Katma Değer Vergisi, bunun üzerinden alınacak yüz
de 75 pay; bugünün Kızılayı'nın bu faaliyetlerden
(oyun kâğıtlarından, röntgen filminden) elde edeceği
kârı hâsılayı aşağı yukarı sağlamaktadır.
«Efendim, şartlar değişir, ya Kızılay bu hâsıladan
yoksun kalırsa?..» Bakanlar Kurulunun yetkisi var
dır, günün değişen şartlarına göre bu rakamları, bu
yüzdeleri ayarlar. Kızılay'ın menfa atları, Kızılay'ın
(hâsılası böylece her zaman kendisinden beklenen şe
refli hayır hizmetlerini yapmaya yetecek bir seviye
de tutulur.
IBu konuyu bir kere daha açıklama fırsatını bana
verdikleri için sayın konuşmacılara huzurunuzda te
şekkür etmek istiyorum.
CAFER TAYYAR SADUKUAR (Çanakkale) —
Anlayamıyoruz.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Anlayamıyorsanız, sivrisinek ve davul gürültüsü arasındaki
münasebeti ben açıklamayayım, siz değerli arkadaşla
rımız takdir buyuracaksınız. Tabii ben saatlerce ko
nuşabilirim; ama anlamayan anlamıyor işte... (ANAP
sıralarından, «zor, zor» sesleri) Doğru, hakikaten Zor.
Efendim, Katma Değer Vergisi, basit, herkes ta
rafından anlaşılabilir, tek nispette ve mümkün olduğu
kadar istisnası olmayan bir sistem olarak getirilmiş
tir. istisna, Meclis çalışmaları yapılırken çok değerli
milletvekillerimizin teklifi üzerine sadece temel gıda
maddelerinde uygulanmıştır. Temel gıda maddelerin
de, Katma Değer Vergisini sıfıra kadar indirebilmek
yetkisi Bakanlar Kurulumuza verilmiştir. Bakanlar
Kurulu kendisine verilen bu yetkileri müteaddit de
falar değişik oranlarda değiştirmiş; ancak netice iti
bariyle bugüne kadar hep sıfır olarak uygulayagelmistir ve son yapılan değişiklikle de temel gıda maddele
ri üzerindeki Katma Değer Vergisi sıfırdır.
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Çok değerli bir konuşmacımız, «Tarım ürünleri de
vergi dışı bırakılıyor» diye ifade ettiler. Vergi dışı
bırakmakla Katma Değer Vergisi oranını sıfıra indir
mek arasında çok önemli bir fark vardır. Bakanlar
Kurulu, alınmakta olan Katma Değer Vergisini, te
mel gıda maddeleri dışındaki bazı tarım ürünlerinde sı
fıra kadar indirebilme yetkisini istemektedir; onları
vergi dışı bırakmamaktadır. Bu ufak farkı, nüans far
kını çok değerli konuşmacımız mutlaka bilecektir,
takdir edecektir.
(Buna neden ihtiyaç vardır? Biliyorsunuz bazı ta
rım ürünleri; mesela fındık gibi, mesela pamuk gibi,
mesala tütün gibi bazı tarım ürünleri, çeşitli safhalar
dan geçtikten sonra neticede sanayie gelmekte ve ora
da işlenmektedir. Mahsup sistemi olan Katma Değer
Vergisinde, ön sıafhalarda Katana Değer Vergisi almak
la, az almak veya sıfır mertebesinde almak; ama ima
latta kullanıldıktan sonra Katma Değer Vergisi al
mak arasında hâsıla bakımından çok büyük bir fark
yoktur. O halde, biz burada değişik vergi kanunların
da çalışmalar yaptığımızdan, çeşitli seferler ifade etti
ğimiz gibi, bu gilbi ziraî ürünlerde cazip rakamlara
kapılarak paravan firmalar kuran, naylon fatura ke
sen bazı kötü niyetli insanlara fırsat vermemek ama
cıyla, bazı tarım ürünlerinin üzerindeki Katma Değer
Vergisini de sıfıra kadar İndirebilme yetkisini hükü
metimize almak istiyoruz. Burada bir keyfîlik yoktur.
«Burada hedef, Hazine alacaklarının eksiksiz tahsil
edilebilmesine imkân sağlamaktır.
Sayın konuşmacılarımızdan bir tanesi, «Biz günler
ce, aylarca söyledik; Katma Değer Vergisi fiyatın
içinde olsun dedik, hükümetimiz ancak şimdi bu işi
akıl edebildi, ancak şimdi getirebildi» buyurdular.
Kendileri aylar önce söylemiş olabilirler; ancak Kat
ma Değer Vergisi yepyeni bir hadiseydi. Bu yeni ha
disenin vatandaşlar tarafından iyi bir şekilde öğrenile
bilmesi ve toplumda yerleşmesi gerekmekteydi; herkes
ödediği fiyatın içinde bir vergi payının olduğunu, bu
vergi payının yüzde 10 olduğunu bilmek durumunda idi.
Şimdi artık toplumumuz, Katma Değer Vergisinin ne
olduğunu biliyor; toplumumuz, ödediği fiyatın içinde
b'ir vergi olduğunu biliyor. Toplumumuz, fiyat için
deki bu vergiyi aldığı zaman hükümetin, bu paralar
la yol, baraj, elektrik santralları, okullar, hastaneler ve
benzeri hizmetleri yapacağını biliyor. Vatandaşımız
kendisiyle pazarlık eden esnafa itibar etmemek duru
munda olduğunu artık biliyor; bir mazeretin daha
ortadan kaldırılması gereğine inanıyor. Biz de vatan
daşımızın artık bu konuyu gayet iyi kavradığını bili-
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yoruz, onun için fiyatların içine koyuyoruz. Talbiî ki,
çok değerli milletvekillerimizin bu konudaki uyarıla
rı ve katkıları bizim için çok önemlidir, kendilerine
her zaman teşekkür ederiz.
Değerli milletvekilleri, son olarak bir hususu bir
kere daha altını çizerek ifade etmek istiyorum : Sa
yın konuşmacılardan birisi, «Bu işler el yordamıyla
yapılıyor, İşte daha birbuçuk sene geçmeden değişik
likler getirildi, birbuçuk sene sonra kimbilir ne ola
cak?» buyurdular. Toplumumuz, biraz önce ifade et
tiğim giıbi, öylesine süratle gelişiyor ve büyüyor ki, bu
gelişen toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek için gayet
tabiî eğer kanun maddeleri kifayet etmiyorsa gene
değişiklikler yaparız; ama biraz önce de ifade ettiğim
gibi, bu değişiklik, kanunun yanlışlığından veya ek
sikliğinden değil, toplumun süratle değişmesinden,
toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilme arzusundan
'kaynaklanmaktadır.
IBu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, tek
lif ettiğimiz kanlın değişikliğinin tasyipleririize mazhar
olacağı inancı içinde saygılarımı sunuyorum. (Alkış
lar)
[BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Şahsı adına Sayın Nuri Üzel; buyurun.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; bu tasarının da getiriliş şekli üze
rinde yapılabilecek en büyük tenkitlerden bir tanesi,
kanun tekniği açısından bir tek tasarı ile bu defa beş
kanunun birden değiştirilmek istenmesidir. Bu, kanun
yapma sanatına uymadığı gilbi, değiştirilecek kanunla
rın, kendi içlerinde değiştirilen maddeleri, kendi bü
tünlükleri içerisinde neyi değiştiriyor, buna da layıkı
veçhile nüfuz etmek imkânını vermiyor ve uzun bir
çalışmayı gerektiriyor. Bu uzun çalışmaya ise, kanun
ların böyle akıp gelmesi karşısunda imkânımız kalmı
yor. Dolayısıyla,-her bir arkadaşın yapabileceği katkı
ya olmuyor veyahut noksan kalıyor.
Bu kanunların, özellikle Katma Değer Vergisi Ka
nununun getirilmesinin, malî reformların bir neticesi
olduğu ileri sürüldü.
Değerli arkadaşlarım, bu reform değildir. Bu, tüm
malî mevzuatın topyekûn ele alınıp, hepsinin birlikte,
bir sistem içerisinde liberal ekonomi diye iktidarın
görebildiği şekliyle kabul edildiği takdirde, geniş kav
ramları ile getirilecek malî mevzuatın tümü üzerinde
yapılması lazım gelen değişiklikler yapıldığı takdirde
reform olacaktı. İşte o reform olduğu takdirde, cemi
yete en uygun, mükelleflere en uygun; gelirlerden alı
nacak vergilerin nispetlerinin gelir grupları itibariyle |
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dağılımlarına ne şekilde uygun olabileceği ve dolayı
sıyla devlet gelirlerinin hangi miktarlara kadar artırılabilmesine gelirlerin tahammülü olduğunu etraflıca
müzakere, mütalaa ve tetkik edip, ondan sonra bir ver
gi reformu ortaya çıkarmak gerekirdi. Halbuki parça
buçuk getirilen düzenlemelerle vergi reformu olmu
yor. Bir tek tasarı ile beş kanun değişirse bu, vergî
reformu değildir. Demekki, değiştirilen bütün kanun
lar da nazara alınmak ve vergi reformu karakterinde
olarak getirmek lazım geliyordu. O itibarla, yapılan
bu çalışmalar vergi reformu değildir.
Yalnız bir şeyi teslim etmek lazım; Katma Değer
Vergisinin gelmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu? (ANAP
sıralarından «İyi oldu» sesleri) tvi oldu... Muhalefet
teki arkadaşlarımız iktidarda olsaydı, onlar da Kat
ma Değer Vergisini getirmeye mecburdular, getirecek
lerdi. Açık konuşalım, «Hayır, getirmeyeceğiz» dene
mezdi; getirilmesinde büyük isabet olmuştur, cesaretle
getirilmiştir (ANAP sıralarından alkışlar) Hakikaten
yerini bulmuştur. Yalnız, olan nedir?
AHMET EKİCİ (Kütahya) — «Yalnız» olmu
yor.
İM. NUR t ÜZEL (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, muhalefet, belki kendi düşünce yapısı içeri
sinde, Katma Değer Vergisini çok daha başka türlü
ve çok daha ivi getirebilirdi.
ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — İnce hesaplar
la getirirlerdi.
'M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Bir hizmet yarı
şında birbirimizle yarışırken, elbette daima en iyiye
gitme amacında olacaktık. Olabilirdi ki, muhalefet
bundan daha başka iyi tarafları da getirebilirdi, ama
bu getirilen şekil, en azından iyiliği, isabeti ve cesa
retle geldiği teslim edilebilecek bir şekildir. (AlNAP
sıralarından alkışlar)
Şimdiye kadar yapılan tenkitlere baktığımızda, bu
özden farklı bir tenkit yapılıyor, daima vergi mevzua
tının teknik taraflarına kayılarak tenkit yapılıyor. Ben
faunu, maliyeci arkadaşlarımızın buradaki konuşmala
rından çıkardım. Tenkitler, vergi mevzuatının özü iti
bariyle değil, verginin uygulanmasındaki teknik kısım
ları itibariyle geliyor.
Yalnız, bir - iki noktaya temas edildi : Mesela,
millî eğitim hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin vergi
dışı bırakılması konularına arkadaşlarımız dokundu
lar. Bu bir anlayış meselesi ve şimdiden yapılması
lazım gelen bir ayrıcalık meselesidir; doğrudur, fakat
üzerinde en fazla konuşulan hususlar, malî - teknik
konulara taalluk ediyor; onların da çaresi zaman için
de bulunur.
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Sayın Maliye Bakanı burada, kanunun şu kadar
zaman içerisinde hazırlanmış olduğunu ve ancak bir
buçuk sene önce yürürlüğe konulduğunu ifade ettiler.
Doğru pek tabiî, kanunu burada beralber çıkardık.
Yalnız şunu arz etmek istiyorum : Birbuçuk sene
içindeki tatbikatta, neden birbuçuk sene sonra artık
bunlar geliyor? Katma değer vergileri İtalya'da ancak
on seneden beri daha yeni oturmaya başlamıştır ve
mütemadiyen, sık sık değişmelere uğramıştır. Bunu,
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı arkadaşımızla
beraber Avrupa'ya yaptığımız seyahatlerde konuyu
bu açıdan da tetkik ettiğimiz vakit gördük. Belçika'
da da aynı şekilde, uzun zamandan beri uygulanmak
ta, yeni yeni oturmaktadır. Muhalefetteki tenkit eden
arkadaşlarım da bunu bilirler.
Katma Değer Vergisinin oturması basittir; ama son
derece zordur. O itibarla, diğer kanunları da böyle
getiriyoruz diye, reform karakterinde getiriyoruz diye
iddia etmeyelim. Yalnız, Katma Değer Vergisi deği
şikliklerinin bu şekilde uzun zaman içinde değil, ge
rektiğinde derhal getirilmesini daha çok teşvik etmek,
daha çok nazara almak lazımdır.
«Ama neden parça buçuk geliyor?..» Değil arka
daşlarım; parça buçuk da gelse, öyle dahi görünse,
mükellefin parasına, mükellefin bütçesine, mükellefin
celbine taalluk eden bir konuda hassas davranması la
zım gelen hükümetin kanunun her türlü aksak tara
fını düzeltecek tedbirleri derhal getirmesi daha çok
sosyal adaletçi olacaktır. O itibarla, kanunda bir -ak
saklık mı oldu; çok değerli Maliye Bakanlığındaki
teknisyen arkadaşlarımız bunu müşahade etsinler ve
tedbirlerini getirmek için birbuçuk sene beklemesinler.
Bir ayda; bir ayda gelsin, iki ayda; iki ayda gelsin;
fakat çabuk gelsin. Çünkü bunlar hem mükellefin ce
bine, parasına taalluk edecek değişikliklerdir, hem de
devletin gelirlerine taalluk edecek değişikliklerdir. O
itibarla, birbuçuk sene beklemeye ne lüzum vardı?
Maliye Bakanı demin burada Katma Değer Vergi
sinden elde edilen aylık miktarları verdi; «7 milyar
dan, '10 milyardan, 35 milyardan geldi, yükseldi, yük
seldi» dedi. Peki, bunlar toplanırken şimdi getirdikle
ri bu tedbirler acaba bilinemiyor muydu? Herhalde
biliniyordu veyahut dalha sonra farkına varıldı; ama
belki aslında istenilen husus, vergi reformunu getir
mektir. O zaman biz bunu tenkit etmeyiz, parça bu
çuk getiriyorsunuz demeyiz. Liberal ekonomi görüşü
altında da olsa, devletçilik görüşü altında da olsa,
ıhangi iktidar gelirse gelslin, aslında Türkiye'ye geniş
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bir vergi reformu lazımdır; Türkiye'de bu vergi refor
mu yoktur.
Şimdi, liberal ekonomi içinde getirilen bu değişik
liklere vergi reformu diyemeyiz; ama mükellefin ce
lbine taalluk edecek bir gelirde, kanunların aksaklık
larının derhal değiştirilmesi konusuna muhakkak iti
na edilmesi lazımdır.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel.
Sorular var...
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, şahsım adına söz istiyorum.
!
BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Konuşma
lar bitmedi mi Sayın Başkan? Hükümetten sonra son
söz milletvekilinindir ve konuştular; sual varsa sor
sunlar.
BAŞKAN — Hükümet milletvekillerinden önce
konuştu sayın bakan; iki sayın milletvekilinin söz
hakkı vardır.
IBuyurun Sayın Arıkan.
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun tasarı
sındaki maddeler üzerinde ayrıntıya gireceğim; an
cak şu noktada bir konuyu özellikle vurgulamak isti
yorum. Bu da, 8 inci maddede getirilen basınla ilgili
hükümdür. Kültür açısından cömert davranılmış gibi
görünüyorsa da, aslında basın üzerine Demoklesin Kı
lıcı getiriliyor; bakınız nasıl :
IBen bir hesap yaptım, 550 bir tirajı olan bir' ga
zeteyi aldım. 100 liradan satılsa, günlük 55 milyon
liralık satış yapıyor demektir. Eğer bu gazete Sayın
Özal'ı eleştirirse KDV için yüzde 10 dersiniz ve
günde 2 milyon 750 'bin lirayı fazladan alırsınız. Bu
ise 360 günde 990 milyon lira; yani 1 milyar lira
yapar. Eğer bir'gazete...
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ka
nunda öyle mi yazıyor?
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) —
Eğer bir gazete Sayın özal'ı eleştirmezse, KDV'yi
otomatikman yüzde 5'e indirirsiniz ve o gazeteye 1
milyar lira yılda kazanç sağlamış olursunuz. Bu, 700
bin 'tirajı olan bir gazete olursa yüzde 5'e indirilmesiyle ibu, yılda 1 milyar 300 milyona çıkıyor.
Bir dergiyi alırsanız... (ANAP sıralarından «Ha
yal mahsulü» sesleri, 'gürültüler lütfen dinleyin efen
dim, ben size hesap anlatıyorum...
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MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Hesabı doğru
yapın.
İBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen...
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN ı(Devamla) —
Dinlemeyi öğrenin önce, biz sizi dinledik; sessizce
dinledik.
ıBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... (Devam 'edin Sayın Arıkan.
TÜÎRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) .—
Şimdi Anayasanın 29 uncu maddesinin üçüncü fıkra
sını okuyorum sizlere. «Süreli yayınların çıkarılması,
yayım şartlan, malî (kaynakları ve gazetecilik mesleği
ile ilgili esaslar kanunlar düzenlenir. 'Kanun, haber,
düşünce ve (kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını en
gelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, malî ve
teknik şartlar koyamaz.»
Şimdi, kanunda koymuyorsunuz; ama Katma De
ğer Vergisini getirirken Demoklesin Kılıcını basının
üzerine koyuyorsunuz. (Bu böyle tehlikeli bir şeydir.
Belki sizler doğmamıştınız o zaman; ama (bizler ha
tırlıyoruz: 1950Tİ yıllarda ilanlarla basın üzerime .bir
takım zorlamalar getirilmeye başlandı, birtakım te
sirler yapılmaya başlandı. Onlar da ilk olarak iyi ni
yetle (başladılar; ama sonradan kötü niyetle kullanıl
maya başladı ve sonları ne oldu, gördük.
Onun için, kültürü teşvik etmek, kitap alımını
teşvik etmek açısından (bu madde 'geldiği zaman öner
gelerimiz olacak; (bunun tamamen sıfıra indirilmesini
istiyoruz; (böylece siz de şaibeden kurtulmuş olursu
nuz.
YÜCe Meclise saygılar sunuyorum. ((Bağımsızlar
sıralarından alkışlar)
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan.
(Soruları alıyoruz : Sayın Ozansoy, Sayın Sadık
lar ve Sayın Şengün soru sormak istemişlerdir.
Soru soracak başka arkadaşımız?.. Yok.
Sayın Ozansoy, (buyurun.
HAYRETTİN OZANSOY (Diyarbakır) — Sayın
(Başkan, aydınlanmak amacıyla hükümetten bir sorum
olacak. Yedi sekiz (tane verginin kaldırıldığını ifade
(buyurdular. Kaldırılan vergilerin .toplamı 700 küsur
milyar lira (tutuyordu. Onun yerine, l trilyon küsurlük gelir sağlayan Katma Değer Vergisi geldi. Biz
kaldırılan bu yedi sekiz vergiden dolayı bir tek ucuz
luk dahi görmedik; ben şahsen görmedim. Aldığımız
her malda, diş macunundan gıda maddesine kadar
hiçbir şeyde ucuzluk görmedik ve bunun üzerine de
yüzde 10 Katma Değer Vergisi verdik. Acaba ne ol
du bu 700 küsur milyarlık gelire?
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BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Ozansoy.
Buyurun Sayın Balkan.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTGEBE ALPTEMOÇİN (IBursa) — Çok teşek
kür ediyoruz sayın milletvekilimize, cidden çok en
teresan bir sual sordular - Ne oldu o 700' milyara?
700 milyarı topladık, üstüne 300 küsur milyar lira
daha topladık; 1 trilyon oldu.
Bakınız efendim, kaldırılan vergiler genelde İşlet
me Vergisi gibi imalın maliyetine tesir eden vergiler
idi. Bu vergilerden bir kısmı yüzde 10, bir kısmı yüz
de 10'dan az, bir kısmı da yüzde lO'un çok üzerin
de oranlardaydı ve aslında (bu vergilerin kaldırılması,
onların yerine tek bir rakam; yani yüzde 10 Katma
Değer Vergisinin konulmasıyla fiyatların Önemli bir
ölçüde artmaması gerekiyor idi. Ancak, tabiî ki, baş
ta sayın muhalefet, tabiî ki muhtelif neşriyat ve yan
lış propaganda neticesinde toplumda bir yanlış algı
lama oldu. Sanki vergiler hiç kaldırılmamış; ama yep
yeni bir vergi geliyormuşoasına bazı mallarda fiyat
lara yüzde 10 ımerteibesinde bir ilave yapılıverdi. Zan
nediyorum, bu psikolojik bir hadise idi; ama bu psi
kolojik hadiseyi senenin ilk aylarında gördük. Daha
sonra fiyatlar dengelendi ve normal alkışı çerçeve
sinde devam etmeye başladı. Yanlı kimseler, paraları
alıp bir yere koymadılar, kimseler bir şeyleri sakla
madılar; ama hakikaten soruş tarzınız çok enteresan.
Uzun uzun düşünmeye değer yani, bu suali nasıl
buldunuz, çıkardınız diye.
Teşekkür ediyorum efendim.
iFAİİK TARTMCIOĞLU '(Bitlis) — Ekmeğe bile
10 lira zam geldi.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
(Buyurun Sayın Sadıklar.
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) —
Sayın 'Başkan, hükümetten net olarak cevap rica
edeceğim. Kürsüden arz ettiğim husus, galiba açıkça
ifade edemedim ki, cevaplandırılmadı. Suali daha net
soruyorum :
Katma Değer Vergisi kamu sektöründen ne ka
dar tahsil edildi, özel sektörden ne kadar tahsil edildi?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALBMLt (Kütahya) — Bu çıkar mı
şimdi?
IBAŞKAN — Sayın miletvefcilleri, lütfen...
CAFER TAYYAR SADIKLAR ((Çanakkale) —
Bunun hesabı yok mudur? Vermek istemiyorlar mı,
yoksa çıkaramıyorlar mı? Sualimin birisi bu.
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îkiniıcsi : «Katma Değer Vergisi Kanununda buıgüne kadar kaç defe değişiklik yaptınız?» 'dedim, (bu
nun cevabını vermediler ve «daha yapacaklarını» söy
lediler. Ben, «Bu 'kadar değişiklik yaptık» diye adet
olarak rica ©diyorum.
(Bir de şu merakım var : Sayın hükümet devamlı
surette, programlarına aldıkları her hususu yerine
getirdiklerini burada tekrar tekrar ifade ettiler. Kat
ma Değer Vergisi acaba hükümet programında var
mıydı, yahut parti programında var mıydı? 'Neresin
de vardı? Ben bulamadım. Söylesinler de kültürümüz
artsın.
Bu konuda malumat vermelerini istirham ediyo
rum.
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Sadıklar.
Buyum Sayın Bakan.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KORTCEBE ALPTEMOÇrN '(Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; gecenin ilerleyen bu saa
tinde hakikaten- çok enteresan sualler çıkıyor...
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) —
Enteresan olup olmadığına siz karar vermeyin; bize
cevap verin lütfen.
'MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Müsaade
edin efendim, siz yorumlar yapıyorsunuz, biz de ya
palım.
CAEER TAYYAR SADIKLAR {Çanakkale) —
Biz size «enteresan» diyor muyuz? Sizin konuşma
larınızın hepsi enteresan.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KORTCEBE ALPTEMOÇÎN pursa) — Efendim,
sayın sual sahibi, «Kamu sektöründen ne kadar Kat
ma Değer Vergisi Ödendi, net olarak bunu öğrenmek
istiyoruz» buyuruyorlar.
Şimdi, herhalde Katma Değer Vergisinin sistema
tiğini bir anlamak lazım.
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) —
Bana öğretme, ben 40 yıldır maliyeciyim; maliyeciliği
senden mi öğreneceğim? (ANAP sıralarından gürül
tüler)
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEMOÇİN '(Bursa) — Şimdi, Kat
ma Değer Vergisinin, sistematiğini eğer tam mana
sıyla kavrayamazsanız, tabiî ki böyle sualler sorar
sınız. (Gülüşmeler)
Şimdi, Katma Değer Vergisinde bir mahsup ha
disesi var. Bir hizmetin sunulmasından, bir üretimin
ta başlangıcından itibaren başlıyor Karma Değer
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Vergisi; her safihada üretilen katma değer kadar bir
yüzde 10 vergileniyor; bir önce ödenen vergilerden
de, o safhadaki Katma Değer Vergisi mahsup edil
mek suretiyle, aradaki fark ödeniyor.
Şimdi netice itibariyle, ödenen Katma Değer Ver
gisi malın nihaî fiyatının yüzde 10'u kadar. Yapılan
bütün hizmetler, üretilen bütün mamuller hep tüke
ticiye matuf olduğuna göre, ödenen Katma Değer
Vergisinin toplamı, satıldığı zamanki fiyatın üzerin
dedir.
«Efendim, bunun İçindeki pay acaba nerelerde,
hangi kamu idaresinde gerçekleşti?..» Hakikaten bu
suale cevap vermek çok zor; çünkü kamu idareleri
bir şeyi birdenbire gökten var etmiyorlar iki, onlar,
bazı hammaddeleri alıyorlar, bir üretim yapıyorlar.
Malı alırken ödedikleri Katma Değer Vergisini, sa
tarken aldıkları Kaitma Değer Vergisinden mahsup
ediyorlar. Bu mahsup işlemi böyle zincirleme devam
ediyor. En sonunda, ödenen Katma Değer Vergisi,
sizlere arz ettiğimiz rakamlar, tüketim safhasında,
mal maliyetinin yüzde !10'u kadar bir rakam olu
yor.
'Sistematiğe bakarsanız bu suali ve cevabı sizler
de çok daha rahatlıkla ifade edebilirsiniz.
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) —
«Veremiyorum» diyorsunuz; ben iki günde bunun
rakamlarını çıkarayım.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Değerli
milletvekilleri, «Katma Değer Vergisi Kanununda
Ikaç ıdeğişiıkliik yapıldı?» Zannediyorum bu üçüncü
değişiklik. Biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi, sü
ratle değişen Türk toplumu ve şartlar çerçevesinde
tabiîki ileride gerektiğinde değişiklikler yapmamız
gerekecektir. Sistemin zafiyetinden değil, değişen top
lumun değiştirdiği şartlardan ileri gelmektedir.
Efendim, kültürleri artsın diye bir sual sordukla
rını belirttiler ve «Bulamadım; bu Katma Değer Ver
gisi acaba hükümet programının neresinde var?» de
diler. Arz etmeye çalışayım. Efendim, hükümet prog
ramımızda vergilerle ilgili bölüm vardır. Biz, vergi
nin adil, yaygın olmasını, vergi adaletinin mutlaka
teessüs ettirilmesini hükümet programımızda açıkça
söylemişiz. Katma Değer Vergisi, vergi adaleti konu
sunda en büyük bir ıreformdur; bu getirilmiştir uygu
lanmıştır; başarıyla uygulanmaya devam etmektedir.
Hükümet programımızdaki, vergilerle ilgili bölümleri
okudukları takdirde, zaten suallerinin cevabının o bö-
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lümlerin içinde ifade edildiğini sayın sual sahibi açık
ça 'göreceklerdir.
Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar)
İBAŞKA'N — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Şengün.
ÜSiMAİL ŞENGÜN '(Denizli) — Sayın Başkan,
Sayın IBakan mikrofondan konuşuyor, 'ben (buradan
'konuşuyorum. Biraz haksızlı'k olmuyor mu? Hem ar
kadaşlarımız da duyamıyor, anlaşılmıyor Ikonuşmam;
mikrofondan konuşayım mı?
BAŞKAN — Sayın Şengün, duyabiliyoruz, buyu
run, ben duyabiliyorum.
ÎSİMAÎL 'ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Balkan,
sormak istediğim soru ve alacağım cevap 'belki bir
yanlış anlamayı da ortadan kaldıracaktır.
(Katma 'Değer Vergisi sekiz verginin yerini alınış
tır. Şimdi soruyorum : Acaba Katma Değer Vergi
sinin 'konusu sadece Ibu se'kiz verginin konusundan
mı ibaret? Bendenize göre kesinlikle bu se'kiz vergi
nin konusundan ibaret değildir. Çünkü, millî gelir,
bir yılda bir ülkede üretilen 'mal ve 'hizmet katma
değerlerinin toplamını ifade eder. Şu halde, aslında
Katma Değer Vergisi itam uygulanabilseydi, istisna
lar bir tarafa bırakılabilseydi, örneğin; 1986 yılın
da yüzde 10 üzerinden gidildiği tekdirde, Türlk millî
(geliri 27 trilyon olarak 'hesaplandığına göre, 2,7 (tril
yon etmesi lazım gelirdi. Bana göre, Katma Değer
Vergisi, bir üükedeki malların teslimi ve hizmetlerin
ifası ile ilgili olduğu için, sadece sekiz vergi değil,
yeni bir vergi alanı da meydana getirmiştir ve o ne
denle iktidarın övüncünün, aksine, 762 milyarın da
ötesinde 1 trilyonun; 1,2; 1,3 trilyonun toplanmasın
dan daha tabiî bir şey olamaz. Asıl burada sorul
ması lazım gelen husus ışudur: Vergi denetimini ne
Ikadar artıralbildik? Geçen yıldan bu yıla ne kadar
"fazla mükellefin vergisini kontroldan geçirdik? Ge
çen yıldan bu yıla ne kadar katma değer mükellefini
koritrola tabi tutabildik? Geçen yıldan bu yıla vergi
adaletinin gerçekleşmesi konusunda, vergi adliyesi
Ikonusunda ne kadar mesafe aldık? Yoksa, (bu ülke
de 1 trilyonun üzerinde Katma Değer Vergisi toplan
mış olmasından daha tabiî bir şey olamaz. Çünkü
Katma Değer Vergisinin yerini 'aldığı vergiler sekiz
vergiden ibaret değildir.
Şimdi Sayın Balkana soruyorum : 'Katma Değer
Vergisi, vergi konusunun ötesinde Türkiye'ye yeni
vergi konuları getirmiş midir?
İBAŞKA'N — Buyurun 'Sayın Bakan.
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'MALÎYE VE GÜMRÜK. BAKANI AHMET
KURTCEBE AUPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri...
FAİK TAREMCIOĞLU (Bitlis) — Bu sual de
mi enteresan?
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEMOÇJIN (Bursa) — Tabiî, bü
tün sualler enteresan efendim.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sizin cevapla
rınız kadar Sayın Bakan.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEİMOÇİN (Bursa) — Çok teşek
kür ediyorum, sağolunuz.
Sayın Başkan, değerli fmiUetvekillerıi; hakikaten.
enteresan bir konudur bu. Kalldırılan sekiz vergi, bir
çok faali yetileri kapsamıyordu ve -kürsüdeki konuş
mamda arz ettim- işılevtlerini de büyük ölçüde yitir
mişlerdi. Bu vergiler hakikaten bütün faaliyetleri kap
samadığı için ve parti programımızda, hükümet prog
ramımızda vergi adaleti konusuna büyük ağırlık ver
miş olduğumuz için, vergi adaletini sağlayan Katma
Değer Vergisini ihdas etmekle tüm faaliyet alanlarını
vergilendirilehilme imkânını getirmiştir.
«(Pekâlâ, 27 trilyon olan gayri safi millî hâsı
lanın yüzde 10'u işte Katma Değer Vergisi olma
lıydı, şu kadar almamız lazımdı, niye o kadarını ala
mıyoruz?» diye sordular. Pek tabiî binim:! sene çok
fazla büyük bir rakam elde etmemiz mümkün değil
di; çünkü, Katma Değer Vergisi uygulamasına yeni
başlanıyordu. Ayrıca, bazı istisnalar vardır; küçük
çiftçimiz, küçük esnafımız Katma Değer Vergisinden
müstesnadır. Toplumumuzun birçok kesimleri kendi
kendilerine yetecek bir yaşam tarzı sürerler. Bunla
rın vergi kapsamı içerisinde olması mümkün değil
dir; ama yaptıkları faaliyet gayri safi millî hâsıla
tespitlerinde esas olarak alınır. Dolayısıyla, böyle bir
lineer denklem kurup, gayri safi millî hâsıla budur,
bunun şu 'kadarı şudur, bu kadar olması lazımdır
mantığı biraz yanlıştır.
Değerli milletvekillileri, «Vergi denetimi ne kadar
artırılmıştır?» diye sordular. Efendim, bileceksiniz
geçen sene 7 bin vergi memuru aldık. Bu 7 bin ver
gi memurunun alınması, özellikle kontrol işinin bü
yük bir şekilde artırılması, yaygın ve etkin bir de
netimin Türkiye çapında sürdürülmesi amacına ma
tuftu. Belki, merkezî inceleme elemanları, mesela
hesap inceleme uzmanları kurulu veya müfettişler
kurulu geçen sene şu (kadar yüz inceleme yapıp,
bu kadar milyar matrah farkı bulmuşken, bu sene
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acaba neden o kadar yüz inceleme yapamadı, elli
daha eksik yaptı ve niye o kadar çok matrah farkı
bulmadı, diye tartışabiliriz; ama gerek yeni aldığımız
ve aylarca yetiştirip kontrol hizmetine sunduğumuz,
gerek merkez inceleme elemanları ve gerekse vergi
dairelerindeki üçte bir oranındaki memurumuz, da
ha ziyade yaygın ve etkin bir denetim için yurtta
görev 'altmışlardır ve pek tabiî ki, bu arkadaşlarımız,
işin başında ceza kesmek, matrah farkı bulmak için
değil; ama yepyeni bir sisteme alışmaya çalışan va
tandaşımızı, esnafımızı, tücarımızı, sanayicimizi eğit
mek,- öğretmek, onlara yol göstermek göreviyle yola
çıkmışlardır.
•Biz, etkin ve yaygın denetimin neticelerini, sa
dece Katma Değer Vergisi neticelerine bakarak gör
müyoruz. Bu sene elde ettiğimiz Kurumlar Vergisi ve
Gelir Vergisi neticelerine 'baktığımızda da, 1986 yılı
nın ilk üçte bini sonu itibariyle, geçen seneye naza
ran çok büyük farkılılıklar görüyoruz. Mesela, nisan
sonu itibariyle sadece Kuruımlar Vergisi, öngördü
ğümüz 1 trilyon 50 milyar rakamının üstünde, 1 tril
yon 100 küsur milyar olarak gerçekleşmiştir. Gelir
Vergisi artışları da çok fazladır; geçen senelerle mu
kayese ettiğimiz zaman, artış nispetleri yüzde çilliler,
yüzde altmışlar mertebesindedir. Bu kadar ileri saat
olmasaydı, sabrınızı daha fazla istismar etme duru
munda olmasaydım, rakamları tek tek size okuyabilir
dim; ama zaten feazı milletvekiıUeritmiz, benim rakam
okumam endişesinden hareket ederek, aramızdan ay
rılmış bulunuyorlar.
Hakikaten biz, Katma Değer Vergisi uygulama
larının en büyük neticesini, mart ve nisan ayı son
larında Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi neticele
rini aldığımızda gördük ve bu neticeler, giderek bü
yüyerek, kendisini -1987 senesinde- 1986 faaliyetle
riyle ilgili Gelir ve Kurumılar Vergisi neticeleri alın
dığında gösterecektir.
Vergi adaletinden bahsettiler. En ibüyük adalet
Katma Değer Vergisinin kendisinde, mantığında var
dır; bütün faaliyetler vergilendirilmek suretiyle ada
let sağlanmıştır.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorm : Tasarının maddelerine geçiılmesini kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine
geçilmesi kabul edilmiştir.
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1 inci maddeyi okutuyorum :
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 6802
sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 sayılı Türkiye
Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Ço
cuk Esirgemişe Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün
Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasma Dair Kanu
nun, 2767 saydı Sıtma ve Frengi İlaçlan İçki Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiktik Yapılması ile 1118
saydı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkımda Kanunun
Yürürlükten Kaldırılması Hakkındia Kanun Tasarısı
BİRİNCİ BÖLÜM
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili
değişiklikler
MADDE 1, — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun -2 ncii maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
«4. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali mad
delerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim
bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sa
ydır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve
ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilme
sinde de aynı hüküm uygulanır.»
BAŞKAN— 1 inci madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
1 inci madde üzerinde verilmiş önerge de yok
tur.
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 1 inci
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler.., 1. inci
madde kabul edilmiştir.
2 nc'i- maddeyi okutuyorum :
MADDE 2. — 3065 sayılı Kanunun 8 inci mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
«2. Vergiye .tabi ibir işlem sözkonusu olmadığı
veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesi
kalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzen
lediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi göste
renler, t>u vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus
kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha
yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de ge
çerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödedikleri vergilerin,
indirim hakkına sahip olmayanlara iadesi konusun
da Malıiye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tasarının 1 inci
maddesinin çerçeve kısmında kanunun adı, «3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu» olarak geç
mektedir. Diğer maddelerin bazılarının çerçeve kıs
mında ise «3065 sayılı Kanun» olarak geçmektedir,
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Kanun tekniğine uygun olarak, maddeler arasın
da paralelliği sağlamak bakımından, diğer maddeler
de geçen «3065 sayılı Kanun» deyimi, 1 İnci mad
deye uygun olarak, «3065 saydı Katma Değer Ver
gisi Kanunu» olarak düzeltilecektir.
2 ncıi madde üzeninde söz isteyen?.. Yok.
Önerge de yok.
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 2 nci mad
deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 11 linçi maddesinin
1 inci fıkrasına
aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve 2 nci fıkra aşağı
daki şekilde değiştiril'miştir.
«c) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından
kendilerine teslim edilen mallılara ait Katma Değer
Vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükellefler
ce tahsil edilmeyen anoaJk ilgili dönem beyannamesin
de beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh
ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.
Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihimi
takip eden ay 'başından (itibaren 3 ay içinde 'ihraç
edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.
İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçek
leştirilmemesi halinde, 'tecil olunan vergi tahakkuk:
ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci ımaddesine göre belirlenen gecikme zammının % 50 fazla
sı iile birlikte talhsil olunur. Ancak, iıhraç edilmek şar
tıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda
belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmeme
si halinde, tecil edileni vergi tecil edildiği tarihten iti
baren 6183 sayılı Anım© Alacaklarının Ta'hsiil Usulü
Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dö
nemler için geçerli tecil faizi M© birlikte tahsil edi
lir.
Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ih
racatçılar bakımından bu Kanunun 32 nci maddesi
hükmü uygulanmaz.
İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade
edilecek Katma Değer Vergisi, ihraç edilen mala iliş
kin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan miktar
dan fazla olamaz.
İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade
edilmesi gereken Katma Değer Vergisi, terkin işlem
lerimin tamamlanmasından ve bundan sonra verile
cek ilk Katma Değer Vergisi beyannamesi üzerinden
tarh ve (tahakkuk işlemi bitirildikten sonra yapılır.»
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«2. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Katma Değer
Vergisi ıfcahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarı
nı; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her
biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlem
ler ve vergi alacağının emniyet altına alınması ama
cıyla gerekli görülen hallerde sınırîarnaya ve bu 'is
tisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar iıle is
tisnanın uygulanacağı asgarî miktarları tespite yetkili
dir.»
'BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Soru sormak
istiyorum Sayın Başkan,
'BAŞKAN — Sorunuzu alayım Sayın Şengün.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Burada ikinci
bentte şöyle bir ibare bulunmaktadır : «Bir önceki
yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alaca
ğının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görü
len hallerde sınıriam'aya ve bu istisnaların uygulan
masına ilişkin usuller...»
'Şimdi, bir önceki yıl iş hacmi, cari yılın başında,
hatta üçüncü, dördüncü, beşinci aya kadar belli ol
mayabilir. Çünkü bilançoların çıkarılması zaman ala
caktır. Ö nedenle bir önceki yılın iş hacmi cari yı
lın ilk aylarında nasıl hesaplanacaktır? Cari yılın
özelliği kaybolur.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün.
Buyurun Sayın Balkan.
MAIİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE AIİPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim,
ihracat miktarı 'bellidir. İhracat miktarının belirlen
mesi için aylar geçmesine gerek yoktur. O bakımdan,
yıl başında,, geçen yıl yapılan ihracat miktarını bi
lebilirsiniz. Yani, bilançonun çıkmasını beklemeden
bir firmanın ne kadar ihracat yaptığımı yılın son gü
nü itibariyle bilebilirsiniz. Dolayısıyla, bu uygulama
nın yapılması hiçbir şekilde gecikme göstermez.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan.
Buyurun Sayın Tutum.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan. Mad
denin ikinci fıkrasında, «... teslim edilecek mal miktartnı...» diyor, noktalı virgül geliyor «ihracatçı ve ihracatçı
ya mal teslim edenlerin her biri için...» ondan son
raki «sınırlamaya» sözcüğü ile mi bağlantılıdır efen
dim?
(MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Evet efen
dim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O zaman yerini
,, buluyor; teşekkür ederim.
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•MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCERE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Ben teşek
kür' edenim efendim,
BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim.
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işleme
(koyuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 3 üncü maddesinin
altıncı paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
arz ve teklif ederiz.
Pertev Aşçıoğlu
Zonguıldalk

Adnan Tutkun
Amasya

Süleyman Yağcıoğlu
Samsun

İsmail Üğdül
Edirne

Necip Oğuzhan Artukoğlu
Burdur

Ahmet Yılmaz
Giresun
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Diğer taraftan, iade veya tecil olunacak Katma
jy&^er Vergisi miktarının hesaplanmasında, mükelle
fin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgilerin
mukayese edilmek suretiyle tespit edileceği konusu
nun maddede açıkça ıhelkıtümesi uygun olacaktır.
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz efendim.
Önerge sahiplerinden söz almak isteyen?..
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Önerge
miz açıktır efendim.
BAŞKAN —•• Önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul
edilmiştir.

M. Kemal Toğay
İsparta
«İhracatçılara mal (teslim eden imalatçılara iade
edilm'esi gereken Katma Değer Vergisi, ihracat işlem
lerindin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya
tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin ilgili dönem
beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek
suretiyle hesaplanur.»
Gerekçe :
İmal ettikleri malları ihracatçılara teslim eden
imalatçılara, bu .teslimleri nedeniyle iade yapılması
gerekebilir. Söz konusu iadenin; ihracat işlemiinin ta
mamlanmasından hemen sonra, yeni bir beyanname
verilmesi 'bekleniİmeksizin yapılması esası getirilmiş
ve böylece iadenin geciktirilmeden yapılması amaç
lanmıştır.

3 üncü maddeyi, kaibul edilen önerge istikametindıeki değişik şekliyi© oylarınıza sunuyorum : Ka
ibul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil
miştir.
Sayın miiUetvekileri, sürenin bitimine çok az bir
zaman kaldı. Yeni ıbir madde görüşülmesi yetişmeyip, uzatıma neden olabilecektir.
Bu nedenle, görüşmelere kaldığımız yerden de
vam etmek ve gündemde bulunan konuları sırası ile
görüşmek için 3 Haziran 1986 Salı günü; yani bu
gün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum.
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VII. — SORUL, R VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka
ra Gazi Lisesi Din Bilgisi Öğretmenine ilişkin sorusu
ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1100)
TBMM Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki soru önergemin Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılması
için gerekli işleme izninizi yüksek takdirlerinize arz
ederim.
Saygılarımla.
Doç. Dr. Bahriye. Üçok
Ordu
14 Nisan 1986 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde
Ankara Gazi Lisesi Din Bilgisi Öğretmeni Mustafa
Bağcı'nın derslerinde : «Kız ve erkeklerin karma eği
timi, gençleri yozlaştırmak, din yolundan saptırmak
tır; okuyan kızlar koca avcısı, çalışan kadınlar fahi
şedir. Osmanlı dönemi hep güzel geçmiştir, çünkü
Osmanlı hükümdarları, medreselerde okumuş Müs
lüman kişilerdir. TC hiçbir zaman böyle güzel gün
ler yaşamamıştır, medreseleri kapatmak, birçok kişi
yi dinsizliğe itmiştir. Bugün kadınların kötü yola
düşmesinin tek bir nedeni vardır : Bir erkeğin bir
den fazla kadınla evlenme hakkının olmaması; çün
kü kadın nüfusu erkeklerden fazladır. Gelmiş geçmiş
en büyük yönetici Abdülhamit'tir...» dediği. Yapılan
şikâyet üzerine, şikâyetçi Yılmaz Kayapınar'ın da
ifadesinde Mustafa Bağcı'nın «Osmanlı Devletinin
din sayesinde ayakta kaldığını... Tekke ve şeriat ka
nunlarının densiz bir herif tarafından ortadan kaldı
rılması ile ülkenin dinî inançlarının kaybedildiğini...
Kadınlara verilen haklardan söz ederken böylece na
muslarının ortaya döküldüğünü... Kızla erkeğin aynı
sınıfta ders görmesinin yanlış olduğunu... Kızlar oku
la koca avlamak için kadınlar da fahişelik için gi
der...» açıklamalarında bulunduğunu bildirmiştir, de
nilmektedir.
1. Gazetede yazılmış olan bu hususlar doğru mu
dur?
2. Doğru ise adı geçen öğretmen yeni atandığı
Anadolu Lisesinde aynı telkinlerde bulunmaya de
vam etmeyecek midir? Atatürk için «Densiz bir he
rif» deyimini kullanan bir öğretmen için verilecek
ceza Anadolu Lisesine atanmak mıdır?
3. Mustafa Bağcı'yı şikâyet eden öğretmen Hami
Karslı niçin Ankara'nın Delice İlçesinin Büyükyağcı
Lisesine atanmıştır?

ı
4. Mustafa Bağcı aleyhine tanıklıkta bulunan öğI retmenler Mehmet Ünaldı, İbrahim Tokyürek, İsmail
I Oğuz Ayyıldız'ın başka okullara atanmalarının sebebi
I nedir?
TC.
Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanlığı
j Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : 240-1/82374
I
Konu : Soru önergesi.

13.5.1986

I

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliği 25.4.1986 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanlığının 7/1100-5961/22821 sayılı yazısı.
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un Ankara Gazi
Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine ilişj kin soru önergesi incelenmiştir.
I

J
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
j
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1. Cumhuriyet Gazetesinin 14.4.1986 tarihli baskışında yayımlanan «Ödül mü Ceza mı?» başlıklı ha
berde bahsi geçen Ankara Gazi Lisesi Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mustafa Bağcı hakkında
iddia edilen hususlarla ilgili herhangi bir şikâyet intikal etmediğinden bu hususta adı geçen öğretmen
hakkında sonuçlanmış bir tahkikat bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu gazetede yeni çıkan bu haber
üzerine iddia edilen hususlarla ilgili olarak adı geçen
öğretmen hakkında Ankara Valiliğince 29.4.1986 tarihinde tahkikat açılmıştır.
2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Bağcı'nın 1985 - 1986 öğretim yılında yeni açılan Kemal Yurtbilir Anadolu Lisesine nakil sebebinin
gazetede yayınlanan haberde yer alan hususlarla ilgisi bulunmamaktadır.
Mustafa Bağcı, aynı okul öğretmenlerinden Hami
Karslı tarafından 5.3.1985 tarihinde okul koridorunda öğretmen ve öğrencilerin içerisinde hakaret edilerek dövülmesi sonucu ilgililer hakkında yapılan tahkikatın selameti ve sağlıklı yürütülmesi bakımından
adı geçen okula Valilik onayı ile görevlendirilmiş ve
daha sonra Valiliğin Bakanlığımıza teklifi üzerine de'
ataması bu okula yapılmıştır.
3. Ankara Gazi Lisesi Öğretmeni Hami Karslı
gazetede iddia edildiği gibi Mustafa Bağcı'yı şikâyet
ettiğinden dolayı değil, yukarıda da belirtildiği üzere
adı geçen öğretmene hakaret ettiği ve dövdüğü için
yapılan tahkikat neticesinde muhakkiklerce düzenle-

130 —

T.B.M.M.

B : 113

nen fezlekede idarî yönden ilçe . dışında başka bir
okulda görevlendirilmesi teklifi getirildiğinden Vali
likçe görev yeri değiştirilmiştir.
4. Söz konusu okul öğretmenlerinden Mehmet
Ünaldı ve ibrahim Tokyürek de öğretmen Mustafa
Bağcı'yı okulun memur odasında zorla alıkoyduğu
ve hakaret ettiği için yapılan tahkikat sonucu müfet
tişlerce düzenlenen fezlekede idarî yönden ilçe için
de başka bir okulda görevlendirilmesi teklifi getiril
diğinden Valilikçe adı geçenlerin görev yerleri değiş
tirilmiş olup, Valiliğin teklifi üzerine Bakanlığımızca
da atama işlemleri sürdürülmektedir.
Aynı okul öğretmenlerinden İbrahim Oğuz Ayyıldız'ın ise olayla herhangi bir ilgisi bulunmamakta
olup, okulun da Fransızca öğretmeni fazlalığı bulun
ması sebebi ile 17.2.1986 tarihinde Esenevler Lisesin
de Valilikçe geçici olarak görevlendirilmiştir.
Arz ederim.
Metin Emiroğlu
Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalhantoğlu'
nun, Atatürk Üniversitesi ve Devlet Hava Meydanla
rı İsletmesine ait Erzurum'daki boş arazilerin köylü
lere kiralanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ye Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Dpğan'ın
yazılı cevabı (7/1109)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı
olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
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TC.
Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığı
özel Kalem Müdürlüğü
Sayı r ÖKM-2-487-7/1109

2.6.1986

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Gen. Sek. Ka. ve Kar. Şb. Müdürlüğünün
30.4.1986 tarih ve 7/1109-5986/22982 sayılı yazısı.
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'
nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru
önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir.
Arz ederim.
H. Hüsnü Doğan
Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanı
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır
1. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat
İşletme Müdürlüğüne ait arazinin tamamı işlenmekte
ve değerlendirilmektedir. Çiftlik arazisinden her yıl
4.500 dekarlık bir kısmın nadasa bırakılması gerek
mektedir. Kanaatimizce çevre çiftçileri bu arazinin
hiç kullanılmadığını, zannetmektedirler.
Çiftlik arazisi amacına uygun olarak hizmet ver
mektedir. Arazi öğrencilerin tatbikat yaparak yetiş
meleri, bölge çiftçilerine damızlık hayvan ve bitki
materyali sağlaması ve tarım alanındaki yeniliklerin
çiftçilere aktarılması istikametinde kullanılmaktadır.
Bu itibarla bu arazide kiraya verilebilecek boş bir
alan bulunmamaktadır.
2. Erzurum Hava Meydanı arazisinin, tahsis
amacının dışında kullanılması sakıncalı olduğu cihet
le, kiraya verilmesi suretiyle ektirilmesi mümkün gö
rülmemektedir.
Arz ederim.

1. Erzurum Atatürk Üniversitesinin 45.000 dö
nüm arazisi var. Bu arazinin hepsinde deneme için
ziraat yapılması gerekirken arazinin çok az kısmında
yapılıyor. Geri kalan boş kısımlarda yine deneme zi
raat yapılmak koşulu ile Merkez Dadaş Köyü halkı
na kiraya verilemez mi?
2. Erzurum DHM İşletmesinin arazisi Merkez
Çiftlik Köyü halkına kiraya verilip ektirilemez mi?

H. Hüsnü Doğan
Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanı
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Erzurum - Tekman Yatılı Bölge Okulunun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Mil
li Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Metin Emiroğlu9'
nun yazılı cevabı (7/1111)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına
aracılığınızı arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
1. Erzurum Tekman Yatılı Bölge Okulu inşaatı
bitmiş olduğu halde neden açılmamıştır?
2. Bu Okula 20 adet öğretmen civar ilçe yatılı
bölge okullarından atanmış olduğu ve bunların sade
ce aybaşlarında maaş almak için gidip alıp döndük
leri söylenmektedir. Doğru mudur?
3. Bu Okula 1984 - 1985 öğretim döneminde
200 - 250 öğrenci kaydedilip de okutulmadığı doğ
ru mu?
4. Bu kayıtlar nedeniyle 1984 - 1985 ve 1985 1986 öğretim yılları iaşe ödeneklerinin de sarf edildiği
söylenmektedir. Doğru mudur? Doğru ise bu iaşe
bedelleri kime ve ne şekilde sarf edilmiştir? Bir araş
tırma yaptırmanız olanaklı mı?
T.C.
Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanlığı
29.5.1986
İlköğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : 707.2.Don. Şb. Md.
(25-542)
Konu : Soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 30.4.1986
tarih ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının
7/1111 -5988/22984 sayılı yazısı.
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'
nun cevaplanması isteği ile ilgili Başkanlığınıza ver
miş olduğu 30.4.1986 tarihli soru önergesi incelen
miştir.
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3. Bu okula 1984 - 1985 ve 1985 - 1986 öğretim
yılında öğrenci kaydı yapılmamıştır.
4. Dolayısıyla öğrencisi olmayan okul için iaşe
ödeneği gönderilmemektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Metin Emiroğlu
Millî Eğitim Gençlik ve
»Spor Bakam
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Hınıs - Varto yolunun stabilizesine ilişkin soru
su ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'
in yazılı cevabı (7/1126)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka
nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığını
zı arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
1. Hınıs - Varto yolu stabilizesi hangi yıl, kime
(veya firmaya) ihale edildi?
2. Bu işin keşif bedeli ve.ihale bedeli kaç TL.
sidir?

3. İş zamanında bitirilip, müteahhidine parası
ödendi mi?
4. Bu stabilize işi için Karayolları Bölge Md. lüğü Araştırma Şefliğince malzeme ocak tespitleri ya
pılmış mıdır? Yoksa üstlenici istediği ocaklardan mı
malzeme çekmiştir?
5. Çekilen malzeme şartnamelere uygun mudur?
(Denildiğine göre % 80 - 90 topraklı malzeme çekildi.
Doğru mu?)

1. Erzurum Tekman Yatılı İlköğretim Bölge
Okulu inşaatı bitmiş, ancak okul açılmadan kalori
fer tesisatı patlamıştır. Onarım için ihale yapılmış ve
şu anda devam etmektedir.

T.C,
Bayındırlık ve İskân Balkanlığı
30.5.1986
Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği
Arikara
Sayı : A-13/Ö1/1676
Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru önergesi.

2. Okula 1 müdür atanmış, 11 inci" kademe için
henüz öğretmen ataması yapılmamıştır. 1 inci kade
me için 6 öğretmen atanmış, bunlardan biri Erzurum
Merkez Halitpaşa İlkokulunda, 3 tanesi Halk Eğitim
Müdürlüğünde geçici görev yapmaktadırlar.

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına
İlgi : 2 Mayıs 1986 gün ve 7/1126-6023/23095 sa
yılı yazınız.
İlgi yazınız 'ilişiğinde alınan Erzuruim Milletvekili
'Sayın Hiılımi Nalbantoğlü'nun yazdı soru önergesi
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hakkındaki Hınıs - Varto yolunun stabilizesi işi; Ka^
rayolları Genel Müdürlüğümüzce mahallinden incelet
ti rilmesi sebebiyle, işlemde gecikme meydana gelmiş
ve söz konusu önergeye süresi içinkie oevap verileme
miştir.
1986 Yılı Çalışma Programında 77 E 01 0660
D.P.T. No. ile yeralan Çobandede - Hınıs - Varto yo
lunun 1986 yılı ödeneği 54 000 000,— TL. dır, Bu
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yolun 1989 yılı sonuna kadar 'bitirilmesi planlan
mıştır.
Adıgeçen yolda bugüne kadar yapılan alt temel
(ISta'bilize) çalışmaları ile önergede belirtilen suallere
ilişkin cevapları içeren liste ek'te sunulmuştur.
Bilginize arz ederim.
1, Safa Giray
Bayındırlık ve İskân Baklanı

İhale
yılı
1982
1983
1984
1984
1984
1985
1986

Yüklenicisi
•M. AH G Ü L E R
Cafer SOLAK
Nevres OKUMUŞ
'Burhan E R G Ü N
Asil Fen Koli. Şti.
Hafit ALPASLAN
Asil Fen Koli. Şti.

1 inci Keşif
bedeli
TL.
32
47
20
35
49
87
96

036
889
385
915
099
557
100

Müteahhide
yıl içinde
ödenen net
hakediş tutan
TL.

ihale
bedeli
TL.
700
440
846
153
050
890
113

25 308
27 057
16 614
31 246
41 685
42 378
'25-466

993
534
464
183
093
018
529

23. 693
16 889
14 409
.31 157
39 153
36 489
—

İşin
zamanında
bitirilip
bitirilmediği

348
Bitirildi.
574
»
222
»
568
»
877
»
»
550
Çalışma devam ediyo r
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5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
Erzurum İline bağlı köylerde yapılacak olan bazı te
sislere ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanı H. Hüsnü Doğancın yazılı cevabı (7/1128) (1)
Tüıfciye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanımasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim.
Saygılarıımla.
Hitai Nalbantoğlu
Erzurum
Erzurum İli ve ilçeleri köylerinde aşağıdaki işler
ne zaman yaptırılacaktır :
Soru 1. Erzurum İli dahilindeki tüm köylerin
sulama suyu tesisi olmayanların sulama teslisleri ya
pımı?
Soru 2. Tortum İlçesi Bar Köyü deresinin taş
kın koruma dere ıslahı?
Soru 3. Şenkaya İlçesi Aksar Bucağı içme suyu?
(Soru 4. Şenkaya İlçesi Aksar Bucağı deresi taş
kın koruma?
Soru 5. Şenkaya İlçesi Kireçli ve Çardaklı Köyü
için 198'2'de etüdü yapılan köprünün yapımı?
Soru 6. Çardaklı Köyü içme suyu?
Soru 7. Çardaklı Köyü sulama suyu için gölet
yapımı?
Soru 8. Tortum Aksu Köyünün erozyon sahasına
alınması ve ağaçlandırılması?
Soru 9. Karayazı İlçesi Söylemez Bucağı sula
ma tesisleri (sulama kanallarının betonlanmaisı)?
Soru 10. Hınıs Kolhisar Mahallesi sulama suyu
tesisi?
T.C.
Tarım Onman ve Köytiışleri
Balkaniığı
özel Kalem Müdürlüğü
Sayı : ÖKM - 2 - 483

30.5.1986

Türkiye 'Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına
ligi : Gen. Gek. K. ve K. Md. lüğünün 2 Mayıs
1986 tarih ve 7/1128-6025/23097 sayılı yazısı.
Erzurum Milletvekili 'Sayın 'Hilmi Nalbantoğlu'
nun Erzurum İline bağlı köylerle ilgili 'bazı. altyapı
(1) Soru cevabına ekli program yayımlanamamıs
olup, (7/1128) esas numaralı dosyasındadır.
— 135
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tesisleri hakkındaki yazılı soru önergesinin ceva'bı
ekte takdim edilmektedir.
Arz ederim.
H. Hüsnü (Doğan
Tarım Orman ve Köyıişteriı Bakam
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmli Nalbantoğlu'nun
Yazılı Soru önergesinin Cevabidir
Cevap 1. Erzurum İli dahilindeki köylerin içmesuyu, köy elektrifikasyonu (H.E.S) ve toprak - su
tesisi inşaatları, 'bütçe imkânları dahilinde Bakanlığıımıza bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1986
yılı yatırım programına dahil edilmiş olup, bu prog
ramdan bir adet ekte takdim edilmektedir.
2, 1986 yılı programında yer almayan yatırımla
rın ?se, bütçe imkânlian muvacehesinde ileriki yıllar
programlarına dahil ödileceği şüphesizdir.
Saygılarımla arz ederim.
H. Hüsnü Doğan
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
Erzurum İli Kırsal Kalkınma Proje Müdürlüğün
deki iş makineleri ile binek arabalarının değerlendi
rilmesine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı (7/1132)
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanı tarafından yazılı olarak yantılanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
iSoru 1. Erzurum İlinde uygulanmakta olan kır
sal kalkınma projesi gereğince şu anda Kırsal Kalkın^
ma Proje Md. nün çok sayıda iş makinesi ve binek
aralbaları mevcut olup personel yetersizliği nedeniyle
iş mevsiminde 'bile çalıştırılamamakta olduğuna gö
re 'bunların YSE il müdürlükleri, ile ilçe müdürlükle
rine ve hatta yöre belediyeleri emrine verilip yarar
lı hizmetlerde çalıştırılmaları mümkün değil midir?
Soru 2. Bu Kırsal Kalkınma Fonundan yöre (be
lediyelerine iş makinesi alınması için yardım yapıla
maz mı?
T.C.
Tarım Orman ve Köyişleri
30.5.1986
(Bakanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
•Sayı : ÖKM - 2 - 488
Tüı'kıye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi : Gen. Sek. K. ve K. Md. lüğünün 6 Mayıs
198'6 tarih ve 7/lT32-6ö52-231'85 sayılı yazısı.
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Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi,Nalbantoğlü'nun
«Erzurum İli Kırsal (Kalkınma Proje Müdürlüğündeki
iş makineleri ile 'binek arabalarının değerlendirilmesi}»
hakkımdaki yazılı soru önerge'slinin cevabı ekte takdim
edilmektedir.
Arz ederim.
!H. Hüsnü Doğan
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
Erzurum Milletvekilli Sayın Hilmi Nalbantoğlü'nun
Yazılı Soru Önlergesinin Cevabıdır
Cevap 1. Erzurum İlinde uygulanmakta olan
Kırsal (Kalkınma Projesinden alınmış bulunan iş ma
kineleri ve 'binek araçları, Hükümetimizle Dünya
iBankası arasında imzalanmış bulunan Finansman An
laşması çerçevesinde uluslararası ihale yoluyla satın
alınmış olup, bu amaçla alınmış bulunan söz konu
su makinelerin proje kapsamına girmeyen işlerde ça
lıştırılması veya başka kuruluşlar emrine verilmesi ya
pılmış 'bulunan anlaşmaya aykırı düşeceğinden müm
kün değildir.
Esasen Bakanlığımıza tahsis olunan şoför kadro
larından Erzurum İ l için ihtiyaç duyulan sayıda kad
ro Haziran 1986 sonuna kadar Erzurum İline tahsis
olunacaktır. Böylelikle proje faaliyetlerinin en yoğun
olduğu yaz aylarında hiçbir araç atıl halde bırakılma
yacak ve amacına uygun olarak kullanılacaktır.
Cevap 2. Kırsal Kalkınma Projesi kredisi ile yö
re belediyelerine iş makinesi alınması da mevcut an
laşmaya aykırı düşeceğinden mümkün değildir.
Arz ederim.
H. Hüsnü Doğan
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
Erzurum - Hınıs İlçesindeki Endüstri Meslek Lisesi
ile Pratik Kız Sanat Okulunun bina sorununa ilişkin
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1133)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına
aracılığınızı arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Hilmi iNalbantoğlu
Erzurum
Soru 1. Erzurum Hınıs Endüstri Meslek lisesi
deprem sonrası yapılan barakalarda tek bölüm ha
linde (metal işleri) devam etmekte olup bina ve eği
tim bölümlieri bakımından çok kifayetsiz olduğundan,
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arsası müsait olan bu lise için yeni bir bina yaptırma
yı düşünüyor musunuz?
Soru 2. Yeni bina yapılınca diğer meslek bö
lümlerinin de açılmasını düşünür müsünüz?
Soru 3. Hınıs Pratik Kız Sanat Okulunun du
rumu da aynı olup bunun için de yeni bir bina yap
tırmayı düşünüyor musunuz?
Soru 4. Erzurum İli ve ilçelerinde eğitim ünitele
rinin geneli hakkında 'İhtiyaç durumunu tespit ipin
bir inceleme yaptırmanız mümkün mü?
TC.
Mil'lî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı
Erkek Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü
Sayı : 716.0 '(25) Yat. Şb. 06655
K'onu : Yazılı soru önergesi.

29,5.1986

Türkiye Büyük MiJlet Meclisi Başkanlığına
İ'l'gi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliğinin 6.5.1986 tarih ve 7/1133-6053/
23186 sayılı yazısı.
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu
tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılmak
üzere
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan
ilgi yazı ekindeki soru önergesi incelenmiştir.
Erzurum Hınıs Endüstri Meslek Lisesi binaları,
Endüstri Pratik Sanat Okulu hizmetlerine göre inşa
edilmiştir. 'Mevcut fiziükî kapasitesi ile ihtiyaca cevap
varmeyen bu okulumuzun hizmetleri için 500 öğrenci
kapasiteli yeni bina ve tesislerim yapımının 1986 yılı
programına alınması maksadıyla Devlet Planlama Teş
kilâtı Müsteşarlığına teklifte bulunulmuş ancak, 1986
yılı programına alınmamıştır. Bu teklif 1987 yılı için
yeniden tekrarlanacaktır.
Yeni binaların yapımının kesinleşmesi halinde ye
ni bölüm açılması hususu ayrıca değerlendirilecektir.
Pratik Kız Sanat Okulunun mevcut ibinası ihtiya
ca cevap vermediğinden söz konusu ,okul için yeni
bir bina yapıilmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Ancak, yeni bina yapımı için yeterli bir arsa temin
edilmesi ilgili valilikten 7.3.>1983 günü ve 03508 sayılı
yazı ile istenmiş, bugüne kadar istenilen arsa sağlana
mamıştır.
Konu yeniden 14.5,1986 gün ve 04019 sayılı yazı
mız ile valiliğe bildirilmiştir.
İhtiyaca cevap verecek bir arsa temin edildikten
sonra Pratik Kız Sanat Okulu binasının yapımının
'gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir.
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Erzurum ili ve İlçeleri ile ilgili eğitim ihtiyaçları
hakkında Bakanlığımızca bir çalışma yapılmıştır.
Bilgilerinizi ve (gereğini arz ederim.
'Metin Emiroğlu
Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanı
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T.C.
Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı: Par. llş. Müş. 27.86 - 91389
Konu: Soru önergesi

29 . 5 .1986

Soru 7. Olur : Ormanağzı Köyü ortaokul bina
yalpımı, ister.
Soru 8. Şenkaya : Turnalı Köyü ortaokul binası
yapımı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre
terliğinin 8.5.1986 gün ve. 7/1138 - 6073/23268 sayılı
yazısı.
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Erzu
rum iline bağh bazı köylerin okul binası, lojman ve
öğretmen ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesinin ce
nabı aşağıda belirtilmiştir.
1. Erzurum Şenkaya Kömürlü Ortaokulunda 1
Türkçe, 2 Sosyal Bilgiler, 1 Matematik, 1 Fen Bilgi
si öğretmeni görev yapmakta olup 1 İngilizce, 1 Re
sim - İş, 1 Din Kültürü ve Ahlâk öğretmeninin atama
sı planlanmıştır. Erzurum Şenkaya Gaziler Ortaoku
lunda, 1 Sosyal Bilgiler, 3 Matematik, 3 Fen Bilgisi,
1 Din Kültürü ve Ahlak öğretmeni görev yapmakta
olup, 1985 - 1986 öğretim yılında 1 Edebiyat, 1 Fran
sızca, 1 Resim - İş öğretmeninin ataması yapılmıştır.
2. Erzurum Hinde 119 012 İlkokul öğrencisi öğ
renim görmektedir. Buna karşılık 3 033 ilkokul öğret
meni görev yapmaktadır. Bu durumda 1 öğretmene
düşen ortalama öğrenci sayısı 40 kişidir. Ayrıca, 1985
atama döneminde belirtilen sayıya ilaveten 420 ilk
okul öğretmeninin ataması daha yapılmıştır.
3. Gaziler İlkokulunun hademe ihtiyacının gide
rilmesi için Erzurum Valiliğine gerekli direktif veril
miştir.
4. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim kanunu hü
kümleri gereğince, ilköğretim Okulları olan Okul ön
cesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve ilk
öğretim okullarının yapım, onarım, bakım ve diğer
ihtiyaçlarının karşılanması hususları Valiliklerce ele
alınmakta ve yürütülmektedir. Bu hizmetlerin görül
mesinde ise Devlet Yatırım Programı esasları doğrul
tusunda Valiliklere yıllık programlar dahilinde öde
nek tahsisi yapılmaktadır.

Şenkaya : Susuz Köyü ortaokul binası ister.
Soru 9. Tortum : Süyatağı Köyü okut tbinası
ister,
Soru 10. (Erzurum Merkez Aktoprak Köyü :
Okul sahasını taşkından koruma için istinat duvarı
yapılmasını isterler.

1986 yılı için Erzurum iline 80 adet ilkokul ders
liği için 480 000 000 TL., 20 adet anasınıfı için
80 000 000 TL., 42 adet Ortaokul dersliği için
420 000 000 TL., 20 adet lojman için 80 000 000 TL.
olmak üzere 1 060 000 000 TL. ödenek tahsis edil
miştir.

8. — Erzurum Milletvekili [Hilmi Nalbantoğlu'nun,
Erzurum İline bağlı bazı {köylerin okul binası, lojman
ve öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlulnun yazılı
cevabı (7/1138)
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın MMî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına
aracılığınızı arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Hiflmü NaÜbanfoğlu
Erzurum
Erzurum İli ve ilçelerinde (köylerinde) aşağıdaki
noksanların öncelikle yerine getirilmesi olanaklı mı?
Soru 1. Şenkaya : Kömürlü Köyü : Ortaokul öğ
retmen noksanı.
(Soru 2., Şenkaya : Gaziler Bucağı : Ortaokul öğ
retmen noksanı.
Şenkaya : Gaziler IBucağı : Ortaokul helası bo
zuk.
Soru 3- Şenkaya : Gaziler Bucağı : İlkokul hade
me kadrosu yok.
Şenkaya : Gaziler Bucağı : İlkokul lojmanı yok.
Soru 4. Tekman : Kayalboğaz Köyü : öğretmen
yok.
tSoru 5. Şenkaya : Değirmenli Köyü öğretmen loj
manı ister.
Şenkaya : Yeşildemet Köyü öğretmen ister.
Soru 6. Şenkaya : Gözalan Köyü okul lojma
nı İster.

T.B.M.M.
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5. Erzurum ilinde 1986 yılında yapılması planla
nan Sarıkaya Değirmenliköyü öğretmen lojmanı ve 1
ek derslik, Tortum Suyatağı köyüne 2 derslik ve 1
lojman inşaatı devam etmektedir.
Sarıkaya Bucağına Ortaokul binası, Gözalan kö
yüne lojman yapımı, Olur Ormanağzı köyüne ortaokul
binası, Şenkaya Suyatağı köyüne ortaokul binasının
yapımı için 1987. yılı yatırım programında yer alması
işlemleri devam etmektedir.
Merkez Aktoprak köyüne istinat duvarı yapılması
hususu Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne intikal et
tirilmiştir.
Arz ederim.
Metin Emiroğlu
Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı
9. — Balıkesir Milletvekili Davut [Abactgil'in, Ba
lıkesir İli Gökceyazı Bucağında endüstri meslek lisesi
açılmasına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı
(711141)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ederim.
Davut Abacıgil
Balıkesir
1. Edremit - Balıkesir yolu üzerinde bulunan
Gökceyazı Bucağında 40 - 50 öğrenci hergün Balı
kesir'deki liselere gelmektedir.
2. Bu Bucak, İvrindi ve Balya ilçeleri arasında
dır.
3. Endüstri Meslek Lisesi yapılması halinde Be
lediye gerekli arsayı hemen verecektir.
4. Civar ilçeler öğrencilerinin de katılımı ile sayı
hayli kabarık olacaktır. Bakanlıkça bu yönd? girişim
yapmayı düşünür müsünüz?
TC.
Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı
29.5.1986
Erkek Teknik öğretim Genel
Müdürlüğü
Sayı: 716.0 (10) Yat. Şb. - 06654
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Ge
nel Sekreterliğinin 12.5.1986 tarih ve 7/1141 - 6106/
23286 sayılı yazısı.
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Balıkesir İvrindi ilçesi Gökceyazı bucağında En
düstri Mesilek Lisesi yapılması hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve ilgi yazı
ekinde Bakanlığımıza intikal eden yazılı soru önerge
si tetkik edilmiştir.
Balıkesir merkezde (2), ilçelerden ise; Ayvalık, Ban
dırma, Dursunbey, Edremit ve Gönen de birer Endüst
ri Meslek Lisesi faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrı
ca, Susurluk ilçesinde 500 öğrenci kapasiteli bir En
düstri Meslek Lisesi yapımı 1986 yılı yatırını progra
mına alınmıştır.
Endüstri Meslek Liseleri; bina makine ve araç gereç maliyetlerinin yüksek olması, atölye ve meslek
dersleri öğretmeni teminindeki güçlükler ve meslekî
eğitimin pahalı bir eğitim olması sebebi ile nüfusu yo
ğun ve öğrenci potansiyeli fazla olan yerleşim birim
lerinde açılmaktadır.
Balıkesir İvrindi ilçesi Gökceyazı bucağında yeter
li nüfus ve öğrenci potansiyeli bulunmadığından şim
dilik Endüstri Meslek Lisesi açılması mümkün görül
memiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Metin Emiroğlu
Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanı
10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Me
tin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1145)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençljk ve Spor
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Salim Erel
Konya
Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, - kamu
iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya herhan
gi bir kurum ve kuruluşlarda - görevlendirilenler, hiz
met yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin aslî
görevleri ve isimleri nedir?
Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
miştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı - ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b. - nedir?
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T. B. M. M.
T.C.
Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı
Sayı: Parl. İle Üş. 26/86 - 91390
Konu : Soru önergesi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi: 15.5.J986 gün ve Kanunlar ve Kararlar Daire
Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün
7/1145 - 6127/23336 sayılı yazısı.
Konya Milletvekili Salim Erel'in Bakanlığımızda
kadrolu, hizmeti dışında, kamu iktisadî kuruluşların
da, özel kuruluşlarda veya herhangi bir kurum ve ku
ruluşlarda görevlendirilen ve hizmet yapan personelin
olup olmadığı hakkındaki yazılı soru önergesi cevabı
aşağıda belirtilmiştir.
İlgi soru gereği yapılan inceleme sonucu; Bakanlı
ğımız Eğitim Araçları ve Donatım Daire Başkanlığın
da 4 üncü derece aslî kadroda Şube Müdürü olarak gö- j
rev yapan Ali Çobanoğlu 2 Haziran 1981 gün ve 3012
sayılı onayla Devlete Planlama Teşkilatında görevlen
dirilmiştir.
ilgiliye bu görev 12.10.1960 gün ve 99 sayılı ka
nunun 1 inci maddesi uyarınca verilmiş olup, 310 000
TL. bürüt maaş ve yılda 4 maaş ikramiye Başbakan
lık Devlet Planlama Teşkilatınca ödenmektedir.
Arz ederim.
Metin Emiroğiu
Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanı

2.6.1986
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11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin
sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in yazı
lı ecvabı (7\11148)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Mustafa Tı
naz Titiz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Salim Erel
Konya
Bakanlığınızda; kadrolu • hizmeti dışında, - kamu
iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya her
hangi bir kurum ve kuruluşlarda - görevlendirilenler,
hizmet yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin
aslî görevleri ve isimleri nedir?
Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
miştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı - ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b, - nedir?
TC

Devlet Bakanlığı
2 . 6 , 1986
Sayı : 07-62/1974
Konu : Bakanlık Elemanları Hakkında
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına
İlgi : 15.5.1986 gün ve 7/1148-6130/23369 sayılı ya
zıları.
Konya MilletJvekİli Sayın Salim Ererin yönelttiği
yazılı soru önergesinde sorulan hususlara hazırlanan
cevaplar ekte takdim edilmektedir.
IBilgilefinize arz ederim.
M. Tınaz Titiz
Devlet Bakanı
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Kuruluşlarındaki Kadroları Dışında Görey Verilen Bakanlığımız Geçici Görevli Personel Listesi
Ka'drolu Hikmeti Dışında
Verilen Görev Unvanı

Adı ve Soyadı
Erdil BARUÖNÜ
Bakanlık Müşaviri
Şeref DtKYAR
Bakanlık Müşaviri
Hüseyin AKGÜL
Bakanlık Müşaviri
Ali ÇOBANOĞLU
Bakanlık Müşaviri
Şükrü SONRAN
Bakanlık Müşaviri
Özbek SARAN
Bakanlık Müşaviri
Necmeddin ALTAY
Bakanlık Müşaviri
Nurhan TEKÎNEL
Özel Kalem Müdürü

'

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliği
TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü
Denetim Kurulu Üyeliği
Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş.
Denetim Kurulu Üyeliği
Türkiye Yapağı vs Tiftik AŞ.
Yönetim Kurulu üyeliği
Çinkur Genel Müdürlüğü
Denetim Kurulu Üyeliği
Petlas A.Ş. Gene] Müdürlüğü
Yönetim Kurulu üyeliği
Botaş A.Ş.
Yönetim Kurulu- Üyeliği
Petlas A.Ş, Genel Müdürlüğü
Denetim Kurulu Üyeliği
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Atanma Tarihi

**

Alınan .Ücret
(Brüt TL.)

24.12.1985

140 000

13.11.1984

100 000

28.3 .1985

100 000

28.3.1985

140 000

15.3.1985

100 000

8.7.1985

140 000

15.11.1984

140 000

13.11.1984

100 000

T.B.M.M.
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12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm yazılı ce
vabı (7/1149)

13. —- Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin
sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray'in yazılı cevabı (7/1161)

Türkiye Büyük Millet Meclis1! Başkanlığına
Aşağıdaki .sorumun Devlet Bakanı Sayın Kâzım
Oksay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Salim Erel
Konya
(Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, kamu iktisaldî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya herhan
gi bir kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenler, hiz
met yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin aslî
görevleri ve isimleri nedir?
Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
miştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı -ücret, hakkı huzur, ikramiye v.'b.- nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun .Bayındırlık ve İskân Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygılarımla arz ederim.
Salim Erel

TC
Devlet Bakanlığı
Sayı : 2.02.6670

Konya
Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, -kamu ik
tisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya herhangi
bir kurum, ve kuruluşlarda- görevlendirilenler, hiz
met yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlilerin aslî
görevleri ve isimleri nedir?
Bu kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
miştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mikta
rı -ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b.- nedir?

30 . 5 . 1986

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nın 15 Mayıs 1986 gün ve 7/1149-6131/23370 sayılı
yazınız.
Konya Milletvekili Salim Erel'in kadrolu hizmet
leri dışında ek görev verilen personele ilişkin yazılı
soru önergesine verilen cevaplar aşağıda belirtilmiş
tir.
Başbakanlık kadrosunda olup, Bakanlığımızda gö
revlendirilen 5 personel Bakanlığıma bağlı Kamu İk
tisadî kuruluşları ile bunların iştiraki bulunan kuruluş
lar ve şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi ve murakıp
olarak bilgim dahilinde görevlendirilmişlerdir.
Bunlara ödenen ücretler 25 500 TL. ile 104 000
TL. arasında değişmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Kâzım Oksay
Devlet Bakanı

T. C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
30.5.1986Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı : A-13/01/1678
Konu : Konya Milletvekili Sn. Salim Erel'in
Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 15 Mayıs 1986 gün ve Gen. Sek. 7/11616143/23382 sayılı yazınız.
Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'in, Bakanlı
ğıma yönelttiği yazılı soru önergesine ilişkin ilgi yazı
nız geerğince, «Kadrolu hizmetleri dışında ek görev
verilen personel» konusuyla ilgili sualler incelenmiş
olup, bu husustaki cevapları içeren liste ek'te sunul
muştur.
Bilginize arz ederim.
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1. Safa Giray
Bayındırlık ve İskân Bakanı

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü
Adı, Soyadı :

Çalıştığı Yer ve Görevi :

Geçici Olarak Görevlendirildiği
Kurum ve Görevi :

Alp GÜLLER

Ky. 15. Bl^ (Kastamonu) Md.
Yol. Yap. Şant. Makine Müh.
Ky. 4. Bl. Md.
Bölge Avukatı
Ky. 13. BL (Antalya) Mdlüğü
Etüt Proje Başmühendisi
Program ve tzleme D. Başkanı
Teknik Araştırma D. Başkam
Ky. Gn. Md. Hük. Müşavirliği
Avukat

Azdavay İlçesi Dereli Tekke Orta
okulu Öğretmem (Haftada 8 saat)
Bankerlik Koord. Komitesi Bşk.
Tasfiye Kurulunda
Antalya Mes. Yük. Dk. Öğretmeni
(Haftada 4 saat)
O.D.T.Ü. Ek Görevli Öğrt. elemam
O.D.T.Ü. Ek Görevli Öğrt elemam
Başbakanlık Personel ve Prensipler
Gn. Md. Sözleşmeli

Ky. Gn. Md. Hük. Müşavirliği
Avukat

Bankerlik Koord. Komitesi Bşk.
Tasfiye Kurulunda

Ertelrin ERTUĞ:
Bayram SAVRAN
Asım ÇAVUŞOĞLU
Tankut BALKIR
Süheyla BOZTAŞ

A. Arif BAŞAĞAOĞLU

NOT : Adı geçenlerin görevleri devam etmekte olup, aldıkları ücretler bilinmektedir.
İller Bankası Genel Müdürlüğü :
iştirakin U n v a n ı ;

Görevlinin Adı ve Soyadı:

Bankamızda Gör. :

İştirakteki Gör. :

1. Niğde Beton San. ye
TİC.A.Ş.
(NİĞBAS)
2. Mardin Asbest Boru
San. ve Tic. A.Ş.
(MARLtT)

Ahmed BÜYÜKBAŞAR
Kaya POYRAZ
Naci ÖZCAN
Abdullah ATEŞ
Yunus U Ç A K
Güzide KARAYÜKSEL
Tevrat Murat BAHADIR
İbrahim MERAL
Mahmut ERDEM
Orhan SEREZ
Tekin OLGAÇ

Genel Müdür Yrd.
İkr. ve Bank. D. Bşk.
Muh. ve Malî İş. D. B.
Kril. Dai. Bşk.
Mak. ve Son. D. Bşk.
Müşavir Avukat
Per. ve Eğ. D. Bşk.
Malzeme Dai. Bşk.
Yapı İşi. Dai. Bşk.
Eski Malzeme D. B.
A.P.K. Uzmanı

Yönetim Kur.
Denetim Kur.
Denetim Kur.
Yönetim Kur.
Yönetim Kur.
Yönetim Kur.
Denetim Kur.
Denetim Kur.
Yönetim Kur.
Yönetim Kur.
Denetim Kur.

3.

Doğusan Boru San. ye
Tic. A.Ş,

üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
üyesi
Üyesi

T, Emlak Kredi ıBankası Genel Müdürlüğü :
Öz ve İSoyadı

Asıl Görevi

Ankara İmar Limited Şirketi
Müsteşar Yardımcısı
îsa KALKAN
Genel Müdür
(Teoman ÖZALP
Genel Müdür Yrd.
Doğan ÇAĞATAY
Ticarî Krediler Müdürü
Ülfet CtMBİŞ
Otomasyon Müdürü
Hüseyin Cahit BARUTÇU
Hazine ve Dış Tic. Müsteşarlığı
Tevfik ERKMEN
Emekli Tümgeneral
Fethi ERTEN
«Timlo» Türkiye İnşaat ve Malzeme Limited Şirketi :
Ersin PEKÖZ
IBahçekapı Şubesi Müdürü
Mehmet ERTÜRK
Beşiktaş Şubesi Müdürü
(Rıdvan TERL1KÇ1
Esentepe Şubesi Müdürü
Şevket ÖZBİLEN
Müsteşar Yardımcısı
Fikret SANLI
Levent Şubesi Müdürü
Veysi ORAL
Kızılay Şubesi Müdürü
Genel Müdür
Rafet GÜNEY
İstanbul İmar Limited Şirketi :
Atatürk Bulvarı Şube Müdürü
Süleyman ODAKIR
Ergüner ÖZAK
Kadıköy Şube Müdürü
Nihat SERTKAN
Personel Müdürü
Oyak - Kutlutaş Konut Holding A. Ş. :
O. Oğuz ÖZTÜRK
Mecidiyeköy Şube Müdürü
Kemal UZGÖREN
Etüt ve Plan Müdürü

Şirketteki Unvanı:

Müdürler Kur. Üyesi
Müdürler Kur. Üyesi
Müdürler Kur. Üyesi
Müdürler Kur. Üyesi
Denetçi
Denetçi
Denetçi
Müdürler
Müdürler
Müdürler
Müdürler
Denetçi
Denetçi
Denetçi

Kur. Üyesi
Kur. Üyesi
Kur. Üyesi
Kur. Üyesi

Müdürler Kur. Üyesi
Müdürler Kur. Üyesi
Denetçi
Yönetim Kur. Üyesi
Denetçi

Öz ve Soyadı :

Asıl Görevi :

Şirketteki Unvanı

Oyak - Kutlutaş tnşaat Sanayii ve Ticaret A. Ş.
Sami ÇEŞMELİ
İlhan BATURAYOĞLÜ

Bakırköy Şube Müdürü
Mevduat ve Banka
Hizmetleri Müdürü
Oyak - Kutlutaş istanbul Prefabrike Eleman Sanayü ve (Ticaret A.Ş.
Ali KÜÇÜK
Genel Müdür Yardımcısı
Turan OKTAY
Ankara Merkez Şube Müdürü
Oyak - Kutlutaş Pazarlama A. Ş.
İpoteklik Krediler Müdürü
Mehmet SAKAR
Muzaffer AKYOIJ
Emlak İşleri Müdürü
Banka Yönetim Kurulu Üyeliği :
Bakanlık Müşaviri
Teoman SAYKAL

Yönetim Kur. Üyesi
Denetçi

Yönetim Kur. Üyesi
Denetçi
Yönetim Kur. Üyesi
Denetçi
Yönetim Kur. Üyesi

T. B. M. M.
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— Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığının Bakanlığımıza muhatap K.K.T.D.
18/196-632/01040 (4.1.1983) sayılı yazıları gereğince, Türkiye Emlak Kredi Bankası iştirakler genel kurulunda
1.4.1983 tarihinden geçerli olarak; Yönetim Kuru Üyelerine ek görev aylık brüt ücret 39.500.- liraya, Denetçi
lerine ise aylık brüt ücret 31.500.- liraya çıkarılmıştır.
— Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 164 (19.12.1984 sayılı kararı ile iştiraklerde görev
alacak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt ücret 55.000.- TL. Denetçilerine aylık brüt ücret 43.333.lira iştirakler genel kurulunda 1.4.1985 tarihinden itibaren uygulanmıştır.
— Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 85/19 (15.7.1985) sayılı kararı ile iştiraklerde görev
alacak Yönetim Kurulu Üyelerine; Başkan ve Üyeler emekli dahil dışardan gelen Üyeler için 110.000.- lira,
emekli dahil dışardan gelen Denetçi Üyeler için 75.000.- TL. Kamu Görevlileri için brüt 50.000.- TL.
— Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 86/4 (19.2.1986) sayılı kararı ile 1.4.1986 tarihinden
geçerli olarak Şirketlerin Olağan Genel Kurullarında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ücretleri 140.000.ıTL., Denetçi ücretleri ise 100.000.- TL. olarak tespit edilmiştir.

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa
Kalemli'nin yazılı cevabı (7/1162)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Salim Erel
Konya
Bakanlığınızda; kadrolu hizmeti dışında, -kamu
iktisadî kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya herhan
gi bir kurum ve kuruluşlarda - görevlendirilenler, hiz
met yapanlar var mıdır? Var ise bu görevlerin aslî gö
revleri ve isimleri nedir?

T. C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Sayı : Per. Dai. Bşk. 17/060/4985

2.6.1986

Türkiye ıBüyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 15.5,1986 tarih ye 7/1162-6144-23383 sayılı
yazınız.
Sayın Bakanımıza Konya Milletvekili Sayın Salim
Erel tarafından yöneltilen ve ilgi yazınız ekinde gön
derilen yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Bakanlığımızda; kadrolu hizmetleri dışında, Kamu
İktisadî Kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya her
hangi bir Kurum ve Kuruluşlarda hizmet yapan per
sonelimiz bulunmamaktadır.

Bu.kimselere diğer görevler hangi tarihlerde veril
miştir ve bu görevlerinden dolayı aldıkları para mik
tarı - ücret, hakkı huzur, ikramiye v.b. • nedir?
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Bilgilerinize arz ederim.
Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı

T. B. M. M.
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2977. Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yenliden Düzenlenmesiyle İlgili Yetki Kanununun Süresinin Uzatılması
Hakkında Kanun Talsansana Verile'n Oyların Sonucu :
'(Kanunllaışmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekimserler
Geçersiz Oylar
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

400
270
185
83
2 .
119
11
(Kabul edenler)

ADANA
Ledin Barlas
Mehmet Erdal Durukan
Ahmet Şevket Gedik
Yılmaz Hocaoğlu
Nurettin Yağanoğlu
ADIYAMAN
Arif Ağaoğlu
Mehmet DeMceoğlu
AFYON
Abdullah Altıntaş
Hamdi özsoy
Nihat Türker
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Mehmet Yaşar
AMASYA
İsmet Özarslan
Hasan Adnan Tutkun
ANKARA
Hüseyin Cahit Aral
Ali Bozer
Kamil Tuğrul Coşkünoğlu
Osman Işık
Göksel Kalaycıoğlu
Hazım Kutay
Alpaslan Pehlivanlı
Mehmet Sezai Pekuslu
Mehmet Sağdıç
İsmail Saruhan
Oğan Soysal
Halil Şıvgın

ANTALYA
Ümit Halûk Bayülken
Sudi 'Neş'e Türel
ARTVİN
Nevzat Bıyıklı
Ahmet Doğru
Hüseyin Şen
AYDIN
Mehmet Özalp
Nabi Sabuncu
BALIKESİR
Şerafettin Toktaş
BÎLECÎK
Recep Kaya
BİNGÖL
Hakkı Artukarslan
M. Ali Doğuşlu
BOLU
Ahmet Şamil Kazokoğlu
Kâzım Oksay
BURDUR
Necip Oğuzhan Artukoğîu
BURSA
Ahmet K. Alptemoçin
İlhan Aşkın
M. Kemal Gökçora
Kemal Iğrek
A. Sabahattin Özbek
Fahir Sabunîiş
Mustafa Ertuğral Ünlü
ÇANAKKALE
Nadir Pazarbaşı

ÇANKIRI
Ahmet Özkan
Saffet Sakarya
İlker Tuncay
ÇORUM
Ali Rıza Akaydın
Ünal Akkaya
İhsan Tombuş
DENİZLİ
Muzaffer Arıcı
Ayçan Çakıroğulları
DİYARBAKIR
Özgür Barutçu
EDİRNE
İsmail Üğdül
ELAZIĞ
Mehmet Özdemir
Naci Taşel
Nevzat Yağcı
Zeki Yavuztüfk
ERZİNCAN
Yıldırım Akbulut
Metin Yaman
ERZURUM
Ebubekir Akay
İlhan Araş
Sabahattin Araş
Mustafa Rıfkı Yaylalı
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
Cemal Büyükbaş
İsmet Oktay
Mehmet Nuni Üzel
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GAZİANTEP
Ahmet Ata Aksu
Ünal Yaşar
GİRESUN
Yavuz Köymen
Ahmet Yılmaz
GÜMÜŞHANE
Akif Kocaman
Mahmut Oltan Sungurlu
İbrahim Turan
HAKKÂRİ
Lezgin Önal
HATAY
İhsan Gürbüz
Hamit Melek
İSPARTA
Metin Ataman
Fatma Mihriban Erden
Musltafa Kemal Toğaıy
İbrahim Fevzi Yaman
İÇEL
İbrahim Aydoğan
Hikmet Bicentürk
Mehmet Kocabaş
Rüştü Kâzım Yücelen
İSTANBUL1
Bülent Akarcalı
B, Doğancan Akyürefk
Sabit Batiumlu
M. Vehbi Dinçerler
İsmail Saifa Giray
Yılmaz İhsan Hastürîc
Altan Kavak

T. B. M. M.
R. Brcümenıt Konukman
Turgut özal
Günseli özkaya
Bilâl Şişman
Ali Tanrıyar
Mustafa Tınaz Titiz
Saim Bülend Ulusu
Reşit Ülker
Fazıl Osman Yöney
İZMİR
Hüseyin Aydemir
İsmet Kaya Erdem
Burhan Cahit Gündüz
Hayrulla'h Olca
özdemir Pehlivanoğlu
Turgut Sunalp
Süha Tanık
KAHRAMANMARAŞ
Rıfat Bayazıt
Alaeddin Kısakürek
Ali Topçuoğlu
KARS
İlhan Aküzüm
Sabri Araş
Aziz Kaygısız
KASTAMONU
Sadettin Ağacık
Hüseyin Sabri Keskin
KAYSERİ
Mustafa Şahin
Cengiz Tuncer
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KIRKLAREU
Cemal özbilen
KIRŞEHİR
Mehmet Budak
İsmet Ergül
KONYA
Abdurrahman Bozkır
Kadir Demir
Ziya Ercan
Altımok Esen
Nihat Harmancı
Haydar Koyuncu
Abdullah Tenekeci
KÜTAHYA
Ahmet Ekici
Mustafa Kalemli
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MUŞ
Alaattin Fırat
Naızmi önıdler
NEVŞEHİR
Ali Babaoğlu
Hacı Turan öztürk
NİĞDE
Mustafa Sabri Güvenç
Birsel Sönmez
ORDU'
S Nabi Poyraz
\ İhsan Nuri Topkaya
i Şükrü Yürür
RİZE
İ Turgut Halit Kunter
Ahmet Mesut Yılmaz

MALATYA
SAKARYA
Metin Emiroğlü
Nihat Akpak
Ahmet îlhami Kösem
Mustafa Kıhçaslan
Fahri Şahini
Mümtaz Özkök
Talat Zengin
SAMSUN
MANİSA
Mehmet Aydın
Mehmet Timur Çınar
Berati Erdoğan
Mekin Sanoğlu
Süleyman Yağcıoğlu
Gürbüz Şakranlı
SİİRT
Münir Fuat Yazıcı
Aydın Baran
MARDİN
SİVAS
Beşir Çelebioğlu
Abdülkerim Yılmaz Erdem Mahmut Karabulut
Ahmet Turan Soğancıoğlu
MUĞLA
M. Mükerran Taşcıoglu
Mehmet Umur Akarca

ŞANLIURFA
Mustafa Demir
TEKİRDAĞ
Ali. Rıfkı Atasever
Ahmet Karaevlı
TOKAT
Metin Gürdere
Selim Koçaker
Talat Sargın
Mehmet Zeki Uzun
TRABZON
Eyüp Aşık
Yusuf Ziya Kazancıoğtu
VAN
Hüseyin Aydın Arvasi
Mirza Kurşunluoğlu
YOZGAT
Mehmet Bağçeci
Hüseyin Mükerrem Hiç
Lütfullah Kayalar
Mahmut Orhon
ZONGULDAK
Hasan Pertev Aşçıoğlu
Veysel Atasoy
Engin Cansızoğlu

(Reddedenler)
ADANA
Vehbi Batuman
Cüneyt Canver
Nuri Korkmaz
ADIYAMAN
Mehmet Arif Atalay
Ahmet Sırrı Özbek
AMASYA
Arsan Savaş Arpacıoğlu
Kâzım İpek
ANKARA
Eşref Akıncı
Necdet Calp
Neriman Elgin

H. İbrahim Karal
Mehmet Seyfi Oktay

BURSA
Mehmet Azizoğlu

EDİRNE
Türkân Turgut Arıkan

ANTALYA
Kadri Altay
AYDIN
1. Cenap Ege
Halil Nüshet Goral
Ertuğrul Gökgün

ÇANAKKALE
Cafer Tayyar Sadıklar

ERZİNCAN
Veysel Varol

ÇORUM
Ali Ayhan Çetfin
Mehmet Besim Göçer

ESKİŞEHİR
Münir Sevinç

BALIKESİR
Davut Abacıgil
Fenni îsMmyeli
Cahit Tutum
BİTLİS
Faik Tarımcıoğlu

DENİZLİ
İsmail Şengün

GAZİANTEP
Süleyman Koyuncugil
GİRESUN

DİYARBAKIR
Matımud Altunakar
Hayrettin Ozansoy
Ahmet Sarp
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Turgut Sena Tirali
HAKKÂRt
Mehmet Sait Erol

T.B. M. M.
HATAY
Tevfik Bilal
Mustafa Çelebi
M. Murat Sökmenioğlu
İSTANBUL
Ömer Necati Cengiz
Doğan Kosaroğlu
Tülay öney
Namık Kemal Şentürk
İbrahim Ural
Ahmet Memduh Yaşa
İZMİR
Durcan Emirbayer
Fikret Ertan
Ahmet Süter
KAHRAMANMARAŞ
Mehmet Turan Bayezit
Ülkü Söylemezoğlu
(KARS
Ömer Kuşhan
Musa öğün
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(KAYSERİ
Mehmet Üner
Muzaffer Yıldırım
KIRŞEHİR
Tevfik Güneş
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MARDİN
Süleyman Çelebi
A. Yılmaz Erdem
MUĞLA
Idris Gürpınar

KOCAELİ
Salih Güngörmez
Orhan Otağ
KONYA
Vecihi Akın
Salim Erel
Emin Fahrettin özdrîlek
(KÜTAHYA
A. Necati Kara'a

ORDU
Ali Mazhar Haznedar
Hüseyin Avni Sağesen
RİZE
Fehmi Memişoğlu

MALATYA
İlhan Dinçel
Ayhan Fırat
MANİSA
Abdullah Çakırefe
ismet Turhangü

SİVAS
Ruşan Işın
Şevki Taştan
TEKİRDAĞ
Salih Akan
TOKAT
Enver özcan
Cemal öızdemdr
TRABZON
Osman Bahadır
Mehmet Kara
UŞAK
Yusuf Demir

SAKARYA
A. Reyhan Sakallıoğlu

VAN
Ferit Melen

SAMSUN
Hasan Altay

YOZGAT
Selahattin Taflıoğlu

SİİRT
M. Abdürrezak Ceylan

ZONGULDAK
Muhteşem Vasıf Yücel

(Çekimserler)
EDİRNE
S. Hüsamettin Konuksever

ÇANAKKALE
Onural Şeref Bozkurt

(Oya katılmayanlar)
ADANA
Ahmet Akgün Albayrak
Coşkun Bayram
Ahmet Remzi Çerçi
Metin Üstünel
AFYON
Metin Balıbey
AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan
Paşa Sarıoğlu
İbrahim Taşdemir
ANKARA
Sururt Baykal
Hüseyin Barlaa Doğu
N. Abdullah Resuloğlu
Fatma Rezan Şahıinkaya
ANTALYA
Mustafa Çakaloğlu
Abdullah Cengiz Dağyar

Ali Dizdaroğlu
Aydın Güven Gürkan
AYDIN
Osman Esgin Tipi
BALIKESİR
Mustafa Çorapçıoğlu
ismail Dayı
Necat Tunçsiper
BlLEClK
Yılmaz Demir
BİTLİS
Rafet İbrahimoğlu
Kâmran İnan
BOLU
Seçkin Fırat
Turgut Yaşar Gülez
Fuat özteklin
BURDUR
Fethi Çelikbaş

BURSA
\ M. Memduh Gökçen
İsmet Tavgaç
ÇANAKKALE
Ayhan Uysal
DENİZLİ
Mustafa Kani Bürke
Halil İbrahim Şahin
DİYARBAKIR
Şeyhmus Bahçeci
Cevdet Karakurt
Kadir Narin
EDİRNE
Muhittin Yıldırım

GAZİANTEP
M. Hayri Osmanlıoğlu
Mustafa Rüştü Taşar
Feyzullah Yıldınr
GÎRESUN
Burhan Kara
Cevdet Karslı
HATAYI
Abdurrahman Demlirtaş
Kâmran Karaman
İÇEL
Ali İhsan Elgin
Edip Özigenç
Durmuş Fikri Sağlar

İSTANBUL
Behiç Sadi Abbasoğlu
ERZURUM
Yaşar Albaıyrak
•Sabahattin Eryurt (Bşk. V.) İmren Aykut
Togay Gemalmaz
Hayrettim EJlmas
Hilmi Nalbanloğlu
Halil Orhan Ergüder
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T. B. M. M.
Hüseyin Avni Güler
Ömer Ferruh tlter
Mehımet KafkaslıgU
Leyla Yeniay Köseoğhı
Feridun Şakir öğünç
İbrahim özdemir
(Kemali özer
Arife Necla Tekinel
tZMÎR
Vural Ardoan
Yılmaz önen
Işılaıy Saygın
Rüştü Şardağ
Ali Aşkın Toktaş
KAHRAMANMARAŞ
Mehmet Onur
KARS
Halis Soylu
KASTAMONU
Şaban Küçükoğlu
Erol Bülent Yalçınkaya
KAYSERİ
Nuh Mehmet Kaşıkçı
İbrahim özbıyık
Mehmet Sedat Turan
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KIRKLARELİ
Erol Ağagil
Şükrü Babacan
KDCAELÎ
Osman Nuri Akyel
Abdulhalim Araş
(Bşk. V.)
Mustafa Batgün
KONYA
Sabri Irmak
Kemal Or
Saffet Sert
KÜTAHYA
Ahmet Büyükuğur
Mustafa Uğur Ener
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NİĞDE
Haydar Özalp
Arif Toprak
ORDU
Bahriye Üçok

ŞANLIURFA
Vecihi Ataklı
Osman Doğan
Bahri Karakeçili
Aziz Bülent öncel

RtZB
Arif Şevket Bilgin
(Bşk. V.)
SAKARYA
Turgut Sözer

TEKİRDAĞ
Selçuk Akıncı

SAMSUN
llyas Aktaş
Muhlis Arıkan
Fahrettin Uluç

TRABZON
Necmettin Karaduman
| (Başkan)
Fahrettin Kurt
TUNCELİ
Musa Ateş
Ali Rı'divan Yidırım (t.A.)

StftRT
UŞAK
MARDİN
Nejdet Naci Mimaroğlu
Mümtaz Güler
Kenan Nuri Nehrozoğlu
Rıza Tekim
\ Mehmet Topaç
MUĞLA
SİNOP
VAN
Ahmet Altıntaş
Hilmi Biçer
Fevzi
Necdet Erdinç
Muzaffer İlhan
jj Halit Barış Can
jj Özer Gürbüz (Bşk. V.)
ZONGULDAK
MUŞ
Rıza
öner Çakan
\
SİVAS
Atilla Sın
Cahit Karakaş
\ Yılmaz Altuğ
NEVŞEHİR
l Mustafa Kemal Palaoglu | İsa Vardal
Faruk Dirik
(Açık Üyelikler)
ANKARA
BİNGÖL
BURDUR
GAZİANTEP
İSTANBUL
İZMİR
MANİSA
NİĞDE
SAMSUN
ZONGULDAK

\>m<{
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
113 ÜNCÜ BİRLEŞİM
2 . 6 . 1986 Pazartesi
Saat : 14.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Genel görüşme önergesi (8/14)
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
.3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAT
TIRMASI YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖRÜŞMELER
1, _ Yozgat 'Milletvekili \Selahattin Tafkoğlu ve
10 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığınca yaptırılan inşaatların ihalesinde kayırma
yapıldığı, maliyetin ihale (bedelinin çok üstüne çık
tığı iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis Araştırması açılmasına 'ilişkin önergesi
(10/23)
SÖZLÜ SORULAR
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1)
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/672) (1)
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1)
4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü
soruya çevrilmiştir*

lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1)
5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/675) (1)
6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
m, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676)(1)
7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1)
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1)
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/679) (1)
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1)
11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1)
12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, kallkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1)
13. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın,
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596)
14. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/598)
15. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın,
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1)
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16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
K.Î.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/686) (1)
17. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başhakandan sözlü som öner
gesi (6/688) (1)
18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1)
19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1)
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1)
21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbak*an Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/692) (1)
22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1)
23. — Adana Milletvekili Metin Üstürıel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607)
24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1)
25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in,
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610)
26. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614)

27. —• Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/616)
28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/699) (1)
29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/700) (1)
30. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın,
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/702) (1)
31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/703) (1)
32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621)
33. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624)
34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1)
35. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631)
36. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632)
37. — İstanbul Milletvekilli Yılmaz İhsan Hastürk'
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/726) (1)

38. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666)
39. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı ilçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667)
40. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in,
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669)
41. —. Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars İğdır - Karakale'deki Bez ve İplik Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) (1)
42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının
ertelenmesine ilişkin Başbaikandan sözlü soru öner
gesi (6/758) •OD
43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Ankara İli Kayaş ve Gülveren semltindeki bir
araziye ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/760) (1)
44. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gökova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/695)
45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696)
46. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701)

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/712)
52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714)
53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/715)
54. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716)
55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezi't'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719)
56. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/720)'
57. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'
in, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/721)

58. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı
yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç47. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay T lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739)
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları
59. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmeninşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz I oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına baslü soru önergesi (6/705)
j ki ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
48. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741)
lıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına
60. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
önergesi (6/709)
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına

49. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
Erdek Belediyesi mücavir alam içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/710)
50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan" sözlü soru önergesi
(6/711)

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742)
61. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, öğretim üyeliğine yükseltilme istekleri red
dedilen öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/747)
62. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 1 Ma
yısın resmî bayram günü alarak ian edilmesine ilişikin 'Başbaikandan sözlü soru önergesi (6/748)

J

63. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in,
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/749)
64. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
nakliyecilerin bazı. sorunlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/750)
65. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
Balıkesir tünde yapılması düşünülen Merkez Kültür
Sitesine ilişkin Kültür' ve Turizm Bakanından s'öziü
soru önergesi (6/751)
66. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
milletvekillerine verilen araba giriş kartlarına iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü
soru önergesi (6/755)
67. — Konya Milletvekili Salim Ererin, hakkında
ki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanma
sı için yapı/lan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/752)
68. — Konya Milletvekili Salim Erefin, Ordu İli
Âybastı İlçesi Belediye 'Başkanına ilişikin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753)
69. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak Merkez - Bozfcuş Köyü okul müdürünün Uşak VaHisince açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/754)
70. — Hatay Milletvekili Mustafa Murait Sökmenoğlu'nun, Darülacezenin durumuna ilişikin Sağlık ve
Sosyal Yardim Bakanından sözlü soru önergesi (6/761)
71. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Suriye'de yakalandığı iddia edilen iki va
tandaşımıza ilişikin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/762)
72. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, sa
nıkların avukat tutmıa talepleriyle ilgili olarak genel
ge yayınlanıp yayınlanmadığına ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/763)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
X 1. — 2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Ye
niden Düzenlenmesiyle İlgili Yetki Kanununun Süresi
nin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa
Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 461) (Dağıt
ma tarihi : 28.5.1986)
2. — Kahramanmaraş Milletvekili Alaeddin Kısakürek ve 6 Arkadaşının; 2809 Sayılı Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne

Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (2/344) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma
tarihi : 26.5.1986)
3. — Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasa
rısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve
Bütçe Komisyonları Raporları (1/727) (S. Sayısı : 447)
(Dağıtma tarihi : 21.5.1986)
4. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve'Sosyal İs
ter Komisyonu Raporu (1/767) (S. Sayısı : 449) (Da
ğıtma tarihi : 21.5.1986)
5. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 Saydı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (1/775) (S. Sayısı : 450) '(Dağıt
ma tarihi : 21.5.1986)
6. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/768) (S. Sayısı : 451)
(Dağıtma tarihi : 22.5.1986)
7. — 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma
tarihi : 22.5.1986)
8. — Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malıların
İktisabına Dair Kanun Tasarısı ve Zonguldak Millet
vekili İsa Vardal'ım, Ereğli Maden Havzasında Bulu
nan Taşınmazların Medenî Kanun Hükümlerine Göre
İktisabına Dair Kanun Teklifi İle Zonguldak Millet
vekili Pertev Aşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, Taşkömürü
Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Ka
nun Teklifi ve Sanayii ve Teknoloji ve Ticaret; Ada
let komisyonları raporları (1/759; 2/329; 2/343) (S.
Sayısı : 453) (Dağıtma tarihi : 23.5.1986)
9. — 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Mad
de İle Bir Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun
tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/774)
(S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 23.5.1986)
X 10. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nununun, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun,
1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Ku
rumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı
Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutul-

masına Dair Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi
İlaçları tçin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı
Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/771) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi :
26.5.1986)
11. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayıh Sendikalar
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayıh Kanunla
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma
tarihi : 28.5.1986)
X 12. — 1.9.1956 Tarihli ve 6850 Sayılı Milletler
arası Finansman Kurumuna Katılmak İlcin Hüküme
te Salahiyet Verilmesine Dair Kanunun Değişlik 2 nci
Maddesinin Değişirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
ve Pl'an ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/757) (S. Sa
yısı : 462) '(Dağıtana tarihi: 29.5.1986)
13. — Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanun Tasa
rısı ile Zonguldak Milletveklilİ İsa VardaTın; Çırak,
Kalfa ve Ustalık Kanunu Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler; Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/770; 2/16) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma
tarihi : 29.5.1986)

14. — İsparta Milletvekili Fatma Mihriban Er-.
den'in; 4.11.Iİ981 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla De
ğişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Deği'ştlirillmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mi
lî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460)
(Dağıtma tarihi : 24.5.1986)
X 15. — Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf
Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı :
441) (Dağıtma tarihli.:. 30.5,1986)
• 16. — 2521 iSayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tü
fekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı,
Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 442)
(Dağıtma tarihi : 30.5.1986)
17. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın;
20.11.1981 Tarihli Ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Ka
nalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanuna lk!i Ek Madde Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu
(2/346) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 30.5.1986)
18. — Adana İlinde Seyhan Adıyla Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/776) (S, Sayısı : 463) (Dağıtma ta
rihli : 30.5.1986)
X Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

Yasama Yılı : 3

Dönem : 17

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 461

2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile
İlgili Yetki Kanununun Süresinin Uzatılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu ( 1 / 7 6 9 )
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı : K.K. Gn. Md.
18/101-1676/04060

15.5.1986

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1986 tarihinde kararlaştırılan «2977 Sayılı İdarî Usul ve İşlem
lerin Yeniden Düzenlenmesi île İlgili Yetki Kanununun Süresinin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı»
ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan

GEREKÇE
Bazı 'bürokratik usul ve işlemlerin kırtasiyeciliği artırdığı, kamu hizmetlerini aksattığı, (işlerin zamanında
görülmelini engellediği ve vatandaşlara gereksiz külfetler yüklediği görülerek aynı zamanda zaman ve kay
nak israfına sebep olan bu engellerin tespiti ile çarelerinin bulunmasına azamî gayret sarfedlilmiştir.
İşe önce idarî tedbirlerden başlanılmış bunlar, azamî derecede sadeleştirilerek herkesin anlayabileceği ve
uygulayabileceği hale getirilmiştir.
Alınan bu idarî tedbirlerin dışında, mevzuatımızda yer alan ve işlerin süratle yürütülmesini önleyen, bü
rokratik hükümlerin ancak yine o mevzuatta usulüne uygun tarzda yapılacak düzenlemelerle kaldırılabilece
ği bununda çok uzun bir zaman alacağı göz önünde bulundurularak Yüce Meclisten kanun hükmünde kararna
meler çıkarmak «için üç yıllık bir yetki istenilm'iştir. Ancak onsekiz aylık bir yetki alınabilmiştir.
Söz konusu Yetki Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle,
formaliteler büyük ölçüde azaltılmış, inısangücü, zaman ve kaynak kaybına sebep olan pek çok bürokratik iş
lem basitleştirilmiştir.
Başta, vatandaşı gereksiz yere yoran birtakım formlar doldurmaya, beîge göstermeye zorlayan mevzuat ele
alınarak sadeleştirilmiş ve vatandaşın beyanına güven esasına bağlanılmıştır.
Bunlardan bazıları şöylece sıralanabilir :
— Sürücü ehliyeti alabilmek için vatandaşın memur önünde 'beyanı yeterli sayılmış,
— Tek bir dilekçe, nüfus cüzdanı ve bir kaç fotoğrafla pasaport alma imkânı sağlanmış,
özellikle köylerde oturan vatandaşların şahsî halleriyle ilgili işlemleri önemli ölçüde basitleştirilerek nüfus
muamelelerine kolaylık getirilmiş,
— Okul kayıtlan sırasında aranan evrak sayısı en aza indirilmiş,
— Tapu ile ilgili kredi işlemlerinin senet aranmaksızın yapılabilmesi temin edilmiş,
— Veraset yoluyla intikal eden gayrimenkullerin, veraset ve inifcikal vergisinin tahakkuku beklenmeksiizin
tapuya tescili ilmkânı getirilmiştir.
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Böylece Yetki Kanununun Verdiği süre 'içinde idarî işlemlerde değişiklikler yapılarak gereksiz şekilcilik kal
dırılmış ve bu suretle Ibazı iş ve hizmetleran dalha kısa sürede ve külfetsiz olarak yerine getirilebilmesi imkânı
sağlanmıştır.
Yetki Kanununun süresi 8.8.1985 tarihlinde sona ermiş ancak, 30.5.1985 tarihli ve 3207 sayılı Kanunla ve
rilen ek süreye istinaden ibu konuda bir yıl dalha çalışma yapılması imkânına 'kavuşturulmuştur.
Bu dönem içerisinde yapılan düzenlemelerden 'bazıları ile de;
— Gecekondu mevzuatı basitleştirilmiş,
— (BAĞ - KUR)'a tabi sigortalıların prim, gecikme zammı ve faliz borçları için kolaylıklar getMlmiş,
— Sosyal Sigortalar Kurumunun hizmetlerinin yürütülmesinle Ihız kazandırılmıştır.
— Diğer Kanunlar üzerindeki çalışmalar da sürdürülmektedir.
Takdir olunacağı üzere, Osmanlı teparatorlüğu'nun son dönemlerinden 'başlayarak çıkarılan ve halen yü
rürlükte olan onlbiinleriin üzerindeki kanunda yer alan 'hükümlerin uygulamada husule getirdiği bürokratik
engellerin kaldırılarak bunların sadeleştirilmesi suretiyle beyan esasına dayanan İbir sisteme oturtulması, uzun
bir araştırmaya ve büyük ölçüde tatbikat sonuçlarının talkibine'bağlı bulunan ıbir keyfiyettir.
Hükümet programında yer alan bu temel prensiplerin ışığı altında 'sürdürülen çalışmaların, yapılan uygu
lamalarda göz önünde bulundurularak sağlam bir zemine oturtulması ve kalıcılığının sağlanması içlin zamana
İhtiyaç 'bulunduğundan 8.8.1986 tarihinde sona erecek olan yetki kanununun süresinin uzatılması sorunlu gö
rülerek bu tasarı hazırlanmıştır.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 16.5.1986 tarihinde Komisyonumuza gönderilen 2977 sayılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeni
den Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanununun Süresinin Uzatılması Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumu
zun 27.5.1986 tarihli toplantısında Devlet Bakanı Kâzım Oksay ve Başbakanlık temsilcileri de hazır bulundu
ğu halde incelenmiştir.
Komisyonumuz, tasarının gerekçesini ve yapılan açıklamaları olumlu bulmuş, tasarının maddelerine ge
çilmesini kabul etmiştir.
Tasarının 1,2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
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MADDE 1. — 2.2.1984 tarihli ve 2977 sayılı Ka
nunun 30.5.1985 tarihli ve 3207 sayılı Kanunla uzatı
lan süresi ilki yıl daha uzatılmıştır.
Bakanlar Kurulu bu süre içinde birden çok kanun
hükmünde kararname çıkarabilir.

IMADDE 1. — Tasarının 1 inci Maddesi Komis
yonumuzca aynen kaıbul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu Kanun 8 Ağustos 1986 tarihin
den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Tasarının 2 noi Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

IMADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü Maddesi Komis
yonumuzca aynen kaıbul edilmiştir.
2 . 5 . 1986
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M. Aydın

Ulaştırma Bakanı
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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Sanayi ve Ticaret Bakanı
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Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
S. N. Türel

KüMr ve Turizm Bakanı
M. M. Taşçıoğlu
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3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 6802 Sayılı Gider
Vergileri Kanununun, 1606 Sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk
Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı
Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair
Kanunun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun
Kâğıtları İnhisarı Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması
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TÜMOYE BÜYÜK MÜLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Malîye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.5.1986 tarihinde
kararlaştırılan «3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 6802 Sayılı Güder Vergileri Kanununun, 1606
Sayın Türküye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergi
lerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanun, 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları İçlin
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 1118 Sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkında Kanunun
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı» ite gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğimü arz ederini.
Turgut Özal
Başbakan

GiEİNEL GÎEREK.ÇE
Bu tasarı ile 3065 sayılı Katima Değer Vergisi Kanunu, 6802 Sayılı -Gider Vergileri Kanunu ve oyun (kâ
ğıtları ile rönitgen filmlerinin imal ve ithalini düzenleyen kanunların uygulamasında görülen aksaklıkları gi
dermek amacı ile düzenlenmiştir.
1. Bilindiği gibi, Katima Değer Vergisi Kanunu, ekonomiyi oluşturan sektörlerden sadece birini ve bir
kaçının ürettikleri maların tüketimi üzerinden alınan bir vergi olmadığından kapsamı son derece geniş bir
vergidir. Gelişen bir ekonomide, bu vergi uygulamasının zaman zaman gözden geçirilmesi zorunlu bulunmakitadır.
Katma Değer Vergisi Kanunu bir yıldan beri uygulanmaikila birlikte 'bu Kanun uygulamasını kilitleyen
ve mükellefle Maliye arasında geniş boyutlu ihtilaflara yol açan bir durum sö» konusu değildir.
Son derece basit olan mekanizması ile bu verginin kamuoyunda ifade edildiği gibi oturması zor olma
mıştır. Başta Vergi İdaresi olmak üzere mükellefler de bu Kanuna intibak etmekte fazla güçlük çekımemişleıjdir.
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Kanunun yürürlüğe girmesi ile Türkiye'nin bütün il ve önemli bazı ilçelerinde danışma büroları açtırılmış
ve bürolar ile basın ve TRT aracılığı ile mükelleflerin sorunları halledilmeye çalışılmıştır.
Bu tasan ile esas itibariyle Kanunun kapsamında bir genişlemeyi ve oranlarda bir artış öngörülmediğin
den, hâsılatı artırıcı bir amacı bulunmamakla birlikte güdülen amaçları ise şöylece sıralayabiliriz.
a) Bu Kanunun uygulamasında görülen aksaklıkları düzeltmek suretiyle mükellefler ile Maliye arasında
çıkması muhtemel uyuşmazlıkları daha başlangıçta gidermek,
b) Başta Katma Değer Vergisi olmak üzere ve vergi sistemi içlin vazgeçilmez bir unsur olan belge alıp verme alışkanlığının yerleştirilmesini sağlamaktır. Bu tasarı ile mükelleflerin alışlarında belge alması teşvik
edilmeye çalışılmıştır.
c) Tarım sektöründe küçük işletmeciliğin yaygın olduğu bilinmektedir. Bu tasarı ile bu »tür (işletmecilere
vergi avantajı yaratmamak kaydı ile mükellefiyete ait konularda kolaylıklar getirilmiş ve götürü usulde ver
gilendirilen çiftçiler de mükellefiyet kapsamı dışına, çıkarılmıştır.
d) Gazete, dergi ve kitap gibi yayınlardan alınan katma değer vergisi oranının indirilmesi konusunda
Balkanlar Kuruluna yetki verilmek suretiyle, bu yayınların alımı teşvik edilmeye çalışılmıştır.
2. 'Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin i ştirakleri bulunan sınaî işletmelerden elde ettikleri
kârlar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi bulunmaktadır. Bu durum banka, banker ve sigorta
şirketleri ile diğer şirketler ve kişiler arasında vergi yülcü bakımından adaletsizliğe yol açmaktadır.
Tasarı ile söz konusu olan vergi yükleri arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
3. Katma Değer Vergisi Kanununun 60 inci maddesinde düzenlenen ek vergi bazı maddelerin katma de
ğer vergisinin normal vergi nispetlerinin üstünde vergi'endirilmesini sağlamak amacıyla getirilmiştir. Bu Ka
nunla ek vergi kapsamı yeniden düzenlenmekte, özütler ve meyvalı gazozlar kapsamdan çıkarılırken, ispir
tolar, oyun kâğıtları ve röntgen fimleri ek vergi kapsamına alınmaktadır.
5 Temmuz 1927 tarih ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtları în'hisarı Hakkındaki Kanun oyun kâğıtlarının ithal,
imal ve satışına devlet tekeli getirmiştir. 1927 yılından günümüze kadar geçen 59 yıllık sürede ekonomimizde
ve teknoloj'ide meydana gelen gelişmeler yurt içinde oyun kâğıdı imalatını mümkün kılmıştır. Ancak, yurt
içinde oyun kâğıdı imalatında bulunacak imalatçı firmalar 1118 sayılı Kanunun getirmiş olduğu Devlet Te
keli nedeniyle oyun kâğıdı ithalat, imalat ve satışım rahatça yürütememektedirler. Bu durum 'her aşamada ye
ni kararname ve tebliğ çıkartılmasını gerektirdiğinden hem devletin gereksiz yere iş hacmini artırmakta, hem
de üretimin gecikmesi nedeniyle ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.
Öte yandan 7 Şubat 1958 tarih ve 7075 sayılı Kanun ile değişik 2767 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 üncü mad
deleri Me Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne tanınan tekel hakkı, röntgen filmlerine ilişkin işlemler
yönünden yürürlükten kaldırılmak istenlilmiştir.
Röntgen filmleri ithalinin tek elden yapılması ile ortadan kalkmış bulunan ticarette serbest rekabet şartları,
bu tasarı ile yeniden doğabilecektir.
Oyun kâğıtları ve röntgen filmlerinde tekel hakkının ve 2104 sayılı Kanunla değişik 1606 sayılı Kanu
nun tanıdığı vergi, resim, harç ve diğer muafiyetlerinin kaldırılması Türkiye Kızılay Derneğinin gelirlerinde
bir azalmaya yol açmayacaktır. Çünkü oyun kâğıdı ve röntgen filmlerinden ek vergi alınmasındaki amaç; ek
vergi hâsılatından yapılacak aktarma i e anılan Derneğin gelir kaybının önlenmesini sağlamaktır.
Katma değer vergisi ile güdülen amaçlardan birisi de harcama vergileri sisteminde yer alan çok sayıdaki
vergi, resilm ve harcı, aynı metin altında toplayarak, bu alandaki dağınıklık ve karışıklığın önlenmesidir. Bu
sayede birbirinden çok farklı olmayan vergi mevzuatındaki değişik mükellefiyet, istisna ve muafiyet hüküm
leri ile tarh, tahakkuk ve tahsil usullerinin uygulanmasına son verilebilmiştir. Bu açıdan oyun kâğıtları ve
röntgen filmleri üzerinden alınması düşünülen verginin Katma Değer Vergisi Kanunu çerçevesinde düzenlenme
si vergi teori ve uygul'amalarındaki modern gelişmelere uygundur.
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MADDE GEREKÇELERI
BIRINCI BÖLÜM
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili Değişiklikler
Madde 1. — Ambalajlanarak satılan bir kısım mallarda, ambalaj maddeleri alıcıya geri dönmek suretiyle
birden fazla teslimde kullanılabilmektedir. Bu ambalaj maddeleri söz konusu teslimlerde, talep edilen aslî un
sur değildir. Aslî unsur olan maddenin alıcıya intikalini sağlayan bir araçtır. Geri dönmeleri mutad olduğun
dan, bu ambalaj maddeleri karşılığında satıcı tarafından tahsiiil edilen paralar esas olarak depozito niteliğinde
dir. Bu maddelerin bedele dahil edilerek vergilenmeleri halinde, alıcıları tarafından iadeleri sırasında da vergi
uygulanması gerekecektir, tade edilmek üzere ve depozito karşılığında yapılan bu el değiştirme tam olarak
mülkiyetin devrli anlamında bir teslim niteliği taşımamaktadır. Bütün bu nedenlerle 3065 sayılı Kanunun 2/4
üncü maddesinde yapılan bu değişiklik ile döküntü ve tali maddelerde olduğu gibi geri verilmesi mutat ve
olağan olan kap ve ambalajların da bedele dahil edilmemesi sağlanmıştır.
Madde 2. — Katma değer vergisi yansıtılabilir bir vergi olması ve bünyesindeki indirim mekanizması ne
deniyle nihai tüketiciden önceki safhalar için bir yük teşkil etmemektedir. Bu nedenle, vergiye tabi bir işlem
söz konusu olmadığı halde vergi uygulanması veya yanlışlıkla olması gerekenden fazla vergi hesaplanması hal
lerinde, bu fazla vergiyi muhatap olan katma değer vergisi mükelleflerimin nihaî hesaplaşmada bir zarara uğra
ması söz konusu olmamaktadır.. Çünkü mükellefler bu dayanalksız veya fazla vergiyi belgelerde gösterilmiş
olmak ve defterlere kaydedilmiş bulunmak şartıyla indirim konusu yaparak telafi edebileceklerdir. Ancak, fazla
veya gereksiz uygulanan vergilere indirim hakkına sahip olmayanların muhatap olmaları halinde bir zarara
uğrayacakları açıktır. 3065 sayılı Kanunun 8/2 nci maddesinde yapılan değişiklik bu zararın önlenebilmesi ile
ilgili düzenlemeler konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki vermektedir.
Madde 3. — Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinde yer alan ihracat istisnası hükümlerine
yeni hükümler eklenmek suretiyle ihracatın teşviki amaçlanmıştır.
Yeni düzenleme ile ihracatçı, imalatçıdan vergisiz mal almak suretiyle ihraç edeceği mallar için kısa bir
süre içıin dahi olsa katma değer vergisi yükünden kurtulmuş olacaktır. Ancak, ihracatçının sadece ihraç ede
ceği malları bu suretle satın alması gerekir. Aksi taktirde duruma göre ertelenen vergi 6183 sayılı Kanunda be
lirtilen gecikme zammı veya tecil faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
Ayrıda, bu işlemlerde vergli güvenliğinin söz konusu olduğu hallerde Maliye ve Gümrük Bakanlığı gerekli
tedbirleri almaya yetkilidir.
Madde 4. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 3174 sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesi
nin (a) bendi ile inşa edilen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimi ile
tadili, onarımı ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler istisna kapsamına alınmıştır.
Söz konusu taşıma araçlarının işletmelerinde kullanıp kullanılmadığının veya özel mülk niteliğinde olup ol
madığına bakılmaksızın kapsam dahilinde bulunması, bu araçları özel hizmetlerinde kullanmak üzere satın alan
ların vergi dışı kalması sonucunu doğurmaktadır. Maddede yapılan düzenleme ile sadece işletmelerde kullanıl
mak üzere satın alınan bu tür araçlarım istisna kapsamında kalması sağlanmaktadır. Böylelikle deniz, hava
ve kara taşımacılığının teşviki sağlanmış, ancak bu araçları şahsî ihtiyaçları için satın alanlar vergi kapsamına
alınmış olacaktır.
Madde 5. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi
ile Gümrük Vergisi Kanununun bazı maddelerine atıf yapılarak bu madde kapsamındaki işlemler ithalat is
tisnası kapsamına alınmıştır.
Söz konusu bentte yer alan ve Gümrük Vergisi Kanununun 132 noi maddesinde belirtildiği şekilde geri
gelen eşyanın, daha önce aynı Kanunun 11 inci maddesindeki ihracat istisnasından yararlanmış olması göz
önüne alınarak, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnas undan faydalanılan miktarın gümrük idaresine öden
mesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şartı getirilmiş, bu düzenlemeyle katma değer vergisinin va
rış ülkesinde vergilendirilme prensibinin korunması ve bu alandaki uuyglama tereddütlerinin giderilmesi amaç
lanmıştır.
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Madde 6. — 3065 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre, verginin konusuna giren işlemlerin bedelsiz ya
pılması vergi uygulanmasını engellememektedir. Ancak Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen kurum ve ku
ruluşlara yapılan bedelsiz teslim ve hizmetler istisna kapsamına alınmıştır.
Verginin uygulanması için bedel şartının aranmama sının nedeni muhtemel muvazaaların önlenmesidir. An
cak işlemin bedelsiz yapılmasının Kanunların gösterdiği gerek üzerine ortaya çıkması, muvazaa ihtimalini or
tadan kaldırdığından ve mükellef bakımından ihtiyarî lige imkân vermeyen zorlayıcı bir nitelik taşıdığından,
bu gibi bedelsiz teslimlerde vergi uygulanmaması uygun görülmüştür.
Tarım sektörünün geniş bir bölümünde faaliyet gösteren çiftçilerden götürü gider usulüne tabi olanlar da
istisna kapsamına alınarak bu sektörde katma değer vergisi-kaybına yol açmaksızın çiftçiler beyanname ver
me külfetinden kurtarılmıştır.
3065 sayılı Kanunun 17/4-e maddesi ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kapsamına giren işlem
ler istisna kapsamına alınmıştır. Sigorta acenta ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin faaliyetleri
nin, sözü edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kapsamı karşılığmdaki durumunun tereddütlü olması,
istisnanın uygulanması konusunda da tereddüt yaratmaktadır. Sigortacılık muamelelerine ilişkin faaliyetlerin
2 ayrı vergi ile kavranması söz konusu olamayacağından, sigorta acenta ve prodüktörlerinin sadece sigorta
muamelelerine ilişkin işlemleri, yapılan bu değişiklik ile açıkça istisna kapsamına alınmış, böylece bütün si
gorta muamelelerinin sadece Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine muhatap olmaları sağlanmıştır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendi ile bir kısım
değerli kağıtlar istisna kapsamına alınmıştır. Harç pulu ile taşıt pulunun söz konusu istisna kapsamında yer
alıp almayacağı konusunda meydana gelebilecek tereddütleri gidermek amacıyla bu pullar ismen belirtilmek
suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir.
Madde 7. — Katma Değer Vergisi Kanununun 18/1 inci maddesine eklenen hüküm ile Kanunda düzenle
nen istisnalar kapsamında işlem yapmakta olan mükelljeflerin, bu işlemler devam ederken istisnadan vazgeç
melerinin uygulamada sorunlar yarattığı ve verginin işleyişini zedelediği göz önünde tutulmak suretiyle mü
kellefler, istisnadan vazgeçseler bile, daha önce vergi istisnasına göre işlem yapan tüketicilerin haklarının ko
runması amaçlanmaktadır.
Madde 8. — Bu madde ile katma değer vergisinin nispeti vergiye konu her işlem için % 10 olarak tespit
edilmekle birlikte Bakanlar Kuruluna bu nispeti temel gıda maddeleri ile tarım ürünlerinin her biri için «0»
(Sıfır)'a kadar, gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınlar için % 50'ye kadar indirme yetkisi verilmektedir.
Ancak, gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınların tesliminde Bakanlar Kurulunca tespit edilen indirimli ora
nın uygulanabilmesi için, bu yayınların 6.3.1986 tarihli ve 3266 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık teşkil eden
bir işleminin tespit edilmemiş olması .gerekmektedir.
Böylece tarım ürünleri açısından paravan diye nitelendirilen firmalarla mücadelede etkin bir araca kavu
şulmuş olacaktır. Gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınlar için katma değer vergisi oranının azaltılması yolu
ile kültür hizmetlerinin ve eğitimin teşvik edilmesi, basının korunması amaçlanmıştır.
Madde 9. — 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına eklenen (c) bendi ile, götürü veya
telafi edici usulde vergilendirilmekte iken gerçek usulde vergilendirmeye geçen mükelleflerin alışlarında öde
dikleri katma değer vergilerini indirme imkânı tanınmış, gerçek usulde vergilendirilmekte olan mükellefler ile
bu usule geçen mükellefler arasındaki haksızlığı önlemek ve indirim mekanizmasının sağlıklı bir şekilde iş
leyişini temin etme gayesi güdülmüştür.
Katma Değer Vergisi Kanununa göre mükellefler yüklendikleri vergileri belgelerde ayrıca gösterilmiş ol
mak ve kanunî defterlere kaydedilmiş bulunmak kaydıyla indirim konusu yapabilmektedirler. Kanunda indiri
msin zamanı konusunda açık bir hüküm »bulunmamakla beraber, genel hükümler çerçevesinde indirim hakkı
nın vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu dönemde kullanılması gerekmektedir.
Ancak çeşitli sebeplerle belgelerin işletmeye geç intikal etmesi halinde mükellefler indirim hakkını dönem
kayması nedeniyle kaybedebilmektedirler. Vergilendirme süresinin 1 ay olarak belirlenmiş olması dönem kay
malarının daha sık olarak ortaya çıkmasına yol açmaktadır. İndirim hakkının geç kullanılmasının mükellefleTürkiye Büyük Millet Meclisi
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rin lehine olmadığı açıktır. Elde olmayan sebeplerle bu hakkın hiç kullanılamaması ise katma değer vergisinin
temel müessesesi olan indirim mekanizmasım zedeleyecektir. Bu bakımdan, 29/3 üncü maddede yapılan bu
değişiklikle, indirim hakkının daha geç kullanılabilmesine imkân tanınmıştır. Gelir ve Kurumlar Vergisi uy
gulamaları ile paralellik sağlamak bakımından hakkın kullanımı ilgili takvim yılı ile sınırlanmıştır.
Madde 10. — 3065 sayılı Kanunun 30/b maddesinde işletmede kullanılan binek otomobillerinin alış vesi
kalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükmün
amacı özel kullanıma konu olan binek otomobillerine ait katma değer vergisi yükünün işletme sahipleri tara
fından işletmeye kaydırılarak telafi edilmesinin önlenmesidir. Ancak faaliyetleri esas olarak taksi işletmeci
liği veya oto kiralanması gibi, binek otomobillerinin ticarî amaçla işletilmesi olan işletmelerde bu hüküm ver
ginin tarafsızlık ilkesine uygun düşmemektedir. Bu husus göz önüne alınarak sözü edilen 30/b maddesinde
yapılan değişiklikle, faaliyetleri binek otomobillerinin ticarî amaçlı işletilmesine dayanan mükelleflerin, bu şe
kilde işlettikleri binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergileri için indirim imkânı
getirilmişti.
Madde 11. — 3065 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde amortismana tabi iktisadî kıymetlerin iktisabında
yüklenilen katma değer vergilerinin 5 yılda ve 5 eşit taksitte indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmış, ya
tırımların teşviki amacıyla bu sürenin azaltılması konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Kanunda ön
görülen 5 yıllık indirim süresinin yatırımcılar üzerinde bir yük oluşturduğu aşikârdır. Gelişmekte olan bir ül
ke durumundaki Türkiye'de yatırımların taşıdığı önem göz önüne alınarak sözü edilen 31 inci maddede ya
pılan değişiklikle amortismana tabi iktisadî kıymetlere ait katma değer vergisinin indirim süresi 3 yıl olarak
tespit edilmiştir.
Madde 12. — 3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, götürü usulde vergilendirilen ticaret ve serbest
meslek erbabına vergi avantajı ve hazineye ek bir gelir sağlaması amaçlanmadan vergilendirme sistemine iliş
kin yeni bir düzenleme yapılmıştır.
Ayrıca götürü usulde vergiye tabi ticaret ve serbest meslek erbabının indirim hakkım kullanabilmesi açı
sından, belge alması özendirilerek, belge kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmış, Gelir Vergisi Kanunu
na paralel olarak uygulama kolaylığı getirilmiştir.
Madde 13. — Katma değer, vergisi mükellefi iken işi bırakanların beyanname verme süresi tayin edilmek
suretiyle, bu durumda olan mükelleflerin kısa sürede beyannamelerini vermeleri sağlanmakta ve böylece mü
kellefiyet ilişkilerinin de aynı şekilde kısa sürede kesilmesi amaçlanmaktadır.
Madde 14. — Bu Kanunun 2 nci maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yapılan değişiklikle,
yurt içindeki teslim ve hizmet ifaları dolayısıyla yanlışlıkla fazla veya kanunî dayanağı bulunmaksızın uygu
lanan vergilerin, indirim hakkına sahip olmayanlara iadesi konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki
verilmiştir. Bu madde ile ithalde yanlışlıkla fazla veya kanunî dayanağı bulunmadığı halde alınan vergilerin
yine indirim hakkına sahip olmayan ithalatçılarına iadesi imkânı getirilmektedir.
Madde 15. — Katma Değer Vergisi Kanununun 60 inci maddesinde düzenlenen ek vergi, bazı maddelerin
Katma Değer Vergisinin normal vergi nispetlerinin üstünde vergilendirilmesini sağlamak amacıyla getirilmiş
tir. Bu Kanunla ek vergi kapsamı yeniden düzenlenmekte, özütler ve meyveli gazozlar kapsamdan çıkarılırken
ispirtolar, oyun kâğıtları ve röntgen filmleri ek vergi kapsamına alınmaktadır.
Kanunun 15 inci maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi değiştiril
miş, ayrıca fıkraya (e), (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.
(d) bendindeki değişiklikle tanımında güçlük bulunan, bu yüzden uygulamada sorun yaratan ve esasen
önemli bir hâsılat sağlamayan özütler ek vergi kapsamından çıkarılmıştır. Diğer taraftan sade gazoz ve mey
ve suları ek vergiye tabi olmadığı halde, bu iki mamulden imal edilen meyveli gazozların vergiye tabi olması
bu mamulün aleyhine bir durum yaratmaktadır. Haksız rekabeti önlemek; için bu mamul de ek vergiden istis
na edilmiştir.
Fıkraya ilave edilen (e) bendi ile içki olarak da tüketilen ve yürürlükten kalkan 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanununa göre % 45 nispetinde istihsal Vergisine tabi bulunan ispirtolar, uygulamada birlik sağlamak bakı
mından ek vergi kapsamına alınmıştır.
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Fıkranın (f) ve (g) bentleri ile oyun kâğıtları ve röntgen filmleri ek vergi kapsamına alınarak, bu madde
lerin ayrı kanunlarla vergilendirilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek mahzurlar önlenmiştir.
5 Temmuz 1927 tarih ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkındaki Kanun, oyun kâğıtlarının ithal,
imal ve satışına Devlet tekeli getirmiştir. 1927 yılından günümüze kadar geçen 59 yıllık sürede ekonomimizde
ve teknolojide meydana gelen gelişmeler yurt içinde oyun kâğıdı imalatını mümkün kılmıştır. Ancak yurt
içinde oyun kâğıdı imalatında bulunacak imalatçı firmalar 1118 sayılı Kanunun getirmiş olduğu Devlet te
keli nedeniyle oyun kâğıdı ithalat, imalat ve satışını rahatça yürütememektedirler. Bu durum her aşamada
yeni kararname ve tebliğ çıkartılmasını gerektirdiğinden hem Devletin gereksiz yere iş hacmini artırmakta, hem
de üretimin gecikmesi nedeniyle ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.
Öte yandan, 7 Şubat 1958 tarih ve 7075 sayılı Kanun ile değişik 2767 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 üncü madde
leri ile Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne tanınan tekel hakkı, röntgen filmlerine ilişkin işlemler
yönünden yürürlükten kaldırılmak istenilmiştir.
Röntgen filmleri ithalinin tek elden yapılması ile ortadan kalkmış bulunan ticarette serbest rekabet şartları,
bu tasarı ile yeniden doğabilecektir.
Diğer taraftan röntgen filmlerinin ithal ve imali vergilendirilmek suretiyle Kızılay'ın bugün sağladığı geliri
azalmaksızın temini mümkün olabilecektir.
Oyun kâğıtları ve röntgen filmlerinde tekel hakkının ve 2104 sayılı Kanunla değişik 1606 sayılı Kanunun
tanıdığı vergi, resim, harç ve diğer mükellefiyetlerin kaldırılması Türkiye Kızılay Derneğinin gelirlerinde bir
azalmaya yol açmayacaktır. Ek vergi yolu ile sağlanacak gelir anılan Derneğin gelir kaybım önleyebilecektir.
Katma Değer Vergisi ile güdülen amaçlardan birisi de harcama vergileri sisteminde yer alan çok sayıdaki
vergi, resim ve harcı aynı metin altında toplanarak, bu alandaki dağınıklık ve karışıkhjğın önlenmesidir. Bu sa
yede birbirinden çok farklı olmayan vergi mevzularında, değişik mükellefiyet, istisna ve muafiyet hükümleri ile
tarh, tahakkuk ve tahsil usullerinin uygulanmasına son verilebilmiştir. Bu açıdan oyun kâğıtları ve röntgen
filmleri üzerinden alınması düşünülen verginin Katma Değer Vergisi Kanunu çerçevesinde düzenlenmesi vergi
teori ve uygulamalarındaki modern gelişmelere uygundur.
İKİNCİ BÖLÜM
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ilgili Değişiklikler
Madde 16. — Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya
iştirakleri bulunan sınaî işletmelerden sağladıkları kârlar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna
tutmak suretiyle uygulamada banka, banker ve sigorta şirketleri ile diğer kurum ve kişiler arasında vergi yü
kü bakımından ortaya çıkan adaletsizlikler ortadan kalkmış olacaktır.
Şöyle ki; herhangi bir kurum iştiraki bulunduğu kurumdan elde ettiği kâr hiçbir vergiye tabi tutulmazken,
bankanın sağladığı aynî nitelikteki kârın, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi tutulması bankaların
aleyhine bir durum yaratmaktadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 17. — Millî Savunma Bakanlığı; Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî
istihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün harp, silah, araç, teçhizat, makine ve cihazların yapım,
bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçaları satın almalarına ilişkin Katma Değer Vergisi istisna uy
gulamasında yukarıda adı geçen kuruluşlar ile mükellefler arasında önemli güçlükler bulunmaktadır.
Yukarıda sayılan kuruluşlar genel bütçeye dahil kuruluşlar olduğundan, bunların muafiyetlerinin kalkması
bütçeye sonuç olarak bir külfet getirmeyecektir.
Ancak, istisna uygulaması satın alınacak madde ve malzemenin harp, silah, ara'ç ve gereci olup olmadığının
ayırımı işlemlerin uzamasına ve ihtilaflara neden olmaktadır.
Ancak 1986 yılı bütçelerinde bir açığa yol açmamak için bu hükmün 1.1.1987 tarihinde yürürlüğe girmesi
zarurî görülmüştür.
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Bu madde ile, 20 Mayıs 1955 tarih ve 6600 sayılı Kanun ile değişik 1118 sayılı Oyun Kâğıtları inhisarı
Hakkındaki Kanunun getirdiği oyun kağıtlarındaki devlet tekeli kaldırılırken, oyun kâğıdı ithalat ve imalat
çılarına eşit rekabet şartları temin edilmiş, ihracata yönelik yurt içi imalatta gereksiz formaliteler azaltılmış
ve ekonomik kayıplar önlenmiş olacaktır.
25 Ağustos 1977 tarih ve ,2104 sayılı Kanun ile değişik 1606 sayılı Kanunun 1 ve 3 üncü maddeleri ile Tür
kiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne; vergi, resim, harç, hisse, fon, Hazine hissesi ve tekel resmi öde
meme konusunda verilen muafiyet ve kolaylıklar röntgen filmleri ve oyun kâğıtları ithalatında eşit rekabet
imkânı sağlamak ve bu eşyaların yurt içi imalatını teşvik etmek amacıyla yürürlükten kaldırılmaktadır.
Bu madde ile 7 Şubat 1958 tarih ve 7075 sayılı Kanun ile değişik 2767 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 üncü mad
deleriyle Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne röntgen filmleri yönünden tanınan tekel hakkı ile bu
Kanunun röntgen filmlerine ilişkin bütün hükümleri :
a) Söz konusu filmlerin yurt içi talebe yetecek miktarda arz edilebilmesi,
b) Röntgen filmleri ithalatında eşit rekabet imkânı sağlanması,
c) Röntgen filmlerinin yurt içi imalatının ve ihracatının özendirilmesi,
Amacıyla, yürürlükten kaldırılmaktadır.
Geçici Madde 1. — Bu Kanunun 11 inci maddesi ile, 3065 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde amortis
mana tabi iktisadî kıymetler için 5 yıl olarak tespit edilen indirim süresi 3 yıla indirilmiştir. 3 yıllık süre pren
sip olarak bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra iktisap edilen iktisadî kıymetlere uygulanacaktı!. Ancak
yürürlükten önce ve sonra iktisap edilen iktisadî kıymetler arasında farklılık yaratmamak bakımından yü
rürlükten önce iktisap edilen iktisadî kıymetlere ait vergiden indirilmeyen kısmın 3 yılda indirim konusu yapıl
ması imkânı sağlanmıştır.
Geçici Madde 2. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 3099 sayılı Kanunun 1 inci maddesi
ile değişik 17-3/6 maddesi hükmü 1.1.1987 tarihinde yürürlükten kalkmış olacaktır. Ancak bu tarihten sonra
da devam etmekte olan işlemler kalabilir.
Bu hüküm ile bu işlemleri yapan mükelleflere haksız vergi ödenmesi önlenmektedir.
Madde 18, 19. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 15.5.1986 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «3065 sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanununun, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 sayılı Türkiye Kızılay Derne
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resim
lerden Muaf Tutulmasına Dair Kanunun, 2767 sayılı Sıtma ve Frengi İlaçlan için Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılması ile 1118 sayılı Oyun Kâğıtları inhisarı Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 23.5.1986 tarihli 58 inci birleşiminde Hükümet temsilcile
rinin de katılmasıyla incelendi ve görüşüldü.
Tasarı ile, Katma Değer Vergisinin uygulanmasında görülen aksaklıkların düzeltilmesi, mükelleflerin bel
ge almalarının teşvik edilmesi, Götürü Usulde Vergilendirilen çiftçilerin mükellefiyet kapsamı dışına çıkarıl
ması, gazete, dergi ve kitap gibi yayınlardan alınan Katma Değer Vergisi oranının azaltılması suretiyle bu
yayınların alımının teşvik edilmesi, Banka, Banker ve Sigorta şirketleri ile diğer şirketler ve kişiler arasında
vergi yükü bakımından adaletsizliğin ortadan kaldırılması, özütler ve meyveli gazozların kapsamdan çıkarıl
ması, ispirtolar, oyun kâğıtları ve röntgen filmlerinin ek yergi kapsamına alınması amaçlanmıştır. Ayrıca,
5 Temmuz 1927 tarih ve 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkındaki Kanun ile, 7 Şubat 1958 tarih ve
7075 sayılı Kanunla değişik 2767 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ve bu kanunun röntgen filmleri
ne ilişkin bütün hükümleri yürürlükten kaldırılarak oyun kâğıtları ve röntgen filmlerine ilişkin Türkiye Kızı
lay Derneğine tanınan tekel hakkı ortadan kaldırılmaktadır.
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; tasan üyeler tarafından olumlu bulunmuş, ancak topla
nan Katma Değer Vergisinin büyük bir kısmının esnafın elinde kaldığı hususunda söylentilerin olduğu, yapı
lan kontrollerin yetersiz kaldığı, satıcının belge istendiği zaman Katma Değer Vergisini fiyatlara eklediği
gibi... uygulamada meydana gelen aksaklıklara değinilmiştir. IBu konularla 'ilgili alınan tedbirlerin neler ol
duğu hususunda hükümetten 'bilgi istenmiştir.
Hükümet adına yapılan açıklamalarda, değinilen bütün konularla illgil'i geniş bilgiler verilmiştir. Bu gö
rüşmelerden sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerinin, görüşülmesine geçilmiştir.
Çerçeve 1 inci madde ile değiştirilmesi öngörülen 3065 sayıl* Katma Değer Vergisi Kanununun 2 nci
maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan «şeyler» ibaresi, konuya açıklık getirilmesıi amacıyla «maddeler»
şeklinde değiştirilmiş ve çerçeve 1 inci madde bu değişiklikle kabul edilmiştir..
Tasarının çerçeve 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Çerçeve 3 üncü madde ile 3065 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasına eklenen (c) bendi
nin 5 inci paragrafında yer alan «ihraç edilen malın satış 'bedeli» ibaresi, ihracatçının satış 'bedeli şeklinde
yanlış bir anlaşılmaya yol açabileceği nedeniyle değiştirilmiş ve 6 nci paragrafta bu değişikliğe paralel ola
rak redaksiyona taJbi tutulmuştur.
Tasarının çerçeve 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Çerçeve 8 inci madde ile değiştirilen 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan
«% 50'ye» ibaresi Bakanlar Kurulunun yetki sınırlarının dalha açık bir şekilde ortaya konulması amacıyla
«yarısına» şeklinde değiştiriîmıiş ve 8 inci madde bu değişiklikle kabul edilmiştir.
Çerçeve 9, 10 ve Ül inci maddeler aynen kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı": 456)

—9—
Çerçeve 12 nci madde ile değiştirilmesi öngörülen 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci
maddesi, götürü mükelleflerin de vesika almasını ve 'böylece belge düzeninin yerleştirilmesini amaçlamak
tadır, Bu durumun götürü usulde vergilendirilen mükellefler için Ibazı zorluklar doğurabileceği endişesi ile
verilen bir önerge doğrultusunda madde yeniden düzenlenmiştir. Çerçeve 12 nci madde yapılan bu düzen
leme ile kabul edilmiştir.
Tasarının çerçeve 13, 14, 15, 16, 17 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Tasarının geçici 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 18 ve 19 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Cengiz Tuncer
Kayseri

Başkanvekili
Fahrettin Kurt
Trabzon

Sözcü
Alaattin Fırat
Muş

Kâtip Üye
Kadir Demir
Konya

A. Akgün Albayrak
Adana

Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman

Hazım Kutay
Ankara

Nabi Sabuncu
Aydın

Hakkı Artukarslan
Bingöl

A. Şamil Kazokoğlu
Bolu

İlhan Aşkın
Bursa

Ünal Akkaya
Çorum

Şeyhmus Bahçeci
Diyarbakır

Metin Yaman
Erzincan

İlhan Araş
Erzurum

Togay Gemalmaz
Erzurum

M. Oltan Sungurlu
Gümüşhane

ibrahim Fevzi Yaman
İsparta

Halil Orhan Ergüder
İstanbul

Özdemir Pehlivanoğlu
İzmir

M. Turan Bayezit
Kahramanmaraş
(İmzada bulunamadı)

Mehmet Budak
Kırşehir

İsmet Ergül
Kırşehir

Saffet Sert
Konya

Ayhan Fırat
Malatya
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3065 Sayıh Katma Değer Yergisi Kanununun, 6802
Sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 Sayılı Tür
kiye Kızılay (Derneği, Türk Hava Kurumu ve Tür
kiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden,
Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair
Kanunun, ı2767 Sayıh Sıtma ve 'Frengi İlaçları îçin
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
İle 1118 Sayıh Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkında
Kanunun Yürürlükten Kaldırılması ^Hakkında Kanun
Tasarısı

3065 sayıh Katma Değer Vergisi Kanununun, 6802
sayılı Gider Vergileri Kanununun, 1606 sayılı Türkiye
Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Ço
cuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün
Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanu
nun, 2767 sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 1118
saydı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkında Kanunun Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı

BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili
Değişiklikler

3065 sayıh Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili
değişiklikler

'MADDE 1. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
«4. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali mad
delerin geri verilmesiinlin mutat olduğu hallerde tes
lim 'bunlar dışında kalan şeyler itibariyle yapılmış sa
yılır. 'Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve
ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geni verilme
linde de aynı hüküm uygulanır.

MADDE 1. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
«4. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali mad
delerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim
bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sa
yılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve
ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilme
sinde de aynı hüküm uygulanır.»

IMADDE 2. — 3065 sayılı Kanunun 8 inci mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
«2. Vergiye tabi bir işlem sözktanusu olmadığı
veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesi
kalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzen
lediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi göste
renler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus
kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha
yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de ge
çerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödedikleri vergilerin,
tindirim hakkına sahip olmayanlara iadesi konusun
da Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 2. — Tasarımn 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

'MADDE 3. — 3065 sayılı Kanunun 11 inci mad
desinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş
ve 2 nci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«e) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından
kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer ver
gisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce
tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde
beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh
ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

MADDE 3. — 3065 sayılı Kanunun 11 inci mad
desinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş
ve 2 nci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«c) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından
kendilerine teslim edilen mallara ait Katma Değer
Vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükellefler
ce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesin
de beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh
ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.
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Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini
takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç
edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.
İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak ger
çekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahak
kuk ettirildiği tarihten itibaren '6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51
inci maddesine göre 'belirlenen gecikme zammının
ı% 50 fazlası ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç
edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul
Kanununda 'belirtilen müobir sebepler nedeniyle ihraç
edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği ta
rihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine gö
re ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte
tahsil edilir.
Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ih
racatçılar 'bakımından bu kanunun 32 inci maddesi
hükmü uygulanmaz.
ihracatçılara mal teslim eden mükelleflere iade
edilecek katma değer vergisi, ihraç edilen malın sa
tış 'bedeline göre hesaplanan miktardan fazla ola
maz.
İhracatçılara mal teslim edilen mükelleflere iade
edilmesi gereken katma değer vergisi, terkin işlem
lerinin 'tamamlanmasından ve bundan sonra verile
cek ilk katma değer vergisi 'beyannamesi üzerinden
tarh ve tahakkuk işlemi 'bitirildikten sonra yapılır.»
«2. Maliye ve Gümrük 'Bakanlığı, katma değer
vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal mikta
rını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin
her 'biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki İş
lemler ve vergi alacağının emniyet altına alınması
amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu
istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile
istisnanın uygulanacağı asgarî miktarları tespite yet
kilidir.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini
takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edil
mesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

IMADDE 4. — 3065 sayılcı Kanunun 3174 sayılı
Kanunla değişik 1'3 üncü maddesinin (a) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«a) Mükelleflerin işletmelerinde kullanacakları
deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer
tesis ve araçların teslimleri ile hunların tadili, ona
rım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hiz
metler.»

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçek
leştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk et
tirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacakla
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci mad
desine göre belirlenen gecikme zammının % 50 fazla
sı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şar
tıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda be
lirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi ha
linde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler
için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihra
catçılar bakımından bu kanunun 32 nci maddesi hükmük uygulanmaz.
İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edi
lecek Katma Değer Vergisi, ihraç edilen mala ilişkin
imalatçı satış bedeline göre hesaplanan miktardan faz
la olamaz.
İhracatçılara mal teslim eden imalâtçılara iade
edilmesi gereken Katma Değer Vergisi, terkin işlem
lerinin tamamlanmasından ve bundan sonra verilecek
ilk Katma Değer Vergisi beyannamesi üzerinden tarh
ve tahakkuk işlemi bitirildikten sonra yapılır.»
«2. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Katma Değer
Vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarı
nı; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her
biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler
ve vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla
gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların
uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uy
gulanacağı asgarî miktarları tespite yetkilidir.»
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MADDE 5. — 3065 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desinin 1 inci fıkrasmın (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 5.
kabul edilmiştir.

(Tasarının 5 inci maddesi aynen

«b) Gümrük Kanununun 7 nci maddesinin 3, 4,
5, 6, 7 numaralı bentleri ile 8, 9, 10, 12, 13, 119 ve
132 nci maddelerinde yazılı olup, Gümrük Vergisin
den muaf ve müstesna olarak ithal edilen eşyalın
mezkûr maddelerindeki kayıt ve şartlarla ithali, (Bu
Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen ihracat is
tisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Güm
rük Kanununun 132 nci maddesinde belirtildiği şe
kilde geri gelen eşyanın, ithalat istisnasından fayda
lanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat is
tisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine
ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi
şarttır.»
MADDE 6. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b)
bendi, 4 üncü fıkrasının (b), (e) ve (g) bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen
kabul edilmiştir.

«b) Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedel
siz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları ile
yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz ola
rak yapılan her türlü mai teslimi ve hizmet ifaları»
«b) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf
olan küçük çiftçiler ile kazançları götürü gider usu
lüne göre tespit edilen çiftçiler tarafından yapılan
teslim ve hizmetler»
«e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsa
mına giren işlemler ile sigorta acente ye prodüktör
lerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri»
«g) Külçe altın, döviz, para, damga pulu, harç
pulu, değerli kâğıtlar, taşıt pulu, hisse senedi ve tah
vil teslimleri».
MADDE 7. — 3065 sayılı Kanunun 18 inci mad
desinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

«1. Vergiden istisna edilen işlemleri yapanlar di
ledikleri takdirde ilgili vergi dairesine yazılı olarak
müracaatta bulunarak bu işlemleri dolayısıyla vergi
ye tabi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin mü
kellefin istisnaya dahil olan işlemlerinin tamamını
kapsaması şarttır. Şu kadar ki; mükellefiyetin devam
edilmekte olan işlemlere şümulü yoktur.»
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE 8. — 3065 sayılı Kanunun 28 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 28. — Katma değer vergisinin nispeti
vergiye tabi her işlem için % 10'dur. Bakanlar Ku
rulu bu nispeti temel gıda maddeleri ile tarım ürün
lerinin her biri için «O» (sıfır)'a kadar indirmeye yet
kilidir.

MADDE 8. — 3065 sayılı Kanunun 28 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 28. — Katma değer vergisinin nispeti
vergiye, tabi her işlem için % 10'dur. Bakanlar Ku
rulu bu nispeti temel gıda maddeleri ile tarım ürün
lerinin her biri için «0» (sıfır)'a kadar indirmeye yetkiİkiir.
Bakanlar Kurulu gazete, dergi, kitap ve benzeri ya
yınların (6.3.1986 tarihli ve 3266 sayılı Kanun hüküm
lerine aykırı hareket ettiği tespit edilenler hariç) her
biri İçin ayrı ayrı veya bir arada olmak üzere kanunî
vergi nispetini yarısına kadar indirmeye, bu indirimin
sınırlarını, usul ve esaslarını belirlemeye ve indirilen
bu oranları kanunî seviyelerine kadar yükseltmeye
yetkilidir.»

Bakanlar Kurulu gazete, dergi, kitap ve benzeri
yayınların (6.3.1986 tarihli ve 3266 sayılı Kanun hü
kümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilenler hariç)
her biri için ayrı ayrı veya bir arada olmak üzere
kanunî vergi nispetini % 50'ye kadar indirmeye, bu
indirimin sınırlarını, usul ve esaslarını belirlemeye
ve indirilen bu oranları kanunî seviyelerine kadar
yükseltmeye yetkilidir.
MADDE 9. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına aşa
ğıdaki (c) bendi eklenmiş, 3 üncü fıkrası 4 üncü fık
ra olarak değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki 3 üncü
fıkra eklenmiştir.
«c) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi
mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçen
lerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başın
daki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda göste
rilen katma değer vergisi»,

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen
kabul edilmiştir.

«3. indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku
bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesika
ların kanunî defterlere kaydedildiği vergilendirme dö
neminde kullanılabilir.»
MADDE 10. — 3065 sayılı Kanunun 30 uncu
maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
«b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek
otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde iş
letilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç ol
mak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış
vesikalarında gösterilen katma değer vergisi».

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 11. — 3065 sayılı Kanunun 31 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«1. Amortismana tabi iktisadî kıymetlerin kat
ma değer vergisi, bunların aktife girdiği veya kulla
nılmaya başlandığı vergilendirme döneminden itibaren
3 yıl içinde ve üç eşit miktarda bu bölümdeki esas
lar dairesinde indirim konusu yapılır.
22. Yatırımların teşviki amacıyla sektör veya
mal grupları itibariyle Bakanlar Kurulu, bu sürele-

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
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ri azaltmaya yetkilidir. Ancak, bu iktisadî kıymetle
rin en az üç yıl işletmede kullanılması şarttır. Bu
iktisadî kıymetlerin üç yıldan daha kısa bir süre için
de satılması, işletmeden çekilmesi, işletme dışı amaç
larla kullanılmaya başlanılması halinde indirim ko- j
nusu yapılan vergi düzeltilir.
(
MADDE 12. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 3'8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü
usulde tespit edilen ticaret ve ser'best meslek erbabı
götürü usulde vergilendirilirler.
1. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret erbabının katma deığer vergisi gelir vergisine esas alınan safi kazançlarına kanunî vergi nispetinin iki kat olarak uygulanması suretiyle bulunacak miktardan, bu malların sa
tın alınması sırasında yüklenilen vergilerin % 20'si
ile amortismana tabi iktisadî kıymetler için ödenen
Katma Değer Vergisinin 1/3'ünün indirilmesi suretiy<le hesaplanır.
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MADDE 12. — 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
«1. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları gö
türü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek er
babı götürü usulde vergilendirilirler.
2., Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları gö
türü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek
erbabının Katma Değer Vergisi; bu mükelleflerin her
türlü mal ve hizmet alışları ile giderleri toplamına,
kanunî vergi nispetinin % 20 fazla uygulanması ile
bulunacak miktardan, alış ve giderlerine ait belgelerde
gösterilen Katma Değer Vergisinin indirilmesi sure
tiyle hesaplanır.

j

3. Mükelleflerin yıllık Katma Değer Vergisi, Ge
Bu 'hesaplamada Kanunun istisna, özel matrah ' lir Vergisi Kanununa göre götürü olarak belirlenen
şekli ve indirimli oran uygulanmasına ilişkin hüküm- '< safî kazançlarının % 10'undan az olamaz. Ancak,
safî kazançları vergiye tabi olmayan, vergiden istis
leri göz önünde tutulur. Ancak, mükelleflerin yıllık
na edilmiş bulunan veya özel matrah şekli uygulan
katma değer vergisi istemlerinin tabi olduğu vergi
mak suretiyle vergilendirilen işlemlerin payı düşülür.
nispetlerinin uygulanması suretiyle bulunacak mik
İndirimli nispete tabi işlemlerin payına ait vergi ise
tarın % 20'sinden az olamaz.
indirimli nispet üzerinden hesaplanır.»
2. Sadece hizmet ifası ile uğraşan ve Gelir Ver
gisi Kanununa göre kazançları 'götürü usulde tespit
edilen ticaret ve .serbest meslek erbabının Katma
Değer Vergisi, her türlü mal ve hizmet alışları ile
giderleri toplamına % 13 oranının uygulanması su
retiyle bulunacak miktardan, alış ve giderlerine ait
'belgelerde gösterilen Katma Değer Vergisinin indiril
mesi suretiyle 'hesaplanır.
!Bu şekilde hesaplanan Katma Değer Vergisi mü
kelleflerin Gelir Vergisi Kanununa göre götürü ola
rak belirlenen safi kazançlarına, kanunî vergi nispeti
uygulanmak suretiyle bulunacak miktardan az ola
maz.
(MADDE 13. — 3065 sayılı Kanunun 41 inci mad
desine aşağıdaki 4 üncü fıkra eklenmiştir.
«4. İşi bırakan mükelleflerin katma de|er vergisi
'beyannamesi işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın 25
inci günü akşamına kadar verilir.»

MADDE 13, — Tasarının 13 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 14. — 3065 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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«ttlhal edilen eşya ile ilgili olarak; ka'tma değer
vergisinden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan
veya fazla alındığı anlaşılan katma değer vergisi, in
dirim hakkına sahip olmayan mükelleflere, Gümrük
Kanununa göre iade olunur.»
MADDE 15. — 30Ö5 sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanununun 60 inci maddesinin 1 inci fıkrasının
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşa
ğıdaki (e), (f) ve (g) 'bentleri ile maddeye aşağıdaki
8 inci fıkra eklenmiştir.
d) Her türlü alkolsüz içkiler (sade gazoz, meyvftflı gazoz ve meyva suları hariç)
'•% 15
e) Her türlü ispirtolar ve 'füzel yağı
% 50
f) Oyun kâğıtları '(çocuklara mahsus oyuncak
kâğıtlar hariç
ı% 60
g) Röntgen filmleri
% 60
8. Bu maddenin 1 numaralı fıkrasının (f) ve (g)
'bentleri gereğince bir ay içerisinde tahsil edilen ek
verginin '% 75'i ertesi ayın sonuna kadar Türkiye
Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne aktarılır. Tür
kiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü vergi hâsıla
tını kayıtlarında ve netice hesaplarında göstermek zo
rundadır.

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

fKÎNOl BÖLÜM
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu İle İlgili
IDeğişikiikler

İKİNCİ BÖLÜM
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu İle İlgili
Değişiklikler

• 'MADDE li6. — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununun 29 uncu maddesinin '(e) fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
«e) 'Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketleri
nin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya işti
rakleri Ibulunan sınaî işletmelerden sağladıkları kâr
lar.»

MADDE 16.
kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
MADDE 17. — a) 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 3 üncü fıkra
sının (b) bendi hükmü, 1.1.1987 tarihinden geçerli ol
mak üzere,
b) 20 Mayıs 1955 tarih ve 6600 sayılı Kanunla
değişik 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkın
daki Kanun,
c) 25 Ağustos 1977 tarih ve 2104 sayılı Kanunla
değişik 1606 saydı Kanunun 1 ve 3 üncü maddeleri
ile Türkiye Kızılay Derneğine tanınan muafiyet ve

Tasarının 16 ncı maddesi aynen

MADDE 17.
kabul edilmiştir.
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kolaylıklar oyun kâğıtları ve röntgen filmlerine iliş
kin işlemler yönünden,
d) 7 Şubat 1958 tarih ve 7075 sayılı Kanunla
değişik 2767 sayılı Kanunun, 1, 2 ve 3 üncü madde
lerinde, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü
ne röntgen filmleri yönünden tanınan tekel hakkı ile
bu Kanunun röntgen filmlerine ilişkin bütün hüküm
leri,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
«GEÇİCİ MADDE 1. — 1.1.1985 tarihinden son
ra iktisap edilen amortismana tabi iktisadî kıymetlere
ait katma değer vergisinden, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadar indirilemeyen kısım hakkında bu
Kanuna göre işlem yapılacaktır.»

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 2. — 3065 sayılı Katma De
ğer Vergisi Kanununun 3099 sayılı Kanunun 1 inci
maddesiyle değişik 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrası
nın (b) bendine göre başlanmış olup, 1.1.1987 tarihin
den sonra da devam etmekte olan işlemler sonuçla
nıncaya kadar bu işlemler hakkında eski hükümler
uygulanır.»

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 18. — Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile
değiştirilen 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
nun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendi hük
mü 1.1.1986 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 19. — Bu Kanunu
yürütür.

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Bakanlar

Kurulu

2.5.1986
Başibaükan
T. Özal
Devlet Bakanı
A. M. Yılmaz
Devlet Bakam
M. T. Titiz
Millî Savunma Bakanı
Z. Yavuztürk
Maliye ve Gülmrülk Bakanı
•A. K. Alptemoçin
Sağdık ve Sosyal Yardım Bakana
M., Aydın
Çalışıma ve Soisyal Güvenlik Bakanı
M. Kalemli

Devlelt Balk. Başbakan Yrd.
/. K. Erdem v

Devlet Bakanı
K* Oksay

Devlet Bakanı
M. V. Dinçerler

Devlet Baıkanı
A. Tenekeci

Adafet Bakanı
Devlet Balkan*
A., Karaevli
M. N. Eldem
Dışişleri Bakamı
îçiişlfcır] Balkanı'
V. Halefoğlu
Y, Akbulut
Bayındırlık ve tskân Bakanı
Miiilî EpıTm Gençlik ve Spor Balkanı
M. Emiroğlu
/. S. Giray
Ulaştırma Baıkanı
Tarım Orman ve Köyişleri Bakam
V. A tas oy
H. H. Doğan
Sanıa/yti ve Tücamöt Balkanı
Enerji ve TaWî Kay. Bakanı
H. C. Aral
S. N. Türel
'KüMüür ve Turizm Bakanı
M. M. Tasçtoğlu
«MM»
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