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1. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, hububat ekili alanlarda
görülen kımıl ve süne ile mücadeleye ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım
ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı
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2. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Doğu Karadeniz bölgesindeki çay
üreticisinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Nafiz
Kurt'un cevabı
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3. — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, iktisadî ve sosyal sıkıntılara
ilişkin gündem dışı konuşması
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

154

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 10 arkadaşının, Kıbrıs
sorunu ile ilgili olarak meydana gelen son gelişmeler konusunda, Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/46)
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2. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 arkadaşının, Hayalî ihracat
iddialarının üzerine gitmeyerek Devletin zarara uğramasına sebebiyet verdikleri
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu
iddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem,
Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe
Alptmoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal haklarında, Anayasanın
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi
(9/22)
"
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Dalan'ın, milletvekilliğinden isti-

fasına ilişkin önergesi (4/314)
V.-ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. —. Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında genel görüşme
önergelerinin (8/44, 45, 46) öngörüşmelerinin görüşülme gününe ilişkin
Danışma Kurulu önerisi
B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası İle Bazı Vergj
Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (S. Sayısı :
648 ve 648'e 1 inci Ek) Bitimine kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin SHP
Grubu önerisi
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa.Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri
Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek)
2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/343) (S. Sayısı: 71)
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Ve
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayışı: 82)
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4. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı:
W
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5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu
Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134)

162

6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve
10 Arkadışının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S.
Sayısı: 283)
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7. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu
Kanuna Bazı Maddeler eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391)
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8. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66)
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9. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201)
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10. —Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi
Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı: 648 ve 648'e 1 inci Ek)
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V I I . - S O R U L A R VE CEVAPLAR

261

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

261

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Lice olaylarında yanan ev ve
dükkanlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur
Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/3756)
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2. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP İzmir İl Teşkilatına alınan
bir otobüse ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı
(7/3894)
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3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul-Teşvikiye'de
bulunan SSK'ya ait bir binaya ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakam Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/3927)
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4. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, şehit edilen ya da sakat kalan
kamu görevlilerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı
cevabı (7/4258)
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5. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Adalet Bakanlığına,, PKK
tarafından öldürttileceğine yönelik ihbarda bulunulduğu iddiasına ilişkin sorusu
ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4269)
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6. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, SHP'nin Büyükşehir Belediye
Başkanı adayı hakkında emniyet görevlilerine dosya hazırlattırıldığı iddialarına
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4270)
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı.
Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan, 1994 yılı yatırım ve ihracatı teşvik tedbirleriyle ilgili ka
rarnamenin gecikmesinin sakıncalarına;
Karaman Milletvekili Zeki Ünal da, Sümer Holding, A. Ş.'ye ait Karaman Pamuklu Sanayi İş
letmesinin özelleştirme kapsamına alındığı iddialarına,
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar,
İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, İstanbul'da iptal edilen turizm merkezi alanları ve ya
sa dışı faaliyet gösteren kumarhanelere ilişkin gündem dışı konuşmasına İçişleri Bakanı Nahit
Menteşe cevap verdi.
>
Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'ün, İnsan Haklarını İnceleme ile Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm;
İstanbul Milletvekili Namı Çağan'ın, Plan ve Bütçe,
Komisyonları üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du.
Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının:
v Karabük Demir-Çelik İşletmelerinin (10/178) ile;
Armutçuk ve Amasra Taşkömürü İşletmelerinin (10/179),
Kapatılmaları durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları;
Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 46 arkadaşının, faaliyeti durdurulan bankaların uygu
lamalarını ve usulsüzlük iddialarını (10/177),
Araştırarak, alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla birer Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemde yerini alacağı ve
öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı.
Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz, Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve Amasya Millet
vekili Cemalcttin Gürbüz, (10/78) esas numaralı Meclis araştırması önergesine katıldıklarını beyan
ettiler.
Genel Kurulun, 27 Nisan 1994 Çarşamba ve 28 Nisan 1994 Perşembe günleri 20.00-24.00 sa
atleri arasında da çalışamalarını sürdürmesine;
27 Nisan 1994 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine,
İlişkin DYP Grubu önerisi kabul edildi.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek,
45 inci sırasında bulunan 71,
26 ncı sırasında bulunan 82,
41 inci sırasında bulunan 139,
42 nci sırasında bulunan 134,
36 ncı sırasında bulunan 283,
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23 üncü sırasına bulunan 391,
24 üncü sırasında bulunan 66,
49 uncu sırasında bulunan 201,
S. Sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili komisyon raporlarıyla; kanun tasarı ve teklifle
ri ve ilgili komisyon raporlarının görüşmeleri, komisyon temsilcileri Genel kurulda hazır bulunma
dıklarından ertelendi.
Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı
Harçlar Kanunu, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/681) (S.
Sayısı: 648 ve 648'e 1 inci Ek), evvelce, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonunca* değişiklik önergeleri ile geri alınan 6 ncı ve müteakip maddeleri ile ilgili görüşmelere de
vam edildi; 10 uncu madde üzerindeki değişiklik önergelerinin oylanması sırasında karar yetersa
yısı bulunmadığı anlaşıldığından;
28 Nisan 1994 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 23.58'de birleşime son verildi.
Yasin Hatiboğlu
Başkanvekili
Kadir Bozkurt

Işılay Saygın

Sinop

İzmir

Kâtip Üye

Kâtip Üye
Abbas İnceayan
Bolu
Kâtip Üye

II. - GELEN KAĞITLAR
28.4.1994 PERŞEMBE
Sözlü Soru Önergesi
1.— Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Bakanlığın üst düzey yetkilileri ve başsavcılar ta
ratmadan Antalya'da toplantı yapılarak bir muhtıra yayınlandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.1994)
Yazılı Soru Önergeleri
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, TRT tarafından bazı programların yapımcı
larına ödenen ücretlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4388) (Başkanlığa geliş
tarihi: 26.4.1994)
2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel bankalara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4389) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.1994)
3. — Bilecik Milletvekil Mehmet Seven'in, Bilecik organize sanayi bölgesinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önegesi (7/4390) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.1994)
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4. — Bilecik Milletekili Mehmet Seven'in, TESKFM adlı bir radyonun ilgili kanuna aykırı
olarak yayınını sürdürdüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4391) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 26.4.1994)
5. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Eximbank tarafından verilen kredilere ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4392) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.1994)
6. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Belediyesince açılan ihalelere ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4393) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.4.1994)
7. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Toplu Konut alanı içinde kalan arsalara
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4394) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.1994)
8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Belediyesi tarafından yapılan imar düzen
lemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4395) (Başkanlığa geliş tarihi :
'26.4.1994)
9. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Toplu Konut alanına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/4396) (Başkanlığa, geliş tarihi: 26.4.1994)
10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'te belediye tarafından tespit edilen ka
çak inşaatlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4397) (Başkanlığa geliş tarihi :
26.4.1994)
11. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Belediyesinin mahkemeye intikal eden
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4398) (Başkanlığa geliş tarihi:
26.4.1994)
12. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası tarafından bankalara verilen
kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4399) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.1994)
13. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Öğretmenlerin askerlik süresinin uzatılmasına
ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4400) (Başkanlığa geliş tarihi :
26.4.1994)
14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yarımca Seramik Fabrikası tarafından yapılan
fırın alımı ihalesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4401) (Başkanlir
ğa geliş tarihi: 26.4.1994)
15. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük - Dodurga bejdesinin içme
suyu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4402) (Başkanlığa
geliş tarihi: 26.4.1994)
16. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'e bağlı Cihangazi - Seyitömer yoluna
ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4403) (Başkanlığa
geliş tarihi : 26.4.1994)
17. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul, Ankara ve Bilecik Belediyelerinin
ağırlama giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4404) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 26.4.1994)
18. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergi paketine ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi.(7/4405) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.1994)
19. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Devletin tahsil edilemeyen alacaklarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4406) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.1994)
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20. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı kamu bankalarına Genel müdür odalarının
tefrişine ödenen miktara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4407) (Başkanlığa geliş tari
hi : 26.4.1994)
21. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kalkınma Bankasının faaliyetleri durdurulan
bankalara verdiği kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4408) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 26.4.1994)
22. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında bazı usulsüz
lükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4409) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 27.4.1994)
Meclis Soruşturması Önergesi
1. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 arkadaşının, Hayalî ihracat iddialarının üzerine
gitmeyerek Devletin zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet
Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptomeçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal haklarında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.1994)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER: Kadir Bozkurt (Sinop), Halil İbrahim Çelik (Şanlıurfa)

©
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 nci Birleşimini açıyorum.
III.-YOKLAMA
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Genel Kurul
salonunda hazır bulunan sayın üyelerin isimleri okundukça yüksek sesle işaret buyurmalarını rica
ediyorum.
(İzmir Milletvekili Veli Aksoy'a kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, müzakerelere başlıyoruz.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, hububat ekili alanlarda görülen kımıl ve süne ile
mücadeleye ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Refaiddin Şahin 'in ceva
bı
BAŞKAN — Günedem dışı söz talepleri vardır, üç sayın üyeye, sürelerine riayet etmeleri ri
casıyla, söz vereceğim.
îlk olarak, hububat ekili alanlarda yapılan kımıl ve süne mücadelesi hakkında, Kırşehir Mil
letvekili Sayın Coşkun Gökalp'e söz veriyorum.
Sayın milletvekilleri, dün görüştüğümüz ve bugün de görüşmelerine devam edeceğimiz vergi
paketinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin biraz sonra oylayacağımız bir grup
önerisi var. Onun için, süreyi kullanırken bunu dikkate alırsanız memnun oluruz.
Buyurun Sayın Gökalp.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hububat ekili alanlar
da yapılan kımıl ve süne mücadelesiyle ilgili olarak Yüce Kurula görüşlerimi arz etmek istiyorum.
Değerli milletvekilleri, 1993 yılı bütçesinde kımıl ve süne mücadelesi için 85 milyar lira ay
rılmıştı; 1994 yılı bütçesinde de bir kuruş artırım yapılmadan Türkiye genelinde kımıl ve süne mü
cadelesi için yine 85 milyar lira para ayrılmıştır.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Tarım Bakan
lığı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini belirtirken bu konuya ilişkin görüşle
rimi de arz etmiştim.
Bakınız, 17.12.1993 günü, Sayın Tarım Bakanına şu soruyu tevcih ediyorum: "Süne ve kımıl
gibi zararlılara karşı mücadele için bütçeye 85 milyar lira ödenek konulmuştur. Mücadele için bu
meblağ kafi gelmezse, başka kaynaklardan malî olanak sağlanmasına gidilecek midir?
Süne zararlılarına karşı pilot bölge uygulaması düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa, ölçüleri ve
kıstasları nedir?"
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Sayın milletvekilleri, ülkemizde 30 milyon insan çiftçilikle uğraşmaktadır, geçimlerini çiftçi
likten temin etmektedir. Çiftçilikle uğraşan insanlarımızın sıkıntılarını burada defalarca dile getir
dim, Genel Kurula arz etmeye çalıştım; ama -üzerine basa basa söylüyorum- çiftçinin sorunlarını
Mısır'daki Sağır Sultan'a ilettim. O duydu; fakat, bu Hükümet duymadı, duymamakta da ısrar edi
yor!
NİHAT MATKAP (Hatay) - Biraz daha yavaş konuş.
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Matkap, siz rahat olabilirsiniz, ama benim için ya
nıyor, ciğerim yanıyor, ben rahat değilim. Konya'daki, Afyon'daki, Kırşehir'deki, Ankara'nın çe
şitli kazalarındaki çiftçilere sorun bakalım, halinden memnun olan bir tane çiftçi var mıdır?
BESTAMİ TEKE (Hatay) — Ben çiftçiyim, halimden memnunum.
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Siz memnunsanız, bilemiyorum!.. Buyurun, burada izah
edin o zaman.
Beyler, kımıl, şu günlerde araziye inmiştir, buğday ve arpa ekinini tahrip etmektedir. Bu ko
nuyu Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanıyla görüştüm, Koruma Kontrol Genel Müdürüyle görüştüm.
Kımıl mücadelesinde kullanılacak olan ihalesi yapılmış ilacın gönderilmesine, önümüzdeki hafta
nın içerisinde başlanacak. Kımıl, ekinleri mahvediyor, yiyip bitiriyor; ama; her nedense, Hükümet
bir türlü, harekete geçip, o bürokratik engelleri kaldırıp, çiftçilere elini uzatmıyor.
Ben, Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanımdan burada tekrar rica ediyorum; çiftçilerin elinden tu
tunuz lütfen. Çünkü, çiftçinin üretmiş olduğu buğday, arpa, yerli tüketimde kullanılacak, yerİi tü
ketimden artan ise yurt dışına ihraç edilerek bütçeye döviz getirecektir. Sayın Başbakanın, Sayın
Başbakan Yardımcısının, kıymetli bakanlarımızın, seçim öncesi ve sonrası söyledikleri gibi, çiftçi
nin yanında olduğunuzu sözle değil, icraatlarınızla gösteriniz, çiftçinin yanında olunuz. Bunu, uy
gulamalarınızla gösteriniz lütfen, sözle değil.
" . • • ' • • ' '
Değerli arkadaşlarım, bu konuda paranın bulunmadığını söylüyorlar. Batan üç bankanın yal
nız dış borçları 200 milyon dolar, yani 7 trilyon Türk Lirası ediyor...
Yine, Türkiye Kalkınma Bankasının... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Gökalp, lütfen toparlayın.
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Çok önemli... Bitiriyorum Sayın Başkan. Müsamahanızı
istirmar etmeyeceğim.
Türkiye Kalkmama Bankasının batan üç bankada 1 trilyon 48 milyar lirası var... Sayın Başba
kanın makam arabasının fiyatının 50-60 milyar lira olduğu söyleniyor... Bunlara çözüm bulunu
yor, çözüm bulunması için yollar aranıyor; ama, kımıl ve süne için gerekli görülen para, her neden
se Hazineden karşılanmıyor!
Yine burada Sayın Bakanımızdan Rica ediyorum: Elinizi o inasanlara uzatınız lütfen. O insan
lar, sizin insanlarınızdır, bizi buraya gönderen insanlardır. Onların sorunlarının da ancak burada çö
züleceğine inanıyorum.
Bu duygularla Yüce Kumlu saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. (CHP, ANAP ve RP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gökalp.
Sayın Gökalp, "Meseleyi Mısır'daki Sağır Sultan'a ilettim" buyurdunuz. Bunun mefhumu
muhalifinden, başka birilerine iletmediniz anlamı çıkar. Öyle mi; iletmediniz mi başka kimseye?!
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Hayır efendim. "Bu meseleyi bu kürsüden çok kez dile
getirdim, çok kişiye duyurabildim; ama, Hükümetin ilgili kanatlarına duyuramadım" diyorum.
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Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun, teşekkür ediyorum.
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Refaiddin
Şahin buyurun efendim.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; Sayın Gökalp, tarım konusunda her zaman ciddiyetle ve hassasiyetle bu işin takip
çiliğini yapıyor. Biz kendisine müteşekkiriz.
Ben kendisiyle müteaddit defalar konuştum; kendisini, mümkün mertebe çalışmalarımız hak
kında bilgilendirmek suretiyle, endişe etmemesini temine çalıştım; ama, Sayın Gökalp'in bugün
burada, tekrar heyecanla, "sağır sultan" ifadesini de kullanarak, kimseye bir şey anlatamadığını
ifade etmesini de biraz üzüntüyle karşıladım. Bizim kulaklarımız duyuyor.
BAŞKAN — Sayın Bakan, Mısır'daki Sağır Sultanı ifade etti efendim. Gerçi, Mısır'da sul
tanlık bitti...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Evet. "Mısır'daki
Sağır Sultan" bizim konumuz değil. Sayın Gökalp'in burada meseleyi böyle heyecanla anlatma
sını da, ben yine, konuya gösterdiği titizlik ve hassasiyet olarak kabul ediyorum ve kendisine te
şekkür ediyorum.
Daha evvel de izah ettiğim gibi, süneyle ilgili olarak geçen yıl yapılmış olan mücadelelerde,
bir kısım yerlerde, süne mücadelesinin etkili olmayışı nedeniyle, özellikle Kırşehir, Yozgat ve Kay
seri üçgeninde zarar meydana geldiği, bu zarar neticesinde de, kımıldan zarar gören çiftçilerimizin
zararını kapatmak için ellerindeki süneli buğdayları da alarak, onların zararlarını hafifletmeye ça
lıştığımız, dolayısıyla, bu sene süneyle daha ciddî bir mücadele yapma konusunda hazırlıklar yap
tığımız bilinmektedir. Fakat, bu hazırlıklarımızı yaparken, bütçe ödeneğinin yeterli olmadığını gör
memiz üzerine -1994 ödeneğini de, 1993 ödeneği gibi, 85 milyar liradır bu, bu sene daha geniş
alanlarda daha etkili mücadeleyi mümkün kılamayacağmdan- bu iş için Toprak Mahsulleri Ofisi
kaynaklarından 100 milyar lira daha tahsis etmiş bulunuyoruz. Bu konu, biraz evvel kararname ola
rak da önümüze geldi. Zannediyorum, 85 milyar liranın kullanımından sonra, 100 milyar lirayı da,
süne ve kımıl mücadelesinde kullanmak için, teşkilatımızı ve ilaçlama konusundaki uzmanları fa
aliyete geçirmiş olacağız.
Kırşehir İlinde, 1994 yılında, 1 milyon dekar, uçakla; 15 bin dekar yerden olmak üzere, top
lam 1 milyon 15 bin dekar sahada süne mücadelesi yapılması programlanmış olup, sürvey çalışma
ları devam etmektedir. Kesin mücadele alanları, sürvey sonucu yapılacak değerlendirme toplantı
sından sonra belirlenecek ve buradaki süne mücadelesi önemli bir şekilde ele alınmak suretiyle ya
pılacaktır.
Sayın Gökalp, sünenin, buğdayları tahrip ettiğini söylüyor. Buğdaya, süne, başak sırasında ve
başaklar da süt halindeyken musallat oluyor. Henüz daha başak safhasına gelmeden bu mücadele
nin yapılması lazım. İşte, mücadele o zaman yapılır. Biz de bu konuda -bütçede olan 85 milyar li
ra ödenekle- 55 adet uçağın ihalesini yaptık ve bunlar faaliyete geçti.
Kımıl mücadelesinde kullanılmak üzere 600 bin ton, süne mücadelesinde kullanılmak üzere
630 bin ton ilacın ihalesini yaptık. Bunlar da uygulama safhasındadır.
Diğer taraftan, 100 bin dekar alanda kımıl mücadelesi programa alınmış olup, şu anda ilaç ih
tiyacı giderilmiştir. Gerekli organizasyonlar tamamlanmış ve mücadeleye başlanmış olup, şu anda-
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ki rakamlara göre 27.4.1994 tarihine kadar 8 810 dekar alanda mücadele yapılmıştır. Ayrıca, süne
nin ve kımılın buğdaylarımıza, ekili alanlarımıza zarar yermemesi için, bir an evvel ekipleri artır
mak suretiyle, bu 100 milyar lirayı da devreye sokmak suretiyle, gerek havadan uçakla, gerekse
yerden yer ekipleriyle süne mücadelesi devam ettirilecektir.
Ayrıca, çiftçilerimize -talepleri halinde- ilaç alınıp verilmek suretiyle, onların da bu mücade
leye katılmaları sağlanacaktır. Burada, çiftçilerimizin de kımıl ve süne mücadelesinde, mücadele
ye bizzat katılmalarını, mücadele yapılan alanlarda ise, mücadeleyi yerinde izlemelerini temin ede
ceğiz. Eğer mücadelede, hava şartlarından yahut arazinin engebeli oluşundan yahut da uçakların
yeteri kadar o araziye ilaç dökmemelerinden kaynaklanan bir aksama varsa, bunu da Bakanlığımı
za bildirmelerini, oradaki, gerek yer ekiplerini gerekse havadan ilaçlama ekiplerini yakinen takip
ederek, bu konuda eksik bir ilaçlama olmamasını da tembihlemiş bulunuyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de hububat ürünümüzün tabiî afetlerden ve za
rarlı böceklerden etkilenmemesi, ürünümüzün bol ve kaliteli olması, elbette Bakanlığımızın hassa
siyetle ve önemle üzerinde durduğu bir husustur. Konuyu çok yakinen takip etmekteyiz.
Tarımda bazı önemli konular var. Bu konuları zamanında tespit edip değerlendirmediğiniz tak
dirde ortaya çıkacak olan zarar, millî zararımızdır. Nitekim, son zamanlarda lokal olarak bazı yer
lerde vatandaşlarımızın şikâyeti üzerine hayvanlarda sığır vebasına rastlanmıştır. Bunun da, özel
likle doğu ve güoneydoğuda sınır ticaretiyle veya kaçak olarak Türkiye'ye kasten sokulmuş hasta
lıklı hayvanlarda olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. İlgili mercilere, bilhassa olağanüstü hal böl
gesindeki yetkililere, Gümrük ve Tekel Bakanlığının ve Tarım Bakanlığımızın yetkililerine bu ko
nuyu duyurmak suretiyle, konuyu hassasiyetle takip etmelerini ve bu gibi hastalıklı hayvanların
Türkiye'ye kesinlikle sokulmaması konusunda gereğini yapmalarını istedik, teşkilatımız da konu
yu izlemekte ve gereken tedbirleri almaktadır.
Bugün, tarımın her kesiminde bu tür tedbirlere vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet istika
metinde, onu en iyi şekilde değerlendirerek, hububatımızın, ülke tarım ürünlerinin zarar görmeme
si, hastalıktan etkilenmemesi konusunda Bakanlığımız, elinden gelen çaba ve gayreti göstermekte
dir.
Ayrıca, Sayın Gökalp'in hassasiyetine tekrar teşekkür ediyorum. Bakanlığımız, 1994 yılında
da çiftçilerimizin her türlü sorunlarıyla yakinen ilgilenecek, geçmiş yıllarda olduğu gibi, çiftçileri
miz, Bakanlığımızın tarım politikasından yine memnun olacaklardır.
Bunu bir defa daha ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
2. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Doğu Karadeniz bölgesindeki çay üreticisinin sorunla
rına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı
BAŞKAN — Çay taban fiyatlarıyla ilgili olmak üzere, gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak
için Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil, buyurun efendim.
AHMET KABİL (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğu Karadeniz Bölgesin
de 216 bin çay üreticisinin, yaklaşık 1.5 milyon insanın tek geçim kaynağı çaydır. Hükümetlerimizce, her yıl mayıs ayı başında yaş çay taban fiyatı açıklanır. 1994 çay kampanyası için taban fiyatı
nın açıklanacağı günlerdeyiz. Bu nedenle, çay bölgesi ve çay hakkında Yüce Meclise bilgi arz et
mek için huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çay tarımı, Doğu Karadeniz Bölgesinde, Tirebolu'dan
Hopa'ya kadar 895 bin dekar arazide 216 bin üretici tarafından yapılmaktadır. Üreticilerin yüzde
78'i, 1 ilâ 5 dekara kadar çaylığı olanlar, yüzde 19'u,6 ilâ 10 dekara kadar çaylığı olanlar, yüzde
3'ü de, 11 ilâ 15 dekara kadar çaylığı olanlardır. Yani, bu oranlara göre, üreticilerin sahip olduk
ları çay tarlası büyüklüğü, en iyimser bir tahminle, ortalama 4 dekar kabul edilirse, 1 dekardan da
700 kilogram çay elde edildiğine göre, bir yıl boyunca, budama, gübreleme, toplama ve teslim et
me gibi hizmetlerde bütün fertleriyle çalışan 5 nüfuslu bir ailenin eline, 1993 yılı fiyatlarıyla 10
milyon lira geçmektedir. Bu paradan, kompoze gübrenin bedelini eski fiyatlara göre düşerseniz, bir
müstahsil ailesi yılda 9 milyon lirayla geçinmek durumundadır. İşte, bu nedenle, Rize, Türkiye'de
en çok göç veren illerin başında gelmektedir.
Çayın alım gücü her yıl azalmaktadır 1991 Mayıs ayında 1 kilogram çay 1 575 lira iken, 1
Amerikan Doları 3 976 lira ve 1 ekmek 500 lira idi. 1 kilogram çay parasıyla 3 ekmek alınabiliyor
du. 1993 yılında 1 kilogram çay parasıyla ancak 1 ekmek alabildik. Bir yıl önce, 1993 Mayıs ayın
da çay taban fiyatı açıklandığında 1 Amerikan Doları 10 122 lira idi. 1994'tc dolar 42 bin liraya
kadar çıktı. 1 dolan, bu kampanya müddetince 35 bin lira kabul edersek, çayın 1993'teki piyasa de
ğerini, yani alım gücü koruması için taban fiyatın bu yıl 12 276 lira olması gerekir. Kompoze güb
renin tonu 1993'te 1 milyon 491 bin lira iken, bugün 6 milyon 800 bin liradır. 1993'ten bugüne zo
runlu tüketim maddelerinden mesela un, şeker, tüp fiyatları dolara eşdeğer olarak artmıştır. Bu ar
tışları ve Türkiyemizin içinde bulunduğu ekonomik krizi de göz önüne alırsak, -ayrıca, müstahsil
den bu yılda belli bir fedakârlık yapmasını istedikten sonra- çay fiyatının en az 10 bin lira olması
gerekir.
Şayet Çay Kurumunda belli bir tasarruf yapılması düşünülüyorsa, bunu, hammadde yaş çay
dan, yani müstahsilin alın terinden değil de, çay satış bayilerine hesapsızca ödenen paralardan yap
mak gerekir.
Reklam ve tanıtma gideri olarak nereye verildiği belli olmayan lüzumsuz harcamaları da kıs
mak gerekir. Örnek olarak, 1991 yılında 86 bin ton kuru çay satışı yapılmışken, verilen satış primi
14 milyar 676 milyon lira idi. 1992'de çay satışı 10 bin ton düşmesine rağmen, ödenen satış primi
72 milyar 583 milyon liradır. Aynı yıllarda, reklam ve tanıtma giderlerine bakacak olursak; 1991
yılında 452 milyon lira ödenmişken, 1992'de çay satışı azalmasına rağmen bu meblağ 7 milyar 850
milyon liraya çıkmıştır.
Yine, 1991 yılında, bütün fabrikalarda çalışan işçi sayısı 22 844 iken, 1992 yılında aynı fabri
kalarda bordroda görülen ve maaş alan 31 bin işçi olmuştur. Tabiî, bütün bunlar kuru çay maliye
tini yükseltmiştir. Bu savurganlığı önlemek gerekir.
Ayrıca, 27 Aralık 1993 tarih ve 21801 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan çay bahçelerinin ıs
lahı ve budamaya tabi tutulacak çaylıklarla ilgili Bakanlar Kurulu kararında da, bu maksadı aşan,
çay sektörüne önemli sıkıntılar getiren, serbest ticarette rekabeti önleyen ve ferdî mülkiyet hakkı
nı engelleyen hükümler taşımaktadır...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

0

BAŞKAN — Toparlıyor muyuz Sayın Kabil?..
AHMET KABİL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan.
Bu nedenle, tatbiki mümkün olmayan bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Daha ön
ce teşvik primi verilerek yaptırılan çay tarlalarının, Genel Müdürün keyfine göre ruhsatlarının ip
tal edilmesi, müstahsilin kendine ait çay tarlasından özel teşebbüse çay vermesi, hatta kendi fabri
kasında işlemesini dahi yasaklayan bir hüküm, hangi kanunla izah edilebilir?
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Özel çay fabrikalarını denetleme ve gerekirse kapatma yetkisinin Çay Kurumu Genel Müdür
lüğüne verilmesi yerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, kalite, sağlık, pazarlama ve çevre
yönünden, hem Çay Kurumunu denetleyecek, hem özel teşebbüsü denetleyecek ilgili bakanlıkların
temsilcilerinin bulunacağı bir kalite kontrol merkezinin kurulmasının çok daha uygun olacağı ka
naatindeyim.
Bu açıklamalarımın Sayın Bakan ve Sayın Başbakan tarafından dikkate alınacağını ümit edi
yor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kabil.
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın Nafiz Kurt'a söz veriyo
rum; buyurun efendim.
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ana
vatan Partisi Milletvekili Sayın Ahmet Kabil arkadaşımızın, 1994 yılı çay alımları fiyat politikala
rı ve geçen dönemle ilgili fiyat politikaları hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevap vermek için
huzurlarınızda bulunuyorum. Sayın Kabil'e, bana bu hususta konuşma imkânı verdiği için teşekkür '
ediyorum.
İnşallah, mayıs ayının 15'ine doğru çay alımlarına başlayacağız. Hükümetimizin, diğer ziraî
mahsullerin alımında, üreticilerimizi nasıl memnun etmişse, çay alımlarında da memnun edeceği
ni belirtmek isterim. Fakat, şunu da ifade etmek isterim ki, biz, hiçbir hükümetin yapmadığı bir şe
kilde, tütünde ve çayda reform yapıyoruz.
Bu sene çay üretiminde 150 milyon kiloluk bir budamaya gittik ve budadığımızın bedelinin
maliyet üzerinden yüzde 70'inin parasını vereceğiz.
Çayın büyük bir kriz içerisinde olduğunu Sayın Kabil'in ve Rizelilerin bilmesinde fayda var.
Sayın Kabil'in istediği şekilde bu paraları çay üreticisine verirsek, bir dahaki sene Çaykur'un da
batma tehlikesi içerisine gireceğini huzurlarınızda belirtmek isterim.
1992 ve 1993 yıllarını kapsayan iki senelik çay fiyatlarından, çay üreticimiz çok memnun;
ödemelerinden memnun. Çay-Kur'un 1994 yılında, hemen hemen 500 milyon kilo kadar çay ala
cağım tahmin ediyoruz; hedefimiz o doğrultuda. Budamadan sonra bugünkü rekoltemiz 700-750
milyon kilo çaydır. Eğer, biz, çay üreticimize fahiş fiyatla bugün fiyat açıklayıp parayı verirsek,
1995 senesinde üreticimizden Çay-Kur olarak çay almamız mümkün olmayacaktır.
Kürsülerde konuşmak kolay; fakat ziraî mahsulleri politikanın dışında bırakmak mecburiye
tindeyiz. Aksi takdirde, tütünde 500 milyon kilo stokla, çayda 50 milyon kilo stokla, 1995 yılında
bu ürünleri alma imkânına, hangi hükümetler işbaşına gelirse gelsin, sahip olamayacaktır.
Hükümetimiz, çay üreticimize, mümkün olduğu kadar, alın terinin, emeğinin karşılığını vere
cektir; bundan müsterih olunuz. Diğer mahsullerde olduğu gibi, çayda da üreticimize, ürünlerinin
değerini verdik ve üreticimiz de çok memnundur. Fakat, hep beraber bunu siyasî bir konu olarak
üreticimize götürmeyelim. Aksi takdirde, bugün 2 trilyon lira borcu olan Çay-Kur, bu sene içeri
sinde bu parayı bankalara ödeyemezse, sene sonunda 5 trilyon, gelecek şene 15 trilyon lira olarak
ödemek zorunda kalacaktır; bu yükün altından da hiç kimse kalkamayacaktır. Bu durumda, ÇayKur da batarsa, çay alınamaz ve Rize çaysız kalır.
Bu durumu belirtmek ister, bu vesileyle hepinize saygılar sunarım, (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
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3. — Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan'in, iktisadî ve sosyal sıkıntılara ilişkin gündem dı
şı konuşması
BAŞKAN — İktisadî ve sosyal sıkıntılara dair gelişmelerle ilgili olmak üzere, Gümüşhane
Milletvekili Sayın Lütfi Doğan, buyurun efendim.
LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; ülkemizde görü
len iktisadî ve sosyal bir kısım sıkıntılar hakkında bazı müşahedelerimi arz etmek üzere gündem
dışı söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Efendim, bir müddet önce, bir topluluk içerisinde, bir çiftçimiz bendenize oradaki cemaatin
huzurunda şu hususu söyledi: "Çiftçi mahvoldu; tarlalarımızı süremez olduk, bir dönüm toprağımı
zı sürmek için 50 bin Türk Lirasından fazla para ödemek zorunda kalıyoruz. Böylece, tarlalarımı
zı ekemez olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bizim dertlerimize çare aramalıdır."
Bir başka müşahede ettiğim husus; yine Ankaramızda bir yerde bulunurken, sizlerin arkada
şınız olduğumu müşahede eden oradaki zevat yanıma gelerek söze başladılar; ezcümle bir tanesi,
"ben 2,5 milyon lira maaş alıyorum, emekliyim. Halbuki, bir ton kömür 4 milyon lira, asgarî ikibuçuk ton kömür almak zorundayım. Buradaki arkadaşlarımın pek çoğu da benim gibidir. Türkiye
Büyük Millet Meclisimizde bizim dertlerimiz dile getirilmelidir" dedi.
Bir üçüncü durumla daha karşılaştım: Sanayi bölgesi olan bir muhitte bulunurken, esnafın ben
denize intikal ettirdiği durum şu : "Günlerce, sabahtan akşama kadar alışveriş yapmadan dükkânı
nı kapayan esnafımız pek çoktur. Lütfen, Türk parasının istikrarının temininde elinizden gelen
gayreti gösteriniz" dediler.
Tabiî, bu arz ettiğim noktalar, hakikaten hepimizi dilhun etmektedir. Bununla beraber, bir de
sevindirici bir müşahedemi sizlere arz etmek istiyorum.
Yine, böyle bir toplulukta; yani halkın fazla bulunduğu bir toplulukta bir vatandaşımız ben
denize şu durumu iletti: "İlgili makamların verdiği beyana göre, Türkiyemizin dış ülkelere 70 mil
yar dolardan fazla borcu varmış. Biz, böyle borçlu olduğumuz takdirde, onlara karşı boynumuz eğ
ri olur. Bosna-Hersek'te, Azerbaycan'da, daha birçok yerde beklenmedik sıkıntılarla elbette karşı
karşıya kalırız. Benim sizden, Türkiye Büyük Millet Meclisimizden ve Hükümetimizden istirha
mım şudur: Biz, iki dilim ekmek yerine bir dilim ekmek yiyelim, iki elbise yerine tek elbise giye
lim, lütfen, 60 milyon insan, dış ülkelere olan borcumuzu ödeyelim, yüzümüz ak, başımız dik ol
sun, biz sizden bunu istirham ediyoruz" diye, bu asaleti gösterdi. Bendeniz de vatandaşlarımın dü
şüncelerine tercüman olarak sizlerin bildiği bu hususları yine sizlere arz ediyorum.
Muhterem milletvekilleri, hakikaten ülkemizin şu anda maruz bulunduğu iktisadî ve sosyal sıkırntılar hepimizi tedirgin etmektedir. Bunların çarelerini aramak, hepimizin üzerine borçtur. He
pimiz bu hususta emanet taşıyoruz, sorumluluğumuz yüksektir.
Müsaade ederseniz, çareler hakkında iki hususu çok kısa arz etmek istiyorum. Acaba çare ne
dir?.. Çare, ekilecek topraklarımızın tamamını ektirmek, çalışma durumunda olan insanlarımızın
tamamının rahat çalışma imkânlarını sağlamaktır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Hocam; buyurun efendim.
LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Sanayide çalışma durumunda olan, üretici durumunda olan in
sanlarımızın çalışmalarına, devletimizin, Hükümetimizin katkıda bulunması, yardımcı olması ge
rekmektedir.
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Bunların yanında, iki önemli sıkıntıya daha işaret etmek istiyorum. Bu iktisadî durumun sıkın
tılı hale gelmesinde, bendenizin inancına göre, iki mühim mühlik sebep vardır. Bu mühlik sebep
lerden birincisi faizdir. Bu faiz derdinin, belasının, milletimizi kemirmesine , mutlaka büyük mil
letimizin temsilcileri olan siz milletvekillerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çare düşün
melidir.
ikincisi ise, israftır. İsraf da büyük bir felakettir. Verilecek misaller çok; ancak, müsaade eder
seniz, bir edibimizin şu sözünü sizlere arz etmek istiyorum. Edibimiz, "Mecbur eden mezalime er
kânı devleti, israfı bîlüzum ve sefahat değil midir? Erbab-ı zevil-Besâire hersengi makber mirâtısaf, çehrei ibret değil midir?" demiştir.
Arz etmek istediğim nokta: Memleketimizin iktisadî yönden, sosyal yönden sıkıntılara maruz
kalmasındaki başlıca sebeplerden birincisi israftır. İsraftan kaçınmak hususunda, Türkiye Büyük
Millet Meclisimizin, Hükümetimizin ve erkân-ı devletin, milletin bütün fertlerine örnek olmasında
zaruret vardır.
Eğer Sayın Başkanımız izin verir ve sizler de müsamaha buyurursanız, tarihî bir hususu arz et
mek istiyorum.
" . • • • :
BAŞKAN — Buyurun efendim.
LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Dördüncü Halife Hazreti Ali, bir akşam devlet işleriyle meş
gul olurken, bir dostu yanına gelir, selam vererek oturur. İmam Ali, önce çalıştığı mumu karartır,
müteakiben bir başka mum yakar; sohbetleri devam eder. Şahıs kalkıp gideceği zaman ise, birinci
mumu tekrar yakar ve ikinci mumu karartır. Bu, şahsın dikkatini çeker, "bunların ikisi de aydınlık
veren bir cisim; niçin böyle yaptınız?" diye sorar. Hazreti Ali, "Siz geldiğinizde devletin işiyle
meşgul oluyordum. Bu mum, devletin parası ile alınmıştı. Anladım ki, siz benimle özel bir hususu
konuşmak üzere geldiniz, bu defa ben, kendi paramla alınmış olan mumu yaktım, onun ışığında
sohbetimizi tamamladık. Şimdi, siz gidiyorsunuz, ben yine devletin işiyle meşgul olacağım; onun
için ikinci mumu yaktım." diyor...
Değerli milletvekilleri, aziz arkadaşlarım; bendenizin kanaatine göre, bu yüksek düşünceyi, bu
asil duyguyu, helal-haram duygusunu, memleket evladının bütün fertlerinin gönüllerine yerleştir
mekte, milletimiz için de kurtuluş vardır ve insanlık için de ümit kaynağıdır. Hepinize saygılarımı
arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Doğan.
Değerli milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır.
Gündeme geçiyoruz.
Gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz:
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
I. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 10 arkadaşının, Kıbrıs sorunu ile ilgili ola
rak meydana gelen son gelişmeler konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/46)
BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde bir genel görüşme önergesi vardır. Okutup,
bilgilerinize sunacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kıbrıs konusunda meydana gelen son gelişmelerle ilgili olarak Anayasanın 98 ve İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması için gereğini arz ve talep ederiz.
27.4.1994
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Gerekçe:
Bilindiği gibi Kıbrıs konusunda önemli gelişmeler yaşanmakta ve bunlar giderek kaygı vergi
ci bir boyuta ulaşmaktadır. Sayın Başbakanın Amerika gezisinden bu yana daha da artan ve yo
ğunlaşan temas ve beyanlar ortaya koymaktadır ki, konu fevkalade ciddidir. Güven Artırıcı Önlem
ler Paketi diye daha önce ortaya konan taslağın değiştirilmesi ve tamamen Rumlar'ın istediği şek
le sokulması ve Türk tarafının bunu önkoşulsuz kabulünün beklenmesi son derece tehlikelidir.
Kıbrıs'ta birtakım entrikalarla Türk varlığı ortadan kaldırılmaya, Türkiye'nin garantörlük hak
kı sulandırılmaya ve 1974 öncesine dönülmeye uğraşılmaktadır.
Kıbrıs konusunda nihaî olarak karar verecek olan, KKTC ve oradaki Türk halkı olmasına rağ
men, bu konuda Türkiye üzerinde birtakım baskı ve telkinlerin de yapılmaya çalışıldığı gözlenmek
tedir. Türkiye'nin dış politikası; millî menfaatlerimiz, geleceğimiz ve güvenliğimiz açısından fev-.
kalade önemli olan Kıbrıs konusundaki bu gelişmelerin TBMM'nde bir genel görüşme halinde ele
alınmasını son derece gerekli ve zarurî bulmaktayız.
Talebimizin acilen ve öncelikle bu konuda verilmiş diğer önergelerle birleştirilerek işleme ko
nulmasını ve gereğini arz ederiz.
Recep Kırış

Osman Ceylan

Kahramanmaraş

İstanbul

Halil Şıvgın

Saffet Topaktaş

Ankara

Kahramanmaraş

Gaffar Yakın

Recep Ercüment Konukman

Afyon

İstanbul

Esat Bütün

Ahmet Özdemir

Kahramanmaraş

Tokat

Hüsnü Doğan

Fevzi İşbaşaran

İstanbul

İstanbul
İsmail Sancak
İstanbul

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
Genel görüşme önergesi, gündemde yerini alacak, genel görüşme açılıp açılmaması konusun
daki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.
2. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının üzerine
gitmeyerek devletin zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ınçı maddesine uyduğu iddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Ka
ya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile
Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal haklarında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/22)
BAŞKAN — Bir Meclis soruşturması önergesi vardır; önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtıl
mıştır.
Önergeyi okutuyorum:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bilindiği gibi ihracat, ülkenin kalkınmasında önemli bir itici güçtür.
Bu itici gücün süreklilik kazanması ve giderek büyük boyutlara ulaşması için Hükümetler çe
şitli dönemlerde ihracatı artırmak için İdarî, hukukî ve malî kararları kapsayan teşvik tedbirleri al
mışlar ve bunları uygulamaya koymuşlardır.
Ancak, 1984-1990 yılları arası ihracatı artırmak bahanesiyle yürürlüğe konulan teşvik tedbir
leri yanlış ve maksatlı uygulamalar sonucu hedefine ulaşamamış devletimizin bugünkü değerleriy
le trilyonlara varan zararına sebebiyet vermiştir.
Hatta yanlış ve maksatlı uygulamalar o kadar ileri boyutlara ulaşmıştır ki, ihracatla ilgili ka
mu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarıyla ilgili almış olduğu her türlü tedbirler yürürlüğe so
kulmayarak devletin zararının artmasına sebebiyet verilmiş, hayalî ihracat yapanların işini kolay
laştırmıştır. Bir nevî devletin eli ve kolu bağlanarak devleti, hayalî ihracatçıların işini kolaylaştıran
kurum haline gelmesine sebebiyet vermişlerdir.
•
Yine, hayalî ihracatla ilgili her türlü yayın, ihbar ve rapor yoluyla yapılan uyarılar ilgili üst dü
zey bürokratlarda bekletilerek hayalî ihracatçılara trilyonlara varan haksız ödemeler yaptırılmıştır.
Hatta bu davranışlar o kadar ileri götürülmüştür ki, hayalî ihracatçılara haksız ödeme yapmak
istemeyen kamu görevlileri ya sürülmüş veya pasife edilmişlerdir.
Ayrıca, devletin zarara uğramasına sesebiyet veren ilgili ve yetkili bazı üst düzeydeki bürok
ratlar hakkında müfettiş raporlarında belirtilen TCK yönünden yerine getirilmesi gereken cezaî iş
lemlerle ilgili her türlü evraklar da bekletilerek yürürlüğe konulmamış ve bunların adaletin pençe
sinden kurtarılmaları sağlanmıştır.
Nitekim, hayalî ihracatın boyutlarını ve ihracatın sorunlarını araştırmak amacıyla kumlan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi 10/5-8 sayılı Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor da iddialarımızı
doğrular niteliktedir.
Bütün bu sebeplerden dolayı, eylemleri Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyan eski
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İ. Kaya Erdem, eski Maliye ve Gümrük Bakanları Prof. Ek
rem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, eski Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal hakla
rında Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzük hükümleri gereğince Meclis Soruşturması açılma
sını arz ve talep ederiz.
İhsan Saraçlar
Turhan Tayan
Bursa
Samsun
Cemal Alişan
Mahmut Öztürk
Aksaray
Samsun
Muzaffer İlhan
Tevfik Türesin
Muğla
Bolu
Nazmi Çiloğlu
. Bolu
Ayvaz Gökdemir
Gaziantep
M. Sabri Güner
Kars

Bilal Güngör
Ankara
Abdullah Kınalı
Hatay
Mustafa Zeydan •
Hakkâri
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Orhan Kilercioğlu

Mehmet Cebi

Ankara

Samsun

Latif Sakıcı

Necmi Hoşver

Muğla

Bolu

Mehmet Cemal Oztaylan

Mustafa Kaçmaz

Balıkesir

Van

Sami Sözat

Halil Demir

Balıkesir

Aksaray

Selahattin Karademir

İrfan Demiralp
Samsun

Kahramanmaraş

Hasan Kılıç
Ordu

Rahmi Özer
Çanakkale
Nurettin Tokdemir
Hatay

Melih Pabuççuoğlu

Abdullah Ulutürk

Hasan Afşar

Balıkesir

Afyon

Konya

Abdürrezak Yavuz

Asım Kaleli
İçel

Şanlıurfa
Nabi Sabuncu

Ahmet Neidim
Sakarya

Denizli

Mehmet Özkaya
Gaziantep

Turgut Tekin
Adana

Haydar Baylaz
Bingöl

Ali Eser
Samsun
İbrahim Gürdal
Bursa

Doğan Baran
Niğde

Cengiz Üretmen

Ertekin Durutürk
İsparta .

Manisa

Mehmet Gözlükaya

Arslan Adnan Türkoğlu
Çorum

Denizli

Abdurrahman Ünlü
Kırıkkale

M. Halit Dağlı

Hasan Peker

Ali Uzun

Tekirdağ

Zonguldak
Ahmet Küçükel

Adana

H. Cavit Erdemir
Kütahya

Elazığ

Şinasi Altıner

İbrahim Yaşar Dedelek

Zonguldak

Eskişehir
Y. Fevzi Ancı
İçel'
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması önergesinin görüşme günü Danışma Kurulunca tes
pit edilecek ve onay alınmak üzere Genel Kurulumuza sunulacaktır.
V.-ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. — Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında genel görüşme önergelerinin (8/44,45,46),
öngörüşmelerinin görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi
BAŞKAN—"Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım.
Danışma Kurulu Önerisi
Danışma Kurulunun 27.4.1994 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.
Hüsamettin Cindoruk
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Turhan Tayan

Hasan Korkmazcan

DYP Grubu Başkanvekili

ANAP Grubu Başkanvekili

Aydın Güven Gürkan

Abdüllatif Şener

SHP Grubu Başkanı

RP Grubu Başkanvekili

Öneri : Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngöriişmeler"
kısmının 132 nci sırasında yer alan (8/44) ile 134 üncü sırasında yer alan (8/45) ve 27.4.1994 ta
rihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan (8/46) esas numaralı "Kıbrıs'taki Son Gelişmeler" konusun
daki genel görüşme önergelerinin öngörüşmelerinin Genel Kurulun 3.5.1994 Salı günkü birleşi
minde ve birlikte, bütün işlerden önce yapılması önerilmiştir.
BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini dinlediniz.
Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.
B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
J. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının (S. Sayısı: 648 ve 648'e 1 inci Ek) bitimine kadar çalışma
larını sürdürmesine ilişkin SHP Grubu önerisi
BAŞKAN — Sosyal Demokrat Halkçı Parti Grubunun, içtüzüğün 19 uncu maddesine göre ve
rilmiş grup önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 28.4.1994 Perşembe günü yaptığı toplantısında siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi
gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Nihat Matkap
SHP Grubu Başkanvekili
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Öneri : Genel Kurulun 28 Nisan 1994"Perşembe günkü (bugünkü) birleşiminde, gündemdeki
' yarım kalan işlerden 648 ve 648'e 1 inci Ek Sıra Sayılı "Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İh
dası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının" bitimine ka
dar çalışmalarını sürdürmesi ve gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olunması
önerilmiştir.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Önerge aleyhinde söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Önerge aleyhinde Sayın Kazan söz istemişlerdir.
Buyurun efendim.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclisin yoğun
. çalışması içerisinde, Hükümet tarafından hazırlanmış olan ekonomik paket çerçevesinde, yeni ver
giler getiren, bazı harcamaları kısıtlayan bir kanun tasarısının müzakeresi yapılıyor. Bu müzakere
ler tartışmalı geçiyor ve muhalefet partileri olarak, gerek muhtevaya ve gerekse bazı teknik nokta
lara mütedair itirazlar yapılıyor.
Şu anda oylarınıza sunulacak olan önergede de halen müzakeresi yapılmakta olan kanun tasa
rısının tamamlanmasına kadar müzakerelerin devam etmesi isteniyor.
Bilindiği gibi, daha önce, çalışmaların saat 24.00'e kadar sürdürülmesi konusunda karar alın
mıştı. Bu karar, zaten geçerlidir ve yürürlükte olacaktır. Ancak, "saat 24.00'ten sonra da Meclisi
çalışması gerekebilir" cümlesi nedeniyle şu önerge verilmiş bulunuyor.
Müzakere etmekte olduğumuz kanun tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından geriye çe
kilmiş ve ana hatları itibariyle tasarı olarak şevkinde 18 madde olan kanun 22 maddelik hale geti
rilmiştir ve özellikle bu kanun tasarısında, Plan ve Bütçe Komisyonunda son yapılan ilavelerle, ma
hallî idarelerin eli ayağı tamamen bağlanır şekilde, yeni hükümler vaz edilmiştir. Dolayısıyla, bu
yeni konulmuş hükümler, müzakere edilecek olan bu hükümler, öyle tahmin ediyorum ki, Yüce
Mecliste fevkalade tartışmalara sebep olacaktır. Görüşmeler saat 24.00'ten sonraya kaydırıldığı
takdirde, bu maddeler üzerinde yapılacak olan tartışmalar, gecenin ilerleyen saatlerinde gergin bir
ortam meydana getirebilecektir.
O nedenledir ki, -dün saat 24.00'e kadar çalışıldı, yine bu gece saat 24.00'e kadar çalışılması
konusunda esasen ittihaz edilmiş bir karar var- eğer bu saatten sonra müzakereler devam ederek ve
sıra bu maddelere -ki, üzerinde uzun tartışmalar yapılacaktır- gelirse elbette büyük sıkıntılar ola
caktır.
O bakımdan, bu önergenin kabulünde bir fayda mülahaza etmediğimizi ifade etmek için söz
aldım.
Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, lehinde konuşmak istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Yakın, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Grup önerisiyle ilgili olarak söz
talebinde bulundular ve lehinde konuşacaklarını ifade buyurdular efendim.
Buyurun Sayın Yakın.
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti,
Başbakanlığın da verdiği ilanlarla, tarihindeki en büyük ekonomik krizi yaşamaktadır ve ekonomi
bilenlerin söylediğine göre de, şu anki deprem 2 şiddetinde ise yakında 10 ve 20 şiddetine yükse
lecektir. Aslında, bunun için yapılacak olan şeyler bellidir ve Hükümet de bu gibi adımları atmak
tadır. Vergi paketi, ciddî ve bilimsel manada yanlışlarla dolu olmayan, gelecekte uygulanabilir ve

— 159 —

T.B.M.M.

B:97

28.4.1994

0:1

Türk ekonomisine katkısı olacak, kümesteki kazların canlı kalmasını sağlayacak ciddî bir ekono
mik paket oluşturması, vergi kanunu oluşturması açısından çok doğrudur; bunun bir an önce çıka
rılması ve uygulamaya geçilmesi de doğrudur ve bunun için Hükümetin gece çalışması yapmayı
amaçlaması, Meclisimizin de bu manada karar alması çok güzel bir şey; fakat, benim bir endişem
var: Burada karar yetersayısı ve yoklama istenildiğinde, bilhassa iktidar kanadındaki milletvekille
rinden yeterli sayıda milletvekilinin bu Mecliste bulunmasını istiyorum; yoksa, bu kararların bir an
lamı kalmaz, kendi kalemize gol atmış ve Meclisin, milletvekillerinin saygınlığını zedelemiş olu
ruz. Onun için, gece 24.00'te yoklama istendiğinde -ben de o yoklama istemine katılacağım, yok
lama isteyen bir milletvekili olacağım- acaba iktidar kanadından kaç tane sayın milletvekilimiz bu
rada olacak diye özellikle bakacağım. Eğer yaptığınızın doğruluğuna ciddiyetle inanıyorsanız, si
yasî kararlılığınızı sayısal olarak da lütfen burada gösteriniz.
Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Seni örnek alacağız.
BAŞKAN — Sayın Yakın, teşekkür ediyorum.

'

Lehte ve aleyhte başka söz talebi?.. Yok.
Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmına geçiyoruz.
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. —İstanbul Milletvekili Bedrettin Dalan'in, milletvekilliğinden istifasına ilişkin önergesi
(4/314)
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Bedrettin Dalan'ın milletvekilliğinden istifa etmesi
nedeniyle, Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin dü
şüp düşmemesi hususunun açık oylamasını yapacağız.
Bilindiği gibi, Sayın Dalan'ın istifası, mücerret anlamda, bir istifadır. İstifa önergesinin ger
çekliği, yani imza teyidi, Başkanlıkça ve Başkanlık Divanınca tespit edilmiştir.
Şimdi, istifa önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Malumlarınız olduğu veçhile, 27 Mart seçimleri öncesi, seçim sonuçlan ne olursa olsun istifa
edeceğimi belirtmiştim.
Bu nedenle, milletvekilliğinden istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim. .
Bedrettin Dalan
İstanbul
" BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlığımızın kanaatine göre, istifa, tek taraflı bir irade
izhanndan ibarettir. Geçmişteki yönetimlerimizde de bunu ifade ettik; ancak, Anayasanın 84 üncü
maddesi, istifa ve sair sebeplerle düşürülmeyi oylamaya tabi tutmuş. O sebeple ve bizzarur, o işle
mi yerine getireceğiz.
Buna göre, Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin
düşmesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu, yani 226 kabul oyu gerekmektedir; bunun
• için de, oylamayı açık oylama şeklinde yapacağız.
Toplantı yetersayısı olmak kaydıyla, açık oylamada kabul oyu 226'nın altında olduğu takdir
de, üyeliğin düşmesi kabul edilmemiş olacaktır. Oylamaya katılım, toplantı yetersayısı olan
150'nin altında olduğu takdirde oylama tekrarlanacaktır.
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Şimdi, açık oylamanın ne şekilde yapılacağını Genel Kurulun belirlemesini istirham edece
ğim.
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak "kabul" "ret", "çekinser"
şeklinde, yüksek sesle oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Oylamanın bu şekli kabul edilmemiştir.
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konacak oy kutusuna oy pusulası
nı atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Açık
oylamanın bu şekilde yapılması hususu da kabul edilmemiştir.
Bizzarur, açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır.
Basılı oy pusulası bulunmayan sayın üyelerin, beyaz bir kâğıda, adını, soyadını, seçim çevre
sini ve oyunun rengini belirtip, imzalayarak, bu pusulayı oy kutusuna atmasını rica ediyorum.
Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın.
(Oylar toplandı)
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oylama işlemi tamamlanmıştır.
Oy kupası kaldırılsın.
(Oyların ayırımı yapıldı)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylama sonucu açıklıyorum : İstanbul Milletvekili Sayın
Bedrettin Dalan'ın milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, Anayasanın 84 üncü maddesi gere
ğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşüp düşmemesinin açık oylaması sonuçlan:
Kullanılan oy : 177
Kabul: 35
Ret: 140
Çekinser : 2 oy kullanılmıştır
Kâtip Üye

Kâtip Üye

Kadir Bozkurt

İbrahim Halil Çelik

Sayın milletvekilleri, bu neticeye göre toplantı yetersayımız vardır; ancak konunun özelliği
nedeniyle karar yetersayısı yoktur; yani, 226 olan salt çoğunluk yoktur. Bundan dolayı, Anayasa
nın 84 üncü maddesinin istediği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 226 kabul oyu çıkmadığı
için, İstanbul Milletvekili Bedrettin Dalan'ın üyeliğinin düşmesi kabul edilmemiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer
İşler" kısmına geçiyoruz.
Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılamasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı
Hazine ve Dış Ticaret Müseteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin
Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci
Ek)
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BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilgili kanun hükmünde kararnamenin
müzakeresine kaldığımız yerden başlıyoruz.
Komisyon?.. Yok.
Müzakere ertelenmiştir,
2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71)
BAŞKAN — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hühümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenme-.
si Hakkınada Kanun Tasarısının müzakeresine başlıyoruz .
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82)
'
BAŞKAN — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakere
sine kaldığımız yerden başlıyoruz.
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11376) (S. Sayısı : 139)
BAŞKAN — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının
görüşmelerine başlayacağız,
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.

.

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134)
BAŞKAN — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
. 6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/488, 2/9, 2/536j (S. Sayısı: 283)
BAŞKAN — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
7. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S.
Sayısı: 391)
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BAŞKAN — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
8. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kamın Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355)
(S. Sayısı: 66)
BAŞKAN — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merrkczi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayaca
ğız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
9. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201)
BAŞKAN — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlarla ilgili Kanun Tasarısının
görüşmelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
10. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanununlarınada Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı: 648
ve 648'e 1 inci Ek) (1)
BAŞKAN — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının müzakerelerine kaldığımız yerden başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Sayın milletvekilleri, dünkü birleşimde 10 uncu madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmış,
madde üzerinde verilen önergelerin işlemine geçilmiş, birinci önergenin oylanması sırasında karar
yetersayısı aranmış, bulunamamış idi.
Şimdi, hafızaları tazelemek üzere; önergeyi yeniden okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinin (f) ve (g) bentlerinin çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz.
Mustafa Ünaldı
(Konya)
ve arkadaşları
(1) 648 S. Sayılı Basmayazı 20.4.1994 tarihli 92 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 648'e 1 inci
Ek S. Sayılı Bazmayazı 27.4.1994 tarihli 96 ncı Birleşim Tutanağına eklidir.

I
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamışlardı.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinin (e) bendinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz.
Mustafa (İnaldı
' • • • ; • • ,

(Konya)

ve arkadaşları
MUSTAFA (İNALDI (Konya) — Sayın Başkan dün de karar yetersayısı istenmişti.
BAŞKAN — Sayın (İnaldı, dün ile sınırlı olduğu için, özellikle ifade ettim. Dün ile sınırlı o
efendim...
Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI AİSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Efendim, önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar.
Önerge sahiplerinden söz talebi var mı?.. Yok.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum.
BAŞKAN — Peki, oylama esnasında dikkate alacağız efendim.
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı var
dır, önerge kabul edilmemiştir.
Değerli milletvekilleri, Sayın Yakın, önerinin lehinde konuşurken bazı hususları ifade ettiler.
Tekrar ediyorum, arkadaşlarımızın çalışma takatları bitmiş olabilir, dayanamıyor olabilirler; işaret
ederseniz, ara veririm, dinlenirler, sonra gelirler, çalışmalarımızı yürütürüz. Yoksa, biz kulislerdeki arkadaşlarımızı sayamayız, onların gelmesini de bekleyemeyiz; biz, Genel Kurul salonunda ha
zır bulunan arkadaşları sayarız.
Bir başka önerge vardır, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648'e 1 inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu madde, (c) bendinin
madde metninden çıkarılmasını arz ederiz.
Cevat Ayhan
•

(Sakarya)
ve arkadaşları .

BAŞKAN - Sayın Komisyon?..

^ .

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo-
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Sayın Ayhan veya önerge sahiplerinden söz talebinde bulunan?., Yok.
Öenrgeyi oylarınıza sunuyorum : Kabl edenler... etmeyenler... kabul edilmemiştir.
Bir başka önerge vardır, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648'e 1 inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin (f) ve (g)
bentlerinin madde metninden çıkarılmasını arz ederiz.
Cevat Ayhan
(Sakarya)
ve arkadaşları
BAŞKAN-Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komsiyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
Söz talebi var mı?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Değerli milletvekilleri, müzakere ettiğimiz 10 uncu maddeyi okundğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde okunduğu şekliyle kabul edilmiş
tir.
11 inci maddeyi okutuyorum:
VI. BÖLÜM
Damga Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik
MADDE 11. — 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Bu Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki 1.1.1994 tarihinde geçerli olan maktu vergiler (maktu ve
nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler, dahil) % 100, nispî vergiler % 20 ora
nında artırılmıştır. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler
(maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî vergileri
birlikte veya ayrı ayn, maktu vergilerde on katma, nispî vergilerde ise bir katına kadar artırmaya,
uygulanmakta olan maktu vergileri yansına kadar, nispî vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan ön
ceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etme
ye yetkilidir."
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz talebi var mı?..
Refah Partisi Grubu adına Sayın Dökülmez, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ergüder söz
talep etmişlerdir.
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.11 inci maddeyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Dökülmez; buyurun.
RP GRUBU ADINA AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 11 inci maddesi üzerinde Refah Partisi Grubumuz
adına görüşlerimizi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi say
gıyla selamlarım.
Kıymetli milletvekilleri, bu maddede öngörülen Damga Vergisi, belki de Katma Değer Vergi
sinden sonra en yaygın biçimde kullanılan bir vergi. Devletin kasasından çıkan her kuruş için mut
laka hesap edilen ve vatandaştan kesilen bir vergi.
Hafızalarımızı şöyle birazcık yoklayacak olursak, daha birkaç ay öncesinde yüzde 60 oranın
da artırılan bir vergi, bugün maktu olanlarda yüzde 100, nispî olanlarda ise yüzde 20 oranında tek
rar artırılmaktadır.
İster istemez insan şunu düşünmek zorunda kalıyor: Bu vergileri ne yapacaksınız; nereye har
cayacaksınız bunları? Eğer bugüne kadar kullandığınız gibi kullanacaksanız, bu, sizin dişinizin ko
vuğuna bile yetmez Millet bu Meclisten umut bekliyor; dertlerine çözüm bekliyor; bu problemle
rin halledilmesini bekliyor.
Yanılmıyorsam, Başbakan Tansu Hanım, Devlet Bakanlığından ayrılmadan önce -basında lis
te halinde çıktı- bir kısım gazetelere yüz milyarlarla ifade edilen birtakım teşvikler verdi. Niye yap
tı bunu? "Benim bu işi başarmam mümkün değil; ama, ben bu teşvikleri verirsem, bu paraları ba
sma dağıtırsam, beni, allarlar pullarlar, millete takdim ederler, o şekilde belki milletin gönlüne taht
kurarım" diye yaptı. Ne oldu? Aradan kaç ay geçti, ne işe yaradı? Eğer, milletin binbir fedakârlık
ve çilelerle toplayıp da size verdiği paralan bu şekilde kullanacak olursanız, samimî olarak söylü
yorum, bu, dişinizin kovuğuna bile yetmeyecektir.
Kıymetli arkadaşlar, milletimiz fedakârdır, ne kadar isteseniz verir, ne kadar vursanız mutla
ka bir toz çıkar; ama, bu millet bu kadar kötülüğe, bu kadar eziyete müstahak değil. Gelin, elbirli
ği edelim, bu kadroları düzeltelim. Bu yorgun, bu bitkin, bu hırpalanmış; ümidini ve cesaretini kay
betmiş kadrolarla siz bir yere varamazsınız; bu paraları çarçur edersiniz; milletin umutlarını bitirir
siniz kıymetli arkadaşlar.
Değerli arkadaşlar, görüşülmekte olan tasarının 11 inci maddesinde öngörülen, yeni artırılan
vergilere Grubumuz adına karşı çıkıyoruz ve aleyhte oy kullanacağımızı belirtiyoruz.
Bu vesileyle hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Dökülmez, teşekkür ediyorum efendim.
Anavatan Partisi Grubu adına konuşmak üzere, buyurun Sayın Ergüder.
ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, genellikle
hatip olarak, ayakta gezenler olduğu zaman konuşamıyorum.
Bu benim irademe tesir eden bir şekildir. Çiçero kadar, Aristo kadar kuvvetli bir hatip deği
lim. Komisyonun önünde bulunanlar ve arkada, yeni Fenerbahçe Kulübü Başkanının etrafında top
lananlar otururlarsa, ben rahat konuşurum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Evet, sayın üyeleri, sayın hatibin de arzusu üzerine, yerlerine oturmaya davet
ediyorum.
Sayın Ergüder, zatı âliniz kürsüye doğru öyle şecaatla yürürken, biz aramızda, Divanda ko
nuştuk, "Çiçero gibi bir hatip geliyor" demiştik; tesadüftür, tevafuktur belki.
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HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Çok teşekkür ederim beyefendi.
Efendim, dün akşam Yüce Mecliste, DYP, SHP- Anavatan Partisi ve Refah Partisine mensup
arkadaşlarım çok ciddiyetle müzakeratı takip ettiler, fikirlerini söylediler ve saat 23.55'te Sayın
Başkan birleşimi kapattı. Şimdi yeni gün başlıyor. Bu günün hepimize hayırlı olmasını Tann'dan
niyaz ederim.
Efendim, İstanbul Hukuk Fakültesinde müfredat derslerimizin arasında, ilişkisi sebebiyle,
ekonomi ve iktisat okuduk. Rahmetli Ordinaryüs Profesör Şükrü Baban, hocamdı, Allah gani gani
rahmet eylesin; dünya pırlantası, dünya kültürü büyük bir insan. Testlerle bizi imtihan ederdi... Bir
gün içeri girdik ve sıra bana geldiğinde, "İç bu bardaktaki suyu" dedi; Suyu içtim... "Ne yaptın
şimdi sen?" dedi, "ekonomik olarak ne yaptın?" dedi... Derya gibi bir adam... Doğuludur, çok
soylu bir ailenin evladı; gözler masmavi... Ne diyeceğim acaba, diye düşünürken, "bitirdim" de
dim. "Yani ne yaptın?" dedi.
BAŞKAN -

Tükettin...

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - 'Tükettin..."
Biz, ekonomi dersini böyle büyük üstatlardan aldık; ama, Parlamentoya geldiğimiz zaman,
Allah selamet versin, maden- mühendisinin, hukukçu ve ekonomist olduğunu gördük; çiftçinin,
avukatlık yaptığını gördük, "Anayasaya aykırı" laflarını gördük!.. O hale geldi ki, mesleğimizi
unutmaya başladık, ekonomiyi de unutmaya başladık; ama artık, darılmayın, şimdiden sonra, "be
yefendi, hangi meslektensiniz?" diye soracağım, ziraatçıysa "otur oturduğun yerde, hukuka karış
ma" diyeceğim. Anayasa Komisyonu çalışmalarında çektiğimiz ıstırabı ben size anlatamam... Hu
kuktan anlamayan arkadaşlarım... Ben, kimya konusunda bir bilgiye ihtiyaç varsa, bir kimyacıya
gider sorarım. Çünkü, bu bir ihtisas meselesi.
Aslında Sayın Çiller'in niyeti iyi; yani, Başbakanımdır, takdirle karşılarım...
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Başbakan ne yapacak ki, Başbakan ekonomi profesörüy
dü ekonomiyi batırdı!
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Tabiî, yanındakiler iyi değil biraz da. Yalnız o de
ğil, müşavirleri iyi değil.
Efendim, Şükrü Baban bize öğretti, arkasından Neumark'la okudum, Türkiye'de Gelir Ver
gisi Kanunu, Parlamentoya ve cumhuriyete kabul ettiren büyük üstat, toprağı bol olsun.
Hazinenin bir havuzu vardır -ekonomistler daima bunu söylerler- bu havuza muhtelif çeşme
lerden su akar, temsili misal, bu bir paradır. Devletin egemenliği için, çocukların ve gençlerin ta
lim terbiyesi için, sağlığı için buradan devlet harcamaları başlar. Havuza gelen su ile, giden su ara
sında eğer bir münasebet tesis edilemezse, işte o zaman kökü Latince ve Fransızca olan, "enflas
yon" denilen o mikrop içeri girer ve bizi bugünkü hale getirir.
O halde, Türkiye'deki durumumuz ne? Halen mükellefi olduğum Damga Resmî, üstadımın
gayet güzel söylediği gibi, KDV'den daha yaygın, yüzde 60-70'e varıncaya kadar... Devletten en
ufak bir kâğıt alsanız, ver parayı... Şöyle bir misal arz edeyim: Teklifnamelerde, anonim şirketle
rin, limitet şirketlerin kuruluşunda, makbuzda ve sair evrakta, öylesine görülmeden bu vergiler alı
nır ki, bunlar epeyce de bir para tutar. Bizim değerli Maliye Bakanımız ve Müsteşar Beyefendi "bu
rada da artırma yapalım" demişler; maktularda 100, nispîlerde 20 ilave ederek.
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Bendeniz çalışırken, Maliye Bakanına ve yanındaki değerli müsteşara "Vergi getiriyorsunuz,
bu işten ne para kazanacaksınız?" dedim. Kemal Bey defterini açtı baktı -Tabiî bir balans yapmış
lar- damgadan ve harçlardan Türkiye Cumhuriyeti Maliyesine toplam 4 trilyon girecek. Devlet, ye
ni zamlar sebebiyle 4 trilyon para kazanacak... Tabiî, bu arada adalete müracaat zorlaşacak, harç
lar fazlalaştığı zaman, hak arama meselesi sıkıntıya girecek, ilamlar alınırken büyük paralar öde
necek... Ne yapalım... Evladım, bu millet çeker; yeter ki, iyi bir şey olsun...
Bu 4 trilyonluk gelirin ne hale geldiğini -biz bu vergi paketini yürütürken, acaba yanlışlıklar
yapıyormuyuz diye- merak ettim. Önüme batık bankalar geldi...
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Banka mı batmış?!
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Batık bankalar... Batırılan bankalar... Türkiye
Cumhuriyeti maliyesine 80 milyon dolar yük geldi.
Bu para kimlerin elinde? Şu dakikada Zürih'te soğuk şarabını içen veya Amerika'daki büyük
mağazalardan alışveriş yapan veyahut da İsviçre'de kayak yapan birtakım gâsıbın elinde. Saçı bit
medik yetimin, Mehmet'in, Ahmet'in parası devlet eliyle soyuluyor. Birtakım müteşebbisler -bun
lara entel falan demem ben; bunlar gangster- Maliyedeki paramı alıyor... Tasavvur edin, PKK ile
savaş halindeyiz... Bir mermi 16 bin liradır... Mekanizmaya bastığınız zaman 100-200 tane mermi
atıyor. Bazı hallerde çelik yelek bulamıyoruz; ama, o hırsız, o banka müdürü, o hırsız idare azala
rı, devletin parasını Avrupa'ya kaçırıyor...
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Kimler onlar?
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Bu ne biçim iş Allah aşkına!.. Yani, biz devleti
yıktık mı? Bu devletin, gâsıbı, hırsızı yakalayıp adalete verme hakkı yok mu? Devlet miyiz biz?
Yoksa, Diyojen'in fenerini elime alıp, kapı kapı devlet mi arattıracaksınız bana!
O halde, diyorum ki, Sayın Başbakanım, yarından itibaren takibata geç, bunun içinde benim
ailemden birisi varsa, bunun içinde benim partili arkadaşım varsa yakala, Sultanahmet Meydanın
da mı asacaksın, yoksa gardropta mı asacaksın, bir yerde as bunları.
Beyler, inanın bana, size samimî olarak söylüyorum, disiplin sağlayamadığımız müddetçe;
devlet, devlet olmadığı müddetçe, dünyanın eh iyi vergi kanunlarını çıkarsanız bile kıymeti yok;
çünkü, hırsızlar, uğursuzlar ve yolsuzluk yapanlar bekliyorlar.
Milletvekilleri olarak biz burada üç kuruş, beş kuruş artıralım diye gayret ediyoruz, adam bir
yolsuzluk yapıyor, 40-80 milyon dolar götürüyor...
.YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Kim götürüyor?
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bir zamanlar ismi A harfi ile başlayan bir vilayet
te, ismi H harfi ile başlayan bir delikanlı, İsviçre'de ve burada bankaları soydu, biliyorsunuz, 80
milyon dolar götürdü. Peki, ne olacak halimiz?
Hükümetimiz kalkıyor, "Harçlar ve Damga Resminden 4 trilyon lira alabilir miyim?" diyor.
Bak, bak, şu hale bak! Hazinei Maliyeye 4 trilyon daha para gelsin diye gece gündüz uğraşıyoruz,
dışarıdaki gangaster -onların birçoğunu bakanlıkların koridorlarında, bazı kokteyl ve açılışlarda gö
rüyorum- hiçbir şey olmamış gibi... entel... Gazetelerde görüyorsunuz, mercedesi, villası... Kim taip edecek bunu? Rica ediyorum... Burada particilik yapmıyorum. Bu Hükümet benim de Hükümetimdir, bu milletvekili benim de kardeşimdir; bu vatanın evladıyız... Kim takip edecek bunu? (Mik
rofon otomatiz cihaz tarafından kapatıldı.)
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Kör kuruş nerede?!.
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergüder.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Kürsüye çıkmadan önce, hazırlık olsun diye Ma
liye Bakanı ve Kemal Beyefendiyle istişarelerde bulundum. Benim takıldığım konulardan bir tane
si de, bu yeraltı ticareti beyefendi, kayıt dışı ekonomi. Muhtelif adlar ver, "yeraltı mafyası" de; ne
dersen de.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Onlar yerüstüne çıktı, ülkeyi açıktan soyuyorlar.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bütün bilimsel araştırmalara göre, Sayın Başba
kanımızın-şimdi yanından ayrılan-müşavirine göre, Türkiye Cumhuriyeti topraklarının altında
1 katrilyon lira yatıyor. Bütçemiz ne kadar bizim? Bizim bütçemiz 400 trilyon değil mi? ("ANAP
sıralarından '"800 trilyon" sesleri) 800 trilyon oldu, iki misli. Kim bu adamlar? Senden, benden,
bir yerden; belki de ailemizin içinden, belki de kayınbiraderler, belki de baldızlar, belki de amca
zadeler... Nasıl iş bu ya Rabbi?l
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Bacanak yok mu?!
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bacanak da olabilir. 1 katrilyon beyler!..
Arkadaşlar, değerli milletvekilleri, bu vergi paketiyle, Sayın zarif Başbakanım zannediyor ki,
refaha ve saadete ereceğim. Bu vergi paketiyle, Hanımefendinin eline, Hazinei Maliyeye70 trilyon
gelecek. Gene, Başbakanın özel müşavirine göre -basite indirmiş, geçen gün bir televizyon konuş
masında dinledim- bizim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ayda 40 trilyon gelirimiz var; tabiî,
vergiler -arz edebildim mi?- ve sair gelirler olarak 70 trilyon da giderimiz var... Her ay 30 trilyon
açığımız var... Şimdi, Hanımefendi toplasa toplasa -bunun da birtakım itirazları, sıkıntıları var- 70
trilyon toplayacak; ancak, temmuza kadar idare edecek. Çünkü, mal değerleri, enflasyon ayarları o
aylarda çıkmaya başlar. Ondan sonra ne olacak? Stand-by... Bu kelimeden nefret ediyorum: Standby... Türkçesi nedir, biliyor musunuz: "Sen şurada dur."
Radikallere hitap ediyorum, değerli Refahlılara hitap ediyorum, çok ayıp bu lafım; ama, beni
affetsin bu kürsü, bu kürsü beni affetsin, tekrar affımı dilerim, sizin de affınızı dilerim: 60 milyon
Müslüman, 5 tane Hıristiyanın sözünü dinleyecek. Allah Allah! Ne gücüme gidiyor ya Rabbim!
"Stand-by, stand-by" diyor; "dur orada, dur orada" diyor. (RP sıralarından alkışlar) Benim Mali
ye Bakanım -IMF'nin teşkilatlarından bahsediyorum; stand-by- bir hamle yapacak; ama, IMF,
"dur, ne istiyorsun?" diyecek; Bakan "memura zam" deyince, "yok öyle şey" diyecek. Hani ege
menlik, hani bayrak, hani toprak, hani Ankara merkezî Hükümeti?!.. Nerede bunlar?!..
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ezan, bayrak... Edebiyat onlar...
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — İşte, en nihayet, kötü idareler yüzünden, israflar
yüzünden, lüzumsuz masraflar yüzünden; pahalı ziyaretler, pahalı basın toplantıları, o Türkî cum
huriyetlere özel tayyarelerle gidişler, yolsuzluklar; hatta hayalî iharacat -kim yaptıysa Allah bela
sını versin- (RP, ANAP ve CHP sıralarınadan alkışalar) İşte, bugün fülus-i ahmere muhtaç olduk.
Stand-by, Stand-by... "dur orada" diyor... Uçağa gidiyorsun, bilet; Stand-by, "dur orada." Ne ka
dar hazin bir şey bu ya Rabbi?!
İnşallah bu son olur. Ama, ben IMF'ye hürmet duyuyorum. Netice itibariyle adamlar bize bi
raz da yardım ediyorlar. Yardım etmeseler halimiz de berbat. Benim en çok gücüme giden de,
Stand-by'da, bir tarafta Habeşistan, bir tarafta Afganistan, bir tarafta geri kalmış diğer ülkeler.,.
Onlarla beraberiz.
Benim topraklarım, yemin ediyorum, 100 milyon insanı besleyecek güçte... (RP sıralarından
alkışlar) Güneş bol, denizi var, madenleri var, nehirleri var; ama, yok olan, ekonomist. Ekonomist
yok... Bu memlekette kimyacı var, kalp doktorları var, beyin cerrahı var; ekonomist bulamıyoruz.
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Hatta Sayın Maliye Bakanlığının kadrosuna bakıyoruz; programı hazırlayanlar başkası, uygulama
ya koyanlar başkası.
Bendeniz, samimî olarak söylüyorum, bu paketin karşısında değiliz, benim Genel Başkanım
da karşısında değil, değerli, mücadele arkadaşlarım da karşısında değil; yanlışların karşısındayız.
İnşallah 70 trilyonu toplarsınız^ ekonomi yaparsınız; ama, evvela Meclisten başlayacak ekonomi.
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın ErgUder.
Gruplar adına başkasöz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebi var mı efendim?.. Kişisel söz talebi yok.
Madde üzerinde önergeler var, okutuyorum :
Değerli milletvekilleri, Sayın Turgut Tekiri ve arkadaşlarının daha önce verilmiş önergeleri
var.
Sayın Tekin, önergelerinizi geri çekiyor musunuz?
TURGUT TEKİN (Adana) — Hayır efendim, çekmiyoruz.
BAŞKAN — Çekmiyorsunuz, önergelerin işleme alınmasında ısrarlısınız... Peki.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, bu önergeler maddeyle alakalı mı?
BAŞKAN — Maddeyle ilgili efendim. "Komisyon bir değişiklik yaptı, hâlâ ısrarlı mısınız?"
diye sordum; sayın önerge sahibi "ısrarlıyım, işleme konsun" dedi. Yapacağımız başka bir muame
le yoktur.
Şimdi, bu önergeleri geliş sırasına göre okutup sonra aykırılık sırasına göre işleme koyacağım.
Madde tek fıkradır, onun için ancak dört önergeyi işleme koyma imkânımız vardır.
Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11 inci maddesinde yer alan "yüzde
100" ifadesinin "yüzde 250" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Süleyman Ayhan

Abdülkerim Doğru

Çanakkale

Kars

Balıkesir ,

Gerekçe : Maktu Damga Vergileri yüzde 250 oranında artırılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11 inci maddesinde yer alan "yüzde
100" ifadesinin "yüzde 300" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe : Maktu Damga Vergileri yüzde 300 oranında artırılmaktadır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11 inci maddesinde yer alan "yüzde
100" ifadesinin "yüzde 150" olyarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyaman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe : Maktu Damga Vergileri yüzde 150 oranında artırılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11 inci maddesinde yer alan "yüzde
100" ifadesinin "yüzde 200" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Süleyman Ayhan

Abdülkerim Doğru

Balıkesir

Çanakkale

Kars

Gerekçe : Maktu Damga Vergileri yüzde 200 oranında artırılmaktadır.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) —• Sayın Başkan, bu önergeler Meclisin ciddiyetiyle bağ
daşmıyor. Hep aynı şahıslar dört farklı önergeyle gelmektedir. Bunun gerekçesini lütfen açıklasın
lar.
VELİ AKSOY (İzmir) — Bir milletvekilinin Parlamentoyu böylesine zedelemeye hakkı yok
tur. Utanç verici bir hadise!
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Lütfen cevap versinler; gerçekten utanç verici bir hadi
se!
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, Başkanlığın yapabileceği bir işlem maalesef yok.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkanım, bu madde görüşülürken, iktidar kanatlan
bu maddenin gerekçesini bile söyleyemezken, şimdi "yüzde 100" artıran önergeler veriyorlar...
Böylece, bizim önümüzü kapatıp, milletvekilliği fonksiyonumuzu engellemeye çalışıyorlar. Bu hu
susun zabıtlara geçirilmesini istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Ünaldı, beyanlarınız zabıtlara geçti; ama, Başkanlığın -yine ifade ediyo
rum- maalesef yapabileceği bir şey yoktur. Her sayın üyenin, sırasında ve süresi içerisinde önerge
verme hakkı vardır; o hakkı nasıl kullanır, ne zaman kullanır; onu takdir bize düşmez. Keşke düş
se... Belki herhangi bir işlem yapma imkânımız olur; ama, Başkanlığın öyle bir hakkı, maalesef
yok. (RP ve ANAP sıralarından gürültüler)
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Sayın Başkan, millet bilsin bunu.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Önerge verme hakkını suiistimal ediyorlar Sayın Başkan...
BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup işleme koyacağım.
Birinci önergeyi okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 11 inci maddesinde yer alan "yüzde 100" ifadesinin "yüzde 300" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
(Adana)
ve arkadaşları
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır.
Önerge sahibi söz talep ediyor mu?.. Etmiyor.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Hükümet yüzde 100 istiyor, sayın milletveki
li önergesinde yüzde 300 istiyor... Bu önergesini alıp kendisinin seçim bölgesine göndeririz... Böy
lece, bir daha seçilmesine vesile oluruz(L)
BAŞKAN - İnşallah efendim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Efendim, önerge sahibi el kaldırmıyor! (RP sıralarından gü
rültüler)
BAŞKAN - Sayın Ünaldı... Sayın Ünaldı...
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Kaldırın elinizi!..
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
İkinci önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 11 inci maddesinde yer alan "yüzde 100" ifadesinin "yüzde 250" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
(Adana)
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır.
Önerge sahibinin söz talebi var mı ef endim? Yok.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Üçüncü önereyi okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 11 inci maddesinde yer alan "yüzde 100" ifadesinin "yüzde 200" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
(Adana)
ve arkadaşları
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz...
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmamıştır.
Söz talebi var mı efendim? Yok.
MUSTAFA Ü NALDI (Konya) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz...
BAŞKAN — Karar yetersayısını arayacağım efendim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok
tur; saat 17.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.08

o
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.30
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), Halil İbrahim Çelik (Şanlıurfa)

— - ©

—

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 nci Birleşiminin İkinci oturumunu açıyo
rum.
VI. -

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

10. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı : 648 ve
648'e 1 inci Ek) (Devam)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir önergenin oylamasını yapacağımız sırada karar yeter
sayısı talebinde bulunulmuş, talep dikkate alınmış ve yapilan oylamada karar yeter
sayısının olmadığı tespit olunmuş idi.
.
Komisyon ve Hükümet yerinde.
Şimdi, aynı önergeyi yeniden oylamaya sunacağım ve karar yetersayısının bulunup bulunma
dığını dikkate alacağım.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır
ve önerge kabul edilmemiştir.
Bir başka önerge var, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 11 inci maddesinde yer alan "yüzde 100" ifadesinin, "yüzde 150" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
(Adana)
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz efendim.
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.
Önerge sahibinin söz talebi var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Böylece, önergelerle ilgili işlem tamamlanmıştır.
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11 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorunm : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.
12 nci maddeyi okutuyorum :
VII. BÖLÜM
Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklik
MADDE 12. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci madde
sinin sonuna aşağıdaki fıkara eklenmiştir.
"Bu Kanuna bağlı tarifelerdeki 1.1.1994 tarihi itibariyle geçerli olan maktu harçlar (maktu ve
nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispî harçlar % 20oranınada artırılmıştır. Yıllık harç kapsamında bulunan belgelere ait 1994 yılı kist dönemine ait harç
lar tahsil edilmez. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları (maktu ve
nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler ya
hut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayarı olmak üzere; maktu harçlar
da ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına kadar, nispî harçları
ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had,
miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir."
BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde grupları adına söz isteyen var mı?
Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ünal, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Orhan Ergüder söz istemişlerdir.
Kişisel söz talebi var mı efendim? Şimdilik yok; ama, ileride istenirse vereceğim.
Sayın Ünal, buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 648
sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasıyla Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkındaki Kanun Tasarısının 12 nci maddesi üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere Re
fah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla, 1.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere, maktu harç ve nispî
harç nispetlerinde büyük artışlar getirildiği gözlenmektedir. Maktu harç yüzde 100 nispetinde artı
rılacak, nispî harç da yüzde 20 nispetinde artırılacaktır. Ancak, hemen şunu arz etmek istiyorum ki,
Türkiye'nin şu andaki ekonomik tablosu kronik bir hal aldığı için, bu vergi yasalarıyla ilgili olarak
alınması gereken tedbirlerin de derde deva olacağı kanaatinde değilim.
Bildiğiniz gibi, şu anda 70 milyar dolar civarında bir dış borcumuz, 400 trilyon liraya yakla
şan bir iç borcumuz vardır ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa geçen sene dış ticaret açığı
mız tam 14 milyar dolara ulaşmıştır. Cari işlemler açığı ise, yine aynı şekilde, geçen sene 6,3 mil
yar dolara ulaşmıştır. Yine aynı Hükümetin 1992 yılındaki cari işlemler açığının 943 milyon dolar
olduğunu düşünecek olursak, bu aradaki farkı, ekonominin hiç de iyi istikamete gitmediğini göste
ren alarm zilleri olarak değerlendirmek mümkündür. Özellikle, 5 Nisan 1994 tarihinden sonraki,
"İstikrar tedbirleri" adıyla ortaya konmuş olan, vergi ağırlıklı paket ise, maalesef, ümit verici de
ğildir. Yine, 5 Nisandan evvelki 1994 program hedeflerine göre fert başına düşen gayri safî millî
hâsılamız 1 960 dolar iken, 5 Nisandan sonra bu durum tamamen değişmiş, tabir yerindeyse, ülke
miz fakirleşmiş, fert başına düşen gayri safî millî hâsıla da 1 500 dolara inmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, Hükümetin aslında ekonomiyi düze çıkarmak amacıyala almak istediği bu tedbirlerin de şimdiye kadar maalesef hedefini bulmadığını ve gittikçe, ekono-
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mik problemlerin kronik bir hal aldığını üzülerek görmekteyiz. Bu vergi yasa tasarısıyla aslında he
deflenen gelir miktarı 70 trilyon liradır. Bu 70 trilyon liranın 13,9 trilyonu Gelir Vergisinden, 10,1
trilyonu Ek Kurumlar Vergisinden, 29 trilyonu Net Aktif Vergisinden, 1 trilyonu Ek Motorlu Araç
Vergisinden, 4 trilyonu ek harçlardan, 4 trilyonu Ek Emlak Vergisinden, 8 trilyonu ise Akaryakıt
Tüketim Vergisinden gelecektir.
Hemen burada ifade etmek istiyorum ki, ek harçlardan gelecek olan 4 trilyon lira, aslında 1994
programa içerisinde öngörülen 8.23 trilyonun yaklaşık yüzde 50'si kadardır ve tahsilat oranlarını
dikkate aldığımız zaman, eğer 1992 yılı içerisinde tahsilat miktarını yüzde 75 olarak kabul edecek
olursak, hedeflenen bu 70 trilyon liranın yaklaşık 53 trilyon civarınada bir vergi geliri sağlayaca
ğını burada ifade edebiliriz. Ancak, yine aynı şekilde, 1994 yılı programına göre, 4 milyar doları
faiz, 4.9 milyar doları ana para olmak üzere tam 8.9 milyar dolar dış borç servisi gerçekleştirile
cektir. Biz bunu bugünkü kurlara göre değerlendirdiğimiz zaman, yaklaşık 300 trilyon lira yapmak
tadır; bunu da aylara böldüğümüz zaman, ayda 25 trilyon lira yapmaktadır. Şu anda ortalama ola
rak bir aylık personel masrafımızın 25 trilyon lira olduğu da dikkate alınacak olursa, şu anda ma
alesef üzerinde çok büyük fırtınalar koparılan ve bir ümit paketi olarak takdim edilen bu 70 trilyon
liralık ek vergi gelirinin yüzde 75'i tahsil edilebilecek olursa, bu, sadece ve sadece bir aylık dış bor
cumuzu ve bir de aylık personel masrafımızı karşılayabilecektir.
Kıymetli arkadaşlarım, şu anda Hükümetin ekonomi politikası kökten yanlıştır. Ekonomist
olan arkadaşlarımız gayet iyi bilirler, şu anda parasal ekonomiye ağırlık verilmiştir; reci ekonomi
ye ağırlık verilmediğinden dolayı, ülkemiz maalesef kısır bir döngü içerisine itilmiştir. Bugün ül
kemizin ekonomik kaynakları, ekonomiye kazandırılamadığı için, sürekli olarak faiz, borsa ve bu
na benzer bazı parasal oyunlarla ülke ekonomisinin düze çıkarılması istenmiş; ancak, gelinen nok
ta-görüldüğü gibi-hiç de parlak olmamıştır.
Bizim bu konudaki tavsiyemiz şudur: Bütçe açıklarının kapatılması ille de vergiyle, zamla,
borçla olmaz, olmamalıdır. Eğer yıllardan beri işlenmiş olan hatalar, yine aynı şekilde tekrar edile
cek olursa, ülkemizin ekonomisini düze çıkarmak mümkün değildir.
Başbakammız Sayın Çiller de bunu ifade ederek "toplanan vergiler faizlere gidiyor, borçlara
gidiyor" demişlerdir ve bu Hükümetin şimdiye kadar yapmış olduğu işlerin başında, iç borçlanma
ve dış borçlanma gelmektedir. Maalesef, bu kısır döngüyü Hükümet kıramadığı takdirde, ekonomi
yi düze çıkarmak da mümkün değildir.
Şu günlerde bir IMF görüşmesi ayapılacaktır. Bu IMF görüşmesi sonunda, bizim Hükümeti
mizin vereceği niyet mektubu istikametinde bir stand-by anlaşması imza edilecektir. Ancak, şunu
hemen ifade etmek istiyorum ki, stand-by anlaşması, yeni yapılan bir anlaşma değildir; bu anlaş
ma, oldukça ağır şartlar içermektedir. Bilindiği gibi, IMF, 1994 yılında 44 üyeyle kurulmuştur,
Türkiye de üye ülkeler arasında bulunmaktadır ve şu anda IMF'nin 178 tane üyesi vardır.
Her ülkenini IMF kaynaklannadan kredi çekme hakkı mevcuttur ve yapılacak olan stand-by
anlaşmasına göre de 1.2 milyar dolarlık bir yardım talep edilmektedir. Eğer, biz bunu yıla bölecek
olursak, IMF'den talep edilen miktar, yaklaşık olarak 640 milyon dolardır.
Değerli arkadaşlarım, aslında 640 milyon dolar veya 1,2 milyar dolar, fazla bir para değildir.
Yalnız, Hükümet, zannediyorum IMF ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde stand-by anlaşma
sını imza edecek olursa, diğer uluslararası bazı kredi kaynaklarından da rahat bir şekilde kredi ala
bileceği kanaatindedir; meseleyi, zannediyorum bu istikamette düşünmektedir. Ancak, yine aym
şekilde altını çizerek vurgulamak istiyorum ki, sürekli olarak içten veya dıştan borçlanmak suretiy-
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le ülkenin ekonomisini kesinlikle düze çıkarmak mümkün değildir. Her seferinde ifade ettiğimiz
gibi, ülkemizde aslında -mademki dış ticaret açığı bu boyutlara gelmiştir- rasyonel bir program ha
zırlanması...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Ünal, buyurun efendim.
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şu anda IMF ile yapılan görüşmeler sonunda elde edil
mesi düşünülen kredinin 1,2 milyar dolar olduğunu ifade ettik. Bir defa, ülkemiz, bu paraya ihti
yaç duymayacak derecede kaynaklara sahip olan bir ülkedir. Ayrıca, ülkemiz, çok akıllı bir şekil
de ithalat rejimi uygulayabilmiş olsaydı, yine buna ihtiyaç kalmayacaktı. İthalat rakamlarını ince
lediğimiz zaman, geçen sene sadece ve sadece lüks tüketim maddelerine vermiş olduğumuz para
miktarı -döviz olarak söylüyorum- tam 300 milyon dolardır değerli kardeşlerim. Bu 300 milyon do
lar paranın içerisinde her türlü içki ve muz gibi ithal ürünlerine verilen paralar vardır. Geçen sene
40 milyon dolarlık muz ithal etmişizdir, viski ithal etmişizdir; kedi köpek maması bile ithal etmi
şizdir, kedi köpek elbiseleri bile ithal etmişizdir; bunları topladığımız zaman, tam 300 milyon do
lar yapmaktadır.
Bunun dışında, geçen sene yine aynı şekilde, hayvancılık ürünleri için, Avrupa'daki çiftçile
re 550 milyon dolar vermişizdir. Tarım ülkesi olarak bilinen ülkemiz, geçen sene toplam olarak tam
3 milyar dolarlık işlenmiş tarım ürünü ithal etmiştir. Eğer bu Hükümet, 1991 yılından itibaren akıl
lı bir şekilde ithalat rejimini organize edebilseydi, ithal ikamesine dayalı planlar ve projeler uygulayabilseydi...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Ünal, son cümlenizi söyler misiniz lütfen.
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — Sayın Başkan, teşekkür ediyorum, son cümlemi söylüyorum.
İthal ikamesi projeleri ve programları uygulanmadığı takdirde ve ülkemizin kaynaklan dışarı
ya transfer edildiği takdirde, kıymetli arkadaşlarım, bir tane değli, iki tane değil, on tane de bu şe
kilde vergi yasaları getirmiş bile olsak, ülkemizi, ülke ekonomisini düze çıkarmak mümkün değil
dir. İnşallah, Hükümet, bu tavsiyelerimizi İstikametinde akıllı hareket eder, bu istikamette tedbir
ler alır.
Bu vesileyle, hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN — Sayın Ünal, teşekkür ediyorum efendim.
Anavatan Partisi Grubu adına, 12 nci maddeyle ilgili olarak, Sayın Halil Orhan Ergüder, bu
yurun.
ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Tabiî, harçlar, kullanıldı
ğı takdirde, Hazineye, Maliyeye gelir getirecek. Yani, bu öyle bir vergi ki doğumu insan işlemine
bağlı. Dava açacaksınız, o dava sebebiyle harçlar ödenecek. (DYP sıralarından, "Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri demedi" sesleri)
Sayın Başkan, sayın üyeler; hemen arz edeyim, bugün...
BAŞKAN — Efendim, o hitap, tahtında müstetir idi zaten; söylemeseniz de biz öyle algıladık;
teşekkür ederim.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Evet efendim, teşekkür ederim.
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Yargı harçları, davalar açıldığı takdirde... Hatırlar misiniz, geçenlerde bir gazetede yer aldı,
Türkiye'nin iki büyük işadamı birbirlerine milyar değerinde dava açtılar; fakat, harcı için paralan
yetmedi; çünkü, mahkeme harçları çok.
Hak arama özgürlüğü... Gönlüm öyle arzu eder ki, mahkemelere bedava dilekçe verelim ve
hakkımızı alalım. Tabiî, devletin de bunda bir payı olması lazım.
Noter harçları... Bugün notere gitmeyerek mabeyn senediyle muamele yapanlar var, yani bu
da bayağı bir miktar tutuyor.
Arkasından, tapu ve kadastro harçları geliyor... Sayın Müsteşarımla ve Maliye Bakanımla an
laşamıyoruz; Türkiye'de, benim köyümde, Suadiye'de, Caddebostan'da, Göztepe'de -teşrif edin,
götüreyim sizi- bir kat almaya kalkın, 5 milyar liradan başlıyor; bir kat, 140 metrekare!..
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Orhan Bey, siz hangi köylüsünüz?!
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Kadıköy beyefendi, Kadıköy... Zatı âliniz Kartal
lı, ben de Kadıköylüyüm.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) -

Yeniköylü olmayın da!..

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Şimdi, götüreyim sizi oraya, bir kat almaya kalr
kalım, 5 milyar lira... Tapuyu tetkin edin -Maliye Bakanıyla o konuda biraz anlaşıyoruz, yakında
inşallah vergi kontrol memurlarını çıkaracak- 500 milyon lira gösteriyor!. Yani, büyük ölçüde harç
kaçakçılığı var. Tabiî, malumu âliniz, belediyelerin de Emlak Vergisinden alacağı olduğu için, ora
da da düşük fiyat meydana geliyor.
Mesela Sayın Bakan diyorum -ikna etmeye çalışıyorum- 4'e, 4'tür; yani, müşteri 4, satıcı 4
öder; yani, 500 milyon liralık bir gayrimenkulde -4 kere 5, 20 eder- 20 milyon lira alıcı öder, 20
milyon da satıcı öder; eğer beyan 500 milyon lira olursa. Ben, Maliye Bakanına "bunu indirin, 1
yapın" diyorum. O zaman fazlalaşacak, satış miktarı gerçek değere yaklaşmaya başlayacak; ama,
hükümetlerle bu konuda bir türlü anlaşamıyoruz. Bu meselede Sümer Beyle de anlaşamadım. Bi
naenaleyh, bu miktarları indirmek lazım, o zaman rahat takip edersiniz. Suadiye'de, Göztepe'de,
Taksim'de, İstanbul'un bal kaynağı caddelerde, böyle çok büyük rakamlar bunlar... İnanır mısımz,
Boğaz'da alamadığımız vergiler sebebiyle, 10 trilyon liralık villalar var orada beyefendi!.. Hep ver
gi dışı bunlar. Maliye Bakanı bayılıyor "ah oradan vergi alsam" diye; ama alamazsın. Bendenizi
görevlendirin, bir arkadaşımla birlikte gidelim, Halit Beyle Üsküdar'dan, Boğaz'dah yukarıya doğ
ru çıkalım, verin bana yetkiyi -yalnız, kontrol memurlarınızı da alın, makbuz bizde olmasın- bir se
ne zarfında, Boğaz'ın iki yakasında size 100 trilyon lira hediye etmezsem, bana Orhan Ergüder de
meyin! Aman Allahım!.. Ne kaçak villalar var orada ya Rabbi! Ne gecekondular var... Âdeta yü
rüyüş adımı mesafesinde, Boğaz'ın en güzel yerlerini gören gecekondular var.. Adam gelmiş, Ha
zine arazisi üzerine yatmış ve devlet de Ankara'da duruyor.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Kim yaptırdı?
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Kim yaptırmışsa yaptırmış...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - "Kim yaptırdı?" diye soruyorum.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Beyefendi, her hükümet zamanınada yapılmıştır
bu; ama, hiçbir Başbakan -şimdi, zarif Hanımefendiye biraz sataşayım seçimden evvel "gecekon
du yıkmayacağım" dememiştir. En kötü şey... Sayın Çiller seçimlerden evvel "yapın gecekondu
yu" dedi, şimdi bunlân yıkmak için polisin ve zabıtanın imanı gevriyor... İşte; bunlar hep harç, hep
devlet kaçakları...
'
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TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başbakanın "yapın" diye bir beyanı yok.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — İnanın var Sayın Başkanım, inanın var...
Ruhsat, diploma, imtiyaz harçları; bunlar çok tutuyor. Bütün buna rağmen, Maliye Bakanlığı
nın buradan toplayacağı vergi miktarı, ancak 4 trilyon liradır. Demin arz ettim, 80 milyon dolan iç
eden o zarif banka müdürleri ve uyuyan idare meclisi azalarının Hazine-i Maliyeye zararı -3 kere
8 , 24 eder- 2 trilyon 400 milyar liradır. Saçı bitmedik yetimin hakkı İçviçre'ye gitti, Brezilya'ya
gitti, Arjantin'e gitti, Nevv York'a gitti. Günah değil mi bize?
Şimdi, Maliye Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlamış. Elhak, biz doğruyu söylemek mec
buriyetindeyiz. Biz, ahlaklı Anavatan Partisiyiz; doğruya doğru, eğriye eğri...
TURHAN TAYAN (Bursa)-Ahlaksız Anavatan Partili mi var?!
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Son zamanlarda bölge çalışmaları yapmış, Bakır
köy'de, Kadıköy'de, Şişli'de toplam 5 295 yeraltı tüccarını yakalamış -Kayıtsız ekonomi- ve bun
dan da dünyanın parasını toplamaya başlamış.
Sayın Bakanla yahut Sayın Müsteşarımla aramızda ihtilaf yok. Sal memurları caddelere; ama,
garip esnafa değil. Büyük tüccarlara gittiği zaman da -lütfen altını çizin bunun- yukarıdan gelecek
parti büyüklerinin emriyle "kontrolü durdurun" demeyeceksiniz. Partiler genellikle bunu yapıyor
lar. Çok mühim bir firma, sıkışıyor, geliyor; Maliye Bakanına gelemiyor, Başbakana gidiyor; Baş
bakan da "durdurun biraz" diyor. Olur mu öyle şeyyahu!.. Devlet alacağının tahsili...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Örnek... Örnek...
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — ... bir ahlak meselesi, bir vazife meselesi. Mutlak
surette vergiyi vermek lazım. İsterse padişahın oğlu olsun, isterse prens olsun, isterse reisicumhur
olsun, vergi alınacaktır. Maliye dairelerinde "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" falan diye nasıl
yazıyor?! Peki ne oluyor?! Maliye takibatını yapacak. Maliye Bakanından diğer bakanlar talep ya
parken de ahlaka uygun talepler yapacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde -içimde hicrandır- Sayın Kamer Genç, arkadaşlarınıza o 15
tane Vectra'yı yedirmcyeceğim. tanesi 425 milyon liradan 15 tane Vectra aldınız, 5 Nisan tarihin
de, şu paket gelmeden evvel. Günah değil mi yahu!
Bizim şu halıların değişmesini kim istedi, hangi milletvekili istedi? Bir de baktım, halılar de
ğişiyor. Üzerine düştüm, takip ettim. Sayın Devlet Bakanım, Sümerbank'tan alınmasına rağmen,
ödenen, 3 milyar lira. Günah değil mi bize yahu! Biz reformu, evvela Mecliste yapacağız; Meclis
te yapacağız, ondan sonra aşağı doğru ineceğiz.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) -

Doğru çok doğru.

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ve maliyeyi de rahatlatacağız. Meclis bütçesinin
başlangıç ödeneği 1.8 trilyondur; çok yakında ek bütçe getirecekler. Bu nedir, müşavirler dolmuş
oraya Allah aşkına! kimisi kayınbiraderini almış, kayınbiraderinin kardeşini almış, otomobil şofö
rü diye kullanıyor; nedir bunlar yahu! İsraf!.. Roma'nın son günleri mi?! Neron lir çalacak, Roma
yanacak, şarap içecek!.. Ne oluyoruz yani! Kendi işinde yapsana, kendi evinde yapsana! Mercedes
kullanacağına, memleketin yerli otomobillerini kullansana! Hayır, beyefendinin araba sevdası, fi
yaka bozulmayacak! Bir de, kırmızı plaka takmış ona; kanunsuz, Taşıtlar Kanununa aykırı.
Sonra, ne yapıyorlar, biliyor musunuz; Meclisin arabalarını seçim mıntılarına götürüyorlar.
Yanlış bunlar! (ANAP ve RP sıralannadan "Bravo" sesleri, alkışlar) Yanlış bunlar; maliyeye za
rar verir. Tasarı geliyor şimdi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası geliyor...
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O halde, Hazine-i maliyeyi korumak mecburiyetindeyiz. Hazine, bizim hazinemizdir. O şekil
de kullanacağız ki, stand-by için o hınzırlara muhtaç olmayacağız.
Beyefendi gayet güzel izah etti. Vereceği para nedir yahu! Beş tane sanayi şirketinden size 5
milyar dolar toplarım Sayın Bakanim. Allah'a şükür, bu memlekette servet var; yeraltı, yer üstü
servetler var, ihracat var, mühendislik var, mimarlık var, her şey var; ama, israf!..
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Kime güvenip verecekler?
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sayın beyefendinin demin verdiği misalde, Hazreti Ali'nin özel işinde mumu yakması...
AHMET SAYIN (Burdur) — Hazreti Ömer, Hazreti Ömer.
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Esasında o Ömer'dir. Zannediyorum beyefendi
"Ali" dedi...
Millî malı söndürmesi ne kadar güzel şey, Ya Rabbi! Bu ne kadar güzel şey, İnşallah o yolla
ra gireceğiz.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlar, bu paketin memlekete hayırlı olmasını dilerim efendim.
(ANAP sıralarından alkışlar)
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bu Meclisin lüzumsuzca zamanını alıyorsunuz, geveze
likle Meclisin zamanını alıyorsunuz.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ergüder.

-

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Bunu buraya gönderende kabahat, halkın kabahati. Ge
ri zekâlı! Milletvekiline "gevezelik yapıyorsun" diyor.
BAŞKAN — Efendim, şahısları adına söz talebi var mı?

°

Sayın Oğuz, 12 nci maddeyle ilgili olarak, buyurun efendim.
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; müzakere mevzuu ka
nunun 12 nci maddesinde harçlarla ilgili olan kısmı müzakere ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım, getirilen ilaveler ve zamlar, hakikaten büyük nispetlerde. Bu harç ve re
simlerle ilgili kişileri hakikaten zor durumda bırakacak seviyede.
Ben, tapu harçları ve diğer kuruluşla ilgili harçlar üzerinden pek durmayacağını. 500 milyon
liralık, 5 milyar liralık daire alan insan, bu harçları rahatlıkla öder, ona dokunmaz; 500 milyon li
rayı veren, 20 milyon lirayı da verir. Bu mühim değil; ama, asıl mühim olan değerli arkadaşlarım,
adliyeyle ilgili harçlardır. Hepiniz bilirsiniz ki, adaletin pahalı olanı zararlıdır. Adalet, her şeyden
evvel, ucuz, süratli ve adil olmak mecburiyetindedir. Adil olmayan bir adalet mekanizmasından
hizmet beklenmez ve kimse oradan hakkını alacağını da ümit etmez. Süratli olmayan adalet, ada
letsizliktir. Ne kadar adil olunmaya gayret edilirse edilsin, gecikmiş olan adalet, adaletsizliktir;
ama, bir de pahalı olan adalet var değerli arkadaşlarım.
Siz, harçları artırırsanız, dava sahibini caydırırsınız; adalet istemekten, dava etmekten, hakkı
nı aramaktan vazgeçer, gücü yetmediği yerde durur "ben burada hakkımı isteyemem, gücüm yet
mez, bu harçları ödeyemem" der. Her şeyden evvel, adaleti ucuzlatmak, adaleti tevzi edenlerin, da
ğıtanların, hükümetlerin, devletin görevi olmak lazım gelir. Çünkü, adaleti pahalılaştırdığınız nis
pette, hakkını aramak durumunda olanların vazgeçmesi karşısında, ona "İlla adlî müzaherete git
kardeşim, harçsız da yaparsın" diyemezsiniz, bu yolu öğretemezsiniz; çünkü gidemez, gitmek is
tese de beceremez. Adlî müzaheretten, harcı sonra ödemek, ücreti vekâletini sonra ödemek kaydıy-
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la bir avukat tayini dahi onu tatmin etmez. Çünkü, evvela, inanacağı bir avukata gitmek mecburi
yetindedir, inanacağı avukat eliyle davasını takip etmek ister ve harcını da peşin ödeyerek, davası
nı, sıhhatli bir şekilde yürütmek ister. Bu imkânı vermediğiniz takdirde, o, mutlaka bir yerde bir sa
katlık çıkacağını düşünür ve adalet istemekten vazgeçer.
Hatırlayacaksınız; özellikle yaşı benim yaşıma yakın olan arkadaşlarım bilirler; bir zamanlar
16 kuruşluk pulu yapıştırmadan dilekçeyi kabul ettirmek mümkün olmazdı. Öyle haklar kaybol
muştur ki; o 15 kuruşluk pulu ve 1 kuruşluk tayyare pulunu bulamamıştır, Türk Hava Kurumuna
yardım pulunu bulamamıştır, dilekçesini verememiştir ve 16 kuruş için hakkını da arayamamıştır
değerli arkadaşlarım.
Bunlar yıllar yılı devam etti. Sonra bir aklıselim sahibi insan çıktı; "Yahu, vazgeçin şu 16 ku
ruştan da, herkes hakkını imzalı bir dilekçeyle arasın" dedi ve öylece hak aranmaya başlandı. Ama,
o zamana kadar da, binlerce insan, belki yüzbinlerce insan, bir dilekçeyle alması gereken hakkını,
müddetinde müracaat edemediği için, kaybetmiştir.
Şu noktada, ilaveleri, maktu harçlarda yüzde 100, nispî harçlarda da yüzde 20 noktasına getir
mişsiniz, sonra da, Bakanlar Kuruluna bu oranları büyük mikyasta artırma yetkisi vermişsiniz. Bu
nunla, bence, adaletin tesis edilmesi mümkün olmaz; ancak, varlıklı ve zengin insanlar haklarını
ararlar, harçlarını öderler; ama, fukara boynunu büker, hakkını aramaktan vazgeçer ve sizi Allah'a
havale eder. O zaman da sonunuz gelmiş demektir.
Saygılarımı arz ederim. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum efendim.
Başka söz talebi var mı efendim?
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Var Sayın Başkan.
BAŞKAN — 12 nci maddeyle ilgili olmak üzere, Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz,
buyurun efendim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum.
Görüşülmekte olan 12 nci maddeyle ilgili şahsî görüşlerimi arz etmek için söz almış bulunu
yorum.
Biraz önce gruplar adına konuşan değerli arkadaşlarımıza, şahsî görüşlerini arz eden milletvekillerimize ilave olarak, bazı hususları vurgulamak amacıyla, söz aldım.
Öncelikle, ülkemizdeki adalet mekanizmasının nasıl işlediğini hepimiz yakinen biliyoruz.
Uzun süren yargılama ve dava süreleri ve özellikle köylülerle, kamulaştırmayla, ormanlarla ilgili,
hele hele tapu kadastronun gitmiş olduğu kıraç, verimsiz topraklarda oturan fakir ve fukara halkın
devletle olan davaları...
İlgililer yakinen bilirler; kıymetli Hükümet mensuplarından, hele hele Sayın Adalet Bakanın
dan özellikle rica ediyorum, Türkiye'de var olan davaların sayılarını bir göz önüne getirin... Bu da
vaların sayılarına baktıkları takdirde, bunların çok, ama çok üzücü bir durumda olduğu fikrimizi
herhalde kendileri de paylaşırlar.
Düşünebiliyor musunuz; yaklaşık olarak Türkiye'de 7,5 milyon dosya var. Her dosyanın bir
davalısı, bir de dava edileninin o olduğunu ve bunlara şahitlik etmek için mahkemeye gelmek mec
buriyetinde olanları düşünün ve sonra da yaklaşık olarak 30 milyon insanın mahkeme kapılannda
gelip gittiklerini, yatırmış oldukları harçları bir göz önüne getirin, ondan sonra da, güya ekonomi
ye katkıda bulunması noktai nazarından hareket edin...
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Değerli Başkanım, bir istirhamım var. Çok ciddî olan bazı konular görüşülürken, birtakım mil
letvekili arkadaşlarımızın sohbetlerini münasip yerlerde yapmasını ve bu hususta, gerekli müdaha
leyi yapmanızı rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, sayın milletvekillerini zaman zaman uyarma ihtiyacını duyuyo
rum. Tabiî bu kere de yine arkadaşlardan rica ediyorum...
Evet, buyurun efendim.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Şayet, bu Parlamentoya mensup milletvekilleri, kendilerine
saygı duyulmasını, kendilerine başkaları tarafınadan değer verilmesini istiyorlarsa saygı gösterme
yi bilmeleri lazım. Özür dileyerek söylüyorum.
Dolayısıyla, milyonlarca insan ekmek kapısı ararken, böyle bir ortam içerisinde...
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Bıktık bu bayat laflardan.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Haa, o halde size bir teklifimiz var. Bu kanun tasarısını gün
demden çekersiniz, o zaman bu konu görüşülmez, siz de bıkmaktan kurtulursunuz sayın milletve
kilim.
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, Sayın Kapusuz...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Haa, o halde ya dinlersiniz ya da konuşmak isteyen, buyu
rur, burada konuşur. Sadece bize münhasır bir konuşma mahallî değil bu kürsü, herkesin konuşa
bildiği bir yerdir; konuşmak isteyen buyursun gelsin. Dolayısıyla...
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Herkesi niye itham ediyorsunuz?..
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Efendim, ilgililer üzerine alır. Zatı âliniz rahatsız oluyorsa,
size ait bir şey yok bunda.
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, siz görüşlerinizi ifade eder misiniz?
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, kıymetli milletvekilleri; bakınız, ortada
çok önemli bir konu var. Bu akadar fakir ve fukarayı bjrtakım yanlış uygulamalarınızla mahkeme
kapılarına taşıyorsunuz, ondan sonra da getirmiş olduğunuz harçları, altlarından kalkılamayacak
oranlara yükseltiyorsunuz; yeri geldiği zaman da, bu halka hamilik iddiasında bulunuyorsunuz!
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Halkın hadimiyiz, hamisi değiliz beyefendi.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — O halde, hadimi olanların, o fair ve fukarayı çok iyi düşün
meleri ve değerlendirmeleri, iğneyi kendilerine, çuvaldızı onlara batırmaları lazım. Ama gördüğü
müz tablo, üzülerek beyan ederim ki, hiç de öyle değildir.
Dolayısıyla, bu harçlar konusunda, tekrar yetkililerin, önergeler hususunda dikkatli olmaları
nı belirtiyor ve özellikle İktidar gruplarına mensup arkadaşlarımızı uyarıyorum. Hem Hükümet
olarak bir kanun tasarısı getireceksiniz, getirmeden önce hazırlıklar yapacaksınız, burayı tıkayacak
sınız; ondan sonra da yeri geldiği takdirde, demokrasiden bahsedeceksiniz, Parlamentonun işleme
sinden bahsedeceksiniz, İçtüzükten bahsedeceksiniz!.. Çıkan kanunların demokratik olduğu konu
sundaki fikirlerinize de -ben şahsım için ifade ediyorum- pek katıldığımı söyleyemem. Dolayısıy
la...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından tapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, toparlar mısınız efendim.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Böyle bir ortam içerisinde bu harçlar -ki çoğunluğu fakir fu
karayı ilgilendiren bu harçlar- konusunda Yüce Parlamentonun üyelerinin duyarlı olmalarını istir-
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ham ediyorum. Çünkü, bu harçları, sadece varlıklıdan değil, genelde devletin kapısına giden her
kesten, ama herkesten, haksız ve eşit olmayan şartlar içerisinde tahsil ediyorsunuz. Ondan sonra,
bu metni getirirken, baş tarafına da, "Şayet sanayicilerden bu aktif vergisi alınacak olursa, adalet
sizlik olur" diyorsunuz. Hiç olmazsa onların birtakım imkânları var; ama, öbür taraftakinin belki
evi bile yok.
Ben, bu konuda Parlamentonun üzerine düşeni yapacağını ümit ediyorum ve hepinize saygılar
sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kapusuz.
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Önergeler vardır, önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra da aykırılık derecesine göre iş
leme koyacağım.
Sayın Tekin, biliyorsunuz, bu önergeler, Komisyonca tasarı geri çekilmeden önce verilmişti;.
önergenizi geri çekiyor musunuz?
TURGUT TEKİN (Adana) - Hayır efendim.
BAŞKAN - Israrlısınız?..
TURGUT TEKİN (Adana) - Israrlıyım.
BAŞKAN — Peki; ama her önergede yeniden sormak mecburiyetindeyim efendim.
Önergeleri geliş-sırasına göre okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 12 nci maddesinde yer alan "% 100" ifa
desinin "% 250 olarak" değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe :
Maktu harçlar % 250 oranınada artırılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 12 nci maddesinde yer alan "% 100" ifa
desinin "% 150" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe :
Maktu harçlar % 150 oranında artırılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 12 nci maddesinde yer alan "% 100" ifa
desinin "% 200" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
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Turgut Tekin

Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe :
Maktu harçlar % 200 oranında artırılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 12 nci amaddesinde yer alan "% 100"
ifadesinin "% 300" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe :
Maktu harçlar % 300 oranında artırılmaktadır.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Önergelerin hepsine katılıyorum Sayın Başkan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Önergelere katılıyorum Sayın Başkan.
ZEKİ ÜNAL (Karaman) — Önergelere katılıyorum Sayın Başkan.
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Önergelere katılıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, Sayın Ayhan, Sayın Ünal ve Sayın Hatip önergelere katılıyor
lar.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, önergeleri gönderin imzalayayım. Aynca, söz
de istiyorum.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
Şimdi önergeleri aykırılık derecelerine göre işleme koyuyorum ve en aykırı önergeyi okutuyo
rum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 12 nci maddesinde yer alan "yüzde 100" ifadesinin '"yüzde 250" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
(Adana)
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (KOCAELİ) - Katılmı
yoruz.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim.
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BAŞKAN - Katılmıyorlar.
Sayın Tekin, söz talebiniz var mı efendim?
TURGUT TEKİN (Adana) - Hayır.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, siz önergeye katılansınız. Halbuki 88 inci maddeye göre, komis
yonun önergeye katılmaması halinde, önerge sahibi isterse 5 dakika konuşabilir. Siz önerge sahibi
değilsiniz; bugüne kadarki uygulama da bu istikamettedir.,
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Biz de önerge sahibiyiz, önergeye imza attık.
BAŞKAN — Önerge sahibi değilsiniz efendim, o sebeple 88 inci maddeye göre size söz ver
me imkânım maalesef yok.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, "katılıyoruz" dedikten sonra, "katılıyoruz"
diyen arkadaşımın ismi zapta geçmiştir. Bu durumda bu katılımın hukukî manası nedir?
NİHAT MATKAP (Hatay) — Zabıtlarda hatıra olarak kalır.
BAŞKAN — Efendim, 88 inci madde -Sayın Esengün- gayet açık: "Değişiklik önergeleri ön
ce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre okunur ve işleme konur. Başkan, her önerge için, komisyo
na, katılıp katılmadığını sorar. Komisyonun katılmaması halinde, önerge sahibi, -önerge sahiplerin
den biri değil, önerge sahibi- isterse 5 dakikayı geçmemek üzere açıklama için söz alabilir" diyor.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Önerge sahibi bir kişi de olabilir, çok da olabilir. Bir kişi der
sek; bunun başka türlü uygulamaları oldu çünkü...
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Ben önergedeki imzamı çekiyorum.
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, zaten bir kişi... (RP sıralarından gürültüler) Efendim, müsaade
eder misiniz?..
•
Zaten, önergenin işleme konulabilmesi için, asgari beş imzaya ihtiyaç var; o bakımdan, öner
ge sahibi bir kişi olmaz, olması mümkün değil. Anlatabiliyor muyum efendim? Olsa, gayet tabiîdir,
biz niye söz vermeyelim!..
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, arkadaşımız bu önergeye katıldığını ifade etti.
Eğer, önergeye katılmasına mani bir İçtüzük hükmü varsa, o zaman siz bu katılımı değersiz ifade
edersiniz, zapta geçmeşsiniz; ama, zapta geçtiniz arkadaşımız önergeyi sahiplenmiştir. Şu anda di
ğer önerge sahipleri söz istemiyorsa, katılan da söz alabilir; çünkü, önergeyi sahiplenmiştir. O za
man, önergeye katılmanın manası nerede kalıyor? Onu anlamak istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, İçtüzük yapıcı bu imkânı veriyor olsaydı, -İçtüzüğün başka maddele
rinde "ya birinci imza sahibi ya da göstereceği birisi" ifadesi kullanılıyor- burada da böyle bir im
kân verip "Önerge sahibi ya da onun adına birisi yahut onun yerine birisi" diyebilirdi. Nitekim, İç
tüzüğün bir başka hükmünde zannediyorum denetimle ilgili bölümde olacak, bakınız ne deniyor:
"Genel Kurulda bu konudaki görüşmede hükümet, siyasî parti grupları ve istemde bulunan millet
vekillerinden birinci imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir." Şimdi
burada, özellikle denetimde bu ihtiyacı duymuş ve düzenlemiş.
Halbuki 88 inci maddede, "önerge sahibi" mutlak ifadesini kullanmak suretiyle, sadece o
önerge sahibine söz verme imkânı olduğu kanaatini taşıyor Başkanlık ve geçmişteki uygulamaları
mız da esasen bu istikamettidir.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Önerge sahipleri sadece imza koyanlar mıdır?
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, bundan evvelki uygulamalarda imza sahip
lerinden birisi konuşabilmiştir, bu uygulanmıştır. Hatta dün burada imza sahiplerinden birini siz
de aradınız. Bunu tutanaklardan tetkik ederseniz, görürsünüz. Dolayısıyla "birinci imza sahibi ko
nuşur" diye bir hüküm yoktur.
BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi; muradımız odur.
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, biz burada bazı önergeler müzakere edilirken...
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, 10 dakika oldu, vakit geçirtiyorlar.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun.
Sayın Yılmaz, müsaade buyurun... Yani, böyle yaparsak yürütemeyiz işi. Müsaade buyurun...
(Gürültüler)
Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, dün burada bazı önergeler müzakere edildi, bi
rinci imza sahibi olmadığımız halde, bana ve bazı arkadaşlarıma söz verdiniz. Bu konuda, daha ev
vel, bazı başkanvekili arkadaşlarımız da, mesela Sayın merhum Hocaoğlu'da bu tür uygulamalar
yapmışlardır.
Arz ederim.

~

BAŞKAN — Efendim, şimdi katılma, imza sahibi olma niteliğini vermiyor. Bu sebeple size
söz verme imkânım maalesef yok. (DYP sıralarından alkışlar)
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, katıldığım önerge imza edilmemiş sayılıyorsa, önergeyi gönderin, imzalayayım.
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, önergeyi imzalamanın bir zamanı ve zemini var.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Efendim, daha madde geçmediki... Önergenin süresi de bit
medi.
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, o halde ben önergeye katılmıyorum.
BAŞKAN-Peki.
Sayın Kapusuz katılımını geri çekti.
~ Katılan diğer sayın üyeler de katılımlarını geri çektiler.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, yapılan usulsüzlük. Bundan sonra sizin yap
tığınız uygulama usul haline gelir.
BAŞKAN — Efendim, aslında doğrudur, bir hatamız oldu; bu önergelere katılma mümkün de
ğildir. Yaptığımız istişare sonunda bir hata yaptık. Başkanlık olarak bu hatamızı ifade ediyor ve dü
zeltiyoruz. Bu önergelere katılmak mümkün değil; ancak önergeler imzayla verilebilir. Her zaman
imzayla önerge verebilirsiniz, İçtüzüğün 88 inci maddesine uygun biçimde işleme tabi tutulur.
Doğrudur, Başkanlık hatasını düzeltiyor, uyardığınız için de Başkanlık size teşekkür ediyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 12 nci maddesinde yer alan "yüzde 100" ifadesinin yüzde 150 olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
(Adana)
ve arkadaşları
BAŞKAN — Önergeye katılıyor mu Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım,
BAŞKAN — Sayın Tekin, söz istiyor musunuz?
TURGUT TEKİN (Adana) - Hayır efendim.
BAŞKAN —Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 12 nci maddesinde yer alan "yüzde 100" ifadesinin yüzde 200 olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
(Adana)
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?...
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Sayın Tekin söz talep ediyor musunuz?
. TURGUT TEKİN (Adana) - Hayır efendim.
BAŞKAN — Önerge sahibi söz istemedi.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 12 nci maddesinde yer alan "Yüzde 100" ifadesinin yüzde 300 olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
(Adana)
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN-Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
Önerge sahibi söz talebinde bulunmadı.

'

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
'
II.-YOKLAMA
BAŞKAN — 12 nci maddenin oylamasına geçeceğiz; ancak, yoklama talebiyle ilgili bir öner
ge vardır, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 12 nci maddesi oylamasında yoklama ya
pılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.
Şevket Kazan

Ali Oğuz

Lütfün Esengün

Kocaeli

İstanbul

Erzurum

Şinasi Yavuz

Abdulilah Fırat

Ahmet Remzi Hatip

Erzurum

Erzurum

Konya

Mustafa Ünal di

İsmail Coşar

Salih Kapusuz

Konya

Çankırı

'Kayseri

Şaban Bayrak
Kayseri
BAŞKAN — Şimdi, önergede imzası bulunan sayın üyelerin salonda bulunup bulunmadıkla
rını tespit edeceğim:
Şevket Kazan?.. Burada.
Ali Oğuz?.. Burada.
Lütfü Esengün?.. Burada.
Şinasi Yavuz?.. Burada.
Abdulilah Fırat?.. Burada.
Ahmet Remzi Hatip?.. Burada.
Mustafa Ünaldı?.. Burada.
İsmail Coşar?.. Burada,
Salih Kapusuz?.. Burada.
Şaban Bayrak?.. Burada.
İmza sahibi sayın üyeler salonda hazır bulunmaktadırlar.
Bu sebeple, İçtüzüğün 58 inci maddesine göre yoklama yapılacaktır; ismi okunan sayın üye
lerin yükses sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır.
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VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
10. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı : 648 ve
648'e 1 inci Ek) (Devam)
BAŞKAN — Şimdi, 12 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, yeni bir maddenin müzakeresi kalan zaman içerisinde tamamlanamayacağından, müzakerelere kaldığımız yerden devam etmek için saat 20.00'de toplanmak
üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 18.51

©
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.00
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa)
.•

;

© — -

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
10. —. Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı: 648 ve
648'e 1 inci Ek) (Devam)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Sayın Komisyon ve Hükümet hazır.
Şimdi, 13 üncü maddeyi okutuyorum :
VIII. BÖLÜM
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik
MADDE 13. — 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 4 ün
cü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...15 puana kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir."
ifadesi,"... % 300 (yüzde üçyüz)'e kadar artırmaya veya sıfır'a (0) kadar indirmeye yetkilidir." şek
linde, 6 ncı maddenin birinci ve üçüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Vergi dairelerince tahsil edilen akaryakıt tüketim vergisi hâsılatının % 5'i Küçük ve Orta Öl
çekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonuna, % 5'i ise Bakanlar Kurulunca tespit edilecek nis
petlere göre tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar
dahilinde ilgili hesaplara yatırılır.
a) Toplu Konut Fonuna
b) Kamu Ortaklığı Fonuna
c) Belediyeler Fonuna
d) Belediyelere
e) Karayolları Genel Müdürlüğüne
f) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
g) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne
h) Türk Sporunu Teşvik Fonuna
ı) Savunma. Sanayii Destekleme Fonuna
i) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna
j) Vakıflar Genel Müdürlüğüne
k) Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığındaki Hesaba
1) Özel İdarelere
m) Bitkisel ve hayvansal hastalık ve zararlılarla mücadelede sarf olunmak üzere Tarım ve
Köyişleri Bakanlığına
n) Turizmi Geliştirme Fonuna (Tanıtım)
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"Bakanlar Kurulu, akaryakıt tüketim vergisi hâsılatının dağıtıma tabi olacak % 10 oranını sı
fıra (0) kadar indirmeye ve indirilmiş oranı kanunî oranına kadar yeniden yükseltmeye ve dağılımı
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu ile yukarıda belirtilen hesaplar ara
sında değişik nispetlere göre yeniden belirlemeye yetkilidir. Akaryakıt tüketim vergisi hâsılatının
genel bütçeye gelir kaydedilen kısmından 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 ta
rihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez."
BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Keçeciler ile Re
fah Partisi Grubu adına Sayın Salih Kapusuz ve şahısları adına Ccvat Ayhan ile Mehmet Keçeci
ler söz istemişlerdir.
Şimdi, ANAP Grubu adına Sayın Mehmet Keçeciler'e söz veriyorum; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 13 üncü maddesiyle ilgili Grubumuzun görüşlerini
arz ve ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı
yorum.
Aslında, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunuyla ilgili değişiklik yapılmaktadır; ancak, kanun
maddesi anlamadığımız, gerçekten garibimize giden bir tavırla kaleme alınmıştır.
Şimdi, değiştirilen kanun maddesinde, Akaryakıt Tüketim Vergisi, süper benzin, normal ben
zin, gazyağı ve motorin için yüzde 70, kalorifer yakıtı, fuel-oil çeşitleri ve likit petrol gazı için de
yüzde 40'tır; ayrıca, bunları yüzde 15 artırmaya veya eksiltmeye Bakalar Kurulu yetkilidir.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, verginin aslı yüzde 70; fakat görüyoruz ki getirilen değişiklik tek
lifinde, verginin aslını yüzde 300'e kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor.
.

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Kullanılmış kısım.

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Hayır efendim, kullanılması falan yok; yeni getiriyor
sunuz, öyle bir şey yok.
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Eski yetkiyi, verdiğiniz yetkiyi kullanmışsa?
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Efendim, eski verdiğimiz yetkide yüzde 15, Bakanlar
Kurulu onu kullanmış ve bugün yüzde 85 alınıyor, doğrudur; ama, kanunu yazarken yüzde 85'i ar
tırabilirsiniz ve dersiniz ki, "Akaryakıt Tüketim Vergisi, süper ve normal benzin, gazyağı ve mo
torin için yüzde 150'dir. "Yani, yüzde 70 demezsiniz de, yüzde 200 dersiniz, neyse; ama bunun as
lını aynen muhafaza ediyorsunuz, Bakanlar Kuruluna yüzde 300'e kadar artırma yetkesi veriyorsu
nuz.
Değerli milletvekilleri, bakın, Anayasa bakımından başınıza iş açarsınız, problem olur, yarın
birisi bunu Anayasa Mahkemesine götürürse, başınıza ciddî bir mesele çıkar. Nereden çıkar; bakın
arz edeyim efendim : Anayasanın 73 üncü maddesinde, "Vergi, resim, harç ve benzeri malî yüküm
lülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır" denilmektedir. Gerçi, aynı maddenin ikinci
fıkrasıyla, kanunlarla, Bakanlar Kuruluna bazı nispetler dahilinde artırma yetkisi verilmiştir; ama
siz burada verginin aslı yüzde 70 iken bunu yüzde 300'e kadar çıkarma yetkisi veriyorsunuz; aslı
nı geçemezsiniz, bir. Aslını geçtiğiniz takdirde, bu Meclisin yasama yetkisini alıp Bakanar Kuru
luna verirsiniz.
İkinci önemli nokta : Bu yüzde 300'U sıfıra indiremezsiniz efendim. Yasama organının koy
duğu bir vergiyi, siz, "sıfıra kadar indiriyoruz" diyorsunuz ve "kaldırıyoruz" diyorsunuz. Yasama
organından geçmeden, Meclis karar vermeden, Anayasa "vergi, ancak kanunla konulur" demesine
rağmen, siz, bir değişik uygulama getiriyorsunuz. Bundan evvelki maddede de, "maktu vergileri 10
katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir" diyordunuz; ama bunlar olmaz. Bu kadar ede
ceği önceden hesap edilmeyen bir ekonomi politikası olamaz; fevkalade yanlıştır; yanlışlığı, hem
siyasî tercih açısındandır hem vergi hukuku açısındandır hem de anayasa hukuku açısındandır.
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Takdir edebilirsiniz, Hükümetin takdiridir; "biz akaryakıttan çok vergi alacağız, evvelce söy
lediğimiz sözlerin tamamından vazgeçtik" diyebiirsiniz; ona bir şey demem.
Bakın, daha evvel sizin temsilcileriniz çıktılar ve dediler ki -Meclis zabıtlarından aynen oku
yorum, partinizi temsil eden bir yetkilinin ifadesidir, isim vermeyeceğim- "Petrolün rafineri çıkışı
na bakarsanız fiyatı 600 lira bile olmaz. Hesabını bilenler getirsin, bunun münakaşasını bu kürsü
den yapalım. Rafineri çıkışı 600 lira olan mazotu 2 bin liraya sattığınız zaman bunun altında vatan
daş ezilir."
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Kim o yetkili?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Kim, kim?..
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Meydanlara çıktınız, televizyon ekranlarına çıktınız,
Anavatan İktidarını itham ettiniz, dediniz ki: "700 liraya mal ettiğiniz mazotu 2 bin liraya satıyor
sunuz, sizde insaf var mı?"
Bu lafı söyleyeni millet seçince ne ümit eder, ne bekler; Bu adamlar, hiç değilse mazotu 700
liraya indirir veya indirmese bile zam yapmaz, değiştirmez, 2 bin liradan mazotu almaya devam
ederiz, en azından akaryakıt üzerindeki vergi yükünü hafifletir diye ümit eder seçmen; ama, tutu
yorsunuz, "Akaryakıt Tüketim Vergisini yüzde 300'e kadar artıracağım" diye önümüze madde ge
tiriyorsunuz.,
Değerli arkadaşlarım, bakın, petrolden alınan vergileri size kısaca arz edeyim : Yüzde 25
Gümrük Vergisi alınır, yüzde 35 Toplu Konut Fonu alınır, yüzde 25 Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu
(AFİF) alınır, benzin ve türlerinden yüzde 85, motorinden yüzde 70 Akaryakıt Tüketim Vergisi
alınır, ayrıca, bu da yetişmedi, siz şimdi bu yüzde 85'i yüzde 300'e kadar artırmak içiri Hükümete
yetki verelim diyorsunuz; bu da yetişmedi yüzde 15 rafineri KDV'si alınır, üzerine tonda 551 bin 'lira dağıtım şirketi payı konulur, .ayrıca tonda 871 bin lira bayi kârı konulur, ayrıca yüzde 15 bayi
KDV'si alınır... Hulasa, akaryakıt üzerinde vergi yükü ortalama yüzde 290 civarındadır; bunu za
ten alıyorsunuz. Bu kadar vergi alıyorsunuz; bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Yani, petrol nasıl
olsa zaruri bir ihtiyaç maddesidir, herkes buna muhtaçtır, yükleydim yükleyebîldiğimiz kadar, Ha
zinedeki açığı, maliyedeki açığı, bütçedeki açığı buradan karşılayalım... Bunu demeye hakkınız
yok; bunu yapamazsınız. Böyle yapmakla petrol sektörünün dengelerini bozarsınız, Türkiye kaçak
petrol cenneti haline gelir; bakın, bunu unutmayın.
Evet, biz de petrolden vergi alacağız, almalıyız; biz, petrol tüketicisi bir ülkeyiz, doğrudur;
ama, bunun üzerinden zaten yeterince vergi alınıyor. Tutup "bunu yüzde 300'e kadar artırmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir" demenizde, hele, özellikle bugünkü atmosferde petrolü tekrar pahalılandıracak bir politikaya doğru gitmenizde siyasî tercih hatası vardır. Aslında, kriz döneminde, vergi
nin en alt limitini uygulamanız lazım.
O yüzde 15'lik marj, idareye kolaylık ve rahatlık veriyor. Körfez krizi gibi bir kriz, o yüzde
15'lik marjla arızasız bir şekilde idare edilmiştir ve bu memleket, aslında petrol krizi olan Körfez
krizi zamanında petrol sıkıntısı çekmemiştir; ama, siz, seçim ekonomisi uygulayacağız diye, yapıl
ması icap eden zamları bir hafta, on gün geciktirince, hem akaryakıt istasyonlarının önünde hem de
rafinerilerin önünde büyük ölçüde kuyruklar meydana getirdiniz. Sonra, durup dururken petrol sek
töründe bir sıkıntı meydana getirdiniz.
Değerli arkadaşlarım, petrol sektörüne bu kadar yükü vuramazsınız. Devlet olarak zaten kâfi
miktarda vergi alıyorsunuz. Eğer, daha fazla yük yüklerseniz, Bakanlar Kurulu olarak, "bu az gel
di, ben ekonomiyi öylesine kötü idare ettim, o kadar çok ihtiyacım var ki, o kadar çok açığım var
ki, kapatmak için petrole bir yüzde 100 daha vergi koydum" derseniz, neticede Türkiye'ye kaçak
petrol girer ve o kaçak petrolün girişini de zabıta tedbirleriyle, gümrük duvarlarıyla önleyemez
siniz. Bu bir iktisadî hadisedir, faaliyettir ve o hadiseyi değerlendirirken çok dikkatli davranma
zarureti vardır.
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Değerli arkadaşlarım, maddenin anlayamadığım bir diğer bölümü vardır...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Sayın Başkan, şahsım adına konuşma hakkımı da ta
lep ediyorum.
y
BAŞKAN — Hayır efendim, grupların konuşmaları bittikten sonra şahsınız adına söz verebi- lirim.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Tamam efendim.
Maddenin sonunda deniliyor ki : "2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Ka
nuna göre, Akaryakıt Tüketim Vergisinden kesilen fonlardan belediyelere pay verilmez." Bu Tasa
rının 10 uncu maddesinde zaten belediyelerin haklarını yüzde 8,55'ten yüzde 7,55'e indirdiniz, bir
de buraya yazıyorsunuz. Pertavsızla bakıp, belediye lafı nerede geçiyorsa orada gelirini mutlaka kı
salım gibi bir anlayışla hazırlanmıştır bu tasarı.
Bu, yanlıştır arkadaşlar. Bakın, daha sonra Komisyondan gelen metinde bir de ek 4 üncü mad
de koymuşsunuz; belediyelerin borçlarını, sigorta primlerini, vergi borçlarını tahsil edeceksiniz.
Ona bir şey demem; devlet, hesabını, kitabını bilmeli, belediyeler de bilmeli; ama, bunu yaparken
belediyelerin gelirlerini azaltmak şöyle dursun, artırmanız lazımdı; 1 puan daha artırmanız lazım
dı ki, teşvik ediniz ki, belediyeler borçlarını ödeyen idareler haline gelsin...
. MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Ek konuttan alıyoruz; gayrimenkulden...
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Hayır efendim. Gayrimenkulden getireceğiniz paranın
tamamı 4 trilyon lira; yani, onun çok fazla bir getirişi söz konusu değil; tahsil edilip, edilmeyeceği
de fevkalade sıkıntılı, sancılı. Siz, belediyelerin anaparasını kesiyorsunuz; yani, 8,55'ten yukarıya
gidecek derken o parayı kesiyorsunuz ve neticede, seçimlerden evvel verdiğiniz vaatlerle hiç kabi
li telif değil. Ne dediniz? "Belediyeleri biz güçlendireceğiz..."
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Sayın Başkan, hemen tamamlayacağım efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — "...mahallî idareleri güçlendireceğiz..."
Sayın Karayalçın şimdi burada olsaydı da, kendilerine söyleseydim; pek çok açık oturumda
veya panelde biz yan yana oturduk; Sayın Karayalçın orada belediye idarelerinin güçlendirilmesi
gerektiğini, mevcut gelirlerin kifayetsiz olduğunu ve kent hizmetlerini ifaya yeterli olmadığını sa
vundu; ama, bu kanun tasarısının altına da imza attı. Bu olacak şey değil!..
Arkadaşlar, siyasî partilere güven, devlete güven, hükümete güven, ekonomik basanların ilk
şartıdır. Siz,bu halinizle devam ederseniz, hiçbir şekil ve surette vatandaşa güven veremezsiniz,
ekonomiyi de bataktan çıkaramazsınız; daha da perişan hale getirirsiniz.
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim.
Refah Partisi Grubu adına Sayın Salih Kapusuz, 13 üncü maddeyle ilgili olarak; buyurun efen
dim.
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlar;
Refah Partisi Grubu adına, 8 inci bölüm 13 üncü madde üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere
huzurlarınıza geldim; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle vurgulamak istediğim bir konu yar ki, o da, bütün siyasî parti gruplarının ve millet
vekillerinin çıkarılmakta olan kanunun 60 milyonu yakînen ilgilendirdiği göz önünde bulun
durulacak olursa, elbette bu çalışmaların Meclisin ruhuna uygun bir şekilde devam ettirilmesi ge— 193 —
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gerektiğidir. Gerekli bütün görüşler burada arz edilmeli, değerlendirilmeli, birtakım eksik ve ku
surlar varsa düzeltilmeli; buradaki çalışmaların ana gayesi de budur. Zannediyorum yine bu mad
deyle de ilgili verilen önergelerle birtakım çalışmaların önü kapatılmış durumda. Ancak, özellikle
tekraren vurguluyorum ki, bu maddeleri, gereksiz, anlamsız önergelerle kapatmak isteyen değerli
milletvekillerinin vermiş olduğu bütün önergeleri tek tek toplayacağız, gerekirse bir kitap haline
getireceğiz ve yapılan çalışmalarla ilgili tekliflerin, milletin durumu ne derece göz önünde bulun
durularak yapılmış olduğundan milleti haberdar etmek için, mutlaka, ama mutlaka o milletvekille
rinin bölgelerine ulaştırılmasını sağlayacağız. Bu, özellikle biline.
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Tehdit mi ediyorsun?
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Bu bir tehdit değil; ancak, birtakım yanlışlıklar, birtakım
eksiklikler varsa, bir milletvekili olarak bizlerin de şunu yapması lazım; Buradaki fikirleri, burada
ki düşünceleri, elbette rahatlıkla, önergelerle düzeltme gayreti içerisinde olmamız lazım. Çünkü, sürekli şeffaflıktan, demokrasiden, haktan ve hukuktan bahseden özellikle İktidarın ortaklan ara
sında bulunan sosyal demokratlara da hatırlatıyoruz- bu tip yanlışlıklara göz yummanız, aynı yükü
sizin de kabul etmeniz anlamına gelir.
Şimdi, konuşulan maddenin özellikle Anayasanın 73 üncü maddesiyle alakalı yanlışlığını, de
ğerli konuşmacı arkadaşımız burada ifade ettiler; fazla üzerinde durmamak lazım. Ancak, öyle bir
Hükümet, öyle bir İktidar var ki, muhatap olduğumuz, Anayasa Mahkemesinden geri dönmüş, yan
lışlıklar yapılmış hiç önemli değil! Niçin! Adeta sel önünden kütük kaparcasına birtakım çalışma
lar alelacele getiriliyor... Biz getirilmesine karşı değiliz, her şey getirilebliir; ama iyi bir muhake
meden geçmiş olması, güzel bir tasarı veya teklif olarak getirilmesi lazım. Bakıyorsunuz, konuş
malar, görüşmeler başlıyor, Genel Kurul bir işe başlıyor, bir müddet sonra durduruluyor, hapsedi
liyor veyahut da buzdolabında donduruluyor veyahut da getiriliyor, birtakım maddeler görüşülü
y o r , tekrar alınıp götürülüyor... İşte, 6 ncı maddeye kadar geldik, tekrar götürdünüz. Şunu sorarlar
: "Sizin aklınız neredeydi bu maddeleri ilk defa teklif ederken?" Üzülerek söyleyelim ki, hiçbir an. İatım içerisinde yer almayacak bu uygulamalar doğru değil.
Madde gerekçeleriyle ilgili beyanatınızda da açık ifade kullanıyorsunuz, "haksız vergi uygu
lamalarına neden olacağı gerekçesiyle, vergi tekniği bakımından birtakım yanlışlıklardan ve hak
kaniyete uygun olmayan hesaplamaların yapılmış olmasından dolayı, uyarılara boyun eğdik, dik
kat çekildi, sonuç itibariyle, biz bu nedenlerle bu maddeleri geri çektik, konuştuk, görüştük" diyor
sunuz; ama, biz, bu aşamadan sonra yapmış olduğunuz çalışmaları da gözden geçiriyoruz, aynı ha
taların, -üzülerek söyleyelim ki- daha büyüğünü yaparak geldiğinizi görüyoruz.
Değerli arkadaşlar, Akaryakıt Tüketim Vergisi, siz bu maddeyi koysanız da koymasanız da za
ten fiilen uygulamaya koyduğunuz bir tatbikat; öyle değil mi efendim?! Bu paketler münasebetiy
le gerekli olan zammı uygulamaya koydunuz, zaten yürürlükte bu; ama, arkasından tekrar bunu ka
nun haline getirmek istiyorsunuz.
Bir diğer husus olarak, yapılmış olan zamlar -ki, siz ona "vergi" diyorsunuz- konusunda şu
noktayı hatırlatmak lazım, bu tasarıyı değerlendirirken : Bu, bütünü içerisine alan bir vergi türü...
Yani, siz akaryakıtta bir zam, bir vergi uygulaması tatbikata koyduğunuz takdirde, bu zamlar iğne
den ipliğe her şeyin içerisine zaten giriyor. Dolayısıyla, ne yapmışsınız siz bu maddede? sadece 4
üncü ve 6 ncı maddelerin birtakım fıkralarında değişiklik yapmışsınız. Bu yapmış olduğunuz
değişikliğin içerisinde sadece bir husus var ki, onun iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Nedir o;
küçük ve orta ölçekli sanayiin geliştirilmesi, ve desteklenmesiyle ilgili bir madde getiriyorsunuz;
bu müspet -daha önce de vardı- oraya bir oran getirmişsiniz, -o da vardı-; ancak, bakıyorum, bu
maddenin birinci fıkrasıyla ilgili değişiklik yapmışsınız... Aşağıda ilgili kuruluşları sıralamışsınız.
Daha önce bunlar 13 taneydi; galiba şimdi bitki ve hayvan zararlıları konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanıyla ilgili olarak ilave getirmişsiniz, bir de Turizi Geliştirme Fonuna, özellikle tanıtımla
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ilgili ilave yapmışsınız ve sayılan 15 olmuş. Yukarıda, bakanlıklara ve birtakım düzenlemelere ait
beyanlarda bulunuyorsunuz, ikinci fıkrada ise bunu geri alıyorsunuz; tamamen ihtiyarî, keyfî bi uy
gulama alanına tekrar çekiyorsunuz. Ya yukarıdaki maddeler içindeki fıkralarda beyan ettikleriniz
ters veyahut da aşağıdaki keyfî uygulamalarınız ters.Hakikaten, bu değişikliğin mahiyetini kavra
mak gerçekten ama gerçekten zor.
Şimdi, belediyelerle ilgili bu maddeyle zannetmeyin ki sadece belediye başkanlarını cezalan
dıracaksınız; hayır, Siz, belediyelerle ilgili olarak yakın bir tarihte geri adım atacaksınız; çünkü, si
zin cezalandırdığınız bir siyasî parti değil, bir belediye başkanı değil; bizzat bölge insanını, Türk
insanını cezalandıracaksınız; çünkü, belediyeler hizmet veremeyecek. Bundan Önceki belediye baş
kanları da her türlü borçlanmayı yapmış olacak, istenilenden çok daha fazla bir şekilde kadroları
şişirmiş olacak, işbaşına yeni gelmiş olan belediye başkanı da bunların ceremesini çekecek. Sizler
de, keyfî olarak, güya vergi toplama adına, memleketi sıkıntılı durumdan kurtarmak adına tahsisa
tı keseceğinizi beyan ediyorsunuz
Hakikaten, mahallî yönetimlerin merkezî otorite tarafından desteklenmesi konusundaki açık
beyanlarınız ve konuşmalarınız orta yerdeyken, onları kanunî haklarını bile ellerinden almaya ça
lışıyorsunuz. Sizin yaptığınıza "bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" derler. Dolayısıyla, ya o söy
ledikleriniz yanlış, yalan veyahut da bu uygulamalarınız yanlış. Ben inanıyorum ki, önceki düşün
celeriniz doğru, kanun maddesi olarak getirmek istediğiniz bu teklifleriniz, bu keyfî uygulamaları
nız yanlış. O halde, normal olarak buradaki "pay verilmez" ifadesini lütfen çıkaralım. Bu hususta
verilmiş önergelerimiz vardır. Özellikle Sayın Tekin'den önergelerini geri çekmesini rica ediyoruz.
Biz, ilave bir şey verin demiyoruz, daha önceden verilmiş olan bu hakları lütfen koruyalım diyo
ruz. Bunun istikrar paketiyle falan da alakası yoktur. Bu istikrarın amacı nedir; millete refah getiremk değil mi; siz refah getirmiyorsunuz ki...
Değerli arkadaşlar, konuyu biraz hafifletmek için size bir fıkra anlatmak istiyorum, -değerli
Bakanımızın da aramızda olmasını isterdim- Malatyalılar bunu çok iyi bilirler: Bir grup köylü, ko
yunlarını satmak üzere, Malatya'ya, pazara gelir. Tabiî, gözüaçıklardan birisi onlardan istifade et
mek için hemen pazarlığı kapatır ve malın hesabına girerler; malları teslim alır ve "40'ım 40; 50
de, 60,70..." der. Adam 20 lirayı alır... 70 tane koyunu 20 liraya vermek mümkün mü; değil. Adam
tekrar gelir ve "yahu şu hesabı bir daha görelim" der. "40'ım 40" der "50 de, al 60,70..." Yani 20
ya da 30 lirayla 70 tane koyunun alınmasına aklı ermeyen adam "50, 60,70" demeye başlayınca,
durur...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, siz de biraz durur musunuz...
Buyurun.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Teşekkür ediyorum.
Şimdi, siz vergi toplamak, ekonomik dengeleri kurmak, birtakım tedbirler almak düşüncesiy
le bazı şeyler getirmiş olabilirsiniz...
KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Trabzon) - Fıkra yarım kaldı, fıkrayı anlat...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Şimdi, arkadaşlar der ki, "fıkranın sonu anlaşılmadı."
Adam, 70 tane koyun teslim ediyor. Malatyalı gözü açık, o köylüye diyor ki, "kırkım kırk, de
adam "kırk" diyor- elli, altmış, yetmiş..." 20-30 bin lira veriyor; 50'ye gelince uyanan köylü kar
deşimiz "yahu, elli demem" deyince, oyun bozuluyor/Bunu Malatyalılar çok daha iyi anlatır.
Şimdi biz, bu pakete "istikrar paketi" demiyoruz, diyemeyiz de. Çünkü, siz, milletin refahına,
huzuruna bir tedbir olarak bunları getirmiyorsunuz. Yapmış olduğunuz teklifler, uygulayacağınız
oranlar memlekette ne değiştirecek ki! Zaten siz motrorinden -özellikle Sayın Bakanım biraz önce
söyledi- İstanbul baz alındığı takdirde, yüzde 62.6 vergei alıyorsunuz, benzinde yüzde 70.4 vergi
alıyorsunuz. Benzin fiyatının yüzde 70'i vergidir.
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Değerli arkadaşlar, belki benzin için "keyfîdir" düşüncesi olan arkadaşlarımız olabilir; ama,
nakliyecinin, çiftçinin, köylünün zarurî ihtiyacı sınıfına girmiş olan motorin için siz, yüzde 62 ver
gi almayı, bu sınırla da kalmayı bırakın, getirmiş olduğunuz teklifte yüzde 300'e kadar artırma yet
kisi almaya kalkıyorsunuz. Biraz önce söylendiği gibi, bunun hukukî bazı da yok.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

,

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Bir hinoğluhinlik var bu işte...
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, son cümlenizi ifade buyurur musunuz efendim.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Evet, toparlıyorum Sayın Başkanım; sununla konuşmamı
bitireyim.
Sizin bu uygulamalarınızın memleketin hayrına olacağı kanaatinde değiliz. En azından, bir se
fer bile olsa, belediyelerin hakları olan şuradaki paylarını, eski şeklinde bile olsa, korusanız, mem
leket için iyi bir adım atılmış olabilir. Belediyeler ayrıca kontrol edilecekmiş, takip edilecekmiş,
hesaba çekilecekmiş; buna saygı gösteririz. Kontorl edilsin, hiçbir şey rasgele kullanılmasın; ama,
bugünkü konumda zaten çıkmaza girmiş, borç yükü altındaki belediyelerin, hem borçlarının tahsi
li noktasındaki hem de kanunî haklarını ellerinden alma noktasındaki bir uygulamayı kesinlikle
doğru bulmuyoruz. Bu husustaki önergemizi desteklemenizi istirham ediyoruz.
Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kapusuz.
. Şahsı adına, 13 üncü maddeyle ilgili olarak buyurun Sayın Cevat Ayhan.
NECMİ HOŞVER (Bolu) - İki kişi konuştu ama...
BAŞKAN — Sayın Hoşver, bizi hoş görün, "boş ver" demedim, "hoş gör"
dedim.

"

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Hoş görüyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşmekte olduğumz 648'e 1 inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısının 13 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bu
lunmaktayım.
Muhterem arkadaşlar, buradaki değişiklikle, birinci fıkrada, vergi nispetlerine yüzde 300 ora
nında artış getirilmektedir. Mevcut kanunun 4 üncü maddesi bunun 15 puan ilavesine izin verdiği
halde, burada yüzde 300'e çıkarma yetkisi verilmektedir. Kanunun 4 üncü maddesinde yüzde 70
olan benzin, gazyağı ve motorindeki nispeti 3 ile çarparsanız, vergi oranı yüzde 210 olur. Kalori
fer yakıtı, fueloil ve (LPG) likit gazda ise üç katı olan bu oran yüzde 120'dir. Bu kadar yüksek fi
yat artışları için Hükümete yetki verilmektedir. Yani, önümüzdeki dönemde Hükümet, israfları se
bebiyle, vergi toplayamaması sebebiyle sıkıştıkça akaryakıta zammı bindirecek demektir.
İkinci fıkrada ise, mevcut olan pay oranları kaldırılmıştır. İkinci fıkra -ilgili maddeye bakar
sak- Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin bir ve üçüncü fıkralarını değiştir
mektedir. Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına tekabül eden bu değişiklik, bu tasanda ikin
ci fıkra olarak mütalaa edilmekte ve fıkrayla şu değşiiklikler getirilmektedir:
Hatırlanırsa, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında "ver
gi dairelerine yatırılan Akaryakıt Tüketim Vergisi hasılatı, aşağıdaki nispetlere göre ayrılarak tah
sil edildiği ayı takip eden bir ay içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahi
linde ilgili hesaplara yatırılır" denmekte ve o ilgili hesaplar içinde de Toplu Konut Fonundan, özel
idarelere kadar birtakım fonlar ve dağıtım yerleri sayılmaktadır. Bu dağıtım yerlerine verilecek
olan nispet, kanun ilk çıktığı zaman yüzde 76,7 imiş; bilahare, bu nispet, 1992'de, bu Koalisyon
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zamanında, yüzde 44,8'e; 1993'te veya 1994'te, yakın bir zamanda da -yeni bir değişiklikle- yüz
de 30'lara düşürülmüş. Tasarıyla bu nispet, yüzde 10'a düşürülmektedir. Maddenin ikinci fıkrasın
da getirilen hüküm budur; yani, bu akaryakıt zammı yapılırken, yahut Akaryakıt Tüketim Vergisi
getirilirken, birtakım iktisadî ve sosyal müesseselerin, fonların, çalışmaların destekleneceği vaat
edilmiş olmasına rağmen, şimdi Hükümet, bu israfları içinde, bütün bu kaynakları hortum gibi em
mekte ve bu fonlara hiçbir şey bırakmamaktatır. Bir tespit de budur; yani bu oran, yüzde 76,7'den,
yüzde 10'a düşmektedir.
Yine, eski fıkrada, Karayolları ve Köy Hizmetlerine tahsis edilen fon kaynaklarının, buradan
aktarılacak olan kaynakların, altyapı hizmetlerinde kullanılması şartı vardı; bu da kaldırılmaktadır.
Demek ki, bu Hükümet zamanında, Köy Hizmetlerindeki altyapı duracak, köylerin perişan hali, pe
rişan kalmaya devam edecek.
Yine, bu maddeyle iki bent ilave edilmiş; Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla ilgili olarak, bitki
ve hayvan hastalıklarının zararlılarıyla mücadele için ve bir de Turizm Geliştirme ve Tanıtım Fo
nuna verilecek bu kaynak. Demek ki, bu yüzde 10'luk kaynak -burada "sıfıra kadar indirilebilir"
diye Hükümete de yetki verilmiş- Allah bilir, hep bu dışarıdaki turizm tanıtım amaçları için har vu
rup harman savrulacak, uçaklar dolusu kafileler, Avustralya'dan Amerika'ya kadar tanıtma adı al
tında, israf içinde, çarçur edilecek.
Üçüncü fıkrada ise, tabiî en mühim...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
CEVAT AYHAN (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bu maddenin en mühim unsurlarından biri de, Akaryakıt Tü
ketim Vergisinden bütçeye gelir kaydedilen kalemlerden, vergi gelirlerinden, "belediyelere pay ay
rılmaz, pay verilmez" denmesidir. Yani, belediyelerin buradan alacakları pay da kaldırılmaktadır.
Tabiî, bunun belediyelere sıkıntı vereceği malum. Belediyeler bir düzensizlik içinde, hesapsızlık
içinde -o parti, bu parti ayırmadan söylüyorum- maalesef, yıllardan beri belediyelere bu düzen ve
rilmedi; Anavatan Partisi hükümetleri de, bu Hükümet de vermedi. Bugün, belediyeler, bir borç ba
tağının içine saplanmış durumdadır.
Tabiî, bu olaylar geliştikten sonra, şimdi getirilen bu tedbir, bu meseleye şifa olmayacak. Üs
telik, siz, belediyelerin borçlarını, 1992 yılında konsolide ettiniz hatırladığıma göre. Şimdi, bunla
rın, yine dağ gibi borcu var. Bu borçlar ne olacak? Siz, bunların, İller Bankasından olan gelirleri
ne de el koyacaksınız. Bir 4 üncü madde var -bilahara görüşeceğiz ve o maddede de açık açık ko
nuşacağız- bu maddeyle, siz bunların gelirlerine el koyacaksınız, haczedeceksiniz. Nitekim, bele
diyelerin emlâkine, her şeyine haciz yetkisi veriyorsunuz Peki ne olacak?.. Belediyeler bugün, iş
çilerin maaşını ödeyemiyor; gelirleri, giderlerine kâfi gelmiyor. Ankara'nın meydanına, binlerce
belediye işçisini toplayacaksınız ve geniş harekâta, reaksiyona sebep olacaksınız. Bunların da dü
şünülmesinde fayda var.
İnsafsız bir kanun tasarısı ve adeta zulmetmek isteyen bir anlayışla yapılmış. Güven duymu
yoruz. Niye; siz eğer böyle bir düzen verecekseniz, 1991 yılının Kasım ayında Hükümet olduğunuz
zaman, en geç 1992'de bu düzeni getirmeniz gerekirdi, getirmediniz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Belediyeleri kaybettiniz, şimdi bunu getireceksiniz; ama, bu
zulüm sadece Refah Partili belediyelerin olduğu yerlerde değil -DYP'li arkadaşlarımızın da,
ANAP'lı arkadaşlanmızın da kazandıklan belediyeler var- Türkiye'nin mahallî idarelerinde bütün
partilerin kazandığı belediyeler var; çok geniş bir tabanda reaksiyona sebep olacaksınız. Bunlar,
zamansız, hesapsız, kitapsız tasarruflardır.
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Bunları arz etmek istedim, teşekkür eder, hürmetlerimi raz ederim.
BA$KAN — Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum;
Sayın Keçeciler, kişisel görüşlerinizi beyan etmek üzere buyurun efendim.
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Grup adına yaptığım ko
nuşmada maddeyle ilgili genel düşüncelerimi ifade ettim, vaktin kifayetsizliği sebebiyle arz ede
mediğim bir iki noktaya temas edeceğim.
Değerli arkadaşlarım, tasarıyla, önümüzdeki maddeyle "Akaryakıt Tüketim Vergisinden elde
edilen hasılatın yüzde 90'ı Maliyeye gider, yüzde 10'u da fonlara verilir" diyorsunuz. Halbuki, da
ha önce bu oran "yüzde 50'si fonlara gider, yüzde 50'si Maliyeye gider" şeklinde idi.
Müsaadenizle huzurunuzda bir metin okuyacağım : "Bütçe açıklarının süratle kapatılması
amacıyla Akaryakıt Tüketim Vergisinden bütçeye aktarılan pay yüzde 50'den, yüzde 70'e çıkarıl
mıştır." Ayrıca "Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu kesintisi de yüzde 10'dan, yüzde 25'e çıkartılmış
tır." Kim diyor bunu? Sayın Başbakan; bu ülkenin Başbakanı. Ne zaman söylüyor? 5 Nisan 1994
tarihinde söylüyor. Bugün ne? Bugün 28 Nisan 1994. Aradan 20 gün geçiyor. 20 gün sonra sevk
ettiğiniz kanun tasarısında, hem de Hükümetin imzası bulunan, Başbakandan da imzası bulunan,
Başbakanın da imzası bulunan kanun tasarısında, "biz bu oranı yüzde 70'den yüzde 90'a çıkarıyo
ruz" diyorsunuz.
Değerli arkadaşlarım, aziz Bakanlar Kurulu üyelerimiz, siz bu halinizle devam ederseniz hiç
kimse size güvenemez. Böyle 20 gün içerisinde iki defa, son derece önemli bir meselede karar de
ğiştirirseniz, ciddî bir hazırlığınızın olmadığı ve bu hesapları yaparken, bu rakamları buraya yazar
ken, gerçekten detaylı bir çalışma yapmadığınız ortaya çıkar. İşte, açığınız meydanda. Yani, 5 Ni
sanda tutuyorsunuz "yüzde 70'e çıkardım" diyorsunuz, aradan 10 gün geçiyor, bir kanun tasarısı
sevk ediyorsunuz -bu kanun tasarısı 10 günden beri Mecliste komisyonlardadır- ve "ben bu yüzde
70'i de uygun bulmuyorum, yüzde 90'a çıkarıyorum" diyorsunuz. Ya o yüzde 70'iniz yanlış, ya bu
yüzde 90'nınız yanlış; ikisi de aynı anda doğru olamaz.
Memleketin son derece önemli, ciddî bir meselesinde bu kadar hazırlıksız -af buyurun kelime
yi kullanmak istemiyorum- olamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hükümeti bu kadar hazır
lıksız olamaz arkadaşlar. Siz, bu ekonomik tablonun içinden, bu kararsızlığınızla, bu hazırlıksızlı
ğınızla çıkamazsınız, mümkün değil.
Değerli arkadaşlarım, bakın, burada yapılan bir husus var ki, onu mutlaka söylemem lazım :
Bundan evvel alınan o yüzde 50'ler nereye gidiyordu? Bu yüzde 50'lerin önemli bir kısmıyla ilgi
li yüzde 20'si, -sonra yüzde 9'a indirildi. Son rakamlan okuyayım. Toplu Konut Fonuna, yüzde 9'u
Kamu Ortaklığı Fonuna, yüzde 1,20'si Belediyeler Fonuna, yüzde 1,20'si belediyelere, yüzde 3'ü
Karayolları Genel Müdürlüğüne, yüzde 2,4'ü Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, binde 4'ü'
Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne, Maliyeye, özel idarelere veriliyordu. Şimdi siz bunun altına "Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla Turizm Bakanlığına verilir" diye ilave etmişsiniz ama, yüzde 50'lik payı yüzde 10'a
düşürmüşsünüz. Zaten varolan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Fonuna da buraya dahil etmişsiniz,
yüzde 50'lik payını, yüzde 5'e düşürmüşsünüz. Kısacası, iki tane daha bakanlık ilave etmişsiniz;
kimi kandırıyorsunuz? Bu fonlardan hiç kimseye para veremezsiniz. Bu fonlardan herhangi bir ge
lir gitmeyecek demektir. Zaten altına da "bunu sıfırlamyaa Bakanlar Kurulu yetkilidir" diye yaz
mışsınız.
Değerli arkadaşlarım, vergi kanunlarıyla Meclisin yetkisini bu kadar çok istismar edemezsiniz,
Meclisin yetkisini, Bakanlar Kurulunun uhdesine bu kadar çok alamazsınız, aksi takdirde, Meclisi,
tamamen yasama yetkisi dışına çıkarmış olursunuz.
Buradan şunu özellikle ifade etmek istiyorum : Savunma Sanayi Destekleme Fonunun en
önemli gelir kaynağı burasıdır, millî beka meselemizdir. Bugün PKK'la mücadele eden kobra ve
skorksky helikopterleri, gece görüş dürbünleri...
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — ...her türlü araç ve gereç, Savunma Sanayii Destekle
me Fonu aracılığıyla alınmıştır, bütçe aracılığıyla değil.
Bakınız, dikkatinizi çekiyorum, bu mesele devam etmekteyken, daha yara henüz kapanmamış
ken, siz, Savunma Sanayii Destekleme Fonunun en önemli gelirini kesiyorsunuz, fevkalade yanlış
yapıyorsunuz. Yarın, Silahlı Kuvvetlerimizi o bölgede mücadele edemez hale getireceksiniz. Yan
lıştır, millî bekanın faturası olmaz, bedeli olmaz; o bedeli hepimiz ödemek zorundayız.
DYP'liler, işte burada üzerinize bir görev düşüyor : Çıkıp meydanlarda, "PKK'yı şöyle dur
durduk... PKK'ya atılan kurşun şudur... DYP'ye oy verin" demek doğru değil, Savunma Sanayii
Destekleme Fonunun gelirlerini kesmeyiniz, aksi takdirde Silahlı Kuvvetleri mücadeleden geri ko
yacaksınız; onu özellikle ifade ediyorum.
'
*
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN—Teşekkür ediyorum Sayın Keçeciler.
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Sayın milletvekilleri, maddeyle-ilgili önergeler vardır.
Sayın Tekin, 13 üncü madde 3 fıkradır ve 12 önergeyi işleme koyma imkânımız vardır; ancak,
elimizde 12'dcn fazla önerge bulunmakta olduğundan, tasarı Komisyonca geri çekilmeden önce
verdiğiniz önergeleri geri çekiyor musunuz, ısrarlı mısınız?
TURGUT TEKÎN (Adana) — Geri çekmiyorum ve ısrarlıyım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Çekmiyorsunuz.
Efendim, 12 önergeyi önce geliş sonra da aykırılık sırasına göre okutacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 13 üncü maddesindeki "... % 15
puana" ifadesinin, "... % 20 puana" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

.Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe :
Akaryakıt Tüketim Vergisinin dağılımına ilişkin yetki yeniden yükseltilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 13 üncü maddesindeki "...% 300"
ifadesinin "... % 350" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe :
Akaryakıt tüketim vergisinin dağılımına ilişkin Bakanlar Kurulu yetkisi artırılmaktadır.
i

— 199

T.B.M.M.

B:97

28.4.1994

0:3

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 13 üncü maddesindeki "... % 300"
ifadesinin "... % 400" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe : Akaryakıt tüketim vergisinin dağılımına ilişkin Bakanlar Kurulu yetkisi artırılmak
tadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 13 üncü maddesindeki "... % 15"
ifadesinin "... % 17 puana" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.Turgut Tekin

A. Yalçın Öğütcan.

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

. Gerekçe : Akaryakıt tüketim vergisinin dağılımına ilişkin 15 puan 17'ye yükseltilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen
3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bendlerinin madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

A. Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

, Kars

Çanakkale

Gerekçe : Karayolları ve Köy Hizmetlerine akaryakıt tüketim vergisinden pay verilmemesi
esası getirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 13 üncü maddesi ile değiştirilen
3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki "yüzde 5'i" ifadesinin "yüzde 4'ü" ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

A. Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe : Akaryakıt tüketim vergisi hasılatı dağılımı yeniden düzenlenmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen
3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki "yüzde 5'i" ifadesinin "yüzde 6'sı"
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
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Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe : Akaryakıt tüketim vergisi hasılatının dağılım oranı değiştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen
3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin madde metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

A. Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

. Kars

Çanakkale

Gerekçe : Akaryakıt tüketim vergisinden Toplu Konut Fonuna pay verilmemesi öngörülmek
tedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen
3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
A. Yalçın Öğütcan
Ali Uzun
Adana
Adana
Zonguldak
M. Cemal Öztaylan
Abdülkerim Doğru
Süleyman Ayhan
Balıkesir
Kars
Çanakkale
Gerekçe : Akaryakıt tüketim vergisinden mahallî idarelere de pay verilmesi öngörülmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 13 üncü maddesi ile değiştirilen
3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının "sıfıra (0)" ifadesinin "bire" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
A. Yalçın Öğütcan
Ali Uzun
Adana
Adana
Zonguldak
M. Cemal Öztaylan
Abdülkerim Doğru
Süleyman Ayhan
Balıkesir
Kars
Çanakkale
Gerekçe : Bakanlar Kurulu yetkisi daraltılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 13 üncü maddesi ile değiştirilen
3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının "kanunî oranına kadar" ifadesinin madde
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
A. Yalçın Öğütcan
Ali Uzun
Adana
Adana
Zonguldak
M. Cemal Öztaylan
Abdülkerim Doğru
Süleyman Ayhan
Balıkesir
Kars
Çanakkale
Gerekçe : Bakanlar Kurulu yetkisine elastikiyet getirilmektedir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen
3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ifadesinin
"Maliye Bakanı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
A. Yalçın Öğütcan
Ali Uzun
Adana
Adana
Zonguldak
M. Cemal Öztaylan
Abdülkerim Doğru
Süleyman Ayhan
Balıkesir
Kars
Çanakkale
Gerekçe: Akaryakıt tüketim vergisinin dağılım oranını belirlemeye Maliye Bakanına yetki ve
rilmektedir.
BAŞKAN —Değerli milletveklileri, geliş sırasına göre önergelerin okunması tamamlanmıştır.
Şimdi aykırılığına göre önergeleri ayrı ayrı işleme tabi tutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen 3073 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin bi
rinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN— Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan; karar yetersayısı istiyorum.
BAŞKAN — Önerge sahibi söz istemiyor.
Önergeyi oylarınıza sunacağım; karar yetersayısı arayacağım.
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Karar yetersayısı nihayet vardır; önerge kabul edilmemiştir.
Sayın Gürkan, kusura bakmayın; üzülerek ifade ediyorum. Yani, siz meseleyi çok iyi anlayan
arkadaşlarımızdan olduğunuz için, diğerleri gibi, size hitap ederek ifade ettim; kusura bakmayın,
yanlış anlamayın; fevkalade üzüldüğümü ifade ediyorum.
Bakın biz, 9 saat ayrılmadan burada oturuyoruz. Hepimiz, bizim kadar sayın milletvekilleri de
bu işin sorumlusu. Lütfen yerinizde oturun. (SHP sıralarından alkışlar)
MEHMET DÖNEN (HATAY) - Sayın Başkan haklı...
BAŞKAN — Yani, bu iş yürüyecekse böyle yürür. Elbette hiç kimsenin burada oturmasını is
v
teyip zorlayanlayız, mecbur tutamam; ama, hiç kimse salonda oturarak, kuliste oturarak burada oya
katıldığı iddiasında da bulunamaz. Lütfen, rica ediyorum... Dayanamıyorsak uzatma kararı alma
yız, normal 4 saat mesai yaparız; ama, her gün yapanz. Şimdi biz burada sabaha kadar oturacağız.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ,Tasarının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen 3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
— 202 —

T.B.M.M.

B:97

28.4.1994

0:3

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadılar.
Önerge sahibinin söz talebi yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen 3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin
üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen 3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin
üçüncü fıkrasının "kanunî oranına kadar" ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar.
Önerge sahibinin söz talebi yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Diğer önergeyi okutyorum :
•'
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının çerçeve 13 üncü maddesindeki "yüzde 300" ifadesinin, "yüzde 400" olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi?..Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının çerçeve 13 üncü maddesindeki "yüzde 300" ifadesinin, "yüzde 350" olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
«

Adana
ve arkadaşları

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
Önerge sahibinin söz talebi?..Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının çerçeve 13 üncü maddesindeki "yüzde 15 puana" ifadesinin, "yüzde 20 puana" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
• •"e
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
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BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi?..Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının çerçeve 13 üncü maddesindeki "yüzde 15 puana" ifadesinin, "yüzde 17 puana" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Önerge sahibinin söz talebi?..Yok.
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen 3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasındaki "yüzde 5'i" ifadelerinin "yüzde 6'sı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz.
.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Önerge sahibinin söz talebi?..Yok.
Komisyon ve Hükümet Önergeye katılmadı.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Diğer önergeyi okutyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen 3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasındaki "yüzde 5'i" ifadelerinin "yüzde 4'ü" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
•PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan;
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi?..Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
.
Diğer önergeyi okutyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen 3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin
üçüncü fıkrasındaki "sıfıra (0)" ifadelerinin "bire" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi?..Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının çerçeve 13 üncü maddesiyle değiştirilen 3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ifadesinin "Maliye Bakanlığı" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI JSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi?..Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Sayın milletvekilleri, 13 üncü maddenin oylamasına geçeceğiz; ancak, bir talep yardır, onu
okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Üç fıkradan oluşan 13 üncü maddenin fıkralarının, İçtüzüğün 84 üncü maddesine göre ayrı ay
rı oylanmasını ve oylamanın açık yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.
Şevket Kazan

Ali Oğuz

Ömer Faruk Ekinci

Kocaeli

İstanbul

Ankara

Ahmet Feyzi İnceöz

Kemalettin Göktaş

Hüsamettin Korkutata

Tokat

Trabzon

Bingöl

Lütfü Esengün

Bahaddin Elçi

İsmail Coşar

Erzurum

Bayburt

Çankırı

Ahmet Arıkan

Lütfi Doğan

Hasan Dikici

Sivas

Gümüşhane

Kahramanmaraş

Mustafa Ünaldı

Hüseyin Erdal

Zeki Ünal

Konya

Yozgat

Karaman

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, üç fıkradan ibaret olan bu 13 üncü maddenin her bir fıkra
sının ayrı ayrı oylanması hususunda Genel Kurulun kararını alacağım. Eğer Genel Kurul her fıkra
nın ayrı ayrı oylanmasına karar verirse, her bir fıkrayı ayrı ayrı oylayacağım ve oylamayı açık oy
lama yollarından biriyle yapacağım. Bu sebeple...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kazan.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — 84 üncü maddenin ikinci fıkrası gayet açık Sayın Başkan;
"Görüşülen bir madde birçok mesele veya fıkralardan mürekkep ise ve bunların ayrı ayrı oya kon
maları onbeş üye tarafından yazılı olarak talep edilmişse, gereği yapılır" diyor.
Şimdi, Sayın Başkan, bir makam bir diğer makama yazı yazsa ve yazmış olduğu yazının so
nunda "gereğini rica ederim" dese, bunun anlamı nedir?.. Bunun anlamı o talebin yerine getirilme
sidir. Burada "gereği yapılır" sözü gayet açık. 15 üye talepte bulunmuştur. Bunu ayrıca Genel Ku
rulun oyuna sunmak mümkün değildir. Hüküm gayet açık. Zatı âlinizin, hem Başkan olarak hem
de bir hukukçu olarak, bu kadar açık olan bir maddeyi, çok rahatlıkla, ifade ettiğimiz şekilde
değerlendireceğinize inanıyorum. "Gereği yapılır" diyor Sayın Başkan...
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Biz de inanıyoruz (!)
BAŞKAN — Müsaade edermisiniz efendim...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Daha evvel, zannediyorum ya vergi kanunlarının görüşülmesi
esnasında veya Adalet Bakanlığıyla ilgili, Hâkimler ve Savcılar Kanununun görüşülmesi esnasında
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bu şekilde bir talebimiz vaki olmuştu ve Başkanlık Divanı tarafından da talebimiz yerine getiril
miş, fıkralar ayrı ayrı oylanmıştı. Şu anda yapılmakta olan uygulamanın yanlış olduğu kanaatinde
yiz.
BAŞKAN — Sayın Kazan, bir dakikanızı rica edeyim...
Burada, "Görüşülen madde, birçok mesele veya fıkralardan mürekkep ise ve bunların ayrı ay
rı oya konmaları onbeş üye tarafından yazılı olarak teklif olunmuşsa gereği yapılır" denmektedir.
Bü bir tekliftir. Teklifin gereği Genel Kurulun oyuna gitmektir.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Yani, istek yerine getirilir. (DYP ve SHP sıralarından gürül
tüler)
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun.
RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, size hakaret etmeye hakkı yok.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, Başkanlık Divanında yanılgıya düşürülüyorsunuz; tatbikatı var bunun; istirham ediyorum...
BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz... İnsan yanılgıya düşebilir de, ama şu anda ya
nılgıya düşmedim.
Bir benzerini vereyim size : Açık oylama istemi; 119 uncu madde : "Anayasa, kanunlar ve İç
tüzük gereğince işaret oyuna yahut gizli oya başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama
yapılması, en az onbeş milletvekilinin yazılı istemine bağlıdır." Bakınız, burada "teklifin gereği ye
rine getiriliyor" demiyor. Ne diyor? "Bu, yerine getirilir" diyor. Eğer "Onbeş sayın üye açık oyla
ma istiyorsa, açık oylama yapılır" diyor.
O bakımdan, İçtüzük yapıcı, eğer bu 84 üncü maddede doğrudan doğruya, oylama yapılmak
sızın bu şekilde oylama yapılacağını murat etmiş olsaydı, böyle bir ifade kullanırdı. Kaldı ki, ben
şimdi zatı âlinize arz edeceğim : 7.7.1970 tarihli 121 inci Birleşim...
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Ondan sonra ihtilal oldu Sayın Başkan...
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 1992 yılına ilişkin okuyayım.
20.3.1992 tarihli 56 ncı Birleşim, 22.6.1993 tarhili 115 inci Birleşim, 19.12.1993 tarihli 49 un
cu Birleşim, 20.12.1993 tarihli 50 nci Birleşin?, 21.12.1993 tarihli 51 inci Birleşim... Bütün bu bir
leşimlerde uygulama, bu istikamettedir. Bu bakımdan, üzülerek ifade ediyorum, Genel Kurulun bu
konuda oyunu almak mecburiyetim var.
Fıkraların ayrı ayrı oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Fıkraların ayrı ayrı oylanması kabul edilmemiştir.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Açık oylama talebi var Sayın Başkan!..
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Oylamaya geçtiniz.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Elimiz havada kaldı.
BAŞKAN — Aşağı indirin efendim.
Sayın Kazan, buradaki ifadeniz, "fıkraların ayrı ayrı oylanması ve bu oylamanın açık yapıl
ması," Biz böyle anladık, ifade de bu.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Birinci talebimizi kabul etmiyorsunuz, ama ikinci talebimiz
geçerli...
Peki Sayın Başkan, şu anda onbeş kişi ayaktayız, açık oylama istiyoruz! (DYP sıralarından
gürültüler)
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BAŞKAN — Sayın Kazan, oylamaya geçtik; arkada maddeler var efendim...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —Sayın Başkan, biz de burada görev yapıyoruz; ama, siz bizim
görevimizi zorlaştırıyorsunuz. Talebimiz var...
BAŞKAN — Efendim, sizin görevinizi ben zörlaşürmıyorum; ifadeniz açık.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) -Talebimiz var Sayın Başkan...
BAŞKAN — Sayın Kazan, oylamaya geçtik ve kabul edenleri saydık, kabul etmeyenlere geç
tik...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —Sayın Başkan, biz önergeyi önceden vermişiz ve önergenin
içinde de açık oylama talebi var...
BAŞKAN — Sayın Kazan, önergeniz gayet açık; "ayrı ayrı oylanmasını ve oylamanın açık ya
pılmasını saygılarımızla arz ederiz" diyorsunuz..
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —Sayın Başkan, şimdi önergeyi kendiniz ikiye böldünüz. Bun
da kusur bizde değil.
BAŞKAN — Ben bölmüyorum...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —Böldünüz efendim... Önergenin fıkralarının ayrı ayrı oylanma
sı konusunu oyladınız. Peki, geri kalanı ne oldu?
BAŞKAN-Efendim...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —"Açık oylamayla bağlıyız" diye biraz evvel ifadeniz geçti...
BAŞKAN — Efendim, gayet tabiî, yani fıkraların ayrı ayrı oylanması kabul edilseydi...
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) -Edilmedi...
BAŞKAN — Açık oylama yapacaktık.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —Peki, nasıl olur efendim; açık oylamayı ayrıca istiyoruz?l
BAŞKAN — Sayın Kazan....
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —Sayın Başkan, yani o kadar büyük bir hata yapılıyor ki... İstir
ham ediyorum...
BAŞKAN — Sayın Kazan, burada hata yok. Efendim, siz kalksanız;
" 1 . Fıkraların ayrı ayrı oylanmasını,
2. Aksi takdirde maddenin açık oya sunlmasını" deseniz; bu, gayet açık. (DYP sıralarından
"Bravo Başkan" sesleri, alkışlar)
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —"aksi takdirde" ne demek Sayın Başkan?! Biz sizin ne yapa
cağınızı ne bilelim, böyle bir karar vereceğinizi nereden bilelim!..
BAŞKAN — Efendim, benim değil, Genel Kurulun bileceği iş. Sayın Kazan, oylamaya baş
ladım...
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —Sayın Başkan, başka bir Başkan olsaydı bu talebimizi kabul
ederdi; ama, çok üzgünüm!
BAŞKAN — 14 üncü maddeyi okutuyorum :
IX. BÖLÜM
Katma Değer Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik
MADDE 14. — 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 49 uncu
maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
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"Kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilenlerden, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenen sektörlere ait olup Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgelerinde gösterilen yatırım mallarının ithalinde öd
enmesi gereken katma değer vergisi, bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar
ertelenir. Bu erteleme 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun süre ve
tecil faizi ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü
şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen vergi, tahakkuk ettiği tarihten itibaren 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tespit olunan ilgili
yıllar için geçerli tecil faizleri % 50 zamlı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Erteleme süresince
zamanaşımı işlemez."
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruflu, Refah
Partisi Grubu adına Sayın Şaban Bayrak söz istemişlerdir.
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan...
BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Ayhan ve Sayın Yakın daha önce söz talebinde bulundukları
için, Sayın Hatip, sizi üçüncü sıraya kaydettim.
Kişisel söz isteyen başka sayın üye var mı? Yok.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruflu, buyurun.
.
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFL (İstanbul) - S a y ı n Başkan, değerli mil
letvekilleri; görüşmekte olduğumuz 648'e 1 inci Ek sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler
İhdasına ilişkin Tasarının 14 üncü maddesi üzerinde söz aldım; hepinize saygılar sunuyorum.
14 üncü madde, kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilenlerden, Maliye Bakanlığı ile
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenen sektörlere ait olup -yeni
şekliyle- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgeleriyle ilgili.
Değerli arkadaşar, tabiatıyla, "teşvik belgesi" denince, akla.yatırım faaliyetleri geliyor.
Yaptığımız bir araştırmaya göre, Türkiye'de, özellikle 1990 yılından itibaren, teşvik alan projelerin
sayısında bir azalma görülüyor.
Başbakan, yaptığı konuşmalarda, feci bir hale gelmiş olan ekonomik tablo içinde iki şeyle
övünüyor: Bir tanesi 1992 yılındaki yüzde 5,8 olan kalkınma hızı, diğeri de 1993'te yüzde 6,8 olan
kalkınma hızı. Tabiî, konu biraz irdelendiği zaman, bu kalkınma hızının gerçek bir kalkınma hızı
olmadığı, tüketimden kaynaklandığı kolayca görülebilmektedir.
Bir ülkede kalkınma hızının sıhhatli olabilmesi, yatırımlara ve dolayısıyla ihracat getirilerine
bağlıdır. Türkiye'de böyle bir durum bulunmamaktadır. Yatırımların, ihracatın ve diğer döviz
kazandırıcı işlemlerin Türkiye'ye kazadırdığı getirilerin yerine; dışarıdan yüksek faizlerle, özellik
le, Japon piyasasından yüksek faizlerle temin edilen proje kredilerinin Türkiye'ye getirilmesiyle
zahirî bir kalkınma ortaya çıkmaktadır. Esasen, bu da, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
yayımlanan şu raporda açık seçik görülmektedir.
Türkiye'de, özellikle son yıllarda, müteşebbisin yatırım yapma temayülünde azalma vardır.
Oysa, 5 Nisan tarihli ekonomik paketle ilgili kitapçığın 11 inci sayfasının 40 ve 41 inci para
graflarında şöyle denmektedir : 40 inci paragrafta, "1994 yılında kamu yatırım programına hiçbir
şekilde, yeni proje alınamayacaktır"; 41 inci paragrafta ise, "1994 yılında bitecek olanlar hariç
olmak üzere, tüm kamu projelerinden yüzde 20 oranında kısıntı yapılmıştır. Güvenlik ve ekonomik
açıdan hayatî önemi haiz projeler hariç olmak üzere, henüz ihale edilmemiş projelerin ihalesine
çıkılmayacak, ihale hazırlıkları devam eden projelerin ihale işlemleri durdurulacaktır. Altyapının,
büyümenin önünde darboğaz oluşturması engellenecektir" denilmektedir.
Buradan anlaşılıyor ki, ekonomik kriz nedeniyle kamu sektörü 1994 yılında yeni proje yap
mayacaktır ve yarım kalmış projelerin -onlarda da yüzde 20 oranında kısıntı yapılması suretiyle— 210 —
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bitirilmesine gayret gösterilecektir. Türkiye'de kamu sektörünün yatırım yapmaması, 1994 bütçe
sinde kamu yatırım payının, 819 trilyonluk bütçe içinde 86 trilyon gibi çok düşük bir seviyede ol
ması, Türkiye'de esasen kamu sektörünün yatırımdan vazgeçtiğini göstermektedir. Bunun dışında,
Türkiye'de özel sektör de yatırım yapmadığı takdirde, ülke, özellikle istihdam ve katma değer ya
ratma açısından bir krize girme durumundadır, esasen girmiştir de.
Şimdi, DPT'den aldığım belgeleri okuyorum : 1990 yılında 3 141 belgeye teşvik verildiği hal
de, 1992'de bu rakam 1 554, 1993'te 3 021 olmuştur ve 1994 yılının ilk üç ayı diğer yılların ilk üç
ayıyla mukayese edildiğinde 39 projenin teşvik aldığını görüyoruz ki, bu da 2,5 trilyon gibi fevka
lade düyük bir rakam tutuyor. Bu ilk üç aylık göstergeler, önümüzdeki dönemde özel sektör yatı
rımlarının da sekteye uğrayacağını göstermektedir. Bunun da manası; ekonomide bir daralmanın
ortaya çıkması; istihdam konusunda, özellikle işsizlere iş bulunamaması ve böylece belki de sos
yal patlamalara neden olabilecek bir bir durumun ortaya çıkması demektir.
Bu madde de enteresan bir maddedir. KDV Kanununun 46 ncı maddesinin altıncı bendi
1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlükten kadınlmıştı. Kaldırılan bu hüküm, yatırım teşvik bel
gesinde gösterilen yatırım mallarının ithalatında hesaplanan Katma Değer Vergisinin, bu verginin
indiriminin fiilen mümkün olacağı tarihe kadar teminat alınmak suretiyle, ertelenmesini öngörü
yordu. Buna göre, 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren, yatırım teşvik belgesinde gösterilen yatırım
mallarının ithalinde hesaplanan Katma Değer Vergisi ertelenmeyecek, bu vergi ödenerek ithalat iş
lemi gerçekleştirilecek. 1 Ocak 1994 tarihinden önce alınmış teşvik belgeleri kapsamında olup, 1
Ocak 1994 tarihinden önce yüklenmiş veya gümrüklere gelmiş olan yatırım mallarının ithalatında
hesaplanan ve bu tebliğin yayımı tarihine kadar henüz ödenmemiş olan Katma Değer Vergilerinin
ertelenmesine devam edilecekti. Çünkü, bir nevi müktesep hak olarak değerlendirilmişti. Ayrıca,
bu malların fiilî ithalatının 30 Nisan 1994 tarihine kadar tamamlanması da mecburî hale getirilmiş
tiDeğerli arkadaşlar, yeni hazırlanan bu yasa tasarısıyla, teşvik kapsamında ithal edilen yatırım
mallarının KDVTerinin, teminata bağlanması yoluyla ertelenmesi söz konusu olmaktadır ve böy
lece bir ölçüde zarardan, mağduriyetten vazgeçilmektedir. Yalnız, dikkat ederseniz, kanun tasarısı
nın yürürlüğüne ilişkin 20 nci maddesinde sadece 13 üncü maddeyle ilgili bir istisna hükmü vardır
ve diğer maddelerin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir. Şimdi, bu kanun tasarısı
nın yürürlüğe girdiği tarih ile 1 Ocak 1994 arasında, Katma Değer Vergisi ertelenmeyen, bu vergi
yi ödemiş veya ödeme durumuna gelmiş olan bazı proje sahiplerinin mağduriyeti söz konusu ol
maktadır. İşin doğrusunu bu yasa tasarısıyla yaptığıımıza göre, bu tasarıyı geriye doğru işleterek,
1 Ocaktan itibaren mağdur olanların da zamlarının ortadan kaldırılması yoluna gidilmesi gerekir.
Bu maddeyi kabul etmekle birlikte, Yüce Kurula, bu mağduriyetin giderilmesine ilişkin bir önerge
takdim ettim. Eğer bu önergem kabul edilirse, aradaki bu fark da giderilmiş ve madde de tam an
lamıyla yürürlüğe girmiş olacaktır.
Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum efendim.
Refah Partisi Grubu adına Sayın Şaban Bayrak.
Buyurun Sayın Bayrak.
RP GRUBU ADINA ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
ekonomik istikrar paketi içinde yer alan Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası İle Bazı Ver
gi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (648'e 1 inci Ek) 14 üncü mad
desi hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bilindiği gibi, 14 üncü madde, Katma Değer Vergisini içermektedir. Katma Değer Vergisi de,
Anavatan Partisi İktidarında, yani 25.10.1984 tarihinde gündeme girmiştir; yani; vatandaşımız,
Katma Değer Vergisiyle, Anavatan Partisi İktidarı döneminde tanışmıştır. Ülke, on yıldır Katma
Değer Vergisi, o günden bugüne kadar devam ediyor. DYP-SHP Koalisyonunun da, Katma Değer
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Vergilerini zaman zaman artırarak bugüne kadar getirdiğini görüyoruz. Yüzde 10 olan Katma De
ğer Vergisi oranlan yüzde 15'e, yüzde 2 olan Katma Değer Vergisi oranları da yüzde 8'e, beyaz
eşyada uygulanan Katma Değer Vergisi oranlan da yüzde 25'lere kadar çıkarılmış bulunmaktadır.
Bunları incelediğimizde ne görüyoruz; on yıldır ülkeyi idare eden siyasî partiler, hep vergiler
le idare ediyorlar; döviz lazım olduğu zaman, hep borç alıyorlar...
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Siz de idare ettiniz; siz nasıl yaptınız?
ŞABAN BAYRAK (Devamla) — Bakınız, sizin zamanınızda da öyle oldu; 1983'te iktidara
geldiğiniz zaman 13 milyar dolar dış borcumuz vardı, siz 1991'de erken seçime gidip iktidan terk
ettiğiniz zaman 46 milyar dolar dış borcumuz vardı..
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sizin zamanınızda?!
ŞABAN BAYRAK (Devamla) - Onun yanında, 1983 yılında 1 dolar 285 liraydı, 1991'de se
çime gittiğinizde 1 dolar 5 bin lira olmuştu.
Şimdi bakıyoruz, 46 milyar dolar dış borçla iktidarı devralan DYP-SHP İktidarı, dış borcu 70
milyar dolara çıkarmış, 5 bin lira olan doları da 35 bin liraya çıkarmıştır.
Tabiî, devamlı vergiyle, devamlı faizle, devamlı borçla ülkenin bir yere varması mümkün de
ğildir. Bu arada, Hükümet yeni yeni paketlerle geliyor.
Ayrıca, iç borçlanmalar da korkunç şekilde yükselmiştir. Bu Hükümet iktidara geldiğinde 100
trilyon iç borç varken, bugün bakıyoruz bu rakam 380 trilyona çıkmış. Bunun da faizi aşağı yuka
rı 270 trilyon tutuyor. Tansu Çiller'in, Sayın Başbakanımızın Başdanışmanı Yalım Erez'in bir ifa
desi var: "Bir GAP Projesi 135 trilyon liraya çıkıyor..."
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Başdanışma
nı değil.
ŞABAN BAYRAK (Devamla) —Gazete öyle yazıyor; biz danışmanı olarak biliyoruz.
Ve şöyle devam ediyor: "...Eğer faizli ekonomik sistem uygulamasaydık, yılda iki defa GAP
Projesi bitirebilirdik" diyor. Yine, 270 trilyon lira faizi hesap etmiş, "İstanbul'daki bir Boğaz Köp
rüsü 125 milyon dolara mal oluyor; eğer, yılda 270 trilyon faiz borcu ödemeseydik, yılda 145 tane
Boğaz Köprüsü yapabilirdik" diyor. İşte, ülke, faizli hesaplarla bugüne gelmiştir.
Tabiî, bunun yanında dış borçlar da var; yılda 10 milyar dolar da dış borçların faizini ödüyo
ruz.
Değerli arkadaşlar, burada şunu ifade etmek istiyorum : Vergiyle, dışarıdan borç almakla ül
keyi bir yere götüremeyiz. Ne yapılması lazım; yatırım yapmaya mecburuz.
Bakınız, Avrupa ülkelerine baktığımız zaman, mesela Almanya, 2 işçi çalıştıracak bir işvere
ne 10 bin mark karşılıksız para veriyor. Yine, Uzakdoğudan, mesela bir Tayvan'a bakıyoruz, 2 iş
çi çalıştıracak bir müesseseye karşılıksız tezgâh veriyor.
Bu madde daha önce de gündemde idi; fakat, 3946 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin dördün
cü bendiyle, aynı hükümleri ihtiva eden bu madde, 1.1.1994 tarihinden itibaren yürürlükten kaldı
rılmıştı. Niye kaldınlmıştı?.. O zamanki duruma bakıyoruz, yeni ekonomik tedbirler alınarak, yeni
vergi kanunları çıkarılarak, bu ekonomik tedbirler içerisindeki 14 üncü madde çıkarılmış; fakat,
şimdi gene getirilmiş; bunu doğru buluyoruz; fakat, burada bir bölümü özellikle okumak istiyo
rum: "... yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi, bu verginin fiilen in
dirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenir" diyor ve "Şu kadar ki, yatınmm teşvik belge
sinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen vergi, tahakkuk ettiği tarihten itiba
ren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tes
pit olunan ilgili yıllar için geçerli tecil faizleri yüzde 50 zamlı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.
Erteleme süresince zamanaşımı işlemez" şeklinde devam ediyor.
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Halbuki, burada, teşvik verirken yapılması gereken bir şey var: Madem Türkiye'ye yatırım
gelecek, o takdirde, dışarıdan gelecek yatırım mallarından Katma Değer Vergisi alınmaması lazım.
Eğer, teşvik edeceksek, kesinlikle Katma Değer Vergisi alınmaması lazım. Şu durumda yatırım ya
pacak babayiğit de göremiyorum. Ekonomik sıkıntılar fevkalade fazla. Buna rağmen, bu şçkilde,
yatırım yapacak sanayicinin kolu kanadı kırılırsa, yatırım yapması da mümkün olmaz. Dolayısıy
la, bu konuda verdiğimiz bir önerge var; bu önerge kabul edilirse, buradaki haksızlık bir noktada
giderilmiş olacaktır, ama, görüyoruz ki, verilen önergelerle bunların yapılması da mümkün görün
müyor; çünkü, verdiğimiz önergeler kabul edilmiyor.
Getirilen bu ikinci vergi paketiyle ne olacak?.. Birinci vergi paketi çıktı ve 1.1.1994 tarihin
de yürürlüğe girdi. Hemen akabinde memurlar, işçiler yürüyüş yaptılar, isyan ettiler. İsyan ettiler
de ne oldu?.. Bütün memurlar devletin polisi tarafından bu protestolarını yaparken, elleri kolları kı
rıldı, onlara dayak atıldı ve vatandaşların ses çıkarmalarına müsaade edilmedi.
Burada sırası gelmişken, müşahhas bir örnekle açıklamak istiyorum : İki arkadaş kahvede bu
luşurlar, arkadaşlardan biri ağlamaktadır; öbürü, ağlayan arkadaşına, "Yahu niye ağlıyorsun" de
yince, "Hiç sorma arkadaş, hanım beni dövdü, onun için ağlıyorum" diyor. Bunun üzerine, "Yahu
sana ne mutlu, hanım seni dövmüş, hiç olmazsa ağlıyorsun; hanım beni dövüyor; ama beni de ağ
latmıyor, 'Sus, yut' diyor, ben de yutuyorum, sesimi bile çıkarttırmıyor; sana ne mutlu ki, ağlama
hürriyetin var" diyor.
Şimdi, bu vergiden sonra göreceğiz, hemen akabinde bütün vatandaşlar sokağa çıkacaklar,
protesto edecekler ve bu vatandaşa, protesto etme hakkını dahi vermeyeceksiniz, o vatandaşları yü
rütmeyeceksiniz; ağlatmayacaklar, "Yut, sus" diye susturacaklar milleti.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Ağlatmayacaklar, öldürecekler!
ŞABAN BAYRAK (Devamla) — Tabiî ekonomik durumu incelediğimiz zaman, yatırımların
olmadığını görüyoruz. Burada, ekonominin ne duruma geldiğini açıklamak için gene örnek vermek
istiyorum.:
Sayın Tansu Çiller Başbakan olduktan hemen sonra, protesto olan senetleri şöyle bir inceledi
ğimizde, bakınız ne görüyoruz: 1 ocaktan eylül ayına kadar 9 trilyon 305 milyar 275 milyon lira
lık senedin protesto olduğunu görüyoruz. Her ay 700-750 milyar liralık senet protesto olurken, ha
ziran ayından sonra bu rakamın 1 trilyon 108 milyar liraya çıktığını görmekteyiz. Bu rakamlar tem
muz ayında 1 triyon 272 milyar lira...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Milleti öldürdüler bunlar.
ŞABAN BAYRAK (Devamla) — Evet, ağustos ayında 1 trilyon 233 milyar lira ve eylül ayın
da 1 trilyon 513 milyar liraya çıkmış. Yani, Sayın Başbakanımız Hükümeti devralıp da icraata baş
ladıklarında, protesto olan senetler de devamlı.yükselmiş. Tabiî, bundan sonraki istatistikler elimiz
de olmadığı için, protesto olan senetlerin nereye vardığını bilmiyoruz; ama, gördüğümüz kadarıy
la, esnaf kan ağlamakta, büyük sıkıntı içerisinde bulunmakta; fabrikalar kapanmakta, işyerleri işçi
çıkarmaktadır. Bizim bu gidişi gönlümüze sindirerek tasvip etmemiz mümkün olmuyor. Bu gidişin
hayırlı olmasını istiyoruz.
Saygılar sunuyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bayrak, teşekkür ediyorum efendim.
Sayın Cevat Ayhan, kişisel görüşlerinizi ifade etmek üzere, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 648
sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü maddesi hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım.
Muhterem arkadaşlar, bu maddeyle, Hükümet, bir ayıbını örtmeye çalışmaktadır. Bu madde,
hatırlarsanız, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin altıncı fıkrasında
mevcuttu. Ancak, aralık ayında, yine böyle gece yarılarına kadar görüştüğümüz 3946 sayılı Kanu
nun 38 inci maddesinin dördüncü benti hükmüyle bu, kanun metniden çıkarılmış, iptal edilmişti.
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Bu rrmdde bildiğiniz gibi, yatırımların, teşvik belgeli yatırımların ithal ettikleri makine teçhizatının
Katma Değer Vergisinin, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenmesini getir
mekteydi. Bu madde o zaman görüşülürken biz bunu bu kürsüde ifade ettik; ama, değerli İktidar
kanadına mensup arkadaşlarımız yine böyle yüzlerce önerge vermişlerdi, bize önerge verip düzelt
me imkânını da bırakmadılar. O kanunda daha böyle birçok madde var, sırası geldikçe arz edece
ğiz; fahiş hatalarla kanunu geçirdiler; şimdi dört ay sonra, özür diler mahiyette, tekrar getirip dü
zeltiyorlar.
Bu Hükümet, şaşkın bir hükümet; bu Hükümet, ne yaptığını bilmeyen bir hükümet. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukların kurduğu hükümet, bu Hükümetten çok daha
şuurlu ve tutarlıdır. (RP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlar, nasıl bir hükümettir ki, dört ay evvel bir kanun getirir, iptal eder, dört ay
sonra yine getirir. Sade bu değil, birçok misal var. Yani, biz bu Hükümete nasıl güvenelim?
Bakın, bu madde, aslında, yatırımlar için gereklidir. Bugün Türkiye'de yatırımlar gerilemiştir.
1994'ün Ocak-Mart dönemine baktığımız zaman, eşdönemler için geriye doğru mukayese ettiğiniz
zaman, yatırımların, gerek verilen teşvik belgesi sayısı itibariyle gerekse tutar olarak gerilediğini
görürsünüz. Neden geriledi: Gerilemesinin birinci sebebi şu : KDV ertelemesi kaldırıldı; yani, ya
tırımcının sırtına, daha besmeleyi çekip işe başlarken yüzde 15 vergi yüklüyorsunuz, "KDV'yi öde
yeceksin" diyorsunuz. E, o zaman söyledik. Ne oldu : Memleket 1994 yatırım döneminde kaybet
ti!
Başka ne yaptınız o kanunda?.. Onu da düzelteceksiniz; ama, bakalım ne zaman, bekliyoruz.
Yüzde 30-100 arasında olan yatırım indirimini yüzde 20-70'e çektiniz; bu da yatırımları caydırdı.
O kanunda fahiş bir hata daha yaptınız; o nedir : Yatırımların bina kısmını, yatırım indirimi
kapsamının dışına çıkardınız. Bu, yatırımın yüzde 30'u ile yüzde 80'i arasında bir bedelidir. Bina,
sanayi yatırımlarında yüzde 30-40-50 mertebesinde, ama turizm yatırımlarında, sağlık ve eğitim
yatırımlarında yüzde 80'e kadardır. Bu hatayı da yaptınız, daha bunu düzeltmediniz.
Biz, burada söylüyoruz, dinlemiyorsunuz; biz burada söylüyoruz, anlamıyorsunuz; ama, dışa
rıdan, bazı güçlü çevrelerden Hükümetin kulağı, eteği çekiliyor; ondan sonra buraya derhal gelip,
bunları düzeltme yoluna gidiyorsunuz. Bu kadar sorumsuz bir Hükümet, bu kadar sorumsuz bakan
arkadaşlarımız -kusura bakmasınlar- ne neyi imzaladıklarını biliyorlar, ne de neyi getirdiklerini bi
liyorlar; merasimden merasime koşuyorlar.
Tabiî, yine, yatırımları caydıran faizlerdir.
Şimdi, bir hususa değineceğim; dün gündem dışı konuşmamda da dikkatlerinize arz ettim; ta
biî* şairin dediği gibi "kim okur, kim dinler mihr-i vefayı" duyan yok, anlayan yok... Mesele
nedir: Yine, yatırımcıların finansman fonuyla ilgili meselesidir. Yatırımcı kuruluşlar, 30 nisan ta
rihi itibariyle beyanname verirlerken, 1994 yılı içerisinde yapacakları yatırımlarla ilgili olarak...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN—Buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan.
... Vergi matrahlarının yüzde 20'sini ayırırlar, Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddesine
göre, Merkez Bankasına bloke ederler, yıl içinde de, yatırım harcamalanna göre, Devlet Planlama
Teşkilatının çekiş belgeleriyle, bu parayı geri alırlar. Şimdi, iki gün sonra yatırımcılar beyanname
vereceklerdir; ama, finansman fonu ayırmalarına imkân yok; niye : Aralık ayında çıkarılan Vergi
Kanununa göre yatırım indirim nispetleri değişti; ama, bunlarla ilgili Bakanlar Kurulu karan çık
madığı için, yatınmcılann aldıkları teşvik belgelerine, yatırım indirimi nispetleri yazılamamaktadır. Bu yazılamadığı için de, finansman fonu imkânını kullanamama durumundadırlar. Bu, aynca,
Merkez Bankasına nakit blokajı getirdiği için, Hükümetin nakit sıkıntısı için de aslında faydalı idi;
ama, maalesef bugüne kadar yerine getirilmemiş bulunmaktadır.
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Değerli arkadaşlar, işte bu Hükümetin bu kadar dağınık, bilgisiz, yetersiz, yeteneksiz hali,
Türkiye'yi bugün bu hale getirmiştir. Değerli milletvekili arkadaşlarımızın bunları görmelerini is
teriz; bilhassa iktidar partilerinin bunu görmelerini isteriz. Yarın meseleler çok daha karmaşık ha
le geldiği zaman, herkes kaçacak delik arar; ama, memlekette de yangın çıkar. Biz, bütün bunları
burada hatırlatmakla görevli olduğumuz için söylüyoruz.
Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, bir düzeltme yapmak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın hatip konuşmasında, buraya 23 Nisanda ço
cukların geldiğini, 23 Nisan çocuk hükümeti kurduğunu; onların, kurduğu hükümetin bu Hükümet
ten daha iyi bir hükümet olduğunu söylediler. 23 Nisan, çocukların kurduğu, hükümetin tarihi de
ğil; 23 Nisan 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Bu düzeltmeyi yapmak isterim.
BAŞKAN — Efendim, sayın hatip de ne maksatla ifade ettiğini iyi biliyor, zatı âliniz de iyi
biliyorsunuz; ama, şu önergeler üzerinde söz alma imkânınız olmadığı için, hiç olmazsa bir konu
şayım diye mi bunları söylüyorsunuz?!
URAL KÖKLÜ (Uşak) - 23 Nisan 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Dü
zeltme yapmak istiyorum.
BAŞKAN — Hükümeti 23 Nisan kurmuyor; şu 23 Nisanlarda merasim hükümetleri varya, ha
ni çocuklar geliyorlar, koltuklara oturuyorlar; Sayın Ayhan onu ifade etmek istedi. Maksat anlaşıl
mıştır, teşekkür ediyorum.
Şahsı adına, Sayın Gaffar Yakın, buyurun efendim.
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, şimdi benim bahse
deceğim konu, devletimizin yüce bir devlet olduğunun, beş bin yıllık bir gelenekten geldiğinin, çadır devleti olmadığının ispatını sizlere de, İktidar grubuna da verecektir; çünkü, yanlışın neresin
den dönülse kârdır. Devletin itimat edilirliğini ve güvenirliğini sarsmamamız ve devlete olan itima
dı ve güveni halkta daima kuvvetlendirmemiz lazım.
Devletin devamiyeti, hakkaniyet ve adaletten geçer, Hakka ve adalete dayanmayan bir devle
tin yaşaması da mümkün değildir. Eğer Devleti Ali Osmanî 600 yıl hüküm sürebildiyse, onun te
melindeki, şimdi aklıma gelen iki örneği -adalete nasıl riayet ettiğini göstermesi açısından- anlat
mak istiyorum :
Birincisi, hepimizin bildiği, Bursa'daki Ulu Caminin ortasındaki şadırvan meselesidir. O yeri
satmak istemeyen kadının evi, cami tamamlandığı halde ortada kalmış -okuduğum kaynaklardan
hatırladığım kadarıyla anlatıyorum- ve ancak, o kadın öldükten sonra, mirasçılarından o ev alına
rak şadırvan yapılmıştır ve hatta ev sahibi kadın, "beyim, benim gökyüzümü kapatmayın" demiş
tir ve o kısmın kubbesi de yapılmamıştır.
Diğer bir husus, hükümdar olmasına rağmen, bir.Rum tebaayla mahkemeleşen Fatih'in elinin
kesilmesine o adaletin karar vermesidir ki, böyle bir devlet 600 yıl yaşama şansını bulmuştur.
Devletin, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, çadır devlet veya müsamere devlet tarzında ol
masına da hiç kimsenin müsaade etmesi mümkün değildir. Devlet, Deli Dumrul gibi, kafasına es
tiği gibi de davranamaz.
Şimdi, bu tasarıda, KDV ile ilgili getirilen değişiklikle, devlete inanan, dürüst, namuslu insan
ların, devlete inanmaktan dolayı cezalandırılmasına mani olunması için bu konuşmayı yapıyorum.
Çıkarılan yeni vergi düzenlemesiyle, Resmî Gazetede 16.1.1994'te yayımlanan hususta, KDV
Kanununun 66 ncı maddesinin altıncı bendi, 1.1.1994 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılıyor
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ve kaldırılan bu hüküm, yatırım teşvik belgesinde gösterilen yatırım mallarının ithalinde hesapla
nan KDV'nin, bu verginin fiilen indiriminin mümkün olacağı tarihe kadar, teminat karşılığında er
telenmesini öngörüyordu; ama, 1.1.1994 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesinde gösterilen
yatırım mallarının ithalinde hesaplanan KDV ertelenmeyecek, bu vergi ödenerek, ithalat işlemi
gerçekleştirilecektir. Şimdi, yeni çıkacak kanunun geçerli olacağı tarihe kadar ithal mallarını geti
ren firmalarımız, müteşebbislerimiz, KDV Merini peşin olarak ödemek zorunluluğundadırlar ve
ödemişlerdir de. Fakat, bu yeni hazırlanan vergi tasarısıyla, teşvik kapsamında ithal edilen yatırım
mallarının KDV'lerinin teminata bağlanması yoluyla ertelenmesi imkânı getirilmektedir. Yani,
1.1.1994 tarihine kadar geçerli olan usul, şimdi tekrar aynen geçerli hale getirilmektedir.
Peki, 1.1.1994 ile bu kanunun yürürlüğe gireceği tarih arasında, devletine, milletine güvene
rek KDVsini yatınnış olan insanlarımızın mağduriyeti nasıl giderilecektir? Bu insanlar, bundan
sonra devletin kendilerine getirmiş olduğu kanunlar karşısında acaba devlete nasıl güveneceklerdir
ve vergisini ödeyen insanları niçin cezalandırmış olacağız?
Sayın Selçuk Maruflu'nun da açıkladığı gibi, bu yanlışlığın devletimize getireceği herhangi
bir fayda yoktur. Para olarak da hesaplarsak -bir Anadolu tabiriyle- "delinin getirdiği üstünü kurut
maz" derler- bunun devletimize getireceği herhangi bir fayda yoktur. Bu yanlışlığı düzelterek, dü
rüst namuslu, devletine inanan, güvenen insanlarımızdaki devlet inancını zedelemeyelim; bu da he
pimizin elindedir.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Yakın, teşekkür ediyorum.
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Maddeyle ilgili önergeler vardır; önce geliş sıralarına, sonra da aykırılıklarına göre işleme ta
bi tutacağım.
Önergelerden birisi, Sayın Maruflu ve arkadaşlarının; diğer üç tanesi de Sayın Turgut Tekin
ve arkadaşlarının.
Sayın Maruflu, önergenizi geri çekiyor musunuz?
SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Hayır efendim; çok mühim.
BAŞKAN - Sayın Tekin?..
TURGUT TEKİN (Adana)-Hayır efendim.
BAŞKAN — Sırasıyla, bu dört önergeyi, önce geliş sırasına göre, sonra da aykırılık sırasına
göre okutup işleme koyacağım.
Buyurun okuyun:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı ekonomik denge için yeni vergiler ihdasıyla ilgili yasanın
14 üncü maddesine aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ederim.
Selçuk Maruflu
Faruk Saydam
Yusuf Pamuk
İstanbul
Manisa
İstanbul
Gürhan Çelebican
Naci Ekşi
İstanbul
İstanbul
Eklenecek yeni cümle : "Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen teşvik belgelerin
de gösterilen yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi de yukarıdaki
fıkra hükümleri çerçevesinde ertelenir."
Gerekçe : KDV Kanununun 64 üncü maddesinin altıncı benti, 1.1.1994 tarihinden itibaren
yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan bu hüküm, yatırım teşvik belgesinde gösterilen yatırım mal
larının ithalinde hesaplanan KDV'nin ve verginin fiilen indiriminin mümkün olacağı tarihe kadar
teminat karşılığında ertelenmesini öngörmekteydi.
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Buna göre, 1.1.1994 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesinde gösterilen yatırım mallarının
ithalinde hesaplanan KDV ertelenmeyecek, bu vergi ödenerek ithalat işlemi gerçekleştirilecektir.
Ancak, 1.1.1994 tarihinden önce alınmış teşvik belgeleri kapsamında olup, 1.1.1994 tarihinden ön
ce yüklenmiş veya gümrüklere gelmiş olan yatırım mallan ithalatında hesaplanan ve bu tebliğin ya
yımı tarihine kadar henüz ödenmemiş KDV'nin ertelenmesine devam olunacaktır. Ayrıca bu mal
ların fiilî ithalatının 30 Nisan 1994 tarihine kadar tamamlanması zorunluluğu getirilmiştir.
Yeni hazırlanan bu vergi tasarısı ile teşvik kapsamında ithal edilen yatırım mallarına KDV'lerin teminatına bağlanması yoluyla erteleme imkânının getirileceğini öğrenmiş bulunmaktayız.
1.1.1994 tarihi ile kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki ithal edilen yatırım mallarına KDV
ödeyen mükellefler, böyle bir durumda çok haksızlığa uğramış olacaktır. Bu nedenle, ödenen
KDV'nin de teminata bağlanması yoluyla mükelleflere iade edilmesi hükmünün tasarıya eklenme
sinin, 1.1.1994'ten geçerli olmak üzere yatırımcı firmaların desteklenmesi ve hakkaniyet kuralları
açısından uygun olacağı görüşündeyiz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü maddesinde yer alan "yüzde 50"
zamlı ifadesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

A. Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe : Tecil faizinin zamlı uygulanmaması öngörülmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü maddesinin son cümlesinin mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

A. Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe : Zamanaşımına ilişkin hüküm metinden çıkarılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü maddesinde yer alan "yüzde 50"
ifadesinin "yüzde 75" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

A. Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak

M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale

Gerekçe : İthalatta ertelenen Katma Değer Vergisinde uygulanacak tecil faizi artırılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü maddesinde yer alan "yüzde 50"
ifadesinin "yüzde 100" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

A. Yalçın Öğütcan

Ali Uzun

Adana

Adana

Zonguldak
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M. Cemal Öztaylan

Abdülkerim Doğru

Süleyman Ayhan

Balıkesir

Kars

Çanakkale
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Geerekçe : İthalatta ertelenen Katma Değer Vergisine uygulanacak tecil faizi yüzde 50'den
yüzde 100'e çıkarılmaktadır.
BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup işleme koyacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 14 üncü maddesinin son cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif
ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?
.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. •
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor.
IS
Önerge sahibinin söz talebi var mı?
LATİF SAKICI (Muğla) - Yok.
BAŞKAN — Sayın önerge sahibi, söz talebiniz var mı?
LATİF SAKICI (Muğla) - Yok efendim...
BAŞKAN — Önerge sahibine soruyorum efendim, zatı âlinizin imzası yok önergede.
TURGUT TEKİN (Adana) — Söz talebim yok Sayın Başkan.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Ülkeyi vesayetle idare ettikleri gibi, önergeleri de vesayetle
idare ediyorlar...
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 14 üncü maddesinde yer alan "yüzde 50 zamlı" ifadesinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz.
BAŞKAN — Dikkat edeceğim efendim, bir dakika müsaade buyurun...
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon, önergeye katılmamaktadır.
Önerge sahibinin de söz talebi bulunmamaktadır.
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Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım efendim.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır
ve önerge reddedilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum efendim :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarının 14 üncü maddesinde yer alan "yüzde 50" ifadesinin "yüzde 75" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
.
.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum efendim :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı ekonomik denge için yeni vergiler ihdasında ilgili yasanın
14 üncü maddesine aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ederiz.
Selçuk Maruflu
İstanbul
ve arkadaşları
Eklenecek yeni cümle:
Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen teşvik belgelerinde gösterilen yatırım mal
ları ithalinde ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi de yukarıdaki fıkra hükümleri çerçevesinde
ertelenir.
BAŞKAN — Sayın Komisyon?
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan...
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. Bu sebeple, sayın önerge sa
hibine söz veriyorum.
Sayın Maruflu, buyurun efendim.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; çok kısa arz edeceğim.
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Aslında bu önergeye hem Komisyonun hem de Bakanın katılması lazım; çünkü, bir mağduri
yeti önlüyor.
Bakın, bu Katma Değer Vergisinin ertelenmesi hususu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren geçerlidir. Daha evvel de geçerliydi; ama, 1 Ocaktan itibaren bir değişiklikle kaldırıldı.
Şimdi, 1 Ocak ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki süre içerisinde bunu ödeyenlerin
mağduriyeti var. Dolayısıyla, burada bir haksızlık var. Çünkü, nasıl olsa kaldırıyorsunuz; o halde
onları da kaldırmakta fayda var. Aksi halde, yatırım malları ithal etmiş olan kişilere karşı haksız
lık oluyor, zarardide oluyorlar.
Bu önergeyi bu amaçla vermiştim. Arz ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum efendim.
Önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Sayın milletvekilleri, 14 üncü maddeyi oylayacağım; ancak, daha önce açık oylama suretiyle
oylanması hususunda bir önerge vardır. Açık oylama yapacağım; ancak, önergeyi okutacak, öner
ge sahiplerini arayacak ve açık oylamanın şeklini belirlemek üzere Genel Kurulun onayını alaca
ğım.
Önergeyi okutuyorum efendim :
Sayın Başkanlığa
14 üncü maddenin oylanmasının açık olarak yapılmasını arz ve talep ederiz.
Şevket Kazan

Ali Oğuz

Ömer Faruk Ekinci

Kocaeli

İstanbul

Ankara

Hüsamettin Korkutata

Abdulilah Fırat

Mustafa Ünaldı.

Bingöl

Erzurum

Konya

Hüseyin Erdal

Zeki Ünal

Ahmet Remzi Hatip

Yozgat

Karaman

Konya

Cevat Ayhan

İsmail Coşar

Fethull ah Erbaş

Sakarya

Çankırı

Van

Ahmet Dökülmez

Salih Kapusuz

Şaban Bayrak

Kahramanmaraş
Kayseri
BAŞKAN — Şimdi, imza sahiplerini arayacağım.
Sayın Kazan?.. Burada.
Sayın Oğuz?.. Burada.
Sayın Ekinci?..
KAZIM ATAOĞLU (Bingöl) - Takabbül ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Ataoğlu takabbül etti.
Sayın Korkutata?.. Burada.
Sayın Fırat?.. Burada.
Sayın Ünaldı?.. Burada.
Sayın Erdal?.. Burada.
Sayın Ünal?..
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Takabbül ediyorum.
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BAŞKAN — Sayın İnceöz takabbül etti.
Sayın Hatip?.. Burada.
Sayın Bayrak?.. Burada.
Sayın Ayhan?.. Burada.
Sayın Coşar?.. Burada.
Sayın Erbaş?.. Burada.
Sayın Dökülmez?.. Burada.
Sayın Kapusuz?.. Burada.
Yeterli imza sahibi Genel Kurulda hazır bulunmaktadır.
Şimdi, açık oylamanın şeklini onayınıza sunacağım.
Açık oylamanın, adı okunan her sayın üyenin, bulunduğu yerden "kabul, ret, çekinser" şeklin
de oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Açık oylamanın bu şekli kabul edilmemiştir.
İkinci olarak, açık oylamanın oy kupalarının kürsü önüne konularak adı okunan sayın üyenin
oyunu kupaya atması suretiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Bu şekil de kabul edilmemiştir.
Bizzarur, oy kupaları sıralar arasında dolaştırılacak, sayın üyeler oy pusulalarını kupalara ata
caklar.
Basılı oy pusulası bulunmayan sayın üyenin, beyaz bir kâğıda, adını, soyadını, seçim çevresi
ni ve oyunun rengini yazarak, imza da atmak suretiyle oylarını kullanmasını rica ediyorum.
Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın.
(Oylar toplandı),
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oylama işlemi tamamlanmıştır, kupalar kaldırılsın.
(Oyların ayırımı yapıldı)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müzakere ettiğimiz 14 üncü madde için yapılan açık oyla
manın neticesini arz ediyorum :
Oy sayısı: 200
Kabul

: 162

Ret

: 38

Oylama neticesinden anlaşılmaktadır ki, toplantı ve karar yetersayısı vardır. Bu suretle mad
de...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, izninizle Sayın Komisyondan ve Sayın Ba
kanda maddeyle ilgili bir sorum var. (DYP ve SHP sıralarından "Madde oylandı Sayın Başkan"
sesleri)
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, madde oylandı...
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Madde oylandı Sayın Başkan.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kapusuz, sizi dinleyeyim efendim.
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, usulsüzlüktür. Saygısızlık ediyor arkadaş.
BAŞKAN — Sayın Saraçlar, müsaade buyurun, hiçbir saygısızlığı yok arkadaşın. Sayın üye
bir talepte bulunuyor, kabul veya reddederim; müsaade buyurun.
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İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Usulsüzdür... Siz sözünüzü bitilmediniz daha Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun Sayın Saraçlar. Rica ederim efendim, onu ben tak
dir ederim.
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sözünüzü bitirin, sonra konuşsun.
BAŞKAN — Efendim, onu ben takdir ederim, müsaade buyurun.
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Neyi takdir edeceksiniz, anlamadım ki...
SALİH KAPÜSUZ (Kayseri) — Saygıyı sizden öğrenecek kadar küçülmedik biz.
BAŞKAN — Sayın Saraçlar, müsaade buyurun efendim. Rica ederim efendim...
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Efendim, soru soramaz usule göre.
BAŞKAN — Efendim, gayet tabiîdir, onu saygısızlık telakki etsem, kendisini uyarırdım. Ko
nuşuyor, belki önemli bir şeydir diye ben sözümü kestim, sayın üyeye "buyurun" dedim.
Buyurun Sayın Kapusuz.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, biz, zatı âlinize hitaben konuşuyoruz; ama, bir
sayın üyenin ifadesini kendisine iade ediyorum. Gecenin bu saatinde yakışıksız kelimelere hiç ma
hal yoktur. Bir üye olarak elbette her türlü hakkımı kullanmayı isterim.
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Konuşamazsın şu aşamada.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sen konuşamazsın be!
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, hâlâ konuşuyor, bakın.
BAŞKAN - Sayın Saraçlar, lütfen...
Sayın Kapusuz, siz de ifadenizi tamamlar mısınız?
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Efendim, bu maddeyle ilgili arkadaşlarımızın üzerinde dur
duğu konular Sayın Komisyon ve Sayın Bakanımız tarafından açıklanmadı ve verilen önergeler de
ğerlendirmeye alındı. Dolayısıyla birtakım konularda istifhamlar söz konusudur. Onun için bu
maddeyle ilgili soru soracağım.
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Başkanlığa saygısızlık var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Çiloğlu "Başkanlığa saygısızlık var" buyuruyorsunuz, ama, müsaade bu
yurun muhatap benim ve ben cevaplayayım.
Buyurun Sayın Kapusuz.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Özellikle şunu sormak istiyorum...
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, soru sormanıza izin vermedim, neden :
Sayın Kapusuz, siz de pekala biliyorsunuz ki, İçtüzüğün 61 inci maddesi gayet açıktır: Sayın
hükümetten soru, Genel Kurul bazı konularda tenevvür etsin ki, oyu, o tenevvür edilmeden sonra
teşekkül etsin; yani oyunun şeklini belirlemeye yardım etsin diye sorulur ve bu soru işlemi, oyla
madan önce olur. Bunu siz gayet iyi bilirsiniz; oylama yapılmıştır ve ben neticeleri açıkladım. Bu
sebeple soru sormak mümkün değildir.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 10 dakikamızı yedi Sayın Başkan, zaman geçiyor.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, zaman Başkanlık Divanını yiyerek gidiyor. Zatı âliniz için kapı
açık, hep girip çıkıyorsunuz da, zaman bize yapıyor, ne yapıyorsa!
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ben de sizin iyiliğiniz için söyledim Sayın Başkan.
BAŞKAN — 14 üncü madde bu şekilde kabul edilmiştir.
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15 inci maddeyi okutuyorum :
Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik
MADDE 15. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDÇ 40. — Sporculara transfer ücreti olarak yapılan ödemeler, 1.5.1994 31.12.2000 tarihleri arasında gelir vergisinden müstesnadır. Bu ücretler üzerinden % 15 oranında
gelir vergisi tevkifatı yapılır. Bulstisnanın tevkif yoluyla ödenen gelir vergisine şümulü yoktur.
Bakanlar Kurulu % 15 oranını, % 25 oranına kadar artırmaya veya kanunî oranına kadar in
dirmeye yetkilidir."
• • • ' " .
BAŞKAN — Madde üzerinde Refah Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere Sayın Ali Oğuz,
v
buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) -Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım;
Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası İle Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile ilgili olarak 15 inci maddeyi
müzakere ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım, gecenin bu geç saatinde hem arkadaşlarımız yoruldu hem Başkanımız
yoruldu hem de sinirler epeyce gergin. O sebeple, şöyle bir rahatlayıp müzakeratımıza devam ede
lim, uygun görülürse bir süre ara verilerek, birkaç dakika dinlenme imkânı da olur.
Değerli arkadaşlarım, 15 inci madde "Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili Değişiklik" matlabını ta
şıyor. "31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiş
tir." diyor ve geçici madde 40 şöyle yer alıyor : "Sporculara transfer ücreti olarak yapılan ödeme
ler, 1.5.1994 - 31.12.2000 tarihleri arasında Gelir Vergisinden müstesnadır. Bu ücretler üzerinden
yüzde 15 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılır. Bu istisnanın tevkif yoluyla ödenen Gelir Vergi
sine şümulü yoktur." denilerek bir istisna hükmü getiriliyor.
"Bakanlar Kurulu yüzde 15 oranını yüzde 25 oranına kadar artırmaya veya kanunî oranına ka
dar indirmeye yetkilidir" deniyor.
Değerli arkadaşlarım, yukarıdan beri 1 inci maddeden itibaren müzakere konusu ettiğimiz ve
üzerinde çalıştığımız maddelerin hepsinde, Hazineye gelir temin edecek kaynaklardan neler alabi
leceğimiz hususunda Sayın Hükümet ve yetkililer, ellerinden geldiği kadar en çok vergiyi alabil
mek için gayret sarf etmiş bulunuyorlar; ama, spordan da bir gelir elde edebilmek için, buraya bu
hükmü koymuşlar. Spor Ve sporcu bugünün çok iltifat ve alaka gören bir konusudur. Spor, gerek
memleket içinde gerek dış münasebetlerde korunması gereken bir millî mesele haline gelmiş bulu
nuyor. Hele hele millî maçlarda bütün memleketi ilgilendiren konulara ve faaliyetlere şahit oluyo
ruz. Değerini tabiatıyla kimse inkâr etmiyor, ama fevkalade ilgi alanında olan ve herkesin üzerin
de titizlikle durduğu bir konu olduğunu da inkâr etmek mümkün değil. Elbette korunursa ve özel
likle muhafaza ve himayeyle götürülürse, bunun gelişmesinde, gerek iç spor faaliyetleri bakımın
dan gerek dış münasebetlerimiz bakımından fevkalade fayda olacağı muhakkak; ama gelin görün
ki, Hükümet ve gelir temin etmek gayretinde olanlar, bu konuya da el uzatmışlar, "illa transfer üc
retlerinden biz vergi alacağız" diyorlar. "Belli bir müddet için almayacağız; ama, bir müddet sonra
alacağız..."
İşte, Bakanlar Kurulunun yüzde 15'ten yüzde 25'e kadar uzanan bir dilim içerisinde bu ver
gileri almak hususunda kararlı olduklarını görüyoruz.
'
Değerli arkadaşlarım, bizim bir güzel sözümüz vardır: "Marifet, iltifata tabidir" derler. Eğer,
sporu geliştirmek istiyorsak, her şeyden evvel sporcularımızın himayesini, transferden ellerine
geçen bir miktar paranın onlara uygun olarak ve onların ihtiyacına sarf edilmek üzere ellerinde kal
masını temin etmek için gayret sarf etmek lazım.
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Tabiî ki, dünyanın her yerinde bu kabil taltifler ve değişiklikler -satış demeyeyim ama- kulüp
ler arasında bu kabil transferler sebebiyle ödenen paralar vardır. Bunların bazı memleketlerde çok
değerli futbolcular için trilyonları bulan miktarlara ulaştığı malum; ama, bizim memleketimizde da
ha o kadar büyük miktarlarda değil. Bu konuda vergi alınsın mı, alınmasın mı meselesi, tabiî ki,
gündeme geliyor ve zihinleri işgal ediyor.
Vergiyi tarif ederken, herkes bu vergiye katılmalı, herkes gücü nispetinde bir pay vermeli, bu
bir memleket hizmetidir, hiç kimseyi istisna etmek mümkün değildir diye söyleniyor, düşünülüyor.
Alırsak, az alarak himaye etmek şekli akla gelebiliyor veya adaletli bir vergi sistemi içerisinde, as
gari ücretten yüzde 25 alırken, bunu istisna tutmayı düşünmek de mümkün değildir gibi bir fikir de
akla gelebiliyor. Tabiî, herkese gücü nispetinde böyle bir yük yüklendiği için, vergi cibayetine me
mur yetkililer de böyle bir şeyi düşünmüş olabilirler.
Ben diyorum ki, bugüne kadar aldığımız vergilerle maalesef çok büyük tahribatlar yaptık. Ta
sarının görüşülmeye başlandığından beri arkadaşlarımız işaret ettiler, "getirdiğimiz bu vergilerle
yatırımları durdurduk" dediler; "sanayimiz durdu, ziraatimiz ve hayvancılığımız geriledi" dediler...
Hepsinde büyük paylar var. Tabiî milletimiz bu konuda çok fedakâr. Geçenlerde ben Afyon'a
giderken, Polatlı'da, baktım bir bez pankart üzerinde, Polatlılı bir sporsever diyor ki, "Malım, ca
nım Polatlıspor'a feda olsun."
O kadar büyük fedakârlıkların öne geldiği bir konuda da tabiî ki, üzerinde hassasiyetle durup,
bunu da ön planda düşünmenin ve üzerinde teyakkuzla ve dikkatle durmanın zaruretine inanıyo
rum; ancak, şunu ifade etmek istiyorum. Akaryakıtla ilgili maddeyi geçirdik; benzine yapılan daha
evvelki zamlar, zaten yavaş yavaş trafikten bütün vasıtaları çekmişti; doların son fırlamasıyla ge
len yüzde 100 zam ve şu anda da gelen yüzde 300'lük zamlarla yollarımız boşaldı. Ben Sayın Hü
kümete, sayın yetkililere, Sayın Bakana trafik meselesini hallettiniz (!) diyorum. Bu getirilen akar
yakıt zamlarıyla trafik meselesini hallettiniz (!) Trafik, bir canavardı, terördü, çok can alıyordu;
ama, bir baktık ki, bu son zamlar trafik meselesini halletti(!) Ben derim ki, mademki olan oldu; şu
sporcuların ellerine geçen transfer ücretlerinin de tamamını alın, hiç olmazsa memlekette spor me
selesini de böylece halledin (!) Hiç olmazsa sahalar boş kalsın ve memleketin spor diye de bir me
selesi kalmasın. Çünkü, hangi konuya elinizi atsanız, o konuları tamamen kökünden kurutuyorsu
nuz. Herhalde bu bir nasipsizik diye düşünüyorum. Çünkü, getirdiğiniz her madde, tedbir diye dü
şündüğünüz her şey, zalimane bir şekilde elinizi değdiğiniz yerler kuruyor neredeyse. Kurutuyor
sunuz; ama, bu hoş bir şey değil değerli kardeşlerim.
Ben diyorum ki, Allah zalimi sevmez. Bu getirdiğiniz maddelerin, hükümlerin hepsi zulüm
dür. Özellikle, biraz sonra belediyelerle ilgili maddeleri müzakere edeceğiz. Belediye faaliyetleri
ni de durduracaksınız. Yani, trafik meselesini nasıl hallettiyseniz, bir müddet sonra sporu, biraz
sonra belediye faaliyetlerini ve il hizmetlerini de bitireceksiniz. Çünkü, bu zulüm maddeleri, han
gi konuya dokunursa dokunsun, orayı perişan ediyor, darmadağın ediyor.
Ben diyorum ki, zulümle abat olanın akıbeti berbat olur. Kendinizi şöyle biraz toparlayın.
Çünkü, bu topladığınız paraları bir hayra sarf etseniz, bütün varlığımızla biz de size katılalım diye
ceğiz; ama, öyle olmuyor. Mutlaka bir şerre yatırıyorsunuz; ya faize veriyorsuuz ya israf ediyor
sunuz ya köşe yazarları sizi övsün diye veriyorsunuz ya 45 milyona adam kiralıyorsunuz, adam
başına 45 milyon olmak üzere günde 90 milyon lirayla yazarlar, gazeteciler kiralayıp, aleyhimize,
özellikle Refah'a sövdürüyorsunuz; ya gazete ve televizyonlara ulufe olarak dağıtıyorsunuz ya
Sayın Başbakanın -ki, iki gün önce gazetede mevcuttu- 20 milyar liralık BMWsine veriyorsunuz.
Bunların hiçbiri memlekete faydalı hizmetler değildir. Bu nasipsizliğinizden vazgeçin. Bu mil
letin hayrına olan hizmetleri getirin, biz de sizin yanınızda olalım.
Bu duygularla Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum.
15 inci maddeyle ilgili olarak, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruflu; buyurun.
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ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; 15 inci maddeyle ilgili görüşlerimi arz etmek için söz almış bulunuyorum.
Çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Sayın Ali Oğuz Bey, bu madde üzerinde burada
görüşlerini açıkladı. Aslında bu madde, Ali Oğuz Beyin anladığı gibi de değil. Aralık ayında gö
rüştüğümüz vergi yasasında Gelir Vergisi Yasası düzenlenirken, sporcuların da aldıkları transfer
ücretlerinin, gelir gruplarına göre yüksek oranda vergilenmesi söz konusu oldu. Özellikle büyük
kulüplerdeki transfer ücretleri bir hayli yüksek olduğu için sporcuların transfer ücretlerinin yüzde
55'e kadar olan bölümü vergi olarak alınacaktı.
Biz o zaman, gerek komisyondaki, gerekse Genel Kuruldaki ifadelerimizde ve verdiğimiz
önergelerde bunun yanlış olduğunu, zira, ülkemizde sporun daha emekleme aşamasında olduğunu,
bilhassa uluslararası arenadaki spor müsabakalarında görev alan sporcuların öyle kolay kolay ye
tişmediğini söylemiştik. Bu nedenle, bu verginin, yüzde 15 oranında bir stopaj şeklinde düzenlen
mesini ifade ettik; ama, bu görüşlerimiz o zaman dinlenmedi ve bu vergi yasası geçti.
Zannediyorum ki, spor kamuoyundan gelen baskılar nedeniyle -ki, spor kamuoyu haklıdır648 sıra sayılı tasarının ilk metninde bu madde yoktur, bu madde sonradan konmuştur, bundan son
raki 17 nci madde de sonradan gelmiştir; ama, bu, hayırlı bir şeydir.
Değerli arkaşlar, hatta, daha önceki yasa görüşülürken, spor işlerinden sorumlu Devlet Baka
nımız oturuyordu, ben kendisini ikaz ettim, "Sayın Bakan, sizinle ilgili bir konu görüşülüyor"
dedim, ikazımız üzerine, o da birtakım girişimlerde de bulundu; ama, o zaman o da, ben de muvaf
fak olamadık. Şimdi, sporculardan vergi alınması söz konusu; bunun gelmesini hayırlı bir adım ola
rak düşünüyoruz.
Değerli arkadaşlarım, 1970-1980 dönemini şöyle bir hatırlayın. Bildiğiniz gibi, bu dönemde
spor sahaları bir balçık halindeydi, üzerinde spor yapılacak yer, alan yoktu. Hatta uluslararası ku
lüpler bizlerle müsabaka yapmak istemezlerdi; çünkü, doğru dürüst spor sahamız yoktu. Burada
rahmetle anıyorum; bu konuda rahmetli Özaİ'ın büyük düşünceleri olmuştur ve şu anda artık alış
tığınız için eskiyi de unuttuğunuz için, belki mukayese edemiyorsunuz; pırıl pırıl yemyeşil sahalarT
da spor müsabakaları yapılıyor; gece ışıklandırılmış sahalarda spor müsabakaları yapılıyor; ama,
tabiî bir farkla -bu da sizin ayıbınız, aklıma geldi- bizim dönemimizde gece maçlarında elektrik kesitisi filan olmazdı, yani elektrikler devamlı yanardı.
HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Kaç stat ışıklandırmıştınız, onu söyle?
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Hatırlarsanız Monaco maçında ve millî maçta İstan
bul'da Dolmabahçe stadında elektrikler kesildi. Rezalet, hakikaten rezalet... Yani, siz geceleri maç
oynatmayı bile beceremiyorsunuz, bunun tedbirini bile alamıyorsunuz! (ANAP sıralarından alkış
lar)
- Bunu yapmayın, çok ayıp oluyor. O gece için ne yapacaksanız yapın, jenaratör mü koyarsınız,
ne yapacaksanız yapın; ama, yabancılara karşı çok ayıp oluyor. Spordan anlayan arkadaşlarımız
bunun üzüntüsünü yaşıyordun Ben çok üzüldüm şahsen.
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Monaco maçı Dolmabahçe Stadında olmadı, Ali Sami Yen
Stadında oldu.
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Sizin zamanınızda oldu. Dolmabahçe'de de oldu; iki
defa oldu. Bir tanesi Monaco maçında, bir tanesi de bir millî maçta oldu.
BAHATTİN ŞEKER (Bilecik) — Jenaratörü siz kurmuşsunuz 15 dakika sonra devreye
giriyor.
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Evet, merkezî enterkonnekte sistem çalışmazsa... Bakın,
onu da söyleyeyim, şimdi memlekette büyük bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizin elektrik
enerjisi açısından 1980 öncesi şartlarına dönmesi belki biraz erteleniyor; yoksa, Türkiye dört veya
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beş saatlik elektrik kısıntıları yaşayacak. Biz Planlama Teşkilatında çalışırken, 1996 yılını, İtal
ya'nın seviyesine çıkacağımız yıl olarak kabul etmiştik-o zaman Sayın Demirci Başbakandı- ve
elektrik enerjisinin 250 milyar kilovatsaat olması lazım idi. Şu anda elektrik enerjisi daha 67 mil
yar kilovat saate henüz geldi. Nerede 250, nerede 67?.. Şimdi yeni barajlar, yeni santraller yapıl
madığına göre, 1996 yılında büyük tehlike var. 1996 yılına aslında daha iki-ikibuçuk sene var, ya
ni yapımına başlasanız bir santralı bitirebilirsiniz aslında; ama -ben biraz evvel okudum- kamu ya
tırımları bu sene için durdurulmuş, büyüme hızı bilerek aşağı indirilmiş. Tabiatıyla, bu tablo için
de elektrik enerjisi yatırımları da duracaktır.
Buraya ışıklı sahalardan geldik. Gerçekten bizim yaptığımız sahalarda bugün Avrupa standart
larında müsabakalar yapılmaktadır/Abdi İpekçi Spor Salonu bunlardan biridir; yemyeşil sahalar
bunlardan biridir ve dikkat ederseniz bugün spor bütün memleketimizi meşgul edecek düzeydedir.
Gece maçlarında zafer kazandığı, galibiyet aldığı zaman takımlarımız, sokaklar dolmaktadır. Bu,
Avrupa ile boy ölçüşmemiz demektir.
Tabiî, bir de şunu söyleyeyim : Gene bizim getirdiğimiz renkli televizyonlarla bu maçları iz
lemektesiniz.
Şimdi sporcular için alınan bu kararın ben yerinde olduğunu düşünüyorum. Yani, jeton iki ay
sonra da düşse, üç ay sonra da düşse, gene faydalı bir karar alınmıştır. Bu kararı destekliyoruz ve
bu şekilde çıkmasını istiyoruz.
Teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN — Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum.
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 648 sıra sayılı, Vergi
Kanunu Tasarısının 15 inci maddesiyle ilgili söz almış bulunuyorum.
Değerli arkadaşlar, burada getirilen husus, sporcuların transfer ücretlerinden tevkif yoluyla
yüzde 15 vergi alınmasıdır; ama, izin verirseniz buraya nereden geldik, onu hatırlatmakta fayda
var.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi, tevkif yoluyla ödenen vergileri düzen
lemektedir. Bu maddede sporcuların transfer ücretleri zikretilmekte ve ilgili kararnameyle de Ba
kanlar Kurulu, bunlar için yüzde 15 vergi tevkifatı tarif etmiş bulunmaktaydı. Ne zaman?
17.11.1992 tarih ve 92/3802 sayılı Kararnameyle, 31.12,1992 tarihinde de Resmî Gazetede yayım
lanmış. Burada 1 inci maddenin ikinci bendinin (b) alt bendinde sporcular için yüzde 15 vergi tev
kifatı getirilmiş idi. Ne olduysa, aralık ayında yine böyle geç saatlerde burada tartıştığımız vergi
kanununda, bu tevkifat listesinden sporcular çıkarıldı, genel Gelir Vergisi mükellefi haline getiril
miş oldu. Sayın Taner şimdi burada yok; çok çırpındı, önerge verdi, Hükümet ve Komisyonla gö
rüştü, gruplarla görüştü, "sporculardan bunu kaldıralım" diye rica etti. Tabiî, düşünülmeden, mü
zakere edilmeden, hesapsız kitapsız tasarı getirildiği için birçoğu da Anayasa Mahkemesinden dön
dü. O tasarı da öyle geçti. Şimdi, üç ay sonra Hükümet yaptığına pişman; yeni bir maddeyle bunu
getirdi.
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sizin nasihatlarınızı dinlemiş (!)
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bizim nasihatlarımız ama, jetonlar çok geç düşüyor, bundan
da memleket zarar görüyor. Biz, on senedir "bu memleketi faiz batıracak" dedik, hatta 1991 seçim
lerinde afişlerimiz arasında bir işadamının "beni faiz mahvetti" diye beyanı vardı. İşte biz, 1991
seçimlerinde o taban üzerinden buraya geldik; ama, şimdi Sayın Başbakan Çiller'in ve Hükümetin
beraber fotoğrafını çekip, onların da boynuna "bizi faiz mahvetti" diye asmak lazım. (RP sıraların
dan alkışlar) Biz bunu on senedir söylüyoruz; fakat, maalesef bu meseleler çok geç anlaşılıyor,
burada da kaybeden millet oluyor.
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Transfer ücretleriyle ilgili düzeltmeye bir şey demiyoruz; ama, burada ben adalet de görmü
yorum. Bu transfer ücretleri milyarlar mertebesindedir. Öbür taraftan asgarî ücretle çalışan insan
dan trak diye yüzde 25'le başlayan vergi alıyorsunuz; ama, milyarları transfer ücreti olarak alan
dan da yüzde 15 vergi alalım diyorsunuz. Burada adaletsizlik var. Herhalde bu maddeyi de Sayın
Sezgin'in Fenerbahçeye transferi sebebiyle getirdiniz, spor camiasına bir cemile olmak için veya
Sayın Başbakan, bir rakibi spor sahasına transfer ederek ondan mı kurtulduğunu düşünüyor -onu
da bilmiyorum-onu da düşünmek lazım (RP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlar, burada birtakım tashihi kanunlar geliyor; ama, burada unutulan şeyler var.
Biraz evvel yatırım indirimiyle ilgili olanı söyledim, şimdi de şunu söyleyeceğim : Yine aralık
ayında görüşülen tasarıda eğitim, sağlık ve talebe yurtlarıyla ilgili yatırımlara beş sene vergi mu
afiyeti vardı. Sağlık yatırımlarında özel teşebbüsün gelişmesi için, hastane ve tedavi hizmetleri
nin...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun.
CEVAT AYHAN (Devamla) — Yine eğitim hizmetlerinde özel okulların gelişmesi için bütün
partiler müttefikiz. Eğitim seviyesi yetersizdir, devlet bu işi iyi yapamıyor, Ankara'dan Türkiye'nin
eğitimini yönetemiyoruz -sağlığı yönetemediğiniz gibi- özel sektör, eğitimde teşkilatlansın, reka
bet olsun, verimlilik olsun, vasıflı insan yetişsin diyoruz; ama, orada da bunların vergi muafiyetini
kaldırdık. Bu da büyük yanlışlıktı, bunun da düzeltilerek buraya getirilmesini bekliyoruz.
Yine, sanayi mallan ihracatında Kurumlar Vergisinden müstesna kazançlar meyanında Ku
rumlar Vergisi matrahından düşülen maddeyi de kaldırdık. Bu da, sanayi mamulleri ihracatını cay
dırıcı bir tasarruftur. Tabiî bu kararın, Avrupa Birliğinden, GAT'tan ve birtakım dış mihraklardan
gelen telkinlerle alınmış olduğunu da biliyorum. Bu da yanlıştır. Bizim millî sânayimizin gelişme
si için bunu da düzeltmek gerekir.
Muhterem arkadaşımız Sayın Saraçlar'ın ifade ettiği gibi, önümüzdeki günlerde bunların hep
sinin peyderpey düzeltilmesini bekliyoruz.
Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. •
BAŞKAN — Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum.
Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun efendim.
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem Başkan, değerli üyeler; Ekonomik Denge İçin
Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın 15 inci maddesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım.
Kanun Tasarısının başlığı "Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanun
larında Değişiklik Yapılması." Böyle bir başlık taşıyan tasarıda, yani ekonomik denge konusunda,
sporcuların transfer ücretlerinden alınan vergi oranını yüzde 15'e düşürmek nasıl bir mana ifade
ediyor; yani, memleket elden gidiyor, Hazinede para kalmamış vesaire... Buraya ne getiriyoruz? Bu
işte stopajla iktifa edilip, böylece bir sıkıntının kaldırılmasını istihdaf ediyoruz.
Demek ki, biz, memleketimizde gerçekleri ve zaruretleri dile getirmiyoruz; kanunların hazır
lanışı sırasında birtakım lobilerin veya baskı gruplarının tesiri altında kalıyoruz.
Sporcuların transfer ücretlerinden vergi alınsın, alınmasın konusu üzerinde durmuyorum; ama,
mademki üç ay evvel -aralık ayında- bu zaruret görülüp transferden alman ücret vergiye tabi tutul
muşken, Uç ay sonra bundan niçin vazgeçiliyor? Ya birinci görüş mantıksızdı ya da şimdiki görüş
mantıksız; yani, mantıklı olarak düşünülmeden bir tesir altında bu işler yürütülüyor.
Aynı tarife girdiği halde -daha önceki konuşmamda da söylemiştim- hiçbir meslek grubuna
veya gelir grubuna ismen şunlar vergi verecektir denilmediği halde, medyanın dilinden kurtulmak
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için milletvekillerine ek vergi getiriliyor. Milletvekilleri ek vergi ödesinler; ama özel olarak bura
da niçin zikrediliyor? Medyayı susturmak için yahut da onun şerrinden korunmak için... Net Aktif
Vergisi bir şekilde düzenlendiği halde, yine, holdinglerin şerrinden korunmak yahut da onların bas
kısından kurtulmak için geri çekiliyor, holdinglerin istisna edilmesi tarzında yeniden düzenleniyor.
Kanunlar hazırlanırken, genel hukuk bilgisinin ihtiva ettiği şekilde kanunların objektifliği, yaygın
lığı, umumîliği, her devre hitap eden şümullülüğü, sürekliliği burada görünmüyor. 14 üncü madde
de de olduğu gibi üç, ay evvelki düzenlemeyi tekrar buraya getiriyoruz ve diyoruz ki, "devlet ola
rak mademki yatırımları durdurduk, hiç para harcamayacağız, mevcut stratejik yatırımları da dur
duracağız, hatta çalışan fabrikaları da kapatacağız, üretimi durduracağız; öyleyse, özel sektör, sen
de üretimini durdur, sen de yatırım yapma. Senin başına Demokles'in kılıcı gibi bir madde getiri
rim. Eğer verdiğim teşvik belgesine uygun ve süresi içerisinde yatırım yapmazsan, gerekli kademe
lerini gerçekleştirmezsen, senin için tanıdığım Katma Değer Vergisi istisnasını kaldırırım, üstelik
geriye doğru sayarak, yüzde 50 de faiziyle alırım. Sen de yatırım yaparsan, seni şimdiden idama
mahkûm ediyorum" diye, bir sanayi sevdalısını dahi oraya göndermeyecek birtakım tehditlere gi
riyoruz.
.
Binaenaleyh, bu maddede yapılan değişiklik de belki bir zümrenin lehinedir; ama, memleke
timizde kanun yapma tekniğini zedeleyen büyük bir suiistimaldir ve yasama erkinin büyük bir ya
ra almasıdır.
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Hatip teşekkür ediyorum efendim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkanım, soru sorabilir miyim?
BAŞKAN — Tabiî sorabilirsiniz; bu en tabiî hakkınız.
Yalnız, Sayın Kapusuz, soruların kısa ve soru şeklinde olacağını ifade etmeme zannediyorum
gerek yok.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, ben de soru sormak istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Erbaş da soru soracak.
Buyurun Sayın Kapusuz.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Teşekkür ediyorum,
Başından beri hep dinlemeyi yeğleyen Hükümet temsilcimizin ve Komisyon üyelerimizin, de
laletinizle şu sualleri cevaplamasını istirham ediyorum :
1. Sporculara transfer ücreti olarak yapılan ödemeler, niçin 1.5.1994 - 31.12.2000 tarihleriyle
sınırlanmaktadır?
"
2. Ücretler üzerinden yüzde 15 oranında tevkifat yapılmasının kıstası nedir? Daha az almayı
düşünüyorlar mı?
3. "Bakanlar Kurulu yüzde 15 oranını yüzde 25 oranına kadar artırmaya veya kanunî oranına
indirmeye yetkilidir" hükmü bulunduğu halde, görüştüğümüz tasarının diğer maddelerinde bu
kanunî sınır ifadesi yer almamaktadır. Dolayısıyla, görüştüğümüz 13 üncü maddede, bu konuyu
hatırlatmış olmamıza rağmen, konuşmamızda bunun düzeltilmesini istediğimiz halde, Sayın
Hükümet yetkililerinden bu yönde bir cevap alamadık. Acaba buna bir açıklık getirmeyi düşünür
ler mi?
BAŞKAN — 13 üncü maddeye mi efendim?
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Hayır efendim, ona irtibatlandırarak, bu kanunî sınır
konusuna açıklık getirilmesini talep ediyorum.
4. Sporcunun ve sporun iyileşmesine bu maddenin katkısı ne olacaktır?
Suallerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN — Ben teşekkür ederim.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkanım, üyelerimizi dinlemenin
suç olduğunu burada öğrenmiş bulunuyorum!
Arkadaşıma cevabım yazılı olacaktır. Arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, Sayın Bakanın ifadesine göre, sorularınız yazılı cevaplandırıla
caktır.
Sayın Erbaş, buyurun efendim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, delaletlerinizle aşağıdaki sorularımın Sayın
Bakan tarafından cevaplandırılmasını istiyorum.
1. 15 inci maddeye göre, sporculara transfer ücreti olarak ödenen ödemelerden 6 yıl müddet
le Gelir Vergisi almamaktasınız. Transferlerin 10 milyarlarla ölçüldüğü günümüzde, Gelir Vergisi
almamakla oluşan vergi kaybını dar gelirli ve asgarî ücret alan vatandaşların sırtına mı vuracaksı
nız?
2. Sporcuların transfer ücretlerinden alınan yüzde 15 oranındaki vergileri amatör sporun geliş
mesi için, bir fonda toplamayı düşünüyor musunuz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Erbaş.
Sayın Bakan, soruları takip buyurdunuz mu?
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Evet efendim.
Adil olsun diye arkadaşımın sorularını da yazılı olarak cevaplandıracağım.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Yavaş yavaş adil düzene alışıyorsunuz!
BAŞKAN — Sayın Bakan, öyle bir usul ihdas edilmemiş olsun diye ifade ediyorum; kimi so
ruları yazılı, kimi soruları sözlü cevaplandırmanın adalete aykırı bir tarafı yoktur.
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Diğer arkadaşa aynı şekilde "yazılı cevap
vereceğiz" dedik de, bunu sözlü olarak cevaplandırırsak olmaz diye söyledim Başkanım.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, maddeyle ilgili -iki fıkra olması hasebiyle- 8 ayrı önerge
vardır.
Sayın Turgut Tekin, önergelerinizi çekiyor musunuz?
TURGUT TEKİN (Adana) — Evet Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Sayın Tekin, önergelerini çekti.
Maddeyle ilgili başka önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
16 ncı maddeyi okutuyorum :
XI. BÖLÜM
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklik
MADDE 16. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 70 nci maddesinin 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" 1 . 233" sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hüküm
lerine tabi iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluslan, bunlann müesseseleri, bağlı
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ortaklıkları, iştirakleri ve mahallî idarelerin mallan hariç olmak üzere Devlet mallan ile hususî ka
nunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar."
BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu, Refah
Partisi Grubu adına Sayın Çevat Ayhan; şahısları adına da Sayın Cevat Ayhan ve Sayın Seyfi Şa
hin söz istemişlerdir.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruflu; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile ilgili Yasa Tasarısının 16 ncı maddesi üzerinde
söz aldım. Hepinize saygılar sunarım.
Bu madde iki bölümden oluşuyor : Biri, kamu iktisadî teşebbüsleriyle, diğeri de mahallî ida
relerle ve bunların mallarının hacziyle ilgili olarak düzenlenmiş.
Tabiatıyla şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durum çok kritik. Kamu finansman açığının,
büyük ölçüde kamu iktisadî teşebbüslerinden kaynaklandığını biliyoruz.
Biraz evvel ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan Beyi burada gördüm kendileri Amerika'dan yeni dönmüşler; -hoş gelmişler, safalar getirmişler, safalar getirirken- bil
miyorum -para da getirmişler mi, bunu öğrenemedik. Aslında IMF ile olan görüşme ne oldu merak
da ediyorum. Amerika'dan gelen o uçak bütün gece Atlantikte uçar, ondan sonra İstanbul'a iner ve
o esnada insan da uyur. Herhalde Sayın Doğan da İstanbul'a uykulu vaziyette sabaha karşı 09.15'te
vardı. Ben de birkaç defa gittim, biliyorum. "Durumlar gayet iyi, IMF bütün isteklerimizi kabul et
ti" dedi -Tabiî espri yapıyorum, acaba bu görüşmeler Atlantiki geçerken olan görüşmeler mi, yok
sa Washington'da olan görüşmeler mi merak ediyorum- inşallah iyidir, bundan memnun oluruz.
Gerçi, IMF'den böyle para almak ve onun reçetelerini kabul etmek pek hoş şeyler değil. Yani biz,
bir zamanlar, 1985 yılında IMF'ye örnek ülke olarak gösteriliyorduk. IMF'ye müracaat eden ülke
lere, "Gidin Türkiye'ye, Özal Türkiyesi, Anavatan Türkiyesi bu işleri nasıl yapmış öğrenin, siz de
ona göre yapın" diyorlardı; ama bakın şimdi ne hale düşmüşüz!
i
Tabiatıyla kamu iktisadî teşebbüsleriyle ilgili bu tasarı, bu Ekonomik Önlemler Uygulama
Planının bir gerekçesi veya uzantısı. Planın 85 inci paragrafında, "Faaliyetleri devam eden KİT'le
rin, özel sektör kuruluşları gibi, hacze, iflasa ve tasfiyeye açık olmamaları için gerekli hukukî dü
zenlemeler hazırlanmıştır." denmektedir. Yani, bununla, KİT'ler de, özel sektör kuruluşları gibi,
eğer ekonomi kurallarına göre, ticaret kurallarına göre doğru dürüst çalışmıyorsa, iflas da etsin, ha
ciz de yapılsın, tasfiyeye de gidilsin denilmektedir; tasarının bu maddesiyle de bu, hüküm altına alı
nıyor.
Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, Maliye Bakanımız bir genelge yayımladı; bu genelgede, bü
tün kamu kuruluşlarını tasarruf yapmaya ve israfa son vermeye çağırdı. Bildiğiniz gibi, dün akşam
geç saatlerde görüşmelerimiz bittikten sonra, saat 00.20'de binadan çıkıp arabama bindim, Mecli
sin önünden geçerken, baktım, siyah plakalı arabalardan geçilmiyordu; bütün bürokratların araba
ları oradaydı. Aslında Maliye, bu tasarruf tedbirlerini uygulamaya önce kendisinden başlaması la
zımdır.
'
•
Öyle zannediyorum ki, öyle görüyorum ki, yayımlanan bu tasarruf genelgesini kimse kale al
mıyor, ciddiye almıyor; eğer alsa bu arabaları göremezdik. Hakikaten eğer bir şey yapılacaksa, bu
işin meclaından, kaynağından başlamak lazımdır; aksi halde, esasen netice almak da mümkün de
ğildir.
Değerli arkadaşlar, tasarının bu maddesiyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmektedir. Bu 70 inci madde birçok alt fıkralar
şeklinde düzenlenmiştir ve hacze tabi olmayan kamu mallarını veya kamusal varlıkları göstermek
tedir. Burada ise, KİT'lerin, eğer gerekli olursa, haczedilebileceği öngörülmektedir; ama hemen
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arkasına bir şey daha ilave edilmiş, "mahallî idarelerin de malları haczedilebilir" diye bunlara is
tisna hükmü getirilmiş, yani kapsama alma şekline gidilmiş. Tabiatıyla bu da, bu Hükümetin ma
hallî idarelerle KİT'lere belki bir çekidüzen verme düşüncesinden kaynaklanabilir. Aslında, çok da
kötü bir düşünce değildir; fakat, tabiî, bunun uygulaması önemlidir. Yani, buraya istediğinizi yaza
bilirsiniz; ancak, uygulamada gereken hassasiyeti göstermezseniz netice alamazsınız.
. Bir önceki madde üzerinde konuşurken söylemeyi unuttum; mesela, sporcuların transfer ücret
lerinden kesilen yüzde 15'lik ödeneği bile Maliyenin çok ciddî olarak t akip etmesi lazımdır. Bana
kalırsa, Maliye transfer piyasasındaki o milyarlardan bile yeterli kaynak kazanma durumunda ola
bilir.
Eğer bu ekonomik kriz atlatılmak isteniyorsa - ki 1994 yılı programında KİT zararlarından 30
trilyonu bulacağı öngörülmektedir, bunu Ekonomik Rapor ve Hükümetin yetkili kaynakları da yaz
maktadır, bu çok yüksek rakamdır- bu KİT zararlarının giderilmesi lazımdır.
Hepimizin bildiği gibi, bir zamanlar bir UDİDEM modeli vardı. Bu modelin sahipleri, bizim
Anavatan zamanında, büyük, emsali görülmemiş yatırım projelerinin finansmanı için kullanıldığın
dan yüzde 13'lcre 14'lere gelen kamu kesimi finansman açığı için, "bu çok fazladır, biz bunu ilk
sene yüzde 8'e indireceğiz; ama ideali yüzde 4'tür" diyenler -ki, UDİDEM modelinde yazılı buşimdi işi yüzde 18'lere getirdiler; ama tabiî, teknik olarak işe baktığmız zaman, bu KİT açıklarının,
KİT zararlarının burada büyük rol oynadığını da görüyoruz.
KİT'lerin şöyle veya böyle mutlaka adam edilmeleri lazım. O bakımdan, bu, bir müeyyidedir;
yani KİTMn başında olan şahsı, genel müdürü daha dikkatli çalışmaya itebilecektir; çünkü, bulun
duğu şirketi veya bulunduğu kuruluşu iflas noktasına getirdiği takdirde bütün mallarına el konula
bilecektir; tıpkı özel sektörde olduğu gibidir; o hükümlere tabi olacaktır. Belki bir müeyyide mahi
yetindedir; ama, her zaman söylediğimiz gibi, bu KİT'lerin ortadan kaldırılması veya adam edil
mesi için ortada bir tek metot var : Özelleştirme. Özelleştirildiği takdirde, esasen devletin üzerin
de kambur olmaktan kurtarılacak ve Merkez Bankası kaynaklarından, Hazine kaynaklarından isti
fade etmesi mümkün olmadığından, kendi yağıyla kavrulması söz konusu olacaktır.
Bu nedenle, biz, her zaman söylediğimiz gibi, gerçek bir özelleştirmeden yanayız. Zannediyo
rum bu konuyu gelecek hafta çarşamba gününden itibaren konuşmaya başlayacağız; orada görüş
lerimizi daha açık bir şekilde ifade edeceğiz.
Yalnız, burada benim esas söylemek istediğim, belediyelerle ilgili haciz meselesidir. Bugün
belediyeler esasen kaynak yetersizliği içinde ve korkarım ki bu haciz muamelesini gerektirecek du
rumlara düşebilirler; ama, bunun belediyeler için de bir yaptırım olacağı inancını taşıyorum.
Bu düşünceleri ifade etmek için söz aldım. Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum efendim.
Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar)
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler;
görüşmekte olduğumuz 648 sıra sayılı, Ekonomik Denge İçin Yeni VeYgiler İhdası ile Bazı Vergi
Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 16 ncı maddesi üzerinde, Refah
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum.
Değerli arkaşlar, kanun tasarısının bu maddesiyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 70 nci maddesinin 1 numaralı bendi değiştirilmektedir. Bu 1 numaralı
bent nedir diye bakarsak, madde başlığının "Haczedilemeyen Mallar" şeklinde düzenlendiğini
görürüz; yani amme alacaklarıyla ilgili bu Kanunun 70 nci maddesinde haczedilemeyecek mallar
tarif edilmiş : "Aşağıda gösterilen mallar haczedilemez :
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1. Devlet mallarıyla hususi kanunlarda haczi caiz olmadığı gösterilen mallar" diyerek 13 bent
halinde, kişilerle ilgili çeşitli mesleklerde faaliyet gösterenlerle ilgili neler haczedilemez, tek tek
burada tadat edilmiştir.
Şimdi, burada yapılan değişiklik nedir?.. Burada, "Devlet mallarıyla hususi kanunlarda haczi
caiz olmadığı gösterilen mallar" şeklinde bir cümle. Burada ne getiriliyor?.. Madde şu şekilde ye
niden yazılmış : "233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine tabi iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağ
lı ortaklıkları, iştiraklare ve mahallî idarelerin malları hariç olmak üzere devlet mallan ile hususî
kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar." Yani, bütün kamu kuruluşlarının, KİT'lerin,
onların müesseselerinin iştiraklerinin, mahallî idarelerin, belediyelerin her şeyi haczedilebilir de
mektir. Yani, bütün fabrikalar haczedilebilir, hizmet kurumları haczedilebilir veya Ankara Beledi
yesinin su şebekesi de haczedilebilir, raylı sistemi de haczedilebilir, yani, Ankara halkına hizmet
veren belediyenin hangi müesseseleri, kurumları varsa onların mallarına, dozerine, grayderine,
araçlarına, gereçlerine, asfalt şantiyesine kadar hepsi haciz kapsamına alınmaktadır.
Evet, bu bir sorumluluk getirmek ise, düşünülebilir; yani, her yönetim sorumlu olsun... Peki,
o zaman birisi de kalkıp demez mi ki, "ey Hükümet, siz de Türkiye'yi kötü yönetiyorsunuz. Bak,
bütçe açıklarını 32 trilyondan aldınız 192 trilyona getirdiniz, dış borçlar şuradan şuraya geldi; ha
di bakayım sizi de haczedelim." Birisi de bu iddiada bulunsa, bu sorumluluk Hükümette yok mu;
var. Bir fantezi olarak söylemiyorum, yani, sorumluluğun her kademede olması lazım.
Şimdi, gelelim bu haciz keyfiyetine...
Değerli arkadaşlar, biz KİT'leri bugün bu hale nasıl getirdik, KİT'ler nasıl doğdu?.. Cumhu
riyetin kuruluşundan sonra, 1923'te, İzmir İktisat Kongresiyle liberal bir ekonomi takip etmek is
teyen Türkiye, Batılılara, "bakın, biz, Batı tipi liberal bir ekonomik düzen kurmak istiyoruz" de
miş; ancak, kaynaklan yetersiz olduğu için ve 1929-1930 iktisadî buhranı da o zaman dünyada bü
yük krize sebep olduğu için, sanayileşmeden de kalkınamayacağını bildiği için, işte, milletin öde
diği vergilerden artıra artıra bu KİT'leri kurmuştu; -bunları burada çok konuştuk- 1950'İerde kur
maya devam etti, 1960'larda kurmaya devam etti, 1970'lerde kurmaya devam etti; ama, 1980'li yıl
lara da, 1990'lı yıllara da sirayet eden, maalesef, fevkalade vahim politikalarla bunları batırmayı
hedef aldı; altmış yılda yaptığımızı on yılda batırdık.
KİT'ler niye haczedilebilecek duruma geldi; -ben biliyorum, şimdi isim söylemeyeyim- her
gün 10 milyar lira faiz ödeyen kamu kuruluşları var, KİT'ler var. Bunlar nasıl bu hale geldi; şöyle
geldi: Bunların yönetim kurullarını partizan üyelerle doldurduk. Bakın, bugünkü bir gazetede, "Ar
palıklarda 3 100 kişi" başlığı var- isimleri okumak istemiyorum, burada olmayan birtakım zatı
muhteremleri rencide etmek istemiyorum, "Arpalıklarda 3 100 İçişi... "Koalisyon ortaklarının taraf
tarlarının kamu kuruluşlarındaki yönetim kurulu üyeleri sayılmış burada. 3 100 kişiye her ay 308
milyar lira para ödeniyor; yani, yılda 3-4 trilyon lira para böyle heba olup gidiyor. İşte KİT'leri
bunlar bu hale getirdi.
Şimdi, eski bir bakanı -Millî Eğitim Bakanım- bir avukat arkadaşımızı getirmişsiniz Petkim'in
Yönetim Kurulu Başkanı yapmışsınız. Bunun ne ehliyeti var, ne bilgisi var?! O Petkim'in pro
jelerinin altında bendenizin imzası var; TÜPRAŞ'a getirmişsiniz Yönetim Kurulu Başkanı yapmış
sınız. O TÜPPvAŞ'ta projelerin altında benim mühendisliğimin imzası, uzun yıllarımın hizmeti var
dır. O kuruluşların ne olduğunu, bilen bilir.
Arkadaşlar, bu ne sorumsuz yönetimdir! Bir taraftan batıyoruz diğer taraftan da türkü
çağırıyoruz. Güleriz ağlanacak halimize... Halimiz perişan değerli arkadaşlar. İşte KİT'ler bu. Ne
yaptık KİT'lere; sorumsuz yönetimler getirdik; ne yaptık; sermayelerini artırmadık, artırdığımızı
da Hazine olarak ödemedik, enflasyon da sermayelerini yedi bitirdi, ondan sonra şimdi ne yapıyo
ruz KİT'leri? Enteresan bir olay, aslında romanı yazılacak bir olay bu. Nedir bu olay; olay şu :
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İşbaşına kötü yönetimleri getireceksin, partizan istihdam yapacaksın, ondan sonra, sermayesini ar" tırmayacaksın, teknolojik yenilemeye imkân verecek projeleri engelleyeceksin, ondan sonra, hadi
bakayım holdinglerin bankalarından yüzde 150 faizle para al diyeceksin. Şimdi ise, tabiî, Hükümet
özelleştirmeye gayret ediyor; ama özelleştirme de Anayasa Mahkemesinden dönüyor, kamuoyun
dan dönüyor. İşte bu madde bir tuzak maddedir. Ozelleştiremiyorsan da, bankalar gelsinler haraç
mezat KİT'leri alsınlar, haczetsinler, binalarını yıksınlar; mesela şehir içinde olan Bursa Merinos'un olduğu yere blok apartmanlar yapsınlar, satsınlar; üretim tesisleri kapansın, yüzbinlerce ai
le, yüzbinlerce insan, onbinlerce işçi işsiz kalsın. İşte yapılmak istenen budur.
Değerli arkadaşlar, bunlar külli olarak, bir bütünlük içinde, tedbir manzumesi içinde getirilir" se düşünülebilir; yani, siz KİT'lerin teknolojisini yenileyecek, yönetimini düzeltecek, ıslah edecek,
şişkin kadrolarını da makul bir tarzda ve yolla azaltacak, gerekli seviyeye indireceksiniz, sonra ser
mayesini de artıracaksınız, bir sorumluluk getireceksiniz, ondan sonra getireceksiniz.
Şimdi, endişe ederim, şehirlerimizde KİT'ler, Anadolu illerinin birçoğuna dağılmış vaziyette
dir; bu haciz meseleleri, o şehirlerde gündemin birinci maddesi haline gelecektir. Zira, Hükümetin
parası yok, bankaları kurtarmak için para basar; ama kendi KİT'lerine sermaye vermez, özel sek
törün kuruluşlarını KİT'leştirir. Asil Çelik'i kim kurtardı, bu İktidar zamanında bazı kuruluşları,
kim devlet sermayesiyle destekledi?! Bunların hepsi kamuoyunun bildiği, ilgililerin bildiği husus
lardır; ama, şimdi Hükümet devletin fabrikalarını haraç mezat sattıracak bir düzene gitmektedir.
Değerli arkadaşlar, bunların hesabı sorulur, bu sorumsuzluğun hesabı sorulur. Bunun bir so
rumluluğu vardır; onun için, bu sorumluluğunuzu lütfen hatırlayınız, bu maddeyi buradan çıkarın.
KİT'lerle ilgili köklü bir düzenleme getirecekseniz, hay hay, getirin; belediyelerle ilgili bir düzen
leme getireceksiniz, getirin. İkibuçuk yıldan beri iktidardasınız. Belediyelere sorumluluk getirecek
olan bu Kanunu, bu düzenlemeleri niye ö zaman getirmediniz?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bugün il belediyeleri 300 - 400 milyar mertebesinde borçlu,
büyükşehir belediyeleri trilyonlar mertebesinde borçlu. Tabiî İSKİ'lerle, bilmem nelerle yenilmiş,
içilmiş, har vurup harman savurulmuş; binlerce insan doldurulmuş; şimdi ise bu belediyeleri asit
kazanına atmak istiyorsunuz. Korkarım bunun altında kalırsınız ve bu mesele bu kanun maddesi
ile düzene girmez, büsbütün kargaşaya ve birtakım sosyal patlamalara sebep olur.
Bunları hatırlatmak istedim; hürmetlerimle arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Ayhan, kişisel söz talebiniz de vardır...
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Kullanmayacağım, bir başka arkadaş kullansın efendim.
BAŞKAN - Peki.
Şahsı adına Sayın Şahin; buyurun efendim.
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; KİT'ler ilk defa Türkiye'de
2 nci Mahmut zamanında, Beykoz Ayakkabı Fabrikasıyla üretime başlamıştır. Türkiye sanayileş
meye geçerken, Türkiye'nin sanayileşmesini, Osmanlının gelişmesini istemeyen İngiltere tarafın
dan yeni bir kapitülasyon ve ticarî anlaşmalarda, "Türkiye'ye imalat malzemesi sadece İngiltere'de
dört firma tarafından yapılır" denilerek bir madde getirilmiştir ve bütün Osmanlı Devleti toprakla
rı içerisinde İngiliz malları, imalatından yüzde 25 daha ucuza satılarak, Türkiye'de sanayileşme ta
mamen baltalanmiştır. O getirilen kapitülasyonlarla İzmir'deki azınlıklara mallar verilmiş, İz
mir'den Kayseri'ye, Kayseri'den Gülşehire, derken; elli sene içerisinde bütün Türkiye'de ticarî ağ
lar azınlıklar tarafından ele geçirilmiş ve onlar zengin olmuş, Türkiye'de Türk asıllılar fakirleşmiş
tir.
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Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra, Birinci İktisat Kongresiyle çok önemli kararlar alınmıştır.
Bu İktisat Kongresinde alınan kararlar, dünyada ekonomik kriz yaşanırken, 1930'da bütün devlet
ler bunalım yaşarken, Türkiye güçlü bir sanayi atılımı yapmış, bugün hâlâ kendisinden istifade et
tiğimiz Karabük Demir Çelik Fabrikası, Alpullu, Nazilli, Kırıkkale, Kayseri tayyare fabrikaları gi
bi büyük KİT'ler ve sanayi kuruluşları kurulmuş, Türkiye'de yeni iş sahaları açılmış ve bu İktisat
Kongresinde, güçlü ve cebrî tasarrufa gitme ve üretimi artırma yolunda önemli kararlar alınmış;
Türkiye dünyada bir şahsiyet bulmuş, "alım ve satım denk olacak, ithalat ve ihracat dengesi kuru
lacak ve Türkiye güçlenecek" denmiştir; fakat, daha sonraki idareler, maalesef, bu fabrikaların
-özellikle Kayseri Tayyare Fabrikasının- yıkılmasına sebep olmuşlar ve Türkiye'de, son olarak
1986 yılma kadar, KİT'ler alaküllihalin idare edilirken, bu yıldan sonra birden bire iflasa geçmiş
lerdir.
Burada Değerli Cevat Bey'in konuşmalarını tabiî çok dikkatle dinledik, çok güzel konulara
dokundu, kendisini tebrik ederiz. Gerçekten, 1986 yılından sonra, KİT'ler, bilinerek ve istenerek
yağmalanmış, Türkiye'de yeni kapitülasyon yollan açılmış, maalesef bugün de bu KİT'ler artık
devletin ve milletin başına bela haline gelmişlerdir.
Ben, şimdi, bu yeni gelen tasarıyı destekliyorum. Benden önceki değerli konuşmacının fikri
ne, meselenin oluşumu hakkında katılmış olmakla birlikte, sonuç itibariyle, devlete ve bütçeye yük
olan KİT'ler artık kendi başlarının çaresine bakmalılar ve bu borçlar gerçekten haczedilerek,
KİT'ler devletin üstünden çıkarılmalıdır ve bu KİT'lere normal prosedüre göre borç veren banka
lar, bu KİT'lerin yönetimine el koymalı, işletmeli; hem kendisini kurtarabil irse kurtarmalı, müm
künse KİT'leri de kurtarmalıdırlar.
Bunun dışında yapacağımız, bu kamu iktisadî teşekküllerinin bundan sonraki statülerinin de
ğiştirilmesi, yönetim kurulİarındaki üye sayılarının gerçekten azaltılmasıdır. Kayseri için söyleye
bilirim. Meybuz Fabrikasının batışını çok iyi biliyorum; üretimde problem yok, işletmede problem
yok, almada problemi yok, satışta, pazarlamada probemi yok; ama, Meybuz batıyor. Genel Müdü
rüne "Meybuz niye battı?" diye sorduğumuzda, "bir maddenin pazarlanması ve fuarlara katılması
için, 18 kişilik Yönetim Kurulunun belki tüm üyeleri Avrupa'ya gitmiş, birinci sınıf otelde yatmış,
en büyük masrafları yapmışlardır; lüzumsuz yere kongreler veya toplantılar icat edilmiş ve sonuç.
olarak Meybuz yağmalanmıştır" demiştir.
Bu nedenle, bu madde bütçeyi kurtarmış olmakla birlikte, eğer bankaların gerçekten KİT'le
rin yeniden, doğru bir şekilde işletilmesini ve yönetilmesini, sağlama bakımından, işletmeyi tekrar
başlatarak hem kendilerini hem de KİT'leri kurtarmaları yönünde yeni bir yola girmelerini sağlar
sa bizim için çok büyük imkânlar temin edecektir.
Bütün bu duygularla, yeni maddenin milletimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Şahin, teşekkür ediyorum efendim.
Şahsı adına Sayın Işın Çelebi; buyurun efendim.
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugün görüştüğümüz bu vergi
kanunu tasarısında, özellikle kamu iktisadî teşebbüslerinin ve belediyelerin borçlarını haciz yoluy
la tahsil imkânı getirecek bu madde, bence boş bir maddedir. Çünkü, 1992 yılının şubat ayında
yapılan tahkimle, kamu kuruluşlarının birbirlerine olan borçları ertelenmiş veya tahkim edilmişti;
ama bugün geldiğimiz noktada gene 20 trilyon lira civarında yeni bir borç oluşmuştur. Bunları, bu
tasarının bu maddesiyle geriye almak mümkün değildir. Bu, sadece kâğıt üzerinde bir hesap düzen
lemesi getirecektir. Yani, Maliyenin, tek elden, vergi borcu olanlara gidip, haczederek bu parayı
tahsil etmesi konusu kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur. Bu anlamda, bu madde bir şey ifade
etmemektedir.
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Bu vergi yasa tasarısının tümüyle ilgili olarak belirtmek istediğim bir başka nokta; geçici mad
de ilavesine ilişkin, bir temel noktada, özellikle ihracat konusunda karşılaşılabilecek sorunları Tür
kiye'nin aşması için, ihracatın teşvik edilmesi açısından önem taşıyan, dış ticaret sermaye şirketle
rinin net aktif vergisiyle vergilendirilmesinde bazı kolaylıkların getirilmesi ve döviz kazandırıcı
hizmetlerin geliştirilmesi konusunda bir önerge verdik; ama, ne yazık ki gündeme alınma imkânı
bulunamadı ve bu önümüzdeki dönemde -Sayın Aykon Doğan'la da konuştum- döviz kazandırıcı
hizmetler Türkiye'nin en temel problemi haline gelecektir.
Buradaki maddeler, tamamen, borç tahsiline, yeniden nasıl para toplarım, mantığına dönük uy
gulamaları içermektedir; ama Türkiye, önümüzdeki dönemde, birkaç hafta sonra ciddi bir döviz
kriziyle karşılaştığında, bugün döviz kazandırıcı hizmetleri o zaman zorlamaya başlayacak ve işle
ri iyice zorlaştıracak tedbirlerden dolayı ciddî sıkıntıyla karşılaşacaktır; burada geçirdiğimiz bazı
maddelerden dolayı da çok üzgün olacağız; ama ne yazık ki, bu maddeleri buradan geçiriyoruz.
Benim önerim, eğer Mecliste, bu döviz kazandırıcı hizmetleri ele alıp, yeniden, bu Net Aktif
Vergisi dahil, ek bir geçici madde yapıp, işlemlerini zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı uygulamalar ge
tirebilirsek, Türkiye'de, önümüzdeki dönemde -ki, önümüzdeki dönemden kastım birkaç hafta ve
ya birkaç aydır- kolaylaştırıcı ve rahatlatıcı bir çalışma düzeni kurabiliriz; aksi takdirde, ciddî so
runlarla karşılaşacağız.
16 ncı madde vesilesiyle, şahsım adına söz alarak söylemek istediğim şu : Bugün, Net Aktif
Vergisi dahil, bu pakette getirilen şey, 100 lira kazancı olan insanın bu kazancının 76 lirasını ver
gi olarak ödeyeceğidir. Özellikle "hiper enflasyon" ve. "depresyon" dediğimiz hadiseyi bir arada
yaşayacak birYürk ekonomisinde kazancı bu denli vergilendiren bir sistem, ekonomideki krizi da
ha da kökleştirecek ve derinleştirecektir. Dolayısıyla, bu krizin çıkışının önemli araçlarından biri
olan döviz kazandırıcı hizmetleri geliştirecek şekilde, buradaki köstekleyici biçimdeki maddelerin
ek geçici maddeyle revize edilmesinde yarar görüyorum. Bunu, Meclisin tutanaklarına geçirme dü
şüncesiyle söz aldım; zamanımı da doldurduğum kanaatindeyim.
Sonuç olarak, yazılan bu 16 ncı madde de kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur; hiçbir ekono
mik içeriği yoktur. 1992'de çıkartılan Tahkim Yasası nasıl bir sonuç getirmemişse, bu madde de
getirmeyececektir; ancak sadece hesap denkliği açısından yarar getirebilir; ama, fiilî, ekonomik ya
rar anlamında bir fayda getireceği kanaatinde değilim. Daha önce de söylediğim gibi, bu tasarı, bu
madde 100 lira kazanan insanın kazancının 76 lirasını vergilendirme gibi bir sonuç yaratmaktadır
ve Türkiye'de insanların kayıt dışı muamelelere ve kayıt dışı ekonomiye kaymasını teşvik edecek
tir; ayrıca ikinci sakıncası da budur.
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Çelebi.
16 ncı madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, bir sual sormak istiyorum.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim...
Soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini kaydedelim; Sayın Kapusuz, Sayın Erbaş...
Başka soru soracak arkadaşımız var mı? Yok.
Soru soracakların isimlerini tespit işlemi tamamlanmıştır.
Buyurun Sayın Kapusuz.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkanım, görüşülen 16 ncı madde, KİT'leri ve bele
diyeleri çok, ama çok önemli olarak ilgilendirmektedir. KİT mallarının borç kaynakları zaten bel
lidir. Belirli bankalara borçlu duruma getirilmiş olan bu KİT'lerin mallarına haciz getirme yetkisi
nin verilmesi, acaba yeni bir anlayış olan özelleştirme türüne mi girmektedir?
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Özellikle belediye mallarının kullanılış amaçlan bellidir; halka hizmet için vardır. Yine aynı
şekilde, belediyelere haciz getirilerek halka hizmeti önlemek için mi böyle bir madde getirilmiştir?
Bunların açıklanmasını istiyorum.
Teşekkür ederim.

'

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kapusuz.
Sayın Bakan, buyurun efendim..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Yazılı cevap vereceğiz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, Sayın Bakan, sorunuza yazılı cevap vereceklerini ifade ettiler;
sorular yazılı cevaplandırılacaktır.
Buyurun Sayın Erbaş.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, delaletlerinizle aşağıdaki sorularımın Sayın
Bakan tarafından cevaplandırılmasını talep ediyorum :
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 70 nci maddesinin 1 numa
ralı bendinde devlet mallarının haczedilemeyeceği yazılıdır. Bu maddeyle, kamu iktisadî teşebbüs
leri, kamu iktisadî kuruluşları ve bağlı kuruluşlar, mahallî idareler, yani belediyeler ve özel idare
lerin mallan devlet malı olmaktan çıkarılmaktadır.
Devletimiz, bugünden itibaren KİT'leri, özel idareleri, belediyeleri üvey evlat olarak mı kabul
etmiştir? Bunun sebebi nedir?
İkinci sualim şudur : KİT'lerin, özel idarelerin ve belediyelerin malları devlet malı olmaktan
çıkarıldığına göre, bu kuruluşların malları aleyhine işlenen cürümler devlet malları aleyhine işle
nen suçlardan sayılacak mıdır; yoksa, Türk Ceza Kanununda değişiklik yapmayı mı düşünmekte
dirler?
Üçüncü sualim de şudur : Belediyelerin iş makinelerinin ve mallarının haczedilmesiyle mede
nî ihtiyaçlar karşılanamaz hale gelecektir; bununla Belediye hudutlarında yaşayan vatandaşlarımı
za ceza vermek mi istiyorlar?
Dördüncü sualim de şudur: Bu maddeyle, bugün şehirlerde yaşayan insanları tekrar köylere
göç ettirmeyi mi amaçlıyorlar?
Arz ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, buyurun.
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, yazılı cevap vereceğim.
BAŞKAN — Sayın Erbaş, Sayın Bakan, sorularınızı yazılı cevaplandıracaklarını ifade buyur
dular; sorular yazılı cevaplandırılacaktır.
Sayın Tekin; önergenizi çekiyor musunuz?
TURGUT TEKİN (Adana) - Çekmiyorum Sayın Başkan.

:

BAŞKAN — Çekmiyorsunuz.
Sayın Tekin, önergesini çekmedi. Bu sebeple, önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum; son
ra, aykırılık sırasına göre işleme koyacağım efendim :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
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Turgut Tekin

A. Yalçın Öğütcan

Hacı Filiz

Adana

Adana

Kırklareli

Ahmet Şeref Erdem

Süleyman Ayhan

Burdur

Çanakkale
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"1. 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hüküm
lerine tabi iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı
ortaklıkları, iştirakleri ve mahallî idarelerin menkul malları hariç olmak üzere devlet malları ile
hususî kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar."
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 ncı maddesinin-aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

A. Yalçın Öğütcan

Hacı Filiz

Adana

Adana

Kırklareli

Ahmet Şeref Erdem

Süleyman Ayhan

Burdur

Çanakkale

"1. 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hüküm
lerine tabi iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı
ortaklıkları, iştirakleri ve mahallî idarelerin menkul malları hariç olmak üzere devlet malları ile
hususî kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar."
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

A. Yalçın Öğütcan

Hacı Filiz

Adana

Adana

Kırklareli

Ahmet Şeref Erdem

Süleyman Ayhan

Burdur

Çanakkale

"1. 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hüküm
lerine tabi iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı
ortaklıkları, iştirakleri ve mahallî idarelerin menkul malları hariç olmak üzere, devlet malları ile
hususî kanunlarındaki haczi caiz olmadığı gösterilen mallar."
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Turgut Tekin

A. Yalçın Öğütcan

Hacı Filiz

Adana

Adana

Kırklareli

Ahmet Şerif Erdem

Süleyman Ayhan

Burdur

Çanakkale

"1. 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hüküm
lerine tabi iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı
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ortaklıkları, iştirakleri ve mahallî idarelerin menkul mallan hariç olmak üzere, devlet malları ile hu
susî kanunlardaki haczi caiz olmadığı gösterilen mallar."
BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre okutup, işleme koyuyorum.
Buyurun:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarısının 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
-

Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları

"1. 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümle
rine tabi iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortak
lıkları, iştirakleri ve mahallî idarelerin menkul malları hariç olmak üzere devlet malları ile hususî
kanunlarındaki haczi caiz olmadığı gösterilen mallar."
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
Sayın Tekin?..
TURGUT TEKİN (Adana) - Söz istemiyorum efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarısının 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
"1. 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümle
rine tabi iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortak
lıkları, iştirakleri ve mahallî idarelerin menkul malları hariç olmak üzere devlet malları ile hususî
kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar."
BAŞKAN - Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz
Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
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Sayın önerge sahibi?.. Söz talebiniz yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :

.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarısının 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
" 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri
ne tabi iktisadî devlet teşekk'ülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklık
ları, iştirakleri ve mahallî idarelerin menkul malları hariç olmak üzere devlet malları ile hususî ka
nunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar."
, BAŞKAN - Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) -

Katılmıyoruzefendim.

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
Sayın önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tasarısının 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Turgut Tekin
Adana
ve arkadaşları
" 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri
ne tabi iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklık
ları, iştirakleri ve mahallî idarelerin menkul malları hariç olmak üzere devlet mallan ile hususî ka
nunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar."
BAŞKAN - Sayın Komisyon?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır.
Önerge sahibi söz talebinde bulunmamıştır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
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III.-YOKLAMA
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, maddenin oylamasına geçeceğim; ancak, maddenin oyla
masından önce, bir önerge vardır; okutup işlem yapacağım.
Önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 16 ncı maddenin oylamasından önce yoklama yapılmasını saygılarımızla
arz ve talep ederiz.
Şevket Kazan

Ahmet Arıkan

Kocaeli

Sivas

Hüsamettin Korkutata
Bingöl

Mustafa Ünaldı

Hüseyin Erdal

Lütfü Doğan

Konya

Yozgat

Gümüşhane

Şaban Bayrak

Ahmet Feyzi înceöz

Fethullah Erbaş

Kayseri

Tokat

Van

Salih Kapusuz

Bahaddin Elçi

Kayseri

Bayburt

BAŞKAN — Şimdi, önergede isimleri bulunan arkadaşlarımı arayacağım.
Şevket Kazan?.. Burada.
Ahmet Arıkan?.. Burada.
Hüsamettin Korkutata?.. Burada.
Mustafa Ünaldı?.. Burada.
Hüseyin Erdal?.. Burada!
Lütfü Doğan?.. Burada.
Şaban Bayrak?.. Burada.
Ahmet Feyzi İnceöz?.. Burada.
Fethullah Erbaş?.. Burada.

'

Salih Kapusuz?.. Burada.
Bahaddin Elçi?.. Burada.
Yeterli imza var ve imza sahibi yeterli üye salonda hazır bulunuyor; yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır.
16 ncı maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 16 ncı madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, 17 nci maddenin müzakeresine geçmeden önce, kısa bir ara vermek
istiyorum. Tabiî, bunu benimle beraber Divanda bulunan arkadaşlarım da istiyor. Bizi hiç
kıpırdamadan oturan milletvekili arkadaşlarımız iyi takdir ederler; seyyarlar için bir şey demiyo
rum (!) (Gülüşmeler, alkışlar)
Saat 00.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 00.02
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 00.30
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa)
—O

——

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 nci Birleşimininin Dördüncü Oturumunu
açıyorum.
Vî. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
10. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı : 648 ve
648'e 1 inci Ek) (Devam)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Sayın Komisyon ve Hükümet Hazır.
Şimdi 17 nci maddeyi okutuyorum :
XII. BÖLÜM
Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında
Kanun ile İlgili Değişiklik
MADDE 17. — 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Büt
çe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
İl Özel İdare ve Belediye Borçlarının Mahsubu
EK MADDE 4. — 1. İl Özel İdareleri ve belediyelerin, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunla
ra bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların, 6183 sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen borçları, Maliye Bakanlığının ta
lebi üzerine, İller Bankası tarafından bu Kanun hükümlerine göre söz konusu idarelere dağıtılacak
paylardan kesilerek belirlenecek hesaplara nakden veya hesaben ödenir.
2. İl Özel İdareleri ve belediyelerin, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müstakil büt
çeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların, Hazinenin kefalet veya garanti ettiği dış kredilerden
kaynaklanan ve Hazinece kefil veya garanti eden sıfatıyla anılan kurum ve kuruluşlar adına alacak
lısına yapılan ödemelerden doğan borçlan da dahil her ne sebeple olursa olsun Hazineye olan mev
cut ve doğacak borçları ile Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borçlan Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı veya Sosyal Sigortalar Kurumunun talebi üzerine İller Bankası tarafından bu Kanun
hükümlerine göre söz konusu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek belirlenecek hesaplara nak
den veya hesaben ödenir.
3. Büyükşehir Belediyelerinin, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli
ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların, yukarıdaki bentler kapsamına giren mevcut veya doğacak
borçları, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun ta
lebi üzerine İller Bankası tarafından yine aynı bentler hükümleri dairesinde, bu idarelere 27.6.1984
tarih ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrılacak paylardan kesilerek mahsup edilir.
4. 1,2 ve 3 numaralı bent hükümlerinin uygulanmasında bu idarelerin 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen borçlan öncelik hakkına
sahiptir.
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5. Mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet
Keçeciler, Refah Partisi Grubu adına Sayın Bahaddin Elçi; şahısları adına, Sayın Halit Dumankaya, Sayın Cevat Ayhan, Sayın Hüsamettin Korkutata, Sayın Salih Kapusuz ve Sayın Osman Develioğlu söz istemişlerdir.
.
Buyurun Sayın Keçeciler.
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 17 nci maddesiyle ilgili Grubumuzun görüşlerini arz
ve ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım.
Aslında bu madde, maksadı itibariyle doğru bir maddedir; çünkü, devletin hesabını kitabını bilebilmesi için, herkesin, borcunu zamanında, geciktirmeden ödemesi gerekir, "efendim, ben sigor
ta primini yatırmıyorum, vergi borcumu yatılmıyorum, Hazineden aldığım kredinin karşılığını yatırmıyorum" demeye, bu devlet düzeni içerisinde, hiç kimsenin hakkı olamaz. Ancak, bu madde,
bir seçimden hemen sonra ve evvelki borçlar tasfiye edilmeden getirilmemeliydi. Yani, daha önce
bir belediye başkanı gelmiş, "bizim partimizden" diye, o belediye başkanına, olmadık krediler aç
mışsınız; İller Bankası kaynaklarını kullandırmışsınız, Maliye Bakanlığı kaynaklarını kullandır
mışsınız, Hazine kaynaklarını kullandırmışsınız ve belediyeyi trilyonlarca borcun içerisine sok
muşsunuz; şimdi, bu maddeleri bu kanun tasarısıyla getiriyorsunuz ve belediyelerin bütün borçları
tasfiye edilinceye kadar, daha doğrusu, ödeninceye kadar, paylarına el koyma yetkisi getiriyorsu
nuz.
Değerli arkadaşlarım, çoğulcu demokrasilerde milletin verdiği kararın cezası olmaz; yani, siz
lerin "arzu ettiğimiz sonucu mahallî idare sicimlerinde alamadık" diye, milletin verdiği kararı ce
zalandırmak gibi bir tavrın içerisinde olmaya hakkınız yok.
RİFAT SERDAROĞLU (İzmir)-Ne alakası var?!
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Gayet tabiî, buradan bu anlaşılır. Bu tasarının bir tek
maddesi eksik; yani, "belediye idareleri lüzumsuz idaredir, kapatılmalıdır" deseydiniz, daha iyi
olurdu!.. (ANAP.ve RP sıralarından alkışlar)
Tasarının her tarafına, "belediye gelirleri nerede görülürse alınacaktır, kesilecektir, kısıtlana
caktır, belediyenin malları haczedilecektir, belediye malları kamu malı değildir" gibi hükümler
koymuşsunuz.
Değerli arkadaşlarım, ifrat ve tefrit arasında gidip gelsek, bu memlekette, gerçekten, işleyecek
kanunları çıkaramayız. Türkiye'de, güçlü bir yerel yönetim olgusu vardır, yerel yönetim anlayışı
vardır. Türkiye'de, merkezî idarede, aşırı merkeziyetçilik hastalığı vardır. Bütün işleri Ankara'ya
toplamışız, vatandaşı buraya bağlamışız; Hakkâri'nin Yüksckovasından, Edirne'nin Kofçazına ka
dar, vatandaşlar geliyor, Ankara'da problemleri çözmeye çalışıyor. Bu aşırı merkeziyetçilik hasta
lığını çözmenin en önemli yollarından bir tanesi, yerel yönetimleri güçlendirmektir. Yerel yönetim
leri güçlendireceğinize dair seçim vaatleriniz, nutuklarınız var, ayrıca bu konuda hazırlanmış tasa
rılarınız var. Yerel yönetimleri güçlendireceğiz derken bu, kanun tasarısının 10 uncu maddesinde,
belediye gelirlerini, yüzde 8.55'ten yüzde 7.55'e indiriyorsunuz!..
Vaktiyle bizi çok tenkit ettiniz. 1989 yerel yönetim seçimlerinden sonra dediniz ki, "siz, bele
diyelerin elini kolunu bağlıyorsunuz." 1983'te bu memleketin idaresini teslim aldığımız zaman, be
lediyeler, vergi gelirlerinden yüzde 4 pay alırlardı, 1980'de yüzde 2,5 pay alırlardı; belediyelerin
vergi gelirlerinden aldıkları payı yüzde 8.55'e kadar yükselttik. Dikkat edin, 1989'dan sonra bele
diye gelirlerini azaltacak bir tane kanunî değşiklik yaptıysak, gelin burada söyleyin; yapmadık,
önemli illerde belediye seçimlerini kaybetmiş olmamıza rağmen yapmadık. Niye yapmadık; çün
kü, Anavatan Partisi olarak şuna inanıyorduk : Bu memlekette yerel yönetim hadisesini güçlendir
memiz lazım. 1930 tarihinde çıkan Belcdiyeler.Kanununundan çok daha gerideyiz.

. ' ' • . •

— 242 — i

T.B.M.M.

B:97

28.4.1994

0:4

Belediyeler elektrik paralarını ödemiyorlar diye, Konsey döneminde çıkarılan bir kanunla,
elektrik hizmetleri belediyelerden alındı ve merkezî idareye verildi. Su hizmetleri de, Devlet Su İş
lerine alınmak üzere. Zaten, Deylet Su İşleri bir belediyenin su işlerini yaparsa, evvela, belediye
nin kararıyla, elinden imtiyazını alıyor. Belediye başkanı, kendi belediyesine doktor tayin edemi
yor, veteriner tayin edemiyor, kendi personeline ve gelirine hâkim değil; 1930'da çıkardığımız ka
nundan çok daha gerilere düşmüşüz, her işi merkezde toplamışız.
"Türkiye'de yerel yönetimleri güçlendireceğiz" diyorsunuz. Aynı mahiyette bir kanunu biz çı
karmıştık; SHP, olarak bu kanunu Anayasa Mahkemesine götürdünüz ve iptal ettirdiniz. Şimdi ay
nı kanun altında imza atıyorsunuz ve aynı kanunu burada savunuyorsunuz!..
Değerli arkadaşlarım, biz, devlet idaresinde, finansmanında disiplinden yanayız; bu sağlana
bilir. Bunları sağlamanın yolu, belediyeleri cezalandırmak şeklinde olmamalıydı. Konsol i dasyona
tabi tutarsınız, bundan evvelki belediye borçlarını affedersiniz, daha sonra bu kanunları getirirsi
niz. Bundan evvelki belediye başkanları son derece yanlış uygulamalar yaptılarsa, belediyeleri tril
yonlarca lira borca soktularsa, yerti seçilen belediye başkanlarının kabahati ne, kusuru ne de onla
rı cezalandırıyor ve onların elini kolunu bağlıyorsunuz?!
"iktidar olarak, gazetelere eli kolu bağlı belediye başkanı ister misiniz" diye ilan vermekle it
ham ettiniz bizi...
AHMET SAYIN (Burdur) - Yalan mı canım?!
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Yalan. Niye yalan; çünkü, 1989'dan 1991 'e kadar -si
ze iktidarı teslim edinceye kadar- bir tek belediye gelirini kısıtlamadık. Bakanlar Kurulu kararıyla
azaltabilecek yetkimiz vardı; büyükşehir belediyelerine verilen pay yüzde 5 idi, Bakanlar Kurulu
nun kararıyla bunu yüzde 3'e kadar indirebilirdik; ama indirmedik, yüzde 5 bugüne kadar devam
etti; yüzde 8.55'i, sizin gibi, yüzde 7.55'e indirmedik.
SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Altı aylıktır...
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Siz burada, Akaryakıt Tüketim Vergisinden alınan
payları aşağıya çekiyorsunuz, "belediyelere hiç pay verilmez" diye, özel, istisnaî hükümler koyu
yorsunuz.
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Herkes kemerini altı ay sıksın.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Türkiye'de bir kemer sıkma varsa, elbette ki herkes
kemerini sıkacak; ama, bu tasarının içerisinde sizin bu tutarlılığınız yok, güvenirlirliğiniz yok.
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Altı aylık süre geçsin bakalım.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Daha evvel çıkardığınız vergi kanunu ortada. Dün bir
taksi şoförüne, "Vergi kanunları çıkıyor, ne yapacaksınız?" dedim; o da, "ağabey, önemli değil."
dedi. "Niye?" diye sorunca, "daha önce de vergi kanunu çıktı; biz, güya gerçek usulde vergi öde
yecektik, fiş verecektik; Resmî Gazetede böyle bir karar yayımlanmış; ama, bir direniş yaptık, Hü
kümet vazgeçiverdi" dedi. Aynı kararı 3 defa değiştirdiniz. Sizin uygulama kabiliyetiniz yok. Siz
bu yapınızla, memlekette vergi kanununu uygulama imkânına kesinlikle sahip değilsiniz. Nasıl gü
venelim, vatandaş nasıl güvensin? Ne zaman yıkılacağınız belli değil.
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Keçeciler, siz devlet adamısınız; size saygı duyuyo
ruz; sizden bu sözleri duymak istemiyoruz.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Bakın, ne diyorsunuz : İktidarın bir kanadı diyor ki,
"efendim, 5 Mayısta demokratik paket açılacak; eğer istediğimiz gibi açılmazsa, bu Hükümeti ora
da bırakırız."
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Karıştırma orayı...
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Bir dakika efendim... Niye karıştırmayayım?!
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SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sonra gelir ortak olursunuz!..
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Hükümet devam edecek, mi etmeyecek mi; o bile bel
li değil, 5 Mayıstan sonra ne olacağınız belli değil.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — O, bizim bileceğimiz.iştir.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Keçeciler.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Değerli, arkadaşlarım, yani sizler bu güveni vermiyor
sunuz, bu itimadı vermiyorsunuz.
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Yerimizi size bırakabiliriz!..
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Her gün bir laf çıkıyor; Başbakan Yardımcısı, "Efen
dim, demokratikleşme paketi içerisinde veyahut da Terörle Mücadele Yasası içerisinde laiklikle il
gili maddeler yer almazsa Hükümeti yıkarım" diyor. Başbakan Yardımcısının sözüne itimat edilir!
Dışarıdan bakan insanlar, Türkiye'ye kredi açacak insanlar veya yatırım yapacak insanlar bu ülke
ye gelir mi; gelmez.
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Siz hatırdınız, biz temizliyoruz.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Çünkü, güvenirlirlik, Hükümete olan güven, siyasî
güven, ekonomik davranışlarda fevkalade önemlidir.
Değerli arkadaşlarım, bakınız; getirdiğiniz bu tasarıyla, belediyeleri mağdur ediyorsunuz, ol
madık işler yapıyorsunuz, "belediye malları haczedilebilir" diyorsunuz, "kamu malı değildir" di
yorsunuz. Buna hakkınız var mı? Belediyeler hizmet kuruluşudur. Yarın bakacaksınız ki, filanca
semtteki otobüsleri, Sosyal Sigortalar Kurumu haczetmiş, otobüs yok veyahut da deniz otobüsünü
kaldırmış veya alacaklı bir kuruluş gelmiş, tramvayı haczetmiş, belediye sarayım haczetmiş! Buna
imkân verdiniz, biraz evvel 16 ncı maddeyi kabul ettiniz.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Neyi kabul ettiklerini bilmiyorlar ki!
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Bütün çırpınışlarımıza rağmen kabul ettiniz. Yani, be
lediyenin şimdi...
ABDULLAH KINALI (Hatay) — Belediye başkanları iyisini yapsınlar diye çıkarıyoruz bu
kanunu. (DYP sıralarından gürültüler)
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — İyi; ama, bunu yaparken, sistemi, rejimi toptan değiş
tirmeye hakkınız yok. "Vergi borcunu, sigorta primini ödemeyen belediye başkanı, belediye muha
sibi, saymanı vesairesi böyle cezalandırılır" diye iki satırlık bir hüküm getirseniz, bundan çok da
ha iyi; herkes öder o zaman. Sağlam esaslara bağlayacaksınız, sağlam usullere bağlayacaksınız.
"Eh, ödemezse ödemesin; ben bunun parasını keserim" diyemezsiniz. Siz onu yapacağınıza, sigor
ta primini ödemeyip, 5 tane aşçıyla ava gidenler var; evvela onların sigorta borçlarını bir tahsil edin
bakalım; vergi sülüklerinin vergilerini bir alın bakalım, bir toplayın bakalım; onları bir haczedin,
sonra sıra belediyeye gelsin! Gözünüz belediyeyi mi gördü?!
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Keçeciler, teşekkür ediyorum.
Sayın Öztürk, bir talebiniz mi vardı efendim?
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Şahsım adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Şahsınız adına söz istiyorsunuz; yazalım efendim.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Bahaddin Elçi, buyurun efendim.
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RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
görüşülmekte olan tasarının 17 nci maddesi üzerinde Partimizin görüşlerini sunmak için huzurları
nıza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu maddeye bir baktığımız zaman, birkaç hususu görüyoruz. Bu mad
denin konuluş amacı şöyle ifade edilmektedir : "İl özel idarelerinin ve belediyelerin borçlarının
mahsup edilmesi." Bu madde, il özel idareleri ve belediyelerin, gerek iç borçlarının gerekse dış
borçlarının, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, İller Bankasınca bunlara ayrılan paylardan kesilebilmesine imkân verilmektedir.
Bilindiği gibi, DYP ve SHP'nin oluşturduğu birinci ve ikinci Koalisyon Hükümetlerinin pro
tokol ve programlarında, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ilkesi sürekli olarak vurgulanmıştır.
Böylece, idarenin, hantal, merkeziyetçi ve borakratik yapısından kurtulması ve demokratikleşme
de olumlu bir adım atılması hedeflenmişti. Şimdi sizlere, Sa'yın Çiller Hükümetinin, 30.6.1993 ta
rihli Hükümet Programından birkaç cümle okumak istiyorum :
"Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; belediyelerin gelir ve giderleri zaman içinde büyük bo
yutlara ulaşmıştır. Belediyelerin personel harcamaları, yatırım harcamalarının üstünde gerçekleş
mektedir. Bütçeden ayrılan payların büyük bir kısmı, personel harcamaları için kullanılmaktadır.
Yerel yönetimler ve bağlı kuruluşlar, bir yandan malî piyasada disiplini altına alınırken, diğer
yandan da, finansal sorunlarının giderilmesinde, sermaye piyasalarının getirdiği yeniliklerden ya
rarlandırılacaklardır. Yerel yönetimlerin temel hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri
için, zarar eden ticarî ve sınaî faaliyetlerinden arındırılmaları özendirilecektir."
Bunu geçelim; daha 5 Nisan günü "Ekonomik Önlemler Uygulama Planı" adı altında yayım
lanan kitapçığın 27 nci sayfasında, bakınız, neler yazıyor :
"Hızlı kentleşmenin yarattığı sorunların merkezden çözümlenmesi güçleşmiştir. Belediyelerin
teşkilat yapısının yerinden yönetim anlayışına ağırlık verilerek yeniden düzenlenmesi amacıyla,
merkezî ve yerel yönetimler arasında görev, yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımına ilişkin bir
çerçeve yasa çıkarılacaktır.
Mahallî idarelerin karşılaştıkları finansman sorunlarını gidermek ve malî özerkliklerini artır
mak amacıyla, Belediye Giderleri Kanununda düzenlemeler yapılacaktır." Bundan yirmi gün son
ra da önümüze bu tasarıyla gelinmektedir.
Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, bu Hükümet, seçimden^hemen sonra, 7.5.1992 tarih ve
3799 sayılı Tahkim Yasasıyla, Belediyelerin borçlarını silmişti ve böylece, gerçekten, yerel yöne
timlerin güçlendirilmesi noktasında olumlu bir adım atmıştı; fakat, 27 Marttan sonra, tabiî, işler de
ğişti!..
Değerli milletvekilleri, üzerinde konuştuğumuz bu madde, bu tasarının en tehlikeli en zararlı
ve en hassas bir maddesidir. Burada, maliye bakanlarına, tam bir yetki ve takdir hakkı tanınmakta
dır. Böylece, bir maliye bakanı, istediği belediyenin borcuna mahsuben İller Bankasınca paylarının
kesilmesine dair talimat verecek, istemediği belediye için bu hakkını kullanmayacaktır. Dolayısıy
la, bu madde, her şeyden önce, yasaların objektiflik, genellik ve eşitlik ilkesine terstir; bu açıdan,
Anayasa Mahkemesince iptale mahkûm bir maddedir. Her şeyden önce, buna bir kriter getirme
liydi.
Evet, Tahkim Yasasında neler vardı; belediyelerin -İstanbul Belediyesinin İSKİ ve İETT'şinin, Ankara Belediyesinin EGO ve ASKİ'sinin- bütün borçları silinmişti. Bu tasarıyla ise şunları
görüyoruz : Batan bankalara destek, ama yüzen yerel yönetimlere köstek anlayışı uygulanmak is
tenmektedir. Örnek olarak, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin durumuna bir göz attı
ğımız zaman, eli kolu bağlı, trilyonlarca liralık borç batağına batmış bu belediyelere, nasıl kamu
hizmeti sunabileceklerdir?! Burada, kamu hizmetiyle görevli müesseselerin kamu hizmeti yapma
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imkânları ellerinden alınmak suretiyle, kamu hizmetlerinin sınırlandırılması değil, durdurulması
tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 16,5 trilyonluk 1994 büt
çesine mukabil neyi görüyoruz; 1994 yılında 14,5 trilyon liralık sadece dış borç ödemesi olduğunu
görüyoruz. Belediyeler borç ödeyecekler, yoksa hizmet mi yapacaklar ya da nasıl hizmet yapacak
lar?!
Ortada bir gerçek var; biz nasıl ki yerel yönetimleri aldık, bunu da her şeye rağmen başaraca
ğız; böylece yerel yönetimleri basamak yapmak suretiyle, ülkemizin genel yönetimini de ele geçi
receğiz ve halkımıza en güzel ve mutlu günleri yaşatacağız. (RP sıralarından alkışlar)
Keza, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 3,5 milyar dolar dış borcu vardır.
ABDULLAH KINALI (Hatay) - O zaman, niye talip oldunuz?!
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) - Evet, ASKİ ve İSKİ bataklıklarını ancak biz kuruturuz, ku
rutmak için geldik.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Allah razı olsun!..
BAHADDİN ELÇİ (Devamla) — Cümlemizden... Temizleyeceğiz, o bizim görevimiz; biz,
imara ve inşaya geliyoruz.
Değerli arkadaşlarım, özet olarak, bu tasarı ve özetle bu 17 nci madde, son derece tehlikelidir.
Bu madde, Maliye Bakanlığının, siyasal tasarruflara yol açabilecek objektif olabilecek, inisiyatif
lerine, uygulamalarına zemin hazırlayacak mahiyettedir ve bu nedenle son derece tehlikelidir. Tek
rar ediyorum; bu madde, objektif değildir, genel değildir ve eşitlik ilkesine de aykırıdır.
Bu nedenlerle, biz, bu maddenin buradan geçmemesi için elimizden gelen gayreti gösterece
ğiz; ama, siz kararlısınız, geçireceksiniz.
Bununla ilgili, bu zararı hafifletmek üzere, bir değişiklik teklifimizi de sunmuş bulunuyoruz.
Bununla, hiç olmazsa, belediyelerin aylık ödeneklerinin paylarının yüzde 10'undan fazlasının ke
silmemesi için bir önerge hazırlamış bulunuyoruz.
Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Elçi, teşekkür ediyorum.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Balyalı...
Doğrusu, bir ekonomist ve bir vergicinin konuşması faydalı olacaktır; buyurun efendim.
DYP GRUBU ADINA HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletve
kili arkadaşlarım; devlet idaresinde birlik, bütünlük ve dirlik arayan bu milletin Yüce Meclisine ge
tirilen bu maddeyi, benden önce konuşan konuşmacılar, biraz siyasî havaya sokarak, işi, bütçe tek
niği, devlet alacağının tahsili ve devlet idaresinin ciddiyetinden uzaklaştırıp, birtakım siyasî mace
ralar arayan bir maddeymiş gibi telakki eden, telaffuz eden konuşmalar yaptılar; bu vesileyle söz
aldım ve bunun...
AHMET DERİN (Kütahya) — Yirmi yıldır sen ciddiyetsizmişsin!
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Ve bunun...
AHMET DERİN (Kütahya) — Sen o dairenin müdürüydün, o zaman senelerce ciddiyetsizce
hareket etmişsin, ciddiyetsizce.
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Devlet idaresinden nasibini almayıp, sakalına güvene
rek; Türkiye Cumhuriyetini otuz sene ciddî olarak idare etmiş bir insan olarak zavallılara söyleye
ceğim tek şey; gafil olmayın, Allah'a karşı günah işlemeyin olacaktır. (DYP, SHP sıralânndan
"bravo" sesleri, alkışlar)
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Zavallı sensin.

.

/

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Kardeşim, bilmiyorsan öğren. Zavallılara hitap etmiyo
rum, akıllılara hitap ediyorum.
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ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Zavallı sensin, zavallı.
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Diyorum ki, bir belediye...
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sensin zavallı.
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Zavallı mı?.. Allah zavallılara akıl versin.
BAŞKAN - Sayın Balyalı, Sayın Balyalı...
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Yazık, yazık.
BAŞKAN— Sayın Balyalı, lütfen efendim.
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — O lafları sarf etme, yazık oluyor sana.
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Dinleyin, dinleyin de bir şey öğrenin.
BAŞKAN —. Sayın Balyalı, lütfen efendim.
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — İki kelime öğrenin, sevap işlersiniz, cennete gidersiniz.
BAŞKAN — Sayın Balyalı, beni dinlemezseniz sözünüzü keserim.
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Buyurun Sayın Başkan.

."

BAŞKAN — Benim görevim, İçtüzük gereği, her hatibin nezih bir üslupla konuşmasını sağ
lamaktır. Eğer kendisi bunu beceremiyorsa, bunu ihtar etmek benim görevimdir. Gecenin bu saatin
de, rica ediyorum; buyurun.
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Sayın Başkan, bana laf atılarak, benim sözümü kesme
nin mümkün olmadığını ve hiçbir zaman hiçbir mecrada nezaketimi kaybetmediğimi herkes bilir.
Ancak, şunu ifade edeyim : Devletin gelirlerine güvenerek yola çıkan belediyelerin, devletten ge
lir sağlayarak hizmet etme anlayışını burada ortadan kaldırmayan; ama adaleti, birliği, eşitliği ge
tiren bu maddenin felsefesi şudur : Bir belediye düşünün; sigortaya borcunu ödemiyor 1 trilyon,
Maliyeye borcunu ödemiyor, stopajları ödemiyor 1 trilyon, dışarıya devlet güvencesiyle -ki, bu ka
nun da yanlıştır- başka ülkelere firmalara dolar şeklinde borçlanmış birkaç trilyon, devletin dene
timi yok... Netice itibariyle, bunu, burada düzenleyen, bir ciddiyet getiren bir maddenin, burada si
yasî istismar konusu yapılmasını, siyasî mecraya sokulmasını yadırgadığımı ifade etmek istiyorum.
Ben, bu madde için elime yazılı bir kağıt almadım, sadece bu metni aldım, getirdim, burada size
izah ediyorum.
Maliye ilminde, bir devletin merkezî idaresinin gelir birliği vardır, bütün gelirler tek elde, tek
bütçede toplanır ve tek bütçeden dağıtılır. Bunun, mahallî idarelere, yani belediyelere, özel idare
lere ve köy bütçelerine dağıtılma konusuna, maliye ilminde "malî tevzin" denir. "Tevzin" ise,
Arapçada "dağıtım" anlamına gelir ve "malî dağıtım" diye ifade edilir.
Netice itibariyle, Türkiye'de, şehirleşmenin artması ve şehir nüfusuna hizmetlerin artması ne
deniyle, 1980 öncesinde birçok vergi kanunlarından alınan, özel idarelere dağıtılan payııj yüzde
98,5'i merkez idare, yüzde 1,5'i belediyeler tarafından kullanılırdı. Bu konuya girmek istemiyor
dum; ama ifade edeyim, 12 Eylül 1980'den sonra 23 Aralıkta Ulus Vergi Dairesi, Ankara
Belediyesinin stopajlardan dolayı ödemediği 7,5 milyar lira için, Ankara Sular İdaresine ve otobüs
işletmesine, benim defterdarlığım zamanında haciz koydu ve Ankara Belediye Başkanı, askerî ida
re tarafından atanan, Emekli Tuğgeneral Süleyman Önder Paşa idi. Kendisi, bana geldi, "Buna ça
re arayın" dedi. Netice itibariyle, ben, kendisine verdiğim akılla, devlet gelirlerinin yüzde 5'inin
belediyelere, yüzde l'inin de özel idarelere verilmesi hususunu, 1 Mart 1981'de yürürlüğe giren
malî bütçeye koydurma politikasını işlemiş ve belediyelerin gelirleri 1 lira iken, onu 5 liraya çıkar
maya sebep olmuş bir kişi olarak burada konuşuyorum. (DYP, SHP ve RP sıralarından "bravo" ses
leri, alkışlar!) Ama maalesef, 1983 yılında iktidara gelenler, bundan haberleri olmadığı için, 1984
yılından sonra "Belediyelerin gelirlerini biz artırdık" diye milletin televizyonlarından gece gündüz
yanlış şeyler, kandırıcı ve siyasî rant getirici sözler söylediler. (DYP ve SHP sıralarından "bravo"
sesleri ve alkışlar)
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Özetle; bundan sonra herkes hesabını, kitabını iyi yapacak; öyle beleş belediyecilik yok. Ara
badan karpuzu alıp da kaçan mı? Sizi gidi beleşçiler sizi! Dini istismar edin, rey alın, devletin pa
rasını kazanın, ondan sonra da harcayın harcayın... Sıkı tıpanızla yapın belediyeciliği bakalım.
BAŞKAN - Sayın Balyalı... Sayın Balyalı...
HÜSEYÎN BALYALI (Devamla) — Hepinize saygılar, hürmetler sunar, hayırlı akşamlar, ha
yırlı kanunlar dilerim. (DYP ve SHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Balyalı... Sayın Balyalı...
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Söylemiş olduğu sözleri geri alsın Sayın Başkan. Refah Par
tisi Grubuna hakaret var burada.
BAŞKAN — Yani, Sayın Balyalı söyledi bunu!..
AHMET DERİN (Kütahya) - Mazur...
BAŞKAN — Gruba yönelik telakki ediyorsanız söz vereceğim; ama "Sayın Balyalı söylemiş
tir, gerek yok" diyorsanız...
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Affettik, mazur.
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Gerekmez.
BAŞKAN - Peki.
Değerli milletvekilleri, kişisel söz talebinde bulunan 6 sayın arkadaşımdan ilk iki sıradaki ar
kadaşıma söz verme imkânım var.
Şahsı adına ilk sözü Sayın Dumankaya'ya veriyorum. (ANAP, RP, DYP ve SHP sıralarından
"bravo" sesleri, alkışlar)
Meclis neşelendi galiba...
Buyurun Sayın Dumankaya, süreniz 5 dakikadır efendim.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benden önce bu
rada konuşan Sayın Balyalı, sakallı milletvekillerimizi küçük düşürücü sözler sarf etmiştir.
AHMET DERİN (Kütahya) — O kendi seviyesidir; mazurdur.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Sakal, Peygamberimizin sünnetidir. O sakalı bırakan
değerli kardeşlerime huzurunuzda teşekkür ediyorum. (RP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar)
- Bu vergi yasası, aynen yüzsüzler yasasına benzemektedir. Yüzsüzler yasasında da iktidar par
tilerinden hiçbir milletvekili konuşmamıştı. O yüzsüzler, ki bin kişiydiler, onlara 9,5 trilyon lirayı
peşkeş çekmiştiniz. (DYP sıralarından "Onların arasında sen de vardın" sesleri)
Eğer ben listenizde varsam, onu açıklayınız. Eğer üzerimde kara bir leke olsaydı, ikibuçuk se
nedir sizin pisliklerinizle uğraşmazdım. (ANAP ve RP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, 1989'da, bizim gazetelerde, "Belediye başkanlarının eli kolu bağlan
mış" diye bir ilanımız vardı; onu çok yadırgamıştınız. O bir ilandı, bir reklamdı; ama, siz bu tasa
rıyla belediye başkanlarının elini kolunu bağlayıp, onları cezalandırma yolunu seçmişsiniz. Bunun
bir sebebi vardır: 27 Martta iktidar partileri çok büyük bir yenilgi aldı.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Siz çok kazandınız canım...
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Özellikle SHP, daha önce kazandığı belediyelerin bir
çoğunu kaybetti. DYP'nin ise, şehirde oyu yoktur, şehirde yaşayan insanları bu yasayla cezalandır
mış olacak.
Değerli milletvekilleri, şimdi siz, belediyeleri bir enkaz haline getirmişsiniz. Bakınız, buraya
geldiğiniz zaman, gümrükten hemen mal kaçırır gibi tahkim yasası çıkarttınız, belediyelerin 15 tril
yonunu affettiniz; ama, sizin belediyeler aym şekilde, yine sigortalarını, yine maliye vergilerini,
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stopajlarını ödemediler ve kendi parti militanlarına, çalıştırmadan maaş vermek suretiyle, beledi
yeleri enkaz haline getirdiler.
Yine, 27 Martta belediye başkanlarına, sizin belediye başkanlarınıza, size bağlı olan belediye
başkanlarına, İller Bankasından, 1994 yılının değil, 1995 yılının da istihkaklarını verdiniz. Şimdi
ne yapıyorsunuz?.. Biliyorsunuz ki; "Eskiden kalan, sizin döneminizden kalan vergi borçlarını, si
gorta primlerini tahsil etmek için icraya vereceğim."
Bu, adalete sığmaz. Şöyle bir şey yapalım : Eski borçlarını yine bir tahkim yasasıyla silelim.
O zaman bu maddeye katılırız; ama, bunu silmezseniz, adaletsizlik yapmış olursunuz. Bakınız ne
yapıyorsunuz; şimdi, akaryakıttan alınan vergilerden kesiyorsunuz; güzel. Peki, yüzde 8,5 olan ver
gi gelirlerindeki payı da, yüzde 7,5'e düşürmekle; yani, belediyelerin alacağı parayı sekizde bir ek
siltiyorsunuz. Şimdi, belediyelerde birçok militanınız duruyor. Yani gelen belediye başkanları bun
lara maaşlarını nasıl verecektir? Ne olacağını biliyor musunuz?..
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Değerli milletvekili, ne olacaktır, biliyor musunuz?..
Bir sosyal patlama olacaktır. Burada çok güzel gülüyoruz; ama, korkarım ki, o şehirlere giden, se
çim bölgelerine giden milletvekilleri var ya, onların işi çok zor olacaktır. O belediyede çalışanlara,
belediye başkanı maaş ödemeyecek, onları işten çıkarttığı zaman, onlar da Meclise doğru yürüye
ceklerdir.
Bakınız, "paket" dediniz... Önce, zam paketini getirip, uyguladınız. Şurada oturan memurlar,
çocuklarına ayakkabı alamayacaklar, o memurlar çocuklarına defter alamayacaklar, emekli işçiler,
memurlar, dargelirliler ekmek alamayacaklardır. Gecekondularda oturanlar çok zor durumdadırlar.
Tabiî, oralara gitmiyorsunuz; bizim durumumuz iyidir, ama korkuyorum ki, bu Hükümet, bu Mec
lisin hepsi, Türkiye'yi çok kötü bir çıkmaza sürükleyecektir.
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dumankaya.
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Ayhan bu talebinden vazgeçmiştir. Söz isteyenlerden
üçüncü sırada bulunan Sayın Korkutata, buyurun efendim.
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 17 nci
maddenin üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum.
Paşaların akıl babası Sayın Balyalı arkadaşımızın bazı sözleri mazur görüldüğünden, kendile
rine cevap vermeyeceğim.
Devlete bugün 77 trilyon borcu olan ve borçları devlet tarafından tahsil edilemeyen, edilme
yen veya edilmek istenmeyen, korunan kişiler varken, maalesef, hizmet üretmekten başka hiçbir
amacı olmayan belediyelerin üzerine devlet bütün gücüyle varıyor.
1989 Seçimlerinde, hepinizin bildiği gibi, SHP ve DYP, meydanlarda balya balya laf söylü
yordu ve o günlerde, demin arkadaşımın da bahsettiği gibi, ANAP belediyelerin elini kolunu bağ
lamıştır, yetkilerini budamıştır; "Biz geleceğiz, çözeceğiz, yetki vereceğiz" demiştir ve en çok oyu
o gün sosyal demokrat SHP'liler almıştır. SHP'liler bütün belediyeleri aldılar, geldiler; ama ne ol
du?.. Şimdi, milletten çok sert bir tokat yiyince, bir intikam planı hazırlamaya başladılar ve beledi
yelerin elini kolunu, belini kırmaya çalışıyorlar; ama, bugün bir tokat yediler, inanıyorum ki, bu
millet onlara çok daha sert tekmeler vuracak ve bir daha boylarını düzcltemeyeceklerdir. (RP sıra
larından, "bravo" sesleri)
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Hiç kimse, milletin hakkını gasp etmek suretiyle bir yere varamaz. 4 bine yakın belediye,
memleketin her tarafında adım adım hizmet ediyor. Eğer, bu 4 bin belediye hizmet ederse, mutla
ka ve mutlaka memleketin tamamı imar edilecektir; hükümetler de o zaman rahat edecek, biz de
rahat edeceğiz; ama eğer, bu 4 bin belediye başarısız olursa, inanın ki, siz o yerinizde, o makamı
nızda duramayacaksınız ve sizi hiçbir kuvvet de ayakta tutamayacaktır. (RP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlar, bütün partiler tarafından, "1580 sayılı Kanun, 1930 tarihli Kanundur, gün
celliğini kaybetmiştir" denildi ve yine bütün partiler meydanlarda bangır bangır bağırarak, "Artık
bu kanunla yerel yönetimler idare edilemez, yerel yönetimler güçlendirilecektir" demişlerdir. De
min, hem Hükümet Programından, hem de Hükümetin 5 Nisandaki paketinden pasajlar okundu;
yeniden okumaya niyetim yok. Millete söz verildi; ama bütün bu sözlerden sonra, bugün bakıyo
ruz ki, bunun tam tersi yapılıyor.

^

Seçim öncesi -ben, belediyecilikle çok yakından ilgiliyim, yıllarca belediyelerde çalıştım, bir
çok belediyeleri biliyorum- Sayın Bakanım tarafından veyahut İller Bankası tarafından belediyele
re trilyonlarca lira verildi ve bugün, 1995 yılı hissesini çeken belediye var; 1994'ün tamamını çe
ken belediye var. Bütün bunları lasa avans olarak almış; yüzde 85 ve bugün yüzde 130'lara varan
faizler söz konusu. Yani, eğer bu belediyelerin aldığı paralar kesilmeye kalkılırsa, bilhassa doğu ve
güneydoğudaki küçük belediyelerin yirmi sene buna takati yetmeyecektir. Zira, bunun yanındaki
vergi, sigorta primlerinin bir de gecikme cezaları var; bunlarla birlikte bu belediyeler yirmi sene
borçlarını ödeyecek durumda değildirler. Peki, bu belediyelere 30-40 trilyon veyahut da her bir be
lediyeye 3-5 milyar, 10 milyar, durumuna göre 100 milyar borç verdiğiniz zaman, bunların yarın
nasıl ödeneceğini hesaplamadınız mı? Şimdi, yeni gelen belediyeler hesaplara bakıyorlar; hangi be
lediyeye gidiyorsak, "300 milyar, 200 milyar borcum var" diyor...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN — Buyurun efendim.
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla) — Benim sözüm biter; ama bunu yapanlar da öy
le bir biterler ki, bir daha su yüzüne çıkamazlar. Benim sözümün bitip bitmemesi önemli değil.
Değerli arkadaşlar, samimî olarak söylemek istiyorum. Demin arkadaşlar da söyledi, elbette
ki, devlet alacağını alsın; ama, bunu bir programa, ciddî bir plana bağlamak lazım. Borç mu alın
mak isteniyor; alınsın. Fakat, hiç olmazsa bir plan yapılsın, ayda yüzde 10 mu kesilir, yüzde 12 mi
• kesilir; yavaş yavaş kesilsin ve yıllar içinde bu hizmet aksatılmadan yürütülebilsin.
Sayın Cindoruk'un bir sözünü söyleyerek, konuşmamı bitirmek istiyorum. Sayın Cindoruk,
1986 yılında yaptığı bir konuşmada, o zamanki mevcut hükümete çatarak "zam yapmakla, borç al
makla devleti yürütmeyi fırıncı çırağı dahi yapar; iş, bunları yapmadan bu devleti yürütmektir" de
mişti.
Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Korkutata, teşekkür ediyorum.
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — 17 nci maddeyle ilgili olarak sorularım var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Salih Kapusuz'un soru sorma talebi var.
Başka soru sormak isteyen var mı?.. Sayın Dökülmez, Sayın Erbaş, Sayın Dumankaya, Sayın
Korkutata, Sayın İnceöz.
Soru sormak isteyenleri tespit etme işlemi tamamlanmıştır.
Buyurun Sayın Kapusuz.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, delaletlerinizle, görüşülmekte olan tasarının
17 nci maddesiyle ilgili olarak, Sayın Bakanımızın aşağıdaki sorularımı cevaplandırmasını istiyo
rum.
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1. Bu madde Bakanlıkça uygulandığında, büyük şehirlerden belde belediyelerine kadar sey
yanen mi uygulanacaktır; yoksa, Sayın Bakan takdir yetkisini kullanarak, kendi arzularına göre mi
bunu uygulayacaktır?
2. Belediyelerin geçen dönemdeki yanlış icraatları ve israfçı uygulamalarının cezasını, böy
le bir kanunu vesile ederek halkımıza mı çektirmeyi düşünüyorlar?
3. Bu maddenin gayesinde Hükümetin siyasî amacı var mıdır?
4. Devlette devamlılık ilkesinden bahsederler; dış borçlar konusunda büyük şehirler, il, ilçe
ve beldelerde uygulamanız nasıl olacaktır? ,
5. Borçlar, dış borçlar ve prim borçlarının İller Bankasında kaynağından kesilmesi konusun
da öncelik hangisine verilecektir?
6. Mahsup işlerinde yetkili kılınan Maliye Bakanlığı, hangi kıstasları kullanarak, haksızlık
yapmayacağı konusunda kamuoyuna nasıl bir güven verecektir?
7. İller Bankasından belediyelere ayrılan kanunî kaynaklardan yapılacak azamî ve asgarî sı
nırlar ne olacaktır?
8. Bu tasarıyla, mahallî idareleri güçlendirmek yerine, zayıflatıp iptal etmek gibi bir art ni
yetleri mi vardır?..
CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) — Sayın Başkan, İçtüzük "Sorular kısa ve öz olacak" der...
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim...
TURHAN TAYAN (Bursa) - Ama olmaz ki Sayın Başkan...
BAŞKAN — Devam edin Sayın Kapusuz.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — 9. Hükümetin bu tasarısı, belediyeleri kaybeden sosyal de
mokratların baskısıyla mı çıkartıldı?
10. Ekonomiyi, tatbikatlarıyla iflas ettiren Hükümet, parası olmadığı için, belediyelerin, hem
borçlarını tahsil, hem de kaynaklarını mı kesmeyi amaçlamaktadır?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Kapusuz.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkanım, yazılı cevap vereceğim.
BAŞKAN —• Sayın Kapusuz, Sayın Bakanın...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Bakanımızı konuşturalım istedik; ama maalesef...
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Yazılı cevap vereceğiz efendim.
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, müsaade buyurun efendim, sorunuzu sordunuz, Sayın Bakan ya
zılı cevap vereceklerini ifade buyurdular. Sorular yazılı cevaplandırılacaktır.
Sayın Dökülmez, buyurun efendim.
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, bu kanun tasarısını hazırlayan
bir insanın iki kelime halinde cevaplandıracağı kadar net, bir maddelik bir sorum var; arkadaşımın
sözlerine biraz benziyor. (DYP sıralarından "soru soracaksın" sesleri)
Sabret biraz.
Ancak büyükşehir belediyelerinin dış kaynaklı olarak aldıkları; bu 17 nci maddenin iki, üç ve
dördüncü bentlerinde ifadesini bulan borçlar için kesintiler, her belediye için ayrı ayrı yüzdeler ve
oranlar mı ifade edecek, tüm belediyeler için eşit yüzdeler ve oranlar mı ifade edecek? İki kelime
lik cevap istiyorum.
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) —. Yazılı cevap vereceğiz efendim. (RP sırala
rından gürültüler)
FETHİ AKKOÇ (Bursa) — Siz hakkınızı kullanıyorsunuz da, yani Bakan niye hakkını kullan
mayacak? Hani adil düzendi? (RP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Evet, Sayın Dökülmez, Sayın Bakan yazılı cevap vereceklerini beyan buyurdular.
Sayın Erbaş, buyurun efendim.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkanım, delaletlerinizle aşağıdaki sorularımın Sa
yın Bakan tarafından cevaplandırılmasını talep ediyorum.
1. 6183 sayılı yasada "Belediyelerin borçları Maliye Bakanlığının talebi üzerine İller Banka
sı tarafından nakten ve hesaben tahsil edilir" denmektedir. Maliye Bakanlığının talebi hangi şart
larda olacaktır? Yani, hangi belediyelerden ne tür borçları için bakanlık bu vergiyi talep edecektir?
2. Belediyelerin tüm gelirlerini haczederseniz hizmetler duracaktır. Bu da, halkın cezalandı
rılması anlamına gelecektir. Bu maddeyle hangi aylıklar ne kadar; yani, en azından belli bir oran
da mı kesilecektir, yoksa bu aylıkların tamamı birden mi kesilecektir.
3. Hükümet Programında, yerel yönetimlere yetki ve güç verileceği belirtilerek, yerel yöne
timlerin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu da, ancak malî özerklikle olabilir. Bu kesintilerle yerel
yönetimlere nasıl bir güç katılacaktır ve bu yönetimler güçlendirilecektir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkanım, buna da yazılı cevap vere
ceğim.
BAŞKAN — Sayın Erbaş, Sayın Bakan, yazılı cevap verebileceklerini ifade ediyorlar.
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Teşekkür ediyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Korkutata, buyurun efendim.
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkanım, delaletlerinizle Sayın Bakanım
dan sormak istiyorum.
Bü 17 nci maddenin ikinci fıkrasında, "Doğacak borçlardan vergi İller Bankasındaki hesabın
dan kesilecektir" denilmektedir. "Bu doğacak borçlar" demekle, yani, henüz vadesi gelmemiş borç
ların vadesi geldiğinde, acaba ödeme sıkıntısı olacaksa, önceden mi kesilecek? Yani, "Vadesi gel
memiş bir borcun vadesi geldiğinde ödenebilmesi için, hissesine önceden mi el konacak?" gibi bir
istifham yaratıyor. Bunu Sayın Bakanımdan öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, soruyu takip buyurdunuz.
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Evet efendim.
Efendim, buna da yazılı arzı cevap eyleyeceğim.
BAŞKAN-Evet.
Sayın Korkutata, bu nezakete bir şey denemez; Sayın Bakan arzı cevap edecekler.
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Teşekkür ederim efendim. Her zaman naziktir
Sayın Bakan; nazik nazik milleti yontuyor.
BAŞKAN — Sayın İnceöz, buyurun efendim.
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakandan şu suali
min cevaplandırılmasını istirham ediyorum.
. • • ' . —
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Beşinci maddedeki "Mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı
yetkilidir" esası mucibince, "Zulüm yasası" diye adlandırdığım bu yasada, kendi inisiyatiflerini
kullanıp, bu konuda yumuşatma yönünde gayretleri olacak mıdır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın İnceöz, sorunuz 5 inci maddeyle mi ilgili?
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — 17 nci maddenin beşinci bendiyle ilgili efendim.
BAŞKAN - Peki efendim.
Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Saym Başkanım, bu soruya da yazılı cevap
arz edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı cevap vereceklerim ifade ediyorlar efendim.
Buyurun Sayın Dumankaya.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkanım, dalaletinizle Sayın Bakana sorularım
olacak. Tahmin ediyorum bunlara da yazılı cevap verecektir.
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, o kelimeyi bir düzeltelim isterseniz; "dalaletinizle" değil
"delaletinizle" diyelim. (Gülüşmeler)
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — "Aracılığınızla" diyelim efendim.
1. 27 Mart tarihi itibariyle, belediyelerin borcu ne kadardır, tek, tek açıklar mısınız?
2. 1995 yılı ödenekleri verilen belediyeler hangileridir; yani, İller Bankası kanalıyla, 1995 yı
lı ödenekleri verilen belediyeler hangileridir, tek, tek açıklar mısınız?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, Sayın Dumankaya'nın so
rularına yazılı cevap vereceğim.
Arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, Sayın Bakan yazılı cevap vereceklerini ifade buyuruyorlar.
Teşekkür ederim.
Sorusu cevaplanmamış Sayın arkadaşım?.. Yok.
AHMET DERİN (Kütahya) — Hiçbiri cevaplanmadı Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tek fıkralık madde olduğu için, gelen önergelerden dört tanesini okutacağım.
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Beş fıkralı bir madde...
BAŞKAN — Sayın Hatip, ek 4 üncü maddedeki şu ibareyi bir okursanız efendim, bakın, ora
da bile açıkça ifade ediyor; yani, rica ediyorum Sayın Hatip... Orada " 1 , 2 ve 3 numaralı bent hü
kümleri" diyor. İstirham ediyorum...
Birinci önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 17 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünal di
Konya

Hüseyin Erdal
Yozgat

Musa Demirci
Sivas

Ahmet Remzi Hatip
Konya

Salih Kapusuz
Kayseri
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
• Görüşülmekte olan tasarının 17 nci maddesinde yer alan
"Maliye Bakanlığının talebi üzerine",
"Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı veya Sosyal Sigortalar Kurumunun talebi üzerine"
ifadelerinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı
Konya

Hüseyin Erdal
Yozgat

Şaban Bayrak
Kayseri

Salih Kapusuz
Kayseri

Ahmet Remzi Hatip
Konya

• BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 17 nci maddesiyle getirilen ek 4 üncü maddenin 5 numaralı ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Nihat Matkap
Hatay

Sinan Yerlikaya
Tunceli

İsmail Kalkandelen
Kocaeli

İhsan Saraçlar
Samsun

Mahmut Öztürk
Aksaray

"5) Bu maddenin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerine göre yapılacak kesintilerin oranlarını alacak
ların nevine göre ayrı ayrı veya topluca belirlemeye mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esas
ları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir"
Gerekçe: Alınacak nevilerine göre kesilecek pay miktarı oranının belirlenmesine imkân tanın
maktadır. Böylece tespit edilen oranın üzerindeki payın ilgili idarelerin tasarrufuna bırakılarak, hiz
metlerin aksamaması amaçlanmıştır.
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

,

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 17 nci maddesiyle getirilen ek 4 üncü maddesinin, 2 nu
maralı bendinde yer alan "doğan borçlar" ifadesinden sonra gelmek üzere madde metnine "ile Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın onayı ile ülkenin dış kredi itibarı gözeti
lerek Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından alacaklısına ödenen diğer dış kredi ödemele
rinden doğan borçları" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz."
Nihat Matkap
Hatay

Sinan Yerlikaya
Tunceli

İhsan Saraçlar
Samsun

İsmail Kalkandelen
Mahmut Öztürk
Kocaeli
Aksaray
Gerekçe : Ülkenin dış kredi itibarı gözetilerek, Hazine tarafından bu idareler lehine alacaklı
sına ödenen diğer dış kredi ödemelerinden doğan borçlar da madde kapsamına alınmaktadır.
BAŞKAN — _Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre okutup, işleme tabi tutacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 17 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı
(Konya)
ve arkadaşları
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BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
Sayın önerge sahibinin söz talebi var mı efendim?..
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Karar yetersayısı aranmasını istiyorum.
BAŞKAN — Önerge oylanırken dikkate alacağım efendim.
Önerge sahibi sıfatıyla söz istemiyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir;
karar yetersayısı vardır.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 17 nci maddesinde yer alan
"Maliye Bakanlığının talebi üzerine", "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Sosyal Sigor
talar Kurumunun talebi üzerine"
ifadelerinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Mustafa Ünaldı
(Konya)
ve arkadaşları
BAŞKAN -- Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı.
Sayın Ünaldı, buyurun efendim.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemi savunmak
üzere söz almış bulunuyorum, Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Biraz evvelki önergem, maddenin tamamen kaldırılması hakkındaydı, üzerinde söz almadım;
çünkü benden evvel madde hakkında konuşan arkadaşlar, seçimden sonra bu gibi maddelerle gel
menin, demokrasiyle, seçimlerle ilgisini anlattılar, tekrarlamak istemedim. Ama, şimdi, bu öner
geyle çıkarılmasını istediğim cümleler partizanlık kokuyor, onun için bu ifadelerin kaldırılmasını
istiyorum. Bu maddenin içerdiği hükümlerin uygulanmasında, ayırım yapılmadan, herkese eşit şe
kilde tatbik edilebileceğini ifade eden anlamlar katılması gerekir. Burada," taleple olduğuna göre,
bundan evvelki icraatlar da göz önünde bulunduğuna göre, partizan bir uygulamanın önümüzdeki
günlerde geleceğini göstermektedir. Bu ifadelerin kaldırılmasını o bakımdan istiyorum. Yoksa,
partizanlık ülkeye hayır getirmez. Uygulamalar görülecektir diyoruz; ama, uygulamalar görüldüğü
zaman da sıkıntıyı milletimiz çekecektir, halkımız çekecektir. Bu sıkıntıya sokmamak, partizanlığı
önlemek için bu ifadelerin kaldırılmasını talep ediyorum, destek bekliyorum.
Heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ünaldı, teşekkür ediyorum.
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Önerge üzerindeki müzakere tamamlanmıştır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 17 nci maddesiyle getirilen ek 4 üncü maddenin 2 nu
maralı bendinde yer alan "doğan-borçlan" ifadesinden sonra gelmek üzere madde metnine "ile Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın onayı ile ülkenin dış kredi itibarı gözeti
lerek Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından alacaklısına ödenen diğer dış kredi ödenekle
rinden doğan borçlan" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Nihat Matkap
Hatay
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Baş
kan, yeterli çoğunluğumuz olmadığı için önergeye katılamıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Önergeye Komisyon; çoğunluğu olmaması nedeniyle katılamadı, Sayın Hükü
met katıldı.
Önerge sahiplerinden söz talebi var mı?
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Öztürk, Hükümet önergeye katılıyor, konuşmana gerek
yok.
BAŞKAN — Sayın Öztürk, kürsü özgürlüğünüz vardır, isterseniz konuşursunuz, istemezseniz
konuşmazsınız. (DYP sıralarından, "Başkanın da işine geliyor" sesleri)
Efendim, Başkanın işine gelecek bir şey yok. Başkan burada oturuyor.
Sayın Öztürk, bir karar verin.
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, ben, bu Yüce Meclise konuşmaya geldim,
hiç kimse de beni susturamaz. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, sayın üyeler; milletvekilliği ve bu Meclis, formalite haline gelirse, buraya
çıkan arkadaşlara da tabiî ki müdahale olur; ancak, ben, bu konuşmayı yaparken ve her şeyden ön
ce bu önergeye imza atarken, devlet, hesabını kitabını bilsin; kendi borcu nedir, KİT'lerin borcu
nedir, Hazinenin borcu nedir, belediyenin borcu nedir, bunlar ortaya çıksın ve herkes ayağım yor
ganına göre uzatsın diye düşünüyorum. Yani, hiç alakası olmayan bir belediye, hiç alakası olmayan
bir sebepten dolayı, hiç alakası olmayan bir ülkeye borçlanıyor, onun borcunun faturası da yine hiç
alakası olmayan bir kasabanın halkına ödettiriliyor; yani bu önergeye imza atmamın sebebi budur.
Bugün basında da izlediğimiz gibi, Türkiye'de öyle bir belediye imparatorluğu doğdu ki, bir.
belediye başkanı, kendi maaşını, kendi partisinin encümen oylarıyla 95 milyon liraya çıkartıyor ve
yine encümenin aldığı bir kararla dünyanın en uzak ülkesindeki yeni icat olmuş bir makineyi
"belediyeye lazım" diye alıyor, getiriyor, onun faturasını bu millete çıkartıyor ve kambur da dönü
yor, dolaşıyor, Hazinenin sırtına yükleniyor. Yani buradaki hadise, belediyelere yapılmış bir
kötülük değil, belediyelere "ayağınızı yorganınıza göre uzatın ve bundan sonra halkınızı cezalan
dırmayın" diye yapılan bir uyarıdır.
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Şimdi, aslında belediyelere yapılan en büyük iyilik, "arkadaş, sen borcunu, hesabını, kitabını
bil ve ona göre devletten yardım istemeye gel" demek şeklinde olacaktı. Oysa, belediye başkanları
seçiliyorlar, "ben Maliyeden yardım alacağım" diyorlar, geliyorlar, Maliyenin kapısına dayanıyor
lar. Kardeşim, senin işçinin, memurunun, belediye başkanının, aldığın iş makinesinin veya seninle
hiç alakası olmayan bir projenin parasını Hazine ödeyecekse, belediyeye ne gerek var?
Artık Türkiye'de belediyelerin, kaynak tüketen bir kuruluş olmaktan çok, kaynak üreten bir
kuruluş haline gelmeleri, hesaplarını, kitaplarını, iç borç, dış borç nedir bilmeleri lazım diyerek bu
önergeye imza attım ve önergemin kabulünü arz ediyorum, fuzuli de konuşmadığıma inanıyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Öztürk teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, Sayın Öztürk'ün de imzası bulunan müzakereye konu önergeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 17 nci maddesiyle getirilen ek 4 üncü maddesinin
5 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Nihat Matkap
Hatay
ve arkadaşları
"5. bu maddenin bir, iki ve üç numaralı bentlerine göre yapılacak kesintilerin oranlarını
alacakların nevine göre ayrı ayrı veya topluca belirlemeye, mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve
esasları tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir."
BAŞKAN - Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) luğumuz olmadığı için önergeye katılamıyoruz Sayın Başkan.

Çoğun

BAŞKAN - Pekâlâ.
Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Komisyon çoğunluğu olmaması sebebiyle katılamadı, Sayın Hükümet
önergeye katıldı.
Önergede imzası bulunanlardan söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir.
' Şimdi maddeyi...
(RP'li bir grup milletvekili ayağa kalktı)
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. (DYP
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim açık oylama talebiniz var (DYP sıralarından gürültüler) Efendim
müsaade buyurun, İçtüzük hükmü var.
Efendim yoklama mı istiyorsunuz?
KÂTİP ÜYE KADİR BOZKURT (Sinop) — Önce açık oy talepleri var, bunu işleme koy
manız lazım.
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Hayır canım, önce bunu işleme

KÂTİP ÜYE KADİR BOZKURT (Sinop) - Hayır çekmemiş kardeşim.
BAŞKAN - Sayın Çelik...
KÂTİP ÜYE İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Müslümanlıkla alakan yok diyor.
BAŞKAN — Efendim, şimdi müsaade buyurun, Divan üyesisiniz siz...
KÂTİP ÜYE İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Öyleyse ben aşağıya iniyorum. (Kâtip
üye İbrahim Halil Çelik Divanı terk etti)
BAŞKAN — Rica ediyorum... Sayın Çelik Divandan ayrılırsanız Divan teşekkül etmemiş
olur. (DYP sıralarından "Divan üyesi var" sesleri)
KÂTİP ÜYE İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Divanı boşaltıyorum.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Halil Bey lütfen yerinize dönün.
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Neden müdahale ediyorsun!
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sen ne diyorsun!
(Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem birbirlerinin
üzerine yürüdüler)
BAŞKAN — Sayın Çelik, Sayın Çelik... (DYP ve RP milletvekillerinin kürsü önünde toplan
maları, gürültüler)
Sayın idare amirleri, sayın idare amirleri... (Gürültüler) Sayın idare amirleri (Gürültüler))
Sayın idare amirleri, eğer sükûneti sağlayamazsanız birleşime ara vereceğim... (Gürültüler)
Sükûneti sağlamazsanız birleşime ara vereceğim. (Kürsü önünde DYP ve RP milletvekillerinin kar
şılıklı laf atmaları, gürültüler) Sayın idare amirleri... (Gürültüler)
Sayın milletvekilleri... Değerli milletvekilleri... (Gürültüler)
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - İkide bir tabanca çıkarıyor...
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Onu kıçına sokarım, kim çektiyse o tabancayı...
(DYP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Dökülmez... Sayın Dökülmez... Rica ediyorum...
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Bütün hadiseleri siz çıkarıyorsunuz, biraz ölçülü olun.
Ayıp oluyor...
BAŞKAN - Sayın Dikici... Sayın Dikici...
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Sayın Dökülmez, müsaade buyurun.
Değerli milletvekilleri, sükûneti... (DYP sıralarından gürültüler)
Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun. Hep böyle heyecanla olsa, bu iş bir saat
yürümez, müsaade buyurun...
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, bu, hakkın suiistimalidir.
BAŞKAN — Sayın Menteşe, hakkın nerede hakka uygun istimali, nerede suiistimali var, ayır
mak o kadar zor oldu ki. Örneği var...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Kavgayı
Divan başlatıyor, görülmemiş şey!..
BAŞKAN — Efendim, şimdi bakınız, Sayın Atasoy... Müsaade buyurun efendim...
Divandaki arkadaşımızın ifadesini, eğer bir grup başkanvekili kendisine -ben duymadım- eğer
öyle dediyse, bu doğru değildir.
;"
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KÂTİP ÜYE İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - "Müslüman değilsiniz" dedi.
ABDULLAH KINALI (Hatay) — Yalan söylüyor böyle bir şey söylenmedi.
BAŞKAN — Yani, bu yanlıştır. Grup Başkanvekillerinin herkesten sakin olması lazım.
TURHAN TAYAN (Bursa) — Allahaşkına ne yapacaksanız yapın, lütfen sulandırmayın...
BAŞKAN — Sayın Tayan, siz Grup Başkanvekilisiniz, oturunuz. Siz, herkesten çok sakin ol
mak mecburiyetindesiniz.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Siz oturumu
idare ediyorsunuz, Kâtibinizin oradan laf atma hakkı var mı? Arenaya çevirmeyin lütfen...
BAŞKAN — Efendim, arenaya ben çevirmiyorum, Başkanlık çevirmiyor.
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) —. Baylar, siz susarsanız, bu iş biter.
BAŞKAN — Sayın Bayrak müsaade eder misiniz?
Değerli milletvekilleri, mümkün olsa da bundan önceki birleşimi yönettiğim dönemden zabıt
ları getirebilsem. Burada, yine yönetim esnasında söylemeyeceğim; ama, bir grup, buradaki Divan
üyesini aşağı çağırdı, indirdi, çekti. Ben uyardım, hatırlayacaksınız, 'Bu yanlış yolu açarsanız, yan
lış olur' diye uyardım. Yani aşağıdan grup, buradaki üyesini çağırabilir mi "İn, bırak Divan boşalsm" diye Sayın Atasoy?.. Müsaade buyurun.
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, siz haklısınız, devam edin efendim...
III.-YOKLAMA
BAŞKAN — 10 sayın milletvekili ayağa kalkmak suretiyle yoklama istediler, tespit ediyorum.
Efendim, bu önergenizi geri çekiyor musunuz?
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —Efendim, Önergemizi almıyoruz. O, ayrı şey, şimdi yoklama
istiyoruz.
BAŞKAN — Efendim, o ayrı; bu, kim nasıl oy verdiğinin tespitidir. Açık oylama ayrı şey,
yoklama ayrı şey...
İsimlerinizi bir tespit edelim.
Efendim, yoklamayı alırız da...
KÂTİP ÜYE KADİR BOZKURT (Sinop) - Hayır efendim, önce açık oy talebi geldi.
BAŞKAN — Efendim yoklama istiyorlar; ben yoklama yapmak zorundayım.
KÂTİP ÜYE KADİR BOZKURT (Sinop) - Hayır efendim, önce bu geldi...
BAŞKAN — Efendim, yoklama istiyorlar... Önce geldi...
KÂTİP ÜYE KADİR BOZKURT (Sinop) - İşleme koymayacak mısınız?
BAŞKAN — Efendim, koyacağım; ama o ayrı... Oyun rengini belirlemek için... Yoklama baş
ka, oylama başka. Siz tespit eder misiniz. 10 sayın üyeyi tespit edelim.
KÂTİP ÜYE KADİR BOZKURT (Sinop) - Hiç böyle uygulama oldu mu? Bu önerge şimdi
işleme konmayacak mı?
BAŞKAN — Efendim sırası gelince koyarız. Siz önce isimleri tespit eder misiniz...
KÂTİP ÜYE KADİR BOZKURT (Sinop) - Kimse "geri aldım" demiyor.
BAŞKAN — Efendim, "geri aldım" diyor, tekrar vermek üzere geri alıyor, öyle diyor.
KÂTİP ÜYE KADİR BOZKURT (Sinop) -

Hani? Söylemiyor Sayın Başkan. Kim söy

lemiş?..
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Tekrar vermek üzere alıyorum.
BAŞKAN — "Tekrar vermek üzere alıyorum" diyor, şimdi yapacak bir şey yok.
KÂTİP ÜYE KADİR BOZKURT (Sinop) —. Bu nasıl iştir? Böyle şey olur mu? Gelen öner
ge...
BAŞKAN — Yoklama isteyenlerin isimlerini yazalım; Sayın Dökülmez, Sayın Ekinci, Sayın
Derin, Sayın Ataoğlu, Sayın Korkutata, Sayın İnceöz, Sayın Elçi, Sayın Coşar, Sayın Arıkan, Sayın
Esengün.
Şimdi, yoklama talebinde bulunan sayın üyelerin isimlerini okuyarak bu üyelerin salonda olup
olmadıklarını kontrol edeceğim :
Sayın Dökülmez?.. Burada.
Sayın Ekinci?... Burada.
Sayın Derin?... Burada.
Sayın Ataoğlu?... Burada.
Sayın Korkutata?... Burada, j .
Sayın İnceöz?... Burada.
Sayın Elçi?... Burada.
Sayın Coşar?... Burada.
Sayın Arıkan?... Burada.
Sayın Esengün?... Burada.
Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır, salonda hazır bulunan
sayın üyelerin işaret buyurmalarını rica ederim.
''
(Yoklama Yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız yoktur; saat 02.30'da toplanmak üzere birleşime ara
veriyorum.
Kapanma Saati: 02:17

®—
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 02.30
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa)
.

_

0

;—

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 nci Birleşimininin Beşinci Oturumunu
açıyorum.
III.-YOKLAMA
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bundan önceki oturumda yapılan yoklamada toplantı ye
tersayısının olmadığı tespit edilmişti. Bu kere ad okunmak suretiyle yeniden yoklama yapılacaktır.
Salonda hazır bulunan sayın üyelerin yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum.
Allah bize de yardım etsin. ("Amin" sesleri)
(Yoklama Yapıldı)
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Sayın Başkanım, 04.00'te toplanmak üzere bir saat ara
verin.
BAŞKAN — İçtüzüğün 58 inci maddesi gayet açıktır...
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız, yapılan yoklamalara rağmen bulunamamıştır. Bu
sebeple, Kıbrıs konusundaki genel görüşme önergelerinin öngörüşmelerini yapmak ve diğer dene
tim konularını sırasıyla görüşmek için, 3 Mayıs 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 02:59

,

©__

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
I. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Lice olaylarında yanan ev ve dükkânlara ilişkin
Başbakandan Sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'mn yazılı cevabı
(7/3756)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim.
Şevket Kazan
Kocaeli
Sorular:
1. Son Lice olaylarında yanan 450 ev ve 220 dükkânın lavlı tüfekten önce kükürtlü bir mad
deyle okside edildiği doğru mudur?
2. Evleri yanan bu insanlar için Afet İşleri Genel Müdürlüğünce prefabrik ev yapılması dü
x
şünülmüş müdür?
3. Dükkânı yamp eşyaları yok olan esnafa faizsiz kredi verilmesi için bir çabanız var mıdır?
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4." Âdeta bir tehcir şeklinde gelişen olaylar karşısında Diyarbakır ve Batman'a yığılan ve
apartmanların kömürlüklerini dahi işgal eden göçler karşısında münasip bir yerde prefabrik konuş
inşası düşünülmekte midir?
T. C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1100
Konu : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın
yazılı soru önergesi

28.4.1994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İLGİ: a) TBMM'nin 14.2.1994 gün A.01.0..GNS.0.10.00.02-7/3756-8223/31740 sayılı yazı
sı.
,

b) Başbakanlığın 2.3.1994 gün ve B.02.0.KKG/106-5932/2076 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı gereğince; ilgi (b) yazı ilişiğinde alınan Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Baş
bakanımıza yönelttiği, Başbakanımızın da Bakanlığımızca cevaplandırılmasını tensip ettikleri ya
zılı soru önergesi incelenmiş olup; Bakanlığımız koordinatörlüğünde yapılan çalışmalar ve elde
edilen bilgiler şöyledir;
Bilindiği gibi, 22.10.1993 tarihinde, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin Lice İlçe Merkezine ya
pılan terörist saldırılar sonucunda, Kamu Kurum-Kuruluşlarına ait binalar ile vatandaşların
dükkânları, evleri ve Belediyenin makina parkları büyük ölçüde zarar görmüştür. Bu olay sırasın
da Güvenlik Güçleri kesinlikle lav silahı kullanmadıklarını, bunu da atıştan önce kükürtlü bir mad
de ile okside etmediklerini belirtmişlerdir.
Meydana gelen bu müessif olay sonrasında, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve İlçe Kayma
kamlığının nezdinde Bakanlığımızın teknik ekiplerince gerekli hasar tespitleri yapılmış olup; dü
zenlenen raporda ise 401 mesken, 240 adet dükkân ve işyerinin hasara uğradığı belirlenmiştir. Bu
rapora istinaden, olaydan zarar gören vatandaşlarımıza Lice İlçe Kaymakamlığının Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfınca 969.874.000., TL. sarf edilmek suretiyle, yanık ve yıkık durumda bulunan
dükkânlar onarılarak faaliyete geçmeleri sağlanmıştır.
Ayrıca, 1.3.1994 tarih ve 21864 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe ilişkin kararın bir
fotokopisi ekte sunulmuştur.
Diğer taraftan 7269 sayılı Kanun, herhangi bir tabiî afetten zarar gören veya görmesi muhte
mel olduğu teknik raporlarla belirlenen ailelerden hak sahipliği kabul edilenlere, gerekli borçlan
malarını yerine getirmeleri halinde yardım yapılması hükme bağlandığından, Bakanlığımızca bu
hususta yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Onur Kumbaracıbaşı
Bayındırlık ve İskân Bakanı
2. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP İzmir İl Teşkilatına alınan bir otobüse ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3894)
Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda sıraladığım soruların Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla arz ederim.
Cengiz Bulut
İzmir
İzmir SHP İl Teşkilatı
— Parti otobüsü aldı mı?
— Aldı ise;
-• '
SHP İl Teşkilatı kendi parasıyla mı aldı?
Kimden, ne zaman aldı?
Kaç paraya aldı? Fatura tutarı ne kadardır?
Alınan bu araç bağış mıdır?
Bağış ise;
Kim ne zaman bağışladı?
Resmî muamelesi var mı?
— SHP İl Teşkilatına gelen bu aracın, İzmir Büyükşehir Belediyesine milyarlarca otobüs sa
tan ve halen ihalesi hakkında 15.4.1993 tarih ve 131 sayılı lüzumu muhakeme kararı ile usulsüzlük
saptandığından İl İdare Kurulunca, dosyası Danıştaya sevk olunan SANOS otobüsleri ile bir ilişki
si var mı?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-111/886
Konu : Yazılı soru önergesi
f

27.4.1994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İLGİ : a) TBMM Başkanlığının 15.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/38948511/32691 sayılı yazısı.
İzmir Milletvekili Cengiz Bulut tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı
olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
Sözkonusu önerge ile sunulan, İzmir SHP İl Teşkilatının parti otobüsü alıp almadığı ile ilgili
yapılan araştırmada; SHP İl Teşkilatının otobüs alımıyla ilgili, kayıtlara intikal etmiş herhangi bir
bilginin bulunmadığı anlaşılmıştır.
Arz ederim
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
3.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul-Teşvikiye'de bulunan SSK'ya ait bir
binaya ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm yazılı cevabı
(713927) .
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim.
Saygılarımla
Bülent Akarcalı
İstanbul
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SSK'ya ait İstanbul Teşfikiye'de 50 dairelik SSK apartmanı 1991 yılından beri boş tutulmak
tadır.
Sorular : • • ' • '
1. 1991'den beri 50 dairelik bina niçin boş tutulmaktadır?
2. Kurum ne kadar zarara uğramıştır?
3. Boş daireleri satmayı düşünüyor musunuz?
T. C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sayı: B.13.0.BÖK.0.01.00.00.93/1849
Konu : Yazılı soru önergesi

28.4.1994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İLGİ: 22.2.1994 tarih ve 7/3927-8713/33253 sayılı yazıları.
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm İstanbul-Teşvikiye'de bulunan SSK'ya ait bir bina
ya ilişkin yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir.
İstanbul Beşiktaş Şehit Sokak'ta bulunan 17 kapı numaralı 43 daire ve 1 mağazadan oluşan
Vişnezade adı ile bilinen Kurum malı apartmandaki daireler ile zemin kattaki mağazadan 1989 yı
lında; toplam 167.166.948.- TL. kira geliri elde edilmekte iken, bölgedeki lojman gereksinimi gözönünde tutularak söz konusu bina Kurum Yönetim Kurulu'nun 26.7.1989 tarihli VI/2042 sayılı
kararı ile Kurum personeli için lojman olarak ayrılmıştır.
Mezkûr binada oturan kiracılardan, belirtilen amaca yönelik daireleri boşaltmaları istenilmiş
ise de; Kurumun bu isteğinin kabul edilmemesi üzerine kiracılardan her biri hakkında mukavele bi
tim tarihlerine göre (değişik tarihlerde) tahliyeleri için davalar açılmış 43 daire, 1 dükkânın boşal
tılması sağlanmıştır.
,
Binanın kirada bulunduğu sürece fazla yıpranmasından dolayı tamamının genel bir bakım ve
onarımdan geçirildikten sonra lojmanların ayırım ve dağıtım işlemlerine başlanması uygun görül
müştür.
Ancak daha sonra sözkonusu binada "Parçalı Onarım"m yapılması yerine tüm binanın boşal
tılması için bekletilmesinin uygun olacağı görüşüne varılmıştır.
Her ne kadar binada bu süre içinde boş kalmışsa da, gerek lojman olarak kullanılmak üzere ya
pılacak onarım ve tadilat masrafının fazla olması, gerekse 6570 sayılı Kanun, bu Kanuna göre tah
liye ettirilen taşınmazlann 3 yıl müddetle kiraya verilemeyeceği, kiraya verilmesi halinde 6 aydan
1 yıla kadar hapis ve üç yıllık kira bedeli kadar ağır para cezası öngörüldüğünden ağır para cezası
ve hapis cezası dikkate alındığında Kurumun zararının bulunmadığı düşünülmektedir.
Söz konusu binanın yıllarca kullanımdan dolayı çok harap olduğu, yapılacak onarım masrafı
nın yüklü olması nedeniyle, 3 yıllık yasak müddetinin bitiminden itibaren belirlenen kira bedeli
üzerinden 20 yıl süreyle yeniden kiraya verilmesi Kurum Yönetim Kurulunca uygun görülmüştür.
Yönetim Kurulunun 31.1.1994 tarih ve VI/339 sayılı kararı ile, İstanbul'da mülkiyeti Kuruma
ait Vişnezade Mahallesi Şehit Mehmet Sokakta 642 ada, 4 parsel no.Iu 3224 m2'lik arsa üzerinde
kurulu 43 dairelik binanın apart otel olarak, bu binanın bitişiğindeki 1289 ada 1 no.lu parselde ka
yıtlı 4109 m 2 'lik arsanın ise bu kompleksin otoparkı olarak kullanılmak üzere ve hemen başlanıl
mak kaydıyla aylık 28500 DM. üzerinden 20 yıl süreyle Vaizler Yapı ve Sanayii Tic. A.Ş.'ne ki
raya verilmesi uygun görülmüştür.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Moğültay
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı
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4.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, şehit edilen ya da sakat kalan kamu görevlilerine
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4258)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
Salih Kapusuz
Kayseri
1984 - Kasım 1991 ve Aralık İ991 - Şubat 1994 tarihleri arasında;
a) Şehit edilen, sakat kalan ve yaralanan subay, asker, polis, öğretmen ve diğer devlet görev
lilerinin sayısı ne kadardır?
b) Öldürülen ve yakalanan terörist sayısı ne kadardır?

-

c) 1988 yılından bu yana şehit edilen ve sakat kalan subay, asker, polis, öğretmen ve diğer
devlet görevlilerinin eş ve çocukları ile yakınlarına devlet tarafından ne tür kolaylıklar sağlanmak
tadır? Sözü edilen kişilere devlet tarafından yapılan yardım miktarı ne kadardır?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı:B.05.1.EGM.0.12.01.01
Konu : Yazılı soru önergesi
-

27.4. İ994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 1.4.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4257-9398/35928
sayılı yazısı.
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
1.1.1984 -30.11.1991 tarihleri arasında; 684 asker ile 100 polis şehit edilmiş, 1167 asker ile
358 polis de yaralanmıştır. Bu dönemde 1451 terörist ölü, 16497 terörist de sağ olarak ele geçiril
miştir.
1.12.1991 -28.2.1994 tarihleri arasında; 1079 asker ile 152 polis şehit edilmiş, 2295 asker ile
550 polis de yaralanmıştır. Bu dönemde ise 3699 terörist ölü, 26806 terörist de sağ olarak ele ge
çirilmiştir.
Memur ve kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederken terör eylem
lerine muhatap olarak yaralanan, sakatlanan, ölen veya öldürülenler hakkında; 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu'nun 21. maddesinin atıfta bulunduğu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmakta ayrıca, kurumların fon ve sosyal imkânla
rından faydalandırılmadadırlar.
Arzederim
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
5. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'in, Adalet Bakanlığına, PKK tarafından öldürtüleceğine yönelik ihbarda bulunulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin ya
zılı cevabı (7/4269)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ederim.
Mahmut Alınak
Şırnak
17 Mart 1994 günü DGM'ce tutuklanarak Ankara Kapalı Cezaevine alınmamdan sonra Ba
kanlığınız, Adalet Bakanlığına gönderdiği yazıda PKK'nın hakkımda "ölüm kararı" aldığını ve be
ni cezaevinde öldürteceğini bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını istemiştir.
Bakanlığınızın bu girişiminin sebebi ve kaynağı nedir? Söz konusu olan hayal ürünü ve sebe
bi belli senaryo mudur? Değil ise bu girişimin maddî kaynağı nedir?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01
Konu : Yazılı soru önergesi
'

••

27.4.1994
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İLGİ : TBMM Başkanlığının 4.4,1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4269 -9432/36251
sayılı yazısı.
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
Bağımsız Milletvekili Mahmut Alınak'ın cezaevine alınmasının ardından, cezaevinde öl
dürüleceğine dair Bakanlığımıza istihbari bilgiler intikal etmiş, bu bilgiler gerekli tedbirlerin
alınabilmesi için 19.3.1994 tarihinde bir yazı ile Adalet Bakanlığına iletilmiştir.
Arzederim
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
6. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'in, SHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı
hakkında emniyet görevlilerine dosya hazırlattırddığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı
Nahit Menteşe'nin yazdı cevabı (714270)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının say
gılarımla arz ederim
Ercan Karakaş
İstanbul
Bir günlük gazetenin; 22 Mart 1994 Salı günlü nüshasında yayımlanan, SHP Büyükşehir
Belediye Başkanı Adayı Zülfü Livaneli hakkında "Çok Üst Düzey" bir DYP'linin isteği üzerine
Emniyetçe hazırlanan dosyanın Sayın Başbakan Tansu Çiller'e verildiği bildirilmektedir. Yerel
seçimlere 4 gün kala basına verilen bu haberin seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik olduğu or
tadadır.
Emniyet makam ve memurlarının bir adayın aleyhine yasalara aykırı davranarak tavır almış
lardır.
Bu durumda:
1. Söz konusu bilgiler Emniyet teşkilatınca başka makam ve kişilere verilmiş midir? Eğer
verilmişse bu kişiler kimlerdir ve görevleri nedir?
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2. Bu bilgileri Emniyet teşkilatından talep eden ve elde edenler kimlerdir?
3. Bu bilgi ve belgeleri veren görevliler hakkında hangi yasal işlemler yapılmıştır? Yapıl
mamışsa bunun gerekçesi nedir?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01
Konu : Yazılı soru önergesi

27.4.1994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İLGİ : TBMM Başkanlığının 8.4.1994 gün ve A.0.1.0.GNS.0.10.00.02-7/4270-9447/36277
sayılı yazısı.
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
Emniyet Genel Müdürlüğünce Sayın Zülfü Livancli hakkında herhangi bir dosya tanzim edil
memiştir.
Arzederim
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı

O
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İstanbul Milletvekili Bedrettin Dalan'ın Milletvekilliğinden İstifasına İlişkin
Önergesinin Açık Oylamasının sonucu :
Reddedilmiştir
Üye Sayısı

450

Kullanılan Oy

177

Kabul Edenler

35

Reddedenler

140

Çekinserler

2 '

Geçersiz Oylar
Oya Katılmayanlar

265

Açık Üyelikler
(Kabul Edenler)
ADIYAMAN
Celâl Kürkoğlu
AKSARAY
İsmet Gür
AMASYA
Cemalettin Gürbüz
ANKARA
Mehmet Vehbi Dinçerler
BİTLİS
Kâmran İnan
BURSA
Hüsamettin Örüç
İSTANBUL
Kadir Ramazan Coşkun
Nami Çağan
Halit Dumankaya
Halil Orhan Ergüder
İsmail Safa Giray

Algan Hacaloğlu
Ziyaeddin Selçuk Maruflu
Gürol Soylu
Güneş Taner
Mehmet Bahattin Yücel
İZMİR
Atilla Mutman
Rifat Serdaroğlu
Süha Tanık
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Ahmet Dökülmez
Recep Kırış
KAYSERİ
Seyfi Şahin
KONYA
Mehmet Keçeciler
Abit Kıvrak

MALATYA
Mustafa Yılmaz
MUĞLA
Nevşat Özer
NEVŞEHİR
Mehmet Elkatmış
SAKARYA
Cevat Ayhan
SAMSUN
Hüseyin Özalp
ŞANLIURFA
İbrahim Halil Çelik
TOKAT
İbrahim Kumaş
Ahmet Özdemir
Şahin Ulusoy
UŞAK
Ural Köklü

(Reddedenler)
ADANA
Bekir Sami Daçe
M. Halit Dağıt
Veli Andaç Durak
Muhammet Kaymak
M. Selâhattin Kılıç
Mustafa Küpeli
Timurçin Savaş
Turgut Tekin

ADIYAMAN^
Mahmut Kılınç
AFYON
İsmet Attila
Baki Durmaz
Ethem Kelekçi
AĞRI
Cemil Erhan

im

AMASYA
Mehmet Tahir Köse
ANKARA
Ömer Faruk Ekinci
Bilâl Güngör
Orhan Kilercioğlu
İrfan Koksal an
Mehmet Seyfi Oktay
İbrahim Tez
Mustafa Dursun Yangın
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ANTALYA
Veysel Atasoy
Adil Aydın
Hayri Doğan
Ali Kara taş .
ARTVİN
Hasan Ekinci
AYDIN
Tunç Bilget
Nahit Menteşe
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Abdiilbaki Ataç
Ekrem Ceyhun
Melih Pabuççuoğlu
BARTIN
Koksal Toptan
BATMAN
Abdülkerim Zilan
BİLECİK
Bahattin Şeker
BOLU
Nazmi Çiloğlu
Necmi Hoşver
Abbas İnceayan
Tevfik Türesin
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
Ahmet Şeref Erdem
Ahmet Sayın
BURSA
Fethi Akkoç
Cavit Çağlar
Şükrü Erdem
Beytullah Mehmet Gazioğlu
Kadri Güçlü
İbrahim Gürdal
Turhan Tayan
ÇANKIRI
Nevzat Ayaz
İsmail Coşar
ÇORUM
Arslan Adnan Türkoğlu
DENİZLİ
Mehmet Gözlükaya
M. Haluk Müftüler

DİYARBAKIR
Mehmet Selim Ensarioğlu
Mehmet Kahraman
Salih Sümer
EDİRNE
Evren Bulut
ELAZIĞ
Ali Rıza Septioğlu
ERZURUM
İsmail Köse
Rıza Müftüoğlu
ESKİŞEHİR
İbrahim Yaşar Dedelek
M. Fevzi Yalçın
GAZİANTEP
Bahattin Alagöz
Abdülkadir Ateş
Mehmet Battallı
Hikmet Çetin
Ayvaz Gökdemir
Mehmet Özkaya
Hannan Özüberk
GİRESUN
Ergun Özdemir
HAKKÂRİ
Mustafa Zeydan
HATAY
Abdullah Kınalı
Onur Kumbaracıbaşı
Nihat Matkap
Bestami Teke
Nurettin Tokdemir
İSPARTA
Abdullah Ay kon Doğan
İÇEL
Asım Kaleli
Durmuş Fikri Sağlar
İSTANBUL
Yıldırım Aktuna
Tansu Çiller
Leyla Yeniay Köseoğlu
Mehmet Moğultay
Ali Oğuz
Mehmet Sevigen
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İZMİR
Işın Çelebi
Nevzat Çobanoğlu
Halil Çulhaoğlu
Erdal İnönü
Mehmet Köstepen
Mehmet Özkan
Cemal Tercan
KAHRAMANMARAŞ
Selahattin Karademir
KARS
M. Sabri Güner
KASTAMONU
Refik Arslan
Münif İslamoğlu
Nurhan Tekinel
KAYSERİ
Şaban Bayrak
Salih Kapusuz
KIRIKKALE
M. Sadık Avundukluoğlu
Hacı Filiz
KIRKLARELİ
Ahmet Sezai Özbek
Cemal Özbilen
KIRŞEHİR
Sabri Yavuz
KOCAELİ
M. Kâzım Dinç
Şevket Kazan
Alaettin Kurt
KONYA
Hasan Afşar
Ömer Şeker
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
H. Cavit Erdemir
MANİSA
Rıza Akçalı
Tevfik Diker
Sümer Oral
Yahya Uslu
MUĞLA
İrfettin Akar
Erman Şahin

T.B.M.M.
NEVŞEHİR
Osman Seyfi
ORDU
Refaiddin şahin
SAKARYA
Mehmet Gölhan
SAMSUN
îlyas Aktaş
Ali Eser
Nafiz Kurt
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SİNOP
Kadir Bozkurt
Cafer Sadık Keseroğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
Necmettin Cevheri
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu
TEKİRDAĞ
Halil Başol
Hasan Peker
TOKAT
Ali Şevki Erek

O :5

TRABZON
Mehmet Ali Yılmaz
UŞAK
Fahri Gündüz
YOZGAT
Hüseyin Erdal
ZONGULDAK
Adnan Akın
Şinasi Altıner
Ömer Barutçu
Güneş Müftüoğlu
Necdet Yazıcı

(Çekinserler)
ANKARA
H. Uluç Gürkan

TUNCELİ
Kamer Genç

(Oya Katılmayanlar)
ADANA
Uğur Aksöz
Ali Yalçın Öğütcan
İbrahim Özdiş
Ahmet Sanal
Orhan Şendağ
ADIYAMAN
Abuzer Tanrıverdi
AFYON
Halil İbrahim Özsoy
Abdullah UlutUrk
Gaffar Yakın
AĞRI
Hasan Fecri Alparslan
Mikail Aydemir
Yaşar Eryılmaz
AKSARAY
Halil Demir
Mahmut Öztürk
AMASYA
Haydar Oymak
ANKARA
Mehmet Nedim Budak
Mehmet Çevik
Ali Dinçer
Hamdi Eriş
İ. Melih Gökçek
Salman Kaya
Mehmet Kerimoğlu
Sait Kemal Mimaroğlu

Mehmet Sağdıç
Yücel Seçkiner (İ.A.)
O. Mümtaz Soysal
Halil Şıvgın
Mustafa Tınaz Titiz
Baki Tuğ
ANTALYA
Faik Altun
Deniz Baykal
Hasan Çakır
Gökberk Ergenekon
Hasan Namal
ARTVİN
Süleyman Hatinoğlu
AYDIN
Cengiz Altınkaya
Ali Rıza Gönül
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Hüseyin Balyalı
Ömer Lütfi Coşkun
Mehmet Cemal Öztaylan
Sami Sözat
BARTIN
Hasan Akyol
BATMAN
Mehmet Adnan Ekmen
Nizamettin Toğuç
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BAYBURT
Bahattin Elçi
Ülkü Güney
BİLECİK
Mehmet Seven
BİNGÖL
Kâzım Ataoğlu
Haydar Baylaz
Hüsamettin Korkutata
BİTLİS
Zeki Ergezen
Edip Saf der Gaydalı
BOLU
Avni Akyol
BURSA
Mehmet Gedik
Yılmaz Ovalı
Feridun Pehlivan
ÇANAKKALE
Süleyman Ayhan
Rahmi Özer
Nevfel Şahin
A. Hamdi Üçpınarlar
ÇANKIRI
İlker Tuncay
ÇORUM
Mustafa Ateş Amiklioğlu
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)

T.B.M.M.
Cemal Şahin
Muharrem Şemsek
DENİZLİ
Muzaffer Arıcı
Adnan Keskin
Hasan Korkmazcan
Nabi Sabuncu
DİYARBAKIR
M. Hatip Dicle
Mahmut Uyanık
Sedat Yurtdaş
Leyla Zana
EDİRNE
Hasan Basri Eler
Şerif Ercan
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
Ahmet Küçükel
Tuncay Şekercioğlu
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Yıldırım Akbulut
Mustafa Kul
Ali İbrahim Tutu
ERZURUM
Lütfi Esengün
Abdülilah Fırat
Abdülmelik Fırat
Oktay Öztürk
Şinasi Yavuz
ESKİŞEHİR
Hüseyin Aksoy
Mustafa Balcılar
Hüsamettin Cindoruk (Başkan)
GAZİANTEP
Mustafa Doğan
Mustafa Yılmaz
GİRESUN
Burhan Kara
Yavuz Köymen
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Lütfü Doğan
Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKÂRİ
Esat Canan
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HATAY
Fuat Çay
Mehmet Dönen
Ali Uyar
İSPARTA
Mustafa Fikri Çobaner
Ertekin Durutiirk
İÇEL
Y. Fevzi Arıcı
Ahmet Bilyeli
Ali Er
Aydın Güven Gürkan
Ali Su
M. İstemihan Talay
Rüştü Kâzım Yücelen
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Bedrettin Doğancan Akyürek
İmren Aykut
Mustafa Baş
Mukadder Başeğmez
İsmail Cem
Osman Ceylan
Bedrettin Dalan
Hüsnü Doğan
Kemal Naci Ekşi
Elaattin Elmas
Salih Ergün
Engin Güner
İbrahim Gürsoy (İ.A.)
Melike Tugay Haşefe
Fevzi İşbaşaran
Ercan Karakaş
Mehmet Cavit Kavak
Coşkun Kırca
Recep Ercüment Korukman
Cem Kozlu
Emin Kul
Hasan Mezarcı
Yusuf Namoğlu
İbrahim Özdemir
Hasan Hüsamettin Özkan
Sabri Öztürk
Yusuf Pamuk
İsmail Sancak
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Tunca Toskay
Şadan Tuzcu
İZMİR
Veli Aksoy
Yıldırım Avcı
Cengiz Bulut
Timur Demir
İsmet Kaya Erdem
Ersin Faralyalı
İlhan Kaya
Işılay Saygın
Erkut Şenbaş
KAHRAMANMARAŞ
Hasan Dikici
Ökkeş Şendiller
Saffet Topaktaş
KARAMAN
S. Osman Sevimli
Zeki Ünal
KARS
Mehmet Alp
Abdülkerim Doğru
Atilla Hun
Zeki Nacitarhan
KASTAMONU
Murat Başesgioğlu
KAYSERİ
Mustafa Dağcı
Osman Develioğlu
Aykut Edibali
Abdullah Gül
KIRIKKALE
Abdurrahman Ünlü
KIRKLARELİ
İrfan Gürpınar
KIRŞEHİR
Coşkun Gökalp
Hilki Yükselen
KOCAELİ
İsmail Amasyalı
Halil İbrahim Artvinli
Bülent Atasayan
İsmail Kalkandelen
KONYA
Musa Erancı
Necmettin Erbakan

T.B.M.M.
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Ali Günaydın
Ahmet Remzi Hatip
Osman Nuri Özbek
Vefa Tanır (Bşk. V.)
Servet Turgut
Mustafa Ünaldı
KÜTAHYA
Ahmet Derin
Mehmet Rauf Ertekin
Mustafa Kalemli (Bşk. V.)
İsmail Karakuyu
MALATYA
Oğuzhan Asiltürk
Gazi Barut
Metin Emiroğlu
Münir Doğan Olmeztoprak
Yusuf Bozkurt Özal
MANİSA
Ümit Canuyar
Akin Gönen
Ekrem Pakdemirli
Faruk Saydam
Cengiz Üretmen
MARDİN
Muzaffer Arıkan
Mehmet Gülcegün
Ahmet Türt
Ali Yiğit
MUĞLA
Muzaffer İlhan
Latif Sakıcı (İ.A.)
MUŞ
Muzaffer Demir
Sırrı Sakık
Mehmet Emin Sever
NEVŞEHİR
Esat Kıratlıoğlu

.4.1994

NİĞDE
İbrahim Arısoy
Doğan Baran
Rıfat Yüzbaşıoğlu
ORDU
Hasan Kılıç
Bahri Kibar
Cavit Sadi Pehlivanoğlu
Nabi Poyraz
Şükrü Yürür
RİZE
Ahmet Kabil
Mustafa Parlak .
Ahmet Mesut Yılmaz
SAKARYA
Nevzat Ercan
Mustafa Kılıçarslan
Ahmet Neidim
Ersin Taranoğlu
.SAMSUN
Cemal Alişan
Mehmet Cebi
İrfan Demiralp
İhsan Saraçlar
Adem Yıldız
SİİRT
Zübeyir Aydar
Naif Güney
Mehmet Erdal Koyuncu
SİNOP
Yaşar Topçu
SİVAS
.'
Ahmet Arıkan
Musa Demirci
Ziya Halis
Azimet Köylüoğlu
Abdullatif Şener
Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Seyyit Eyyüpoğlu
Eyüp Cenap Gülpınar
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Ferit Aydın Mirkelam
Abdürrezak Yavuz
ŞIRNAK
Mahmut Almak
Orhan Doğan
Selim Sadak
TEKİRDAĞ
Muhtar Mahramlı
Fethiye Özver
TOKAT
Güler İleri
Ahmet Fevzi İnceöz
TRABZON
Eyüp Âşık
Koray Aydın
Ali Kemal Başaran
Kemalettin Göktaş
Fahrettin Kurt
TUNCELİ
Vahdet Sinan Yerlikaya
UŞAK
Ender Karagül
VAN :
Şerif Bedirhanoğlu
Fettullah Erbaş
Mustafa Kaçmaz
Nadir Kartal
Remzi Kartal
YOZGAT
Yaşar Erbaz
Lutfullah Kayalar
Mahmut Orhon
Alparslan Türkeş
ZONGULDAK
Bülent Ecevit
Ali Uzun

(Açık Üyelikler)
ADANA
ADIYAMAN

1
1

1
1
1

BURSA
DİYARBAKIR
İSPARTA

.
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İSTANBUL
MARDİN

2
1

T.B.M.M.
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Ekonomik Denge için Yeni Vergiler İhdası ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492
Sayılı Harçlar Kanunu, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Haklunda
Kanun Tasarısının 14 üncü Maddesine verilen oyların sonucu :
Kabul edilmiştir.
Üye Sayısı

450

Kullanılan Oy

200

Kabul Edenler

162

Reddedenler

38

Çekinserler
Geçersiz Oylar

—

Oya Katılmayanlar

—'
242

Açık Üyelikler

8

(Kabul Edenler)
ADANA
Bekir Sami Daçe
M. Halk Dağlı
Veli Andaç Durak
M. Selâhattin Kılıç
Mustafa Küpeli
Ali Yalçın Öğütcan
Timurçin Savaş
Orhan Şendag
Turgut Tekin
ADIYAMAN
Celâl Kürkoğlu
AFYON
tsmet Attila
Baki Durmaz
Ethem Kelekçi
Abdullah Ulutürk
AĞRI
Mikail Aydemir
Cemil Erhan
AKSARAY
Halil Demir
Mahmut Öztürk
AMASYA
Cemalettin Gürbüz
Mehmet Tahir Köse
ANKARA
Bilâl Güngör

Mehmet Kerimoğlu
Orhan Kilercioğlu
İrfan Köksalan
Mehmet Seyfi Oktay
İbrahim Tez
Mustafa Dursun Yangın
ANTALYA
Veysel Atasoy
Adil Aydın
Hayri Doğan
Gökberk Ergenekon
Ali Karataş
ARTVİN
Hasan Ekinci
AYDIN
Ali Rıza Gönül
Nahit Menteşe
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
Hüseyin Balyalı
Ekrem Ceyhun
Ömer Lütfı Coşkun
Melih Pabuççuoğlu
Sami SÖzat
BARTIN
Koksal Toptan
" BATMAN
Mehmet Adnan Ekmen
Abdülkerim Ziları
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BİLECİK
Bahattin Şeker
BİNGÖL
Haydar Baylaz
BOLU
Necmi Hoşver
Tevfik Türesin
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
Ahmet Şeref Erdem
BURSA
Fethi Akkoç
Cavit Çağlar
Şükrü Erdem
Beytullah Mehmet Gazioğlu
Kadri Güçlü
İbrahim Gürdal
Turhan Tayan
ÇANKIRI
Nevzat Ayaz
ÇORUM
Arslan Adnan Türkoğlu
DENİZLİ
Mehmet Gözlükaya
M. Halûk Müftüler
Nabi Sabuncu
DİYARBAKIR
Mehmet Selim Ensarioğlu
Mehmet Kahraman

T.B.M.M.
EDİRNE
Evren Bulut
Şerif Ercan
ELAZIĞ
Ahmet Küçükel
Tuncay Şekercioğlu
ERZURUM
İsmail Köse
ESKİŞEHİR
M. Fevzi Yalçın
GAZİANTEP
Bahattin Alagöz
Abdiilkadir Ateş
Mehmet Batallı
Hikmet Çetin
Ayvaz Gökdemir
Mehmet Özkaya
Hannan Özüberk
Mustafa Yılmaz
GİRESUN
Ergun Özdemir
HAKKÂRİ
Mustafa Zeydan
HATAY
Mehmet Dönen
Abdullah Kınalı
Omur Kumbaracıbaşı
Nihat Matkap
Bestami Teke
İSPARTA
Abdullah Aykon Doğan
Ertekin Durutürk
İÇEL
Y. Fevzi Arıcı
Aydın Güven Gürkan
Asım Kaleli
Durmuş Fikri Sağlar
İSTANBUL
Yıldırım Aktuna
Tansıi Çiller
Bedrettin Dalan
Ercan Karakaş
Leyla Yeniay Köseoğlu
Mehmet Moğultay
İZMİR
Halil Çulhaoğlu
Erdal İnönü
Mehmet Köstepen
Mehmet Özkan
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Rıfat Serdaroğlu
Erkut Şenbaş
Cemal Tercan
KARS
Mehmet Alp
KASTAMONU
Nurhan Tekinel
KAYSERİ
Osman Develioğlu
Seyfi Şahin
KIRIKKALE
Hacı Filiz
KIRKLARELİ
Ahmet Sezai Özbek
Cemal Özbilen
KIRŞEHİR
Sabri Yavuz
Hilmi Yükselen
KOCAELİ
Halil İmrahim Artvinli
M. Kâzım Dinç
İsmail Kalkandelen
KONYA
Hasan Afşar
Ömer Şeker
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
H. Cavit Erdemir
İsmail Karakuyu
MALATYA
Mustafa Yılmaz
MANİSA
Rıza Akçalı
Tevfik Diker
Akın Gönen
Sümer Oral
Yahya Uslu
Cengiz Üretmen
MARDİN
Mehmet Gülcegün
MUĞLA
Latif Sakıcı
Erman Şahin
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NEVŞEHİR
Esat Kıratlı oğlu
Osman Seyfi
NİĞDE
Doğan Baran
ORDU
Refaiddin Şahin
SAKARYA
Mehmet Gölhan
Ahmet Neidim
SAMSUN
İlyas Aktaş
Nafiz Kurt
Hüseyin Özalp
İhsan Saraçlar
SİİRT
Mehmet Erdal Koyuncu
SİNOP
Cafer Sadık Keseroğlu
Yaşar Topçu
SİVAS
Azimet Köylüoğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
Necmettin Cevheri
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu
TEKİRDAĞ
Halil Başol
Muhtar Mahramlı
Hasan Peker
TOKAT
Ali Şevki Erek
Şahin Ulusoy
TRABZON
Mehmet Ali Yılmaz
TUNCELİ
Vehdet Sinan Yerlikaya
UŞAK
Fahri Gündüz
Ural Köklü
VAN
Nadir Kartal
ZONGULDAK
Şinasi Altıner
Ömer Barutçu
Necdet Yazıcı

T.B.M.M.
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(Reddedenler)
AĞRI
Yaşar Eryılmaz
ANKARA
Ömer Faruk Ekinci
Mehmet Sağdıç
BAYBURT
Bahattin Elçi
BİNGÖL
Kâzım Ataoğlu
Hüsamettin Korkutata
BOLU
Abbas İnceayan
BURSA
Feridun Pehlivan
ÇANKIRI
İsmail Coşar
DENİZLİ
Hasan Korkmazcan
ERZURUM
Abdülilah Fırat
Şinasi Yavuz

GÜMÜŞHANE
Mahmut Oltan Sungurlu
İSTANBUL
Hal i t Dumankaya
Emin Kul
Ziyaeddin Selçuk Maruflu
Ali Oğuz
İZMİR
İşın Çelebi
KAHRAMANMARAŞ
Hasan Dikici
Ahmet Dökülmez
KASTAMONU
Refik Arslan
KAYSERİ
Şaban Bayrak
Salih Kapusuz
KOCAELİ
Şevket Kazan
KONYA
Ahmet Remzi Hatip
Mehmet Keçeciler
Mustafa Ünaldı

ADANA
Uğur Aksöz
İbrahim Özdiş
Ahmet Sanal
ADIYAMAN
Mahmut Kılıç
Abuzer Tanrıvcrdi
AFYON
Halil İbrahim Özsoy
Gaffar Yakın
AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan
AKSARAY
İsmet Gür
AMASYA
Haydar Oymak
ANKARA
Mehmet Nedim Budak
Mehmet Çevik

Ali Dinçer
Mehmet Vehbi Dinçerİer
Hamdi Eriş
İ. Melih Gökçek
H. Uluç Gürkan
Salman Kaya
Sait Kemal Mimaroğlu
Yücel Scçkiner (İ.A.)
O. Mümtaz Soysal
Halil Şıvgın
Mustafa Tınaz Titiz
Baki Tuğ
ANTALYA
Faik Altun
Deniz Baykal
Hasan Çalar
Hasan Naınal
ARTVİN
Süleyman Hatinoğlu

KÜTAHYA
Mehmet Rauf Ertekin
NEVŞEHİR
Mehmet Elkatmış
SAKARYA
Cevat Ayhan
SİVAS
Ahmet Arıkan
Musa Demirci
ŞANLIURFA
İbrahim Halil Çelik
Eyüp Cenap Gülpınar
TOKAT
Ahmet Fevzi İnceöz
TRABZON
Kemalettin Göktaş
VAN
Fethullah Erbaş
YOZGAT
Hüseyin Erdal

(Oya Katümayanlar)
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AYDIN
Cengiz Alünkaya
Tunç Bilget
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Mehmet Cemal Öztaylan
BARTIN Hasan Akyol
BATMAN
Nizamettin Toğuç
BAYBURT
Ülkü Güney
BİLECİK
Mehmet Seven
BİTLİS
Zeki Ergezen
Edip Safder Gaydalı
Kâmran İnan

T.B.M.M.
BOLU
Avni Akyol
Nazmi Çil oğlu
BURDUR
Ahmet Sayın
BURSA
Mehmet Gedik
Yılmaz Ovalı
Hüsamettin Örüç
ÇANAKKALE
Süleyman Ayhan
Rahmi Özer
Nevfel Şahin
A. Hamdi Üçpınarlar
ÇANKIRI
İlker Tuncay
ÇORUM
Mustafa Ateş Amiklioğlu
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)
Cemal Şahin
Muharrem Şemsek
DENİZLİ
Muzaffer Arıcı
>•' Adnan Keskin
DİYARBAKIR
M. Hatip Dicle
Salih Sümer
Mahmut Uyanık
Sedat Yurtdaş
Leyla Zana
EDİRNE
Hasan Basri Eler
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
Ali Rıza Septioğlu
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Yıldırım Akbul ut
Mustafa Kul
Ali İbrahim Tutu
ERZURUM '
Lütfı Esengün
Abdulmelik Fırat
Rıza MUftüoğlu
Oktay Öztürk
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ESKİŞEHİR
Hüseyin Aksoy
Mustafa Balcılar
Hüsamettin Cindoruk (Başkan)
İbrahim Yaşar Dedelek
GAZİANTEP
Mustafa Doğan
GİRESUN
Burhan Kara
Yavuz Köymen;
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Lütfü Doğan
HAKKÂRİ
Esat Canan
HATAY
Fuat Çay
Nizamettin Tokdemir
Ali Uyar
İSPARTA
Mustafa Fikri Çobaner
İÇEL
Ahmet Bilyeli
Ali Er
Ali Su
M. İstemihan Talay
Rüştü Kâzım Yücelen
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Bedrettin Doğancan Akyürek
İmren Aykut
Mustafa Baş
Mukadder Başeğmez
İsmail Cem
Osman Ceylan
Kadir Ramazan Coşkun
Nazmi Çağan
Gürhan Çelebican
Hüsnü Doğan
Kemal Naci Ekşi
Elaattin Elmas
Halil Orhan Ergüder
Salih Ergün
İsmail Safa Giray
Engün Güner
— 276 —
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İbrahim Gürsoy (İ.A.)
Algan Hacaloğlu
Melike Tugay Haşefe
Fevzi İşbaşaran
Mehmet Cevit Kavak
Coşkun Kırca
Recep Ercüment Konukman
Cem Kozlu
Hasan Mezarcı
Yusuf Namoğlu
İbrahim Özdemir
Hasan Hüsamettin Özkan
Sabri Öztürk
Yusuf Pamuk
İsmail Sancak
Mehmet Scvigen
Gürol Soylu
Güneş Taner
Tunca Toskay
Şadan Tuzcu
Mehmet Bahattin Yücel
İZMİR
Veli Aksoy
Yıldırım Avcı
Cengiz Bulut
Nevzat Çobanoğlu
Timur Demir
İsmet Kaya Erdem
Ersin Faralyalı
İlhan Kaya
Atilla Mutman
Işılay Saygın
Süha Tanık
KAHRAMANMARAŞ.
Esat Bütün
Selahattin Karademir
Recep Kırış
Ökkeş Şendiller
Saffet Topaktaş
KARAMAN
S. Osman Sevimli
Zeki Ünal
KARS
Abdülkerim Doğru
M. Sabri Güner

T.B.M.M.
Atilla Hun
Zeki Necitarhan
KASTAMONU
Murat Başesiroğlu
Münif tslamoğlu
KAYSERİ
Mustafa Dağcı
Aykut Edibali
Abdullah Gül
KIRIKKALE
M. Sadık Avundukluoğlu
Abdurrahman Ünlü
KIRKLARELİ
İrfan Gürpınar
KIRŞEHİR
Coşkun Gökalp
KOCAELİ
İsmail Amasyalı
Bülent Atasayan
Alaettin Kurt
KONYA
Musa Erarıcı
Necmettin Erbakan
Ali Günaydın
Abit Kıvrık
Osman Nuri Özbek
Vefa Tanır (Bşk. V.)
Servet Turgut
KÜTAHYA
Ahmet Derin
Mustafa Kalemli (Bşk. V.)
MALATYA
Oğuzhan Asiltürk
Gazi Barut
Metin Emiroğlu
Münir Doğan Olmcztoprak
Yusuf Bozkurt Özal
MANİSA
Ümit Canuyar
Ekrem Pakdemirli
Faruk Saydam

B
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Abdul latif Şener
Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Seyyit Eyyüpoğlu
Ferit Aydın Mirkelam
Abdürrezak Yavuz
ŞIRNAK
Mahmut Almak
Orhan Doğan
Selim Sadak
TEKİRDAĞ
Fethiye Özver
TOKAT
Güler İleri
İbrahim Kumaş
Ahmet Özdemir
TRABZON
Eyüp Aşık
Koray Aydın
Ali Kemal Başaran
Fahrettin Kurt
TUNCELİ
Kamer Genç (Bşk. V.)
UŞAK
Ender Karagül
VAN
Şerif Bedirhanoğlu
Mustafa Kaçmaz
Remzi Kartal
YOZGAT
Yaşar Erbaz
Lutfullah Kayalar
Mahmut Orhon
Alparslan Türkeş
ZONGULDAK
Adnan Akın
Bülent Ecevit
Güneş Müftüoğlu (B.)
Ali Uzun

MARDİN
Muzaffer Arıkan
Ahmet Türk
Ali Yiğit
MUĞLA
İrfettin Akar
Muzaffer İlhan
Nevşat Özer
MUŞ
Muzaffer Demir
Sırrı Sakık
Mehmet Emin Sever
NİĞDE
İbrahim Arısoy
Rıfat Yüzbaşıoğlu
ORDU
Hasan Kılıç
Bahri Kibar
Cavit Sadi Pehlivanoğlu
Nabi Poyraz
Şükrü Yürür
RİZE
Ahmet Kabil
Mustafa Parlak
Ahmet Mesut Yılmaz
SAKARYA
Nevzat Ercan
Mustafa Kılıçarslan
Ersin Taranoğlu
SAMSUN
Cemal Alişan
Mehmet Cebi
İrfan Demiralp
Ali Eser
Adem Yıldız
SİİRT
Zübeyir Ay dar
Naif Güneş
SİNOP
Kadir Bozkurt
SİVAS
Ziya Halis
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

SEÇİM

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
1. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Dalan'ın Milletvekilliğinden istifa etmesi ne
deniyle Anayasanın 84 üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli
ğinin düşmesinin açık oylaması.
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4,1992; 2.7.1992)
2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek)
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992)
3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
-4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi :
6.7.1992)
5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm
Bakanliğı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62)
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992)
6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992)
7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992)
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KANUN TASARI VE TEKLtF'LERtYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
X 8, — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337)
(Dağıtma tarihi: 13.10.1993)
10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993)
11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S.
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993)
13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve : Bu Eylem-(
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı
Lutfııllah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994)
15, — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma. Ko
misyonu Raporu (1 /574) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994)
— 3 —
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X 16. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve idaresine Dair 524
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320)
(S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
X 20. — 7.3.1954 Tarihli ve 6326 Sayılı, 29.2.1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28.5.1986
tarihli ve 3291 Sayılı, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı, 9.3.1988 Tarihli ve 3417 Sa
yılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması, Özelleştirmeye Bağlı İşsizlik Ödeneği ile Diğer
Hizmetlerin Verilmesine İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılması ve Kamu Ortaklığı İda
resi Başkanlığının Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Dönüştürülmesi Hakkında Yetki.
Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/675) (S. Sa
yısı : 644) (Dağıtma tarihi : 23.4.1994)
X 21. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler ihdası ile Bazı Vergi Kanunlarında
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/681) '(S, Sayısı : 648 ve 648'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 19.4.1994; 27.4.1994)
X 22. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992)
23. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
24. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992)
25. — Doğru, Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik
_ 4 _
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Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı :. 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992)
26. —• Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S, Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi :
14.5.1992)
27. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
28. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eldenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı îcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : İ36) (Dağıtma tarihi :
23.9..1992) . . • ' • • " .
29. — Taşınmaz .Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992)
30. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili, ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı :
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
31. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şildik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve Î58Ö Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapora (2/627s
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993)
32. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993)
33. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433,
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
34. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
—; 5 —

97 nci Birleşim

1
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE "
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER.
35. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993)
36. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun' Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'niıı Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993)
,
.
37. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri. Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe'Komisyonu
Raporu (-1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993)
38. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş.ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı :
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) .
X 39. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi :
16.2.1993)
40. —- Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340)
(S, Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi: 28.9.1992)
•
41. — İnsan Haklan--Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992)
42.— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324)
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992)
X 43. —' Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihî : 26.1.1993;
X 44. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ,ve
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993)
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X 45. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapom (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992)
X 46. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
47.; — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993)
48. ._ Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992)
49. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlaır Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992)
50. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992)
51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müîtüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Giikan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve îl inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992)
52. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992)
53. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 1L7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1 /303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992)
54. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ınr 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992)
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55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vı
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37)
(Dağıtma tarihi : 25,2.1992)
. .
56. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567. Sayılı
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan
Affına" Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47)
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992)
57. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27:7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149)
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992)
58. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürköğlu'nuh 31.7.1970 Tarihli ye 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
59. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiUeri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi :
25.5.1992)
60. — Trabzon Milletvekili Keraalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik' Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
61. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992)
62. -T- Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197)
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992)

-

. f

•'

•

•

KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER"
63. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3033 Sayılı
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114)'(S, Sayısı":131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
64. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve. Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
65. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, 4.11.1983 Tarih ye 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi" Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137)
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
66. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
- 67. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma
tarihi : 21.9.1992)
68. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992)
' 69. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak^
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173)
Dağıtma tarihi : 1.10.1992)
70, — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7*2.1972 Tarih ve
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175)
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992)
71. — İstanbul Milletvekili: İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2,1984 Tarihli
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş— 9—
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tırma-ve Turizm
5.10.1992)

Komisyonu Raporu

(2/392)

(S. Sayısı •; 176) (Dağıtma

tarihi :

72. — Çorum Milletvekili Cemal Ş/ahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Mdllî. Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma'tarihi":
5.10.1992).
73. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
74.• — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Adalet. Komisyonu Raporu (2/378) (S.'Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
75. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
76. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992)

Raporu

77. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar,, Harp Malulü Gaziler,
Söhit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
78. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kamın Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279)-(S. Sayısı : 192) »(Dağıtma tarihi : 6.11.1992)
79^ — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992)
80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi :
19.11.1992)
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 81. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'm,' 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması,. Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kmda Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi.: 19.11.1992)
82. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992)
83. — 'Balıkesir' Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı
tmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fılaasına Bir Cümle Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)
84. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6)
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)
85. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük
Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in,
İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'utı, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444,
2/491, 2/510) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi: 8.1.1993)
86. — §ırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993)
87. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım,
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (î/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi :
11.1.1993)
88. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun1 Tasarısı ve Sağlık
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993)
— 1 1
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89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma:
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev vo Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi :
26.1.1993)
9L — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
92. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, -926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı :
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın
. Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244)' (Dağıtma
tarihi : 26.1.1993)
94. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
95j — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayıh Bağ - Kur Yasasına
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis'yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
96. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı :
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993)
.
97. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993)
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98. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın» 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında
Karnin Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma
tarihi : 4.3.1993)
99. —, Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi :
4.3,1993)
100. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Haklanda Kanun Teklifi ve Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
101. — İki 11 ve Beş İİçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
102. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513)
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
103. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, İmar* Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapoaı (2/529) (S. Sayısı : 327)
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
"
•
104. — Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
105. — Bâzı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
106. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teldifi ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993)
107. •— Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad-'
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teldifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993)
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108. — Denizli Milletvekili Nabi Saibuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir'Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya
gündeme alınma» önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13,4.1993)
109. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
110. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
111. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1 /528) (S, Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993)
' 112/— Harp Araç vo Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Halckında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma
tarihi : 1S.5.1993)
(1113.— Şırnaik Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993)
114. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993)
115. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993)
116.— Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993)
117. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
İlk Defa Memur, İşçi,-Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun'Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993)
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118. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî ücretten
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi :
9.11.1993)
119i — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanım Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993)
X 120. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticari
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S.
Sayısı: 377) (Dağıtma tarihi: 26.11.1993)
,
x
X 121. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993)
X 122. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993)
X, 123. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmcsine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı: 381) (Dağıtma tarihi : 1.12.1993)
124. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma
tarihi : 3.12.1993)
125. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma- Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993)
126j — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
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• 127. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapom (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi :
7.12.1993) .
:
128. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12,1993)
129. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine
Dair Başbakanlık Tezkeresi Ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396)
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 130. — İzmir Andlaşmaşını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12,1993)
X 131. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm -ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
X 132. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /451) (S. Sayıcı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 133. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 134. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi :
31.12.1993)
135.— Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke*
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm 4.11.1981 Tarihli ve 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi :
31.12.1993)
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136. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691)
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
X 137. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önieme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması,
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma
tarihi : 8.2.1994)
X 138. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) .
139. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağ.-tma tarihi : 8.2.1994)
X 140. — Türkiye 'Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
X 141. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları.raporları (1/570) (S. wSayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
142 — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) .
X 143. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma
tarihi : 10.2.1994)
X 144. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
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145. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994)
X 146. —Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ye Dışişleri komisyonları raporları (1/524)
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
X 147. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556)
k
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
,
'
X 148. — Türkiye Cumhuriyeıi Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As
keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının' Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561)
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
X 149. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi :
10.2.1994)
150. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/65)
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994)
'
1511 — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994)
152. — vŞırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17,2J1994)
153.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kamı
nunun. Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994)
X 154. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/557) (S; Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
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X 155. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasıiıda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık; İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 36.2.1994)
X 158. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve
işbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1994)
X 159. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994)
X 160. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527)
(S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994)
161. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı :564)(Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
X 162. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel,
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
163i — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu
Maddesi ile Kanun Kapsamına Almanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in
— 19 — • .
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17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
(2/549,2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994)
164. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664)
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994).
165, __ Türk Silahlı Kuvvetleri Özer Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı :
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
X 166— Ankafa Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) *
X 167.— Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi :
25.2.1994)
X 168. — Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/604)
(S. Sayısı : 608) (Dağıtma tarihi : 28.2.1994)
169. — İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908)
(S. Sayısı : 409 ve 409'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3.1994)
170. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kamında Değişiklik, Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994)
171. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
172. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
•
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• 173, — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyona Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3,1994)
174. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
175. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
176. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
177. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
178. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
'
(
179. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
X 180. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) .(Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
181. — Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
182. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
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183. —Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 620)
(Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
X 184. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
185. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
186. _ 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
187. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alırıma
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
188. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır;
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
189. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı :
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
190. — Balıkesir Milletvekili Melih Pa'buççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994)
191. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında. Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605)
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
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X 192. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994)
193 — B a z ı Kanunlardaki Cezaların tdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994)
-.
^:•£$&$%]
194. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı.Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi :
24.3.1994)
195. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko. misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
196. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633). (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
197. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
X 198. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :
28.3.1994)
X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994)
200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994)
X 201. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994)
202. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve.Ana— 23 —
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yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurlbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994)
203. — Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/665) (S. Sayısı : 640) (Dağıtma
tarihi : 18.4.1994)
204. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643)
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994)
X 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Boya Malzemelesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasar.ısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/581) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
206. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
2Q7. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479)
(S. Sayıcı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
208. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutüfk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994)

(X)

Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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