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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak yedi oturum yaptı.
Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz, ayçiçeği ve soyanın destekleme kapsamı dışında tu
tulması nedeniyle rekoltelerinin düştüğüne, bitkisel yağ açığım kapatmak amacıyla yapılan ithala
ta büyük miktarda döviz ödendiğine; bu sebeple destekleme kapsamına alınmalarında zaruret bu
lunduğuna;
Rize Milletvekili Ahmet Kabil, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda yapılacağı id
dia edilen değişiklikle, işçilerin emeklilik hakkını elde etmede; hastalık ve malûllük sigortaların
dan yararlanmada son derece zor şartlar getirileceğine ve;
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş da, Demokrasi Partisinin, Anayasa Mahkemesi tarafın
dan kapatılması kararının hukukî dayanaktan yoksun olduğuna ve bu nedenle, DYP, SHP, ANAP
ve RP'nin, bu kararın sonuçlarını ortadan kaldırmaları gerektiğine,
ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Eğitim, Bilim, Kültür ve Sağlık Komitesinin va
ki davetine, TBMM Başkanvekili Vefa Tanır Başkanlığında icabet edecek Parlamento Heyetine,
Ankara Milletvekili Mehmet Budak, Antalya Milletvekili Hasan Çakır, Balıkesir Milletvekili Me
lih Pabuçcuoğlu, Bolu Milletvekili Abbas İnceayan, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer, Elazığ
Milletvekili Ahmet Cemil Tunç, Gaziantep Milletvekili Mehmet Özlcaya ve Konya Milletvekili Ali
Günaydın'ın katılacaklarına ilişkin Başbakanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 31 ve
32 nci sıralarında yer alan kanun teklifleriyle 33 üncü sırasında bulunan kanun tasarısının görüş
melerinin tamamlanabilmesini temin bakımından, Genel Kurulun 17.6.1994 Cuma günü gerekti
ğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalarını sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edil
di.
Gündemin "Kanun, Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının :
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek,
21 inci sırasında bulunan 71,
22 nci sırasında bulunan 82,
23 üncü sırasında bulunan 139,
24 üncü sırasında bulunan 134,
25 inci sırasında bulunan 283,
26 nci sırasında bulunan 391,
27 nci sırasında bulunan 66,
28 inci sırasında bulunan 201,
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek,
3 üncü sırasında bulunan 111,
5 inci sırasında bulunan 116,
6 nci sırasında bulunan 180,
7 nci sırasında bulunan 193,
8 inci sırasında bulunan 322,
10 uncu sırasında bulunan 375,
11 inci sırasında bulunan 394,
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12 nci sırasında bulunan 395,
13 üncü sırasında bulunan 404,
15 inci sırasında bulunan 554,
16 ncı sırasında bulunan 606,
17 nci sırasında bulunan 609,
18 inci sırasında bulunan 624,
19 uncu sırasında bulunan 632,
20 nci sırasında bulunan 691,
30 uncu sırasında bulunan 390,
S. Sayılı kanun hükmünde kararnameler ve ilgili komisyon raporlarıyla; kanun tasarı ve tek
lifleri ve ilgili komisyon raporları ve;
9 uncu sırasında bulunan 337,
14 üncü sırasında bulunan 373,
S. Sayılı Meclis soruşturma komisyonları raporlarının,
Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi
ve;
4 üncü sırasında bulunan 112 S. Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili komisyon rapo
runun görüşmeleri ise, ilgili Bakan Genel Kurulda hazır bulunmadığından bir defaya mahsus olmak
üzere ertelendi.
Memurin Muhakepıatı Hakkında Kanunu Muvakkata Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Tasarısı (1/709) (S. Sayısı: 684) ile;
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında (2/312) (S. Sayısı: 339) ve;
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin (2/65) (S.
Sayısı: 594);
Kanun tekliflerinin,
Yapılan görüşmelerden sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları bildirildi.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısının (1/641) (S. Sayısı: 659), 2 nci maddesi üzerinde verilen değişiklik önergelerinin oylan
ması sırasında, istem üzerine yapılan yoklamalarda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadı
ğı anlaşıldığından;
21 Haziran 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 23.06'da birleşime son verildi.
Kamer Genç
Başkanvekili
Ali Günaydın
Konya
Kâtip Üye

İbrahim Halil Çelik
Şanlıurfa
Kâtip Üye
Işılay Saygın
İzmir
Kâtip Üye
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II. - GELEN KÂĞITLAR
20.6.1994 PAZARTESİ
Teklifler
1. - Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 6 Arkadaşının; Türkiye Radyo ve Televizyon
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1125) (Millî Eğitim Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.1994)
2. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı Devlet İstatistik
Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1126) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi: 16.6.1994)
3. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; 30.4.1985 Tarihli 3186 Sayılı Tarım Satış Ko
operatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli 3047 Sayılı Kanunun Yürür
lükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1127) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1994)
Raporlar
1. - Hayvan Islahı Kanunu Tasarı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/362) (S. Sayısı: 686) (Dağıtma tarihi: 20.6.1994) (GÜNDEME)
2. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları
raporları (1/684) (S. Sayısı: 687) (Dağıtma tarihi: 20.6.1994) (GÜNDEME)
Yazılı Soru Önergeleri
1. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, R.P.'ne mensup belediye yöneticilerinin parti
zanca tutum içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4689) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.6.1994)
2. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, döviz bürolarına ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/4690) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1994)
3. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, bazı belediyelerde bayanların çöp ve bahçe iş
lerinde çalıştırıldıkları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazilı soru önergesi (7/4691) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16.6.1994)
4. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, kent merkezlerinden kaldırılan heykellere iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4692) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1994)
5. - Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petlas'ın satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si (7/4693) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1994)
6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Koalisyon Hükümetinin göreve başladığı tarihten
itibaren Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/4694) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1994)
7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlık Müsteşarının maaşına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/4695) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1994)
8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, mısır fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4696) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.6.1994)
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9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, mısır üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4697) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1994)
10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, buğday taban fiyatlarının belirlenmesine ilişkin
Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4698) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1994)
İl. - Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Birecik Barajına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/4699) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1994)
12. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İstanbul PTT Başmüdürlüğü personeli ser
vis araçlarının kaldırılış nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4700) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.6.1994)
.13. - Bartın Milletvekili Hasan Akyol'un, Yüksel Sitesinde bulunan bazı lojmanların satıldığı
iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4701) (Başkanlığa geliş tarihi :
17.6.1994)
14. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, yurt dışı öğrenim imkânı sağlanacak öğren
cilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4702) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1994)
15. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç ve dış borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/4703) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1994)
16. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ekonomik varlığına ve ödediği vergilere iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4704) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1994)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Kadir Bozkurt (Sinop)

——m—;
BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşimini açıyorum.
III. - • YOKLAMA
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.
İçtüzüğün 58 inci maddesi zarurî ve mecburî kılmaktadır; bu sebeple yoklama yapacağım; sa
yın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talebinde bulunan üç sayın üyeye söz vereceğim.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI

KONUŞMAIJLR

1. - İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Başbakanın Amerika'daki mal varlığının kaynağı ile
Başbakan Yardımcısının da, İSKİ olayı gündeme geldikten sonra partilerine girdiğini ikrar ettiği
paralara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'in cevabı
BAŞKAN - İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy, yurt dışında edinilen mal ve mülklerle ilgi
li olmak üzere Genel Kurula bilgi arz edecekler.
Sayın Aksoy, buyurun efendim.
VELİ AKSOY (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi sevgi ve saygıyla selam
lıyorum.
Sayın Tansu Çiller'in Amerika'da ortaya çıkan mal varlığıyla ilgili bir değerlendirme yapmak
istiyorum.
Sayın Tansu Çiller, 13 Haziran tarihinde DYP Kongresinde Genel Başkan adayı olmadan ön
ce, 8 Haziran itibariyle servet beyanında bulunmuştu. Bu servet beyanı sonrasında gazetelerimizde
birçok bilgi yer aldı. "Başbakana devlet arazisi kiralandığı" konusu bir gazetemizde yer alıyordu.
Son günlerde de yine büyük bir gazetemizin manşetinde, "Bu beyannamenin içerisinde görülme
yen, Amerika'da 1 alışveriş merkezi, 1 otel ve 1 de apartman olduğundan" söz ediliyordu. Daha
önce vermiş olduğu beyannamede ise, Amerika'da sadece 1 villası ve 1 dairesi bulunuyordu. Da
ha sonra Sayın Tansu Çiller'in eşi, son günlerde, ilk beyannamesinde göstermiş olduğu MARSAN
Marmara Holding Anonim Şirketindeki 1,1 milyar liralık ortaklık payını ABD'ye aktardığını be
lirtmişti.
Değerli arkadaşlarım, bu şirketteki ortaklık payı 1,1 milyar lira, Amerika'da satınalmış oldu
ğu otel ise 1 milyon dolardır. Kendi açıklamalarıyla, apartman dairesi 51 bin dolar, alışveriş mer
kezi ise tam 425 bin dolardır. Nerede?.. Amerika'da yatırım yapıyor bir Başbakan ve O'nun eşi. Bunu,
siyaseten ve ahlaken bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerektiğine inanıyorum değerli arkadaşlarım.
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Böylesine bir servete, üniversitede görev yapıp da sahip olan Sayın Tansu Çiller'den başka
herhangi bir profesör görülmüş müdür? Batık, özel bir bankanın genel müdürü olan Özer Uçuran
Çiller haricinde böylesine büyük bir servete sahip olan bir başka batık bankanın genel müdürü var
mıdır?..
İLHAN KAYA (İzmir) - Nereden bulmuş?
VELİ AKSOY (Devamla) - Nereden buldunuz bu kadar büyük serveti, bunun kaynağı nedir?..
Başbakan bunu Parlamentoda açıklamak zorundadır.
İLHAN KAYA (İzmir) - Çocuklarının hayatını garantiye bağlıyor.
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Geleceğini düşünmesin mi?
VELİ AKSOY (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, işçilerin sokağa döküldüğü, ekmek kuyruk
larının oluştuğu, emeklilerin parasının bile zor ödendiği, devlet, günlük harcamalarını karşılamak
için bütün cumhuriyet tarihinin birikimini yok pahasına satarken, bir ülkenin başbakanı veya baka
nı, kendi ülkesinde değil de, "ikinci vatanım" dediği Amerika'da yatırım yapıyorsa, bu halk, böy
le bir başbakana güvenebilir mi?
"İkinci vatanım" dediği ülke, acaba birinci vatanı mı ki, niçin orada yatırım yapıyor? Böylesi
ne bir konumda yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelip yatırım yapması söz konusu olabilir mi?
Değerli arkadaşlarım, Başbakanın Partisinden, yani Doğru Yol Partisinden bir milletvekili çı
kıp da, "bazı milletvekili arkadaşlarının şirketler kurup, usulsüz ve kanunsuz şekilde devlet ihale
leri aldığını" söylüyorsa ve bütün bunları, ettiği yeminin gereği Parlamentoda açıklamıyor ise...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Süre uzatma talebiniz yok mu efendim?
VELİ AKSOY (Devamla) - Var sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun.
VELİ AKSOY (Devamla) - Bir ülkenin başbakanı, kendi ülkesinde değil de, bir başka ülkede
yatırım yapıyor ise; bir ülkenin başbakanının birçok konuda, kendi halkına gerçek dışı beyanda bu
lunduğu, yanında çalışan iki basın mensubu tarafından bir kitap haline getiriliyorsa ve bu başbakan
inandırıcılığını kaybediyorsa; bir ülkenin başbakan yardımcısı, kendi partisine İSKİ olayı gündeme
geldikten sonra bir milyarın üzerinde kaynağı belli olmayan paranın girdiğini kabul ve ikrar ediyor
ise ve bu parayı hazineye yatıracağını söyleyip, şu ana kadar gereğini yerine getirmiyor ise; yine
bu ülkede bir ana muhalefet lideri, "Bir bakan rüşvet almıştır, belgeler elimdedir" deyip, bu baka
nın kim olduğunu kamuoyuna açıklamıyorsa, halk böyle bir başbakana, böyle bir başbakan yardım
cısına, böylesine bir muhalefete güvenebilir mi? (CHP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, şimdi soruyorum : Niçin halkla alay ediyorsunuz, niçin halkı yanıltıyor
sunuz; bu zamana kadar niçin bir milyarın üzerindeki kasanıza giren parayı yatılmadınız?
Sayın Anamuhalcfet lideri; elinizde bakan düşürecek kapsamda dosya varsa neden açıklamı
yorsunuz?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Efendim toparlar mısınız lütfen. Gündemimiz yüklü; rica ediyorum...
VELİ AKSOY (Devamla) - Tamamlıyorum efendim.
Sayın Başbakan, Amerika'ya aktardığınız paralar, beyan ettiğiniz mal varlığından mı aktarıldı,
yoksa yeni elde ettiğiniz gelirlerden mi?
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Bu sorulara Parlamento önünde, halk önünde, açık, net yanıt vermediğiniz sürece, Türk siya
sî yaşamına ciddî ve önemli bir darbe vuracaksınız. Onun için, bu konuların bu Parlamentoda açık
lığa kavuşturulmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar)
İLHAN KAYA (İzmir) - Çobanoğlu ne söyledi Veli Bey.
BAŞKAN - Sayın Aksoy, teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından gürültüler)
Efendim, müsaade buyurun.
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başbakan kendisi cevap versin.
ADNAN KESKİN (Denizli) - Bu özel bir mesele Sayın Başkan, Sayın Başbakan kendisi ce
vap versin bunlara.
BAŞKAN - Sayın Keskin, İçtüzüğümüzü ve Parlamentomuzun uygulamasını gayet iyi bili
yorsunuz. Sayın Başbakan da cevap verebileceği gibi, adına bir Sayın Bakan da cevap verme im
kânına sahiptir.
ADNAN KESKİN (Denizli) - Sayın Başkan, Sayın Başbakanın şahsî servetiyle alakalı soru
lara bir başka sayın bakanın, acaba cevap verme imkânı var mı efendim?
BAŞKAN - Sayın Keskin, bizim, takdir buyurursunuz ki, "umumi arzu üzerine, sayın falan
buyurun" deme imkânımız yok. Sayın Bakan, kendileri cevap vereceklerini ifade buyuruyorlar.
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan; buyurun.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; CHP İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'un gündem dışı konuşmasına cevap vermek
üzere huzurlarınızdayım.
Değerli arkadaşlarım, önce, belirtmek istediğim husus şudur : Bugün, Türk kamu nizamında,
kamu hizmeti görenlerin, servetindeki artışları izleme bakımından, Türk kamu mevzuatında bir ser
vet beyanı müessesesinin olduğudur. Bu müessese, kamu hizmeti görenlerin servetlerini izleme
müessesesidir. Bir teminattır, bir güvenlik, bir şeffaflık, bir açıklık müessesesidir.
Aslında, üzerinde durmamız gereken konu şudur: Sayın Başbakan, bu müesseseye uygun ola
rak hareket etmiş midir?..
İLHAN KAYA (İzmir) - O beyanda otel var mıdır?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bir dakika efendim... Bir
dakika... Kanun burada, nizam burada.
Sayın Başbakan milletvekili seçildiği gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, kanun
ların öngördüğü çerçevede mal bildiriminde bulunmuştur. Ayrıca, Devlet Bakanlığı görevine baş
ladıktan sonra, 31.12.1991 tarihinde, gene mal bildiriminde bulunmuştur. Başbakanlık görevine
başladıktan sonra, 30 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş bir mal bildi
rimi vardır. Şu halde, tartışılması gereken husus budur. Gerek milletvekilliğine başladığı gün ge
rekse Devlet Başkanlığı görevinin kendisine tevdi edilmesi ve gerekse Başbakanlık görevinin ken
disine tevdi edilmesi halinde, gereken hassasiyet gösterilmiştir.
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Devlet Başkanı değil, Başbakan; yanlış söylüyorsun.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Ayrıca yasal...
İLHAN KAYA (İzmir) - O beyanda otel de var mı?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bir dakika efendim... On-307-
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lara da geleceğim. Saptırmaya gerek yok, hepsini tek tek burada açıklayacağım. Olayı, önce bir ka
nun ve nizam çerçevesinde yerine koyalım.
Şimdi, burada, Sayın Veli Aksoy demeliydi ki, "Efendim, bu beyanlar yapılmamıştır." Bunu
diyemiyor. Olayı saptırmaya gerek yok. Bu beyanlar kamuoyuna da açıklanmıştır. Ben burada ay
nı hassasiyeti 450 milletvekili arkadaşımın da gösterdiği inancındayım.
Değerli arkadaşlarım, servet beyanı müessesesi, sadece parlamenterler için değil, bütün kamu
görevlileri için bu beyan mecburiyeti vardır; memurlar için de vardır. Eskiden, vergi kanunu dola
yısıyla da bir servet beyanı müessesesi vardı.
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) - Bunların hepsini biliy oruz, sadede gel.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi bu tespiti yaptıktan
sonra, servet beyanında, mal bildiriminde neler bulunur; bir de ona gelelim. Bu, bizim çok yakın
dan bildiğimiz bir konudur.
Değerli arkadaşlarım, mal bildiriminde...
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Bunları herkes biliyor...
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Mal bildiriminde, şahsını
za ait, üstünüze kaydedilmiş olan gayrimenkullerin bildirilmesi mecburidir. İkincisi, menkul kıy
metlerin bildirilmesi mecburidir. Menkul kıymetlerin dışında ayıca siz, herhangi bir sermaye şirke
tinin, anonim şirketin hisse senedine de sahipseniz, bunları da bildirmek mecburiyetindesiniz.
Şimdi, burada irdelenmesi gereken husus şudur: Bu mal bildirimleri, muhteviyatına uygun bir
şekilde yapılmış mıdır yapılmamış mıdır? Biz iddia ediyoruz ki, yapılmıştır. Neden?..
İLHAN KAYA (İzmir) - Yapılmış mıdır?..
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bir dakika... Açıklayaca
ğım.
Sayın Başbakanım Tansu Çiller, üzerindeki gayrimenkulleri, kendi şahsî mülkünü ve şahsına
ait olan hisse senetlerini bu mal bildiriminde bildirmiştir. Bu beyannameye balaldığı zaman, mal
bildiriminde, MARSAN Holding Anonim Şirketinin hisselerinin mal bildiriminde kayıtlı olduğu
nu görürsünüz. (CHP sıralarından "ne kadar?" sesleri, gürültüler)
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Miktarı ne kadar?
DEVLET BAKANI A. AYKON DOĞAN (Devamla) - Bir dakika efendim...
Bu itibarla, bir şirketin hisse senetleri borsada her gün değer kazanır, değer kaybeder. Hisse
senetlerinin sayısı ve beyan tarihindeki değeri önemlidir.
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Bakan, söyledikleriniz arkadaşlarınızı tatmin ediyor mu?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)- Bunlar Yüce Meclisin
Başkanlığına tevdi edilmiştir; sizin bilginize tevdi edilmiştir. Bu, her zaman herkesin bilgisine
açıktın Bir iddianız varsa buyurun; mal bildirim? beyanı oradadır. (CHP, RP ve ANAP sıralanndan
gürültüler)
Onun için, hiç kimsenin, bugün Türk toplumunun ve Türk Parlamentosunun teminatı olan bir
müessesesini kendi siyasî maksatlarına uygun olarak saptırmaya da hakkı yoktur. Ben şurada, Yü
ce Meclisin, bu müessesenin çok sağlıklı işlemesi bakımından da hassas olması gerektiğini huzur
larınızda belirtmek istiyorum. (CHP ve RP sıralanndan gürültüler)
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Şimdi siz, efendim, bu beyannamede, bu mal bildiriminde bir şirketin hisse senetleri beyan
edilmişken, bu şirkete ait gayrimenkuller niçin beyan edilmemiştir diyemezsiniz. (CHP ve RP sı
ralarından "Sayın Bakan, konuyu saptırıyorsun" sesleri, gürültüler)
BAŞKAN - Sayın Bakan, sürenizi durdurdum; bir dakikanızı rica edeyim...
Değerli milletvekilleri, bir değerli arkadaşımız Genel Kurulu bir konuda bilgilendirmek iste
di, bazı bilgiler sundular. Şimdi, bu bilgilerin gerçeğe uygun olmadığı yolunda Sayın Bakan malu
mat veriyor, bilgi veriyor.
Rica ederim, sükûnetle dinleyelim.
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Kurtuluş savaşım nasıl yapacağız?
DEVLET BAKANI A. AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, söz konusu gay
rimenkuller Sayın Başbakanımızın şahsı ve ailesi tarafından satın alınmış değildir. Bu gayrimen
kuller, Amerika Birleşik Devletlerindeki GCD adlı Şirket tarafından satın alınmıştır. Bu şirketin or
tağı olan Marsan Holding Anonim Şirketinin hisse senetleri de mal bildiriminde beyan edilmiştir.
(CHP sıralarından "kaç para?" sesleri, gürültüler)
Bu itibarla, bu hisse senetlerinin beyan edilmesi hukuk mevzuatına uygundur; mal bildirimi
nin gereklerine uygundur; mal bildiriminin doğruluğu ilkesine uygundur; şeffaflığı, açıklığı bu mal
bildiriminin denetim fonksiyonuna uygundur. Bunun dışında yapılan bütün iddialan spekülasyon
olarak değerlendiriyorum.
ÎLHAN KAYA (izmir) - Sayın Bakan, sizi DYP'liler protesto ediyor... Hiç kimse inanmıyor...
DEVLET BAKANI A. AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bir gayrimen
kulun bir anonim şirket tarafından alınıp satılması; bunun değerleri, sahip olduğunuz hisse senetle
rine yansır.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ne kadar?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Onların, o hisse senetleri
ne yansıması her an değişir.
Bakın, borsada hisse senetleri niçin düşüyor, niçin yükseliyor? (CHP sıralarından "borsa ayn"
sesleri, gürültüler)
Burada Sayın Başbakanımdan istediğiniz şudur: "Bu hisse senetleri mal bildirimine, gerek sa
yı olarak, gerekse şirket olarak doğru beyan edilmiş midir, edilmemiş midir?" Bunlar da yapılmış
tır. (CHP sıralarından "kaç hissesi var?" sesleri, gürültüler) Bunun dışındaki her türlü iddia tama
men spekülasyon ve maksatlı olarak değerlendiririz. (CHP, RP ve ANAP sıralarından gürültüler)
Değerli arkadaşlarım, bir konuya da huzurlarınızda değinmek istiyorum. Sayın Başbakanımız
bütün malını, mülkünü, hisse senetlerini, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisine yaptığı mal bil
diriminde değil, zaman zaman kamuoyuna da açıklamıştır; ama, ne var ki, zaman zaman basın, bu
eski olayları günün olayları gibi tekrar gündeme getirmiştir. Bu Mecliste bu konudaki spekülasyon
ların otuz yıldır yapılageldiğinin yakın bir şahidiyim.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Size yakışmıyor Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI A. AYKON DOĞAN (Devamla) - Bunlar, pek çok ülkede de aynı şekil
de spekülasyon konusu yapılmaktadır. Bunları siyasete atılan herkes göğüslemek durumundadır.
Bugün bunların maksadım biliyoruz; bugün maksat, Doğru Yol Partisini kamuoyunda yıprat-309-
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maktır; bugün maksat, Doğru Yol Partisinin Sayın liderini kamuoyunda yıpratmaktır; ama şunu da
unutmayınız, bunların aksi ispat edildikçe, bizim partimiz de, bizim liderimiz de bu sınavdan başa
rıyla çıkacaktır. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olma
sın. [ANAP sıralarından "Allah Allah" sesleri; ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar(!)]
İLHAN KAYA (İzmir) - Nevzat Çobanoğlu'nun beyanı var.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Burada, belgelere istina
den konuşuyoruz biz; basında çıkan birtakım spekülasyonlara göre konuşmuyoruz.
Sayın Veli Aksoy, burada, bu servet beyanında şunlar şunlar eksik gösterilmiştir, şunlar şun
lar gösterilmemiştir diyemedi; servet beyanı müessesesi, bu mal bildirimi müessesesi şöyle yapıl
mıştır, böyle yapılmıştır diyemedi.
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Bilgi ver, gösterelim efendim.
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Beyannamede otel var mı?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu
sayılan mallar belli bir şirket tarafından satın alınmıştır ve bunlann değerinde eğer bir artış olmuş
sa, bunlann değerindeki artış da, o günün rayiçleri de hisse senetlerine yansımıştır. Bundan daha
doğal ne olabilir? (ANAP sıralarından "Allah Allah" sesleri, gürültüler)
Burada şu hususa da açıklık getinnek istiyorum : Sayın Başbakanımızın muhterem eşlerinin,
Sayın Başbakanın siyasete başladığından bugüne Türkiye'de bir ticarî faaliyeti olmamıştır. Bugün,
Türkiye'de bu fedakârlığı yapacak çok az insan vardır. (ANAP sıralarından "Allah Allah" sesleri,
gürültüler) Evet, bu fedakârlık da yapılmıştır. (ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar!)
Bugün, dünyada, Türkiye'nin bir bayan başbakanı olması Türkiye için bir itibar ve onurdur.
(ANAP, RP ve CHP sıralanndan gürültüler)
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Bayanlar için ayrıcalık mı tanıyalım?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Evet, bunu siz kabul etme
yebilirsiniz; Türk toplumu bu ileriliği gösterebilmiştir. Şuna da inanıyorum ki, bugün bu ileriliği ve
anlayışı gösteremiyorsanız, yarın siz de göstereceksiniz.
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Otelden bahset, otelden.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Biz, Türkiye'nin, bugünkü
şartları içinde, liderimize, Sayın Başbakanımıza ihtiyacı olduğuna inanıyoruz ve Türkiye'nin, bir
bayan Başbakana sahip olmasını, bugün için de, yarın için de bir gurur ve onur meselesi olarak ka
bul ediyoruz. (ANAP, RP ve CHP sıralarından gürültüler)
İLHAN KAYA (İzmir), Bakan olmadan önce de Tansu Hanım hakkında böyle mi düşünüyor
dunuz?
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Siz ne kadar yıpratmaya
çalışırsanız çalışın, biz, bütün sınavlardan, inşallah başarıyla çıkacağız. Bütün siyasî liderlere bakı
nız; bütün bu sınavları başanyla verenler, liderliklerini ispatlayanlardır.
Aslında, bugün buraya bu konuyu getirdiğiniz ve bize de bu konuda cevap verme fırsatını ya
rattığınız için, sizlere de teşekkür ediyorum. (ANAP, RP ve CHP sıralarından gürültüler)
Bugün, hisse senetlerine sahip olunan bir şirketin ortak olduğu bir şirket vasıtasıyla Ameri
ka'da mal alındığını inkâr etmiyoruz; ancak, Amerika'da alınan bir malın gelirinin de nereye yatı-310-
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rılacagına bugünden ipotek konulmasına da gerek yoktur. Bugün bu hisse senetleri oradaysa, yarın
gidilir, Amerikan borsasında satılır, bu servet yarın Türkiye'ye getirilir ve yatırım yapılır. Bunda
bir şey yok. Buraya gelinir, bu yatırım yapılır. (ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar!) Bu konu
açıklanmıştır, denmiştir ki : "Bunların kendisi de, geliri de bir gün Türkiye'ye getirilebilir." (Gü
rültüler)
Değerli arkadaşlarım, bugün bunlardan gocunmamak lazımdır. Aslında, Türkiye'nin ve hepi
mizin, sermaye hareketleri konusunda da değişik bir anlayış içinde olmamız gerekir. Bunlardan go
cunmaya gerek yoktur. (Gürültüler)
Bugün, Amerika Birleşik Devletlerindeki sermayenin, servetin en büyük kısmı yurt dışında
yatırımdadır bugün. Bunları bugün içinize sindirememiş olabilirsiniz, bugün bunları polemik mak
sadıyla politik olarak kullanabilirsiniz; ama, inanıyorum ki, siz de yarın aynı anlayışa gelmek du
rumundasınız. Türkiye'de, bugünkü liberal ekonomi mantığı içinde başka bir şekilde düşünceyi ka
bul etmek mümkün değildir. '
İLHAN KAYA (İzmir) - Allah o hale kimseyi düşürmesin.
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım,
onun için, bütün bu iddialarla herhangi bir noktaya varmanız mümkün değildir. Aynı aş, bundan al
tı ay önce de yine getirilmişti, geçen sene basında bugünlerde de gündeme getirilmiştir, en nihayet
görüyoruz ki, 12 ay sonra tekrar gündeme getirilmiştir, 12 ay sonra da bu aşı ısıtıp tekrar gündeme
getirebilirsiniz, bu aşı ısıtır, ısıtır kamuoyunun önüne koyabilirsiniz...
İLHAN KAYA (İzmir) - Soğutmayacağız onu, ne 12 ayı...
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Ama unutmayınız ki, bun
lardan, gerek Sayın Genel Başkanımız, gerekse Partimiz ve Hükümetimiz kuvvetlenerek, güçlene
rek çıkacaktır.
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Bakan teşekkür ediyorum.
V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
/. - İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'in, konuşmasın
da ileri sürdüğü görüşten farklı bir görüşü kendisine atfettiği iddiasıyla konuşması.
VELİ AKSOY (İzmir) - Sayın Başkan, bir hususu açıklamak istiyorum.
BAŞKAN - Beyanınız kısa ise yerinizden açıklayabilirsiniz.
Buyurun efendim.
VELİ AKSOY (İzmir) - Efendim, Sayın Bakan, benim sözlerimi tamamen çarpıtarak bir baş
ka anlamda yansıtmıştır. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre
söz istiyorum.
BAŞKAN - 73'te tutmadı ama...
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - "70 nci maddeye göre" dedi Sayın Başkan.
BAŞKAN - Müsaade buyurun, zabıtları getirteyim...
VELİ AKSOY (İzmir) - Sayın Bakan, gayrimenkullerin beyannamede yer almış olduğunu
söyledi, biz ise bunun tersini söylüyoruz. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için söz istiyorum Sa
yın Başkan.
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• BAŞKAN - Efendim, size izafesi söz konusu mu değil mi?..
VELİ AKSOY (İzmir) - Evet, izafesi söz konusu...
BAŞKAN - Efendim, halbuki, muhalefetin ilk defa birlikte alkışladığı bir konuşmayı tatmin
kâr gördüler herhalde sanmıştım. (Gürültüler)
Buyurun, kısa bir açıklama, lütfen. Yeni bir sataşmaya mahal bırakmayacak şekilde, Sayın
Aksoy, lütfen... Rica ediyorum, söylemediğiniz hangi hususları size izafe ettilerse, o konuyu ifade
edin efendim.
İLHAN KAYA (İzmir)-Aykon Bey Tansu Hanımın Bakanı değil, devletin bakanı...
VELİ AKSOY (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Başbakan Tansu Çiller, 13 Haziranda Doğru
Yol Partisi Genel Başkanlığına aday olmadan karar verdiği gün, yani 8 Haziran günü, Türkiye'de
ki tüm gazetelere ve medyaya mal varlığını fakslıyor. Bu mal varlığının içerisinde MARSAN Mar
mara Holding Anonim Şirketi ortaklık payı 1,1 milyar lira...
ADNAN KESKİN (Denizli)-Türk Lirası, dolar değil...
VELİ AKSOY (İzmir) - 1,1 milyar Türk Lirası...
Bu konu, daha sonra bir gazetemiz tarafından gündeme getirildiği tarihten itibaren, Başbaka
nın eşi bir açıklamada bulunuyor: "Evvelce açıklandığı gibi, ABD'de kurulan ve önceleri yüzde
50'si MARSAN Holdinge ait olan, daha sonra tamamı MARSAN'a geçen..." Sayın Başbakanın da
ha önceleri MARSAN Holding'deki hissesi yüzde 50, yani 1,1 milyar, hissesi daha sonra 2,2 mil
yar liraya yükseliyor.
Daha sonra, Özer Uçuran Çiller'in basına yaptığı açıklamayı aynen okuyorum : "Bu MAR
SAN Şirketi, daha sonra GCD Şirketiyle bir işbirliği içerisine giriyor, devri oraya söz konusu olu
yor, bu şirket daha sonra Amerika'da 425 bin dolara bir alış veriş merkezi satın alıyor. Otelin de
ğeri 1 milyon dolar... Kendi açıklamasını okuyorum. Otelin yapımı 7 milyon dolara mal olmuş;
ama, otel icradan 1 milyon dolara satın alınmış; Sayın Özer Çiller'in açıklamasına göre. 1 milyon
dolar karşılığı Türk Lirası nerede, 2,2 milyarlık MARSAN Holding Şirketi nerede?
Değerli arkadaşlarım, 2.2 milyar liralık bir şirketin hisseleri satışa çıksa ve 10-15 katma satıl
sa, bunun parasıyla ancak ve ancak bir otelin satın alınması mümkün olabiliyor.
Yine, 425 bin dolara bir alışveriş merkezi satın alındığını, bir apartman satın alındığını ve da
ha sonra bu apartmanın tamiri için 400 bin dolarlık bir masrafın yapıldığını gazetelerden öğreniyo
ruz.
Sayın Başkan, Sayın Bakanım, sayın milletvekilleri; bu konunun bu Parlamentoda en geniş ve
ayrıntılı bir şekilde tartışılmasına ihtiyaç var. Bu Parlamentoda her bir milletvekilinin kafasında,
Hükümetin Başkanına saygı duyabilmesi için, bu konunun netliğe kavuşması gerekiyor. Burada sa
dece bürokratik açılımlar sunmak suretiyle, asıl servetin kaynağını, asıl servetin geldiği yeri göz ar
dı etmek mümkün değildir.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP, ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Aksoy, teşekkür ediyorum efendim. (ANAP, RP ve CHP sıralarından gü
rültüler)
Sayın milletvekilleri...
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Bakan cevap versinler efendim.
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BAŞKAN - Sayın Baş, bir talebiniz mi var?
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Efendim, Sayın Bakan lütfen cevap versinler.
ADNAN KESKİN (Denizli) - Cevap versinler, cevap...
BAŞKAN - Efendim, istirham ediyorum... Sayın Bakan 20 dakika cevap verdiler.
İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Bakan cevap vermiyorsa, Sayın Esat Kıratlıoğlu versin.
ADNAN KESKİN (Denizli) - Sayın Başbakanın buraya gelip, kendisinin cevap vermesi la
zım.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)
2. - Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, pancar üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı
konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı
BAŞKAN - Burdur Milletvekili Sayın Ahmet Sayın, pancar üreticilerinin sorunlarıyla ilgili
olarak gündem dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum.
Buyurun Sayın Sayın.
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde, geçimini, piya
sada satış imkânı olmayan, pazarlamasını ise devletin ye üç özel şeker fabrikasının elinde bulun
durarak kontrol ettiği pancar üreticilerinin sorunlarını dile getirmek için huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Özellikle, pancar ekimi yapılan bölgelere mensup arkadaşlarımızın da bildiği gibi, pancar üre
ticinin ürününün alıcısı -Tekel ürünlerinden daha mahdut- şeker fabrikalarıdır. Ülkemizde, verimi
büyük ölçüde hava şartlarına bağlı ve alıcısı da şeker fabrikaları olan şeker pancarı alım fiyatının,
girdi fiyatlarındaki artışlara ye çiftçilerin gerçek maliyetlerine göre tespit edilmesi gerekmektedir.
Şeker pancarı tarımının tarla hazırlığından, bedelinin ödenmesine kadar geçen süre, diğer ürünlere
göre daha uzun olup, yaklaşık 16 aya varmaktadır. Özellik arz eden bir ziraat olması, bilhassa işçi
liğe ve diğer üretim faktörlerinden sermayeye, tüm üretim boyunca büyük oranda ihtiyaç duyulma
sı ve akaryakıt, gübre, alet-edevat, ilaç, hasat ve nakliye gibi, yüksek enflasyonun da etkisiyle, fi
yat artışlarından, daha fazla etkilenmektedir. Bütün bu faktörlere rağmen, ülkemiz için her alanda
stratejik ürün olan şeker pancarı tarımı yapanların büyük özveri ve emek-yoğun uğraşlarıyla, ülke
tarımının ana arterli olan ve her yıl 450-500 bin küçük ve orta ölçekli aile işletmesinin tarımsal fa
aliyetlerini oluşturmaktadır. Bu nedenle, şeker pancarı alım fiyatı, değişen ekonomik şartlar ve üre
tim giderlerinden meydana gelen artışlar ve çiftçi kuruluşlarınca yapılan gerçek maliyet hesaplan
nazara alınarak, kampanyaların başlamasından önce, haziran ve temmuz ayında avans fiyatı olarak
açıklanmalı ve şekerpancan tesellümü süresi içinde ekonomik göstergeler ve girdilerde meydana
gelecek artışlar da dikkate alınarak, kampanyaların ortasında kesin alım fiyatı ilan edilmelidir.
Değerli milletvekilleri, ekonomik sorunlann giderek önem arz ettiği ülkemizde alınan 5 Nisan
ekonomik kararlannın, tüm kesimlerde olduğu gibi, pancar üreticilerine de getirdiği yük tartışma
sız ağır olmuştur. Bu nedenlerle, sektörlerarası ilişkiler de göz önünde tutularak, özellikle kırsal ke
sim insanının refah düzeyini yükseltici düzenlemelerin yapılması, diğer bir ifadeyle emek-yoğun
bir ürün olan şeker pancan alım fiyatının belirlenmesinde gerçekçi olunması kaçınılmaz olmakta
dır. Bu nedenle, pancar üreticilerinin en önemli sorunlannı oluşturan ürün alım bedellerinin, hak
kaniyet ölçüleri içinde değerlendirilmesi gerekmektedir...
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REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Pancar fiyatı kaç lira olmalı, onu da söyle.
AHMET SAYIN (Devamla) - Söyleyeceğim, söyleyeceğim.
Bu prensipler dikkate alınarak yapılan hesaplara göre, 1994 ürünü yüzde 16 polar ihtiva eden
şekerpancarının avans alım fiyatı, haziran-temmuz ayları 1 400 lira/kilogram olarak açıklanmalı ve
kati alım fiyatının ise, kati alım kampanyalarının başlamasını müteakiben^ ekonomik göstcrgelerdeki artışlar dikkate alınarak belirlenmelidir.
Değerli milletvekilleri, şeker pancarı tarımında fevkalade önem arz eden ve bir üretim güven
cesi olan nakdî avanslar, devlet fabrikalarında hâlâ verilmemiştir. Bilindiği gibi, devlet fabrikalarıyla sözleşme yaparak, 1994 yılı içinde 3 milyon 400 bin dekar ekim yapan 350 bin çiftçi ailesi
bulunmaktadır. Mart ve Nisan 1994 aylarında 25 devlet fabrikası üretim alanlarında pancar ekimi
ni tamamlayan üreticiler, zor koşullar ve kıt imkânlarıyla istenen ekimi gerçekleştirmiş, ekilen
alanlarda ekim, çapa, tekleme ve ziraî mücadele işlerini yüksek faizle borçlanarak gerçekleştirmiş
lerdir. Sulama sezonuna girildiği ve aradan iki ay geçtiği halde, hâlâ ekim avanslarının verilmeme
si, pancar ekicilerini çok güç durumda bırakmıştır...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun efendim.
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Bravo Ahmet!
AHMET SAYIN (Devamla) - Bunun aksine, 3 özel sektör fabrikası üretim alanlarında (Amas
ya, Kayseri ve Konya) ekim yapan yaklaşık 100 bin üreticiye, ekim faaliyeti içinde, bakım işleri
öncesinde, dekar başına 250 bin lira ekim ve bakım avansı verilmiş ve üreticiler memnun edilmiş
lerdir.
Özel fabrikalarda ikinci sulama avansı verilmesi aşamasına gelindiği şu son günlerde, vakit
geçirilmeden birinci avansın ivedilikle verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, oldukça güç şartlar
da üretimlerini sürdürme çabasında olan ekicilerimiz, yüzde 250'leri aşan faizle para bulmak zo
runda kalacak ve mahsulünü kendi seyrine terkedecektir. Bu nedenle, nakit avanslarının birincisi
nin bir an önce ve 250 bin lira/dekar olarak ödenmesini, pancar tarımının emniyeti, iyi verim sağ
lanması ve pancar üreticisinin mağdur edilmemesi yönündeki çalışmaları Hükümetimizden talep
ediyor, bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Sayın, teşekkür ediyorum.
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Sanayi ye Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse; bu
yurun efendim.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) - Sayın Başkan, Yü-,
ce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Ahmet Sayın'in, pancar üreticilerinin sorunlarıyla ilgili olarak
yapmış olduğu konuşmaya cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Mec
lisi say gılanmla selamlıyorum.
1980 yılından bu tarafa, son iki yılda, pancar üreticisine, pancar bedellerinin en erken verildi
ğini ve memnun edici seviyede olduğunu ifade etmek istiyorum. 1994 yılında da gene 1992 ve
1993 yılında olduğu gibi, pancar çiftçilerini memnun edecek bir fıyaü önümüzdeki günlerde açık
layacağımızı ifade etmek istiyorum.
Gene, 1980 yılından bu tarafa yıllardır unutulmuş olan üçüncü avansı da geçen yılki ürün için,
1993 yılında vermiş olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ondan önceki yıllarda pancar üreticisine
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iki avans verilirken, geçen sene "söküm avansı" adı altında üçüncü bir avansı da gene çiftçilerimi
ze verdik.
Bilindiği gibi, pancar ekiminde ürün teslim edilmeden Şeker Şirketi avanslar vermektedir. On
gün önce dekar başına 125 bin lira olarak vereceğimizi açıklamış olduğumuz birinci avansı, sürat
le, çiftçimize verdiğimizi ifade etmek istiyorum.
Özelleşen üç fabrikada daha fazla avans verildiğini arkadaşımız ifade ettiler. Yalnız, burada
şunu da açıklığa kavuşturmak lazım. Özel sektörün elinde bulunan üç şeker fabrikası çok fazla mik
tarda kâr eden fabrikalardır. Bunun yanında, Türk şeker fabrikaları da -anımsatmak için söylüyo
rum- bu sene yaklaşık 500 milyar lira kâr etti; ayrıca, Kars Şeker Fabrikasını da bitirdi, onun yatı
rım masrafını da üzerine koyarsak, 1993 yılı kârı yaklaşık 1 trilyon oldu.
Özel sektörün elindeki kâr eden üç fabrika Kayseri, Amasya ve Konya bölgelerindedir. Şeker
Şirketi 1 trilyon liraya yakın kâr etmesine rağmen, Şeker Şirketinin elinde, doğuda, sosyal amaçlı
fabrikaların da olduğunu ifade etmek istiyorum. Doğuda 10'a yakın fabrika sosyal amaçlıdır. Şe
ker maliyetleri, bugünkü satış fiyatlarının çok üzerinde olmasına rağmen, Şeker Şirketi, onların za
rarlarını diğer fabrikalarla kompanse ederek 1993 'te yaptığı yatırımla birlikte yine 1 trilyon liraya
yakın kâr etmiştir. Tabiî ki, bizim verdiğimiz avans, bu sosyal amaçlı fabrikaları da gözönüne ala
rak, ancak 125 bin lirayla sınırlı kalmıştır. Bunun da yeterli olduğunu söylemek mümkün değil,
keşke daha fazlasını da verebilsek; ama, ikinci ve üçüncü avansı daha süratli bir şekilde vererek,
çiftçimizin eline daha fazla para geçmesini sağlayacağız.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - 406'yi Hazine bonosuna veriyorsunuz!
SANAYİ VE TİCARET BAKANI TAHİR KÖSE (Devamla) - Son iki yılda olduğu gibi, bu
üçüncü yılımızda da, gene şeker pancarı üreticisini memnun eden fiyatı önümüzdeki günlerde açık
layacağımızı ifade etmek istiyorum.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
3. - Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, Trakya çiftçisinin sorunlarına ilişkin gündem dışı
konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin 'in cevabı
BAŞKAN - Çiftçilerin sorunlarıyla ilgili olmak üzere, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kesebir gündem dışı söz istemişlerdir.
Sayın Kesebir, buyurun efendim.
ERDAL KESEBİR (Edirne) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan
önce Yüce Meclise saygılarımı sunarım.
Sizlere, bugün gündem dışı söz alarak, Edirne ve Trakya çiftçisinin sorunlarını anlatmak isti
yorum. Çeşitli kereler, çeşitli hatipler burada söz alıp, bu sorunları dile getirdiyseler de, her ne ka
dar Sayın Bakanım da onlara yanıt verdiyse de, Trakya çiftçisi bu yanıtlardan tatmin olmamıştır.
Trakyada, milletin efendisi şu an isyandadır. Taban fiyatlarının açıklanmasından sonra hüsrana uğ
ramış, kolu kanadı kırık, umutsuz bir arayış içindedir. Uzunköprü'de konuştuğumuz çiftçiler, "dü
şün önümüze yürüyelim" demektedirler.
Edirne Ziraat Odası Başkanı İsmail Bolu, "çiftçinin sesine kulak verin, çiftçi kan ağlıyor" de
mektedir. Trakyabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karamolla başta olmak üzere, ayçiçek üre
ticileri, "ayçiçeğini, destekleme kapsamından çıkarmayın" demektedirler. Haberiniz var mı; bilmi-315-
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yorum sayın milletvekilleri. Trakya köylerinde on onbeş yıl önce yaşamadığımız olaylar yaşan
maktadır. Boşanmalar, icralar, intiharlar, cinayetler başlamıştır. On onbeş yıl önce yaşamadığımız
sosyal patlamaları bugün Trakya çiftçi ve köylüleri yaşamaktadır...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Anadolu kan ağlıyor Sayın Kesebir.
ERDAL KESEBİR (Devamla) - Fakat, bunların karşısında Hükümeti büyük bir umursamaz
lık, vurdumduymazlık içinde görüyoruz. Büyük sıkıntıların çözümlenmesi bir yana, geleceği daha
da karanlık görüyoruz.
Lütfen kendinize geliniz. Kıra döke, yaka yıka bir yerlere varamazsınız. Türkiye buğdayının
yüzde 3'ünü, ayçiçeğinin yüzde 16,5'ini, çeltiğin yüzde 40'ını, şckerpancarının yüzde 3,5'ini, Edir
ne İli çiftçileri üretmektedirler. Gübrenin, tohumun, ilacın, pulluk demirinin ve mazotun (tarımsal
girdi) fiyat ortalaması bir yılda yüzde 225 artmıştır. Günlük ihtiyaç maddeleri fiyatlarının bir yılda
yüzde 200 arttığı, toptan eşya fiyat endeksinin yüzde 135'e ulaştığı bir ortamda; çiftçimize sizin
takdir ettiğiniz oran; buğdayda, maalesef yüzde 65, arpada yine maalesef yüzde 45'tir. Eskiden dö
nümüne 500 kilo ürün aldığımız yerlerden 200 kilo, 300 kilo aldığımız yerlerden ancak 150 kilo
alabilmekteyiz. Bir dönümünden 300 kilo aldığını varsaysak bile, buğdayın taban fiyatı ile bir dö
nüme karşılık alınacak para, 1 milyon 50 bin liradır. Yaklaşık, buğdayın bir dönümünün maliyeti
500 bin liradır; geriye kalan para ise 550 bin liradır. 50 dönüm toprağı olan çiftçinin bir yıllık ge
liri 27,5 milyon liradır. Bu para ile masraflarını zor karşılayan köylü; Ziraat Bankasına, Zirai Do
natım Kurumuna, Tarım Satış ve Kredi Kooperatiflerine borçlarını nasıl ödeyecek, gelecek yılki
üretim harcamalarını nasıl yapacak, giyim, sağlık, eğitim, düğün, yakıt, elektrik, telefon giderleri
ni ve çocuklarının okul masraflarını nasıl karşılayacaktır?
Sayın Hükümet üyeleri, Sayın iktidar partilerinin milletvekilleri; köylü artık çözüm istiyor,
köylü lafa doydu, 27 Mart seçimlerinde bile -her şeye rağmen- sizleri çok yerde birinci parti yaptı
-benim ilim dahil-. Dilerdim ki, bugün 27 Mart seçimlerinin ödülünü, bu insanlara verebilseydiniz,
köylümüzü sevindirebilseydiniz... Fakat,' söylediklerinizle yaptıklarınız birbirini tutmuyor..
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Lütfen toparlayınız efendim.
ERDAL KESEBİR (Devamla) - Öncelikle sizden isteğimiz; samimî olun, ciddî olun, olduğu
nuz gibi görünün, ya köylüden yana çıkın, destek olun ya da karşı olun. Tercihinizi bir an önce ya
pın. Yoksa, Edirne çiftçileri, Fransa'daki çiftçiler gibi, Yunanistan'daki çiftçiler gibi, yollara dökü
lüp eylem yapacaklar ve sizleri silkeleycceklerdir. Milletin efendisinin sabrı gırtlağına gelmiştir.
Bu sabrı taşırmayın. Köylüyü, ekimin her devresinde destekleyin. Girdi fiyatlarındaki artışı durdu
run. Köylünün üretime yönelik her türlü kredisindeki faizi düşürün. Ayçiçeğini destekleme kapsa
mına alın. Çeltik üretiminin artırılması için Bulgaristan'la su konusunda anlaşın. Çiftçi sizlerden
sadaka değil, emeğinin karşılığını istiyor; onların sesine kulak verin, destek verin. Yörelerimize git
tiğimizde, çiftçinin, köylünün çaresizliği karşısında milletvekili olup utanmaktan bizleri de kurta
rın.
Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (DSP, ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Sayın Kesebir teşekkür ediyorum.
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şa
hin; buyurun. .
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; Demokratik Sol Parti Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kesebir'in gündem dışı ko
nuşmasına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım.
Evvela şunu ifade etmek isterim ki, Sayın Kesebir ve onun gibi düşünenler, ikide bir eylem
den bahsediyorlar ve "çiftçiler eylem yapacak" şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Doğrudur; Kesebir
gibi düşünenler eylemi yapmışlardır, yapmaya ^alışıktırlar ve bilsinler ki, Kesebir ve onun gibi dü
şünenlerin peşinden köylü gitmez ve gitmemiştir.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Bakan, her tarafta öyle bir şey var; Kesebir'in öyle bir
şeyi yok da...
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Evet, konuşmalarının
her bölümünde, "çiftçi eyleme geçecek, eyleme geçiyor, biz de önündeyiz" ifadeleri var.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Çiftçi sıkıntılı.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Sıkıntıyı biz de bili
yoruz, sizden fazla yakınız köylüye...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sağ olun.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Biz de köylünün için
den geliyoruz; zaten, köylünün içinden geldiğimiz ve ona yakın olduğumuz için de, politikalarımız
da köylüyü memnun etmeyen bir hareketimiz, bir icraatımız, bir davranışımız olmadı. Köylü, hâlâ
bizim yanımızda, bize inanıyor ve güveniyor; ama, maalesef, size inanmıyor ve güvenmiyor.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Bizimki deniz yanığı değil, anız yanığı.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Evet, sizinki öyleyse,
sizinki size ait olsun.
Değerli milletvekilleri, bugün, köylünün içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Bugün, ülke bir
darboğazdan geçmekte; bu darboğazı geçerken, herkes kendine göre bir anlayış içerisinde ve ken
dine düşen fedakârlığı yapma çabasındadır.
Burada köylü adına konuşan arkadaşlarımız, ne kadar köylüyle temas içindelerse, biz de o
kadar temas içindeyiz. Ben, daha pazar günü Balâ'da köylülerimizin yaptığı hasat şenliğinin için
deydim, beraberdim köylülerle. Doğrudur, sorunları vardır, sorunlarını biliyoruz ve o...
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Sadece şenliklerde, düğünlerde köylüyle berabersiniz; yok
lukta beraber değilsiniz.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - O, hasat şenliği, sün
net düğünü değil; onun ne olduğunu anla bir defa.
Şimdi, elbette, bu gibi konularda köylümüzün sıkıntıları nelerdir, o sıkıntılar nasıl çözülecek
tir, bunları da yakînen takip etmekteyiz; ama, Trakya'daki çiftçilerimizin buğday taban fiyatlarıy
la ilgili olarak, daha önce açıkladığımız gibi, elbette, "taban fiyatı, ekonomik istikrar tedbirleri içe
risinde memura yapmış olduğumuz zam olan yüzde 54'le sınırlı olacaktır ve dünya fiyatlarıyja eş
değer olacaktır" ifadesine rağmen, biz de yine çiftçilerimize azamî fedakârlığı sağlamak için, ürün
lerin bedelleriyle ve bir de prim sistemiyle daha çok ellerine para geçsin diye, değerlendirmede bu
lunduk ve bu değerlendirmeye göre, 1994 yılında buğday üreticisine verdiğimiz asgarî rakam, ge
çen yıla göre yüzde 89 bir artış sağlamıştır; arpada ise yüzde 60 civarındadır. Trakya buğdayı yak
laşık olarak ağustos ayında Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edilecektir; ağustos ayında ise, teslim
fiyatı yaklaşık 4 100 lira civarında olacaktır.
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Şimdi dünya piyasalarında buğdayın fiyatı 85 dolar; bizim köylüden satın aldığımız buğdayın
fiyatı ise, verdiğimiz taban fiyatıyla, 115 dolar civarında olmuştur.
Şimdi, dünya fiyatlarının üzerinde bir alışla -bir de yüzde 54'ün üstünde bir alışla- bu kadarlık bir destekleme içerisinde olduk; ama, 1994 yılında çiftçimize gübrede yaptığımız destek 9,2 tril
yon liradır ve 1994 yılının sonbahar ekimi için mazotta bir artış yapmamak suretiyle köylü lehine
bir sübvansiyon sağlayacağımız gibi, ayrıca gübre için 5 milyar liralık bir sübvansiyonu da köylü
ye destek olarak sağlama durumunda olacağız.
Diğer taraftan, gübrenin satışı, gübrenin dağıtımı, gübrenin ithalatı gibi konularda da, Katma
Değer Vergisi haricinde, Fon ve Gümrük Vergisini de kaldırmak suretiyle fiyatlarda ayrıca bir iyi
leştirme yapmaya çalışacağız.
.
Yine, Sayın Gökalp'in de çok ilgili olduğu, süne zararlısı konusunda, gerçekten, Trakya'da...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Süne zararlısı konusunda başarılısınız; sağ olun.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - ...mücadeleyi başarı
lı bir şekilde bitirdik. Bu süne mücadelesi, geçen seneye nazaran gerçekten yüzde 100 bir başarıy
la sona ermiş, hatta bu konuda Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Murat Al
tın bile, bir tarım bilim adamı olarak, bu mücadeleyi teşekkürle tarafımıza bildirmiştir.
Trakya'daki bu mücadelede başarılı olmamızın birinci sebebi, konunun üzerinde hassasiyetle
durmuş olmamızdır. Bu konuyla ilgili olarak 1994 yılı bütçesinde 84 milyar lira ödenek olmasına
rağmen, maalesef, bu para yetmemiştir. Bu sefer, Toprak Mahsulleri Ofisinden 100 milyar liralık
bir ödeneği tekrar tahsis ederek bu işte kullandık; ama o tahsisatın da yetmediğini gördük. Çünkü,
özellikle Orta Anadolu'da, Kırşehir, Yozgat ve Kayseri üçgeninde geçen sene çok büyük ürün tah
ribatı oldu ve yüzde 90'a kadar varan bu tahribattan çiftçilerimiz zarar gördü. Bu sene, o tahribatı
önlemek için, daha dün, 50 milyar liralık yeni ilaç gönderdik. Yine, onu da Toprak Mahsulleri Ofi
sinin kaynaklarından sağlamak suretiyle doğrudan doğruya transfer ettik. Daha evvel, bir arkadaşı
mız, "neden bunu Toprak Mahsulleri Ofisi yapıyor da Tarım Bakanlığı yapmıyor?" diye bir soru
sormuştu. Toprak Mahsulleri Ofisi Tarım Bakanlığının bir genel müdürlüğüdür ve eğer, Tarım Ba
kanlığı, bütçede olmayan bir ödeneği başka fasıllardan aktarmak veyahut temin etmek cihetine git
se zaman gecikecek, süne zararlısıyla mücadele de bunu beklemez. Dolayısıyla, biz, paranın en sü
ratli bir şekilde temini için malın ihalesinin mümkün olduğu Toprak Mahsulleri Ofisini devreye
sokmak suretiyle bu süne mücadelesini titizlikle takip ettik. Sayın Gökalp de bunun en canlı şahi
didir. İnşallah, Orta Anadolu'da da süne tahribatı olmaksızın, buğdaylarımızı orada da kurtaraca-

£ızAyrıca, bir arkadaşımız da, süne için ilaç mubayaası yaptınız, neden bunun fiyatları farklıydı
diye konunun üzerinde durmuş ve soru sormuştu. Şunun için farklıydı: Biz, 1994 yılı bütçesi içe
risinde bulunan 84 milyar lirayla ihale yaptığımızda henüz devalüasyon olmamıştı, dolar artışı ol
mamıştı ve o zamanki fiyatlarla 24 bin liradan almıştık. Daha sonra, Toprak Mahsulleri Ofisinden
temin ettiğimiz 100 milyar lirayla ihale yaptığımızda ise, farklı fiyattan alma durumunda olduk.
Bazı gazeteler de bunu bir nevi usulsüzlük, yolsuzluk olarak iddia ettiler, onlara da cevaplarını ver
dik. Böyle bir şey yoktur; bu, ilaç fiyatında dolara bağlı olarak meydana gelen bir artıştır.
Değerli Erdal Kesebir'in, Trakya çiftçilerinin sorunlarıyla ilgili olarak temas ettiği konularda
bizim çalışmalarımız vardır. Bildiğiniz gibi, Trakya, buğday, ayçiçeği, çeltik ve şekerpancarı üre
timi yapan ve bölge itibariyle de Türk tarımında önemli bir yeri olan bir tarım kesimidir. Bölgenin
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son beş yıllık üretimlerini incelediğimizde, yöre çiftçilerinin geleneksel buğday-ayçiçeği rotasyo
nundan uzaklaştığını görmekteyiz. Buğday-ayçiçeği parkesinin buğday lehine oluşması, bölge üre
ticilerinin buğday ekimine kaymasına neden olmuş, bölgede yoğunluğu artan buğday ekimi ile de
önemli buğday hastalık ve zararlılarının popülasyonlannda artış meydana gelmiştir. Özellikle, sü
ne popülasyonunun artması ve yaygınlaşması, buğday üretiminde verim kayıplarına yol açmakta
dır. Onunla da etkili bir şekilde mücadele etmek zorunda kaldık ve başarılı olduk. Bundan sonra
bunu devam ettirmek durumunda olacağız.
Meriç havzasındaki çeltik üreticileri, pirinç fiyatlarının düşmesi ve iki yıldır Meriç Nehri ya
tağına bırakılan mansap suyunun komşumuz Bulgaristan'da inşa edilen barajlar nedeniyle azalma
sı ve bazen deniz suyunun çeltik ekim alanlarını tehdit etmesi nedeniyle ekimlerden vazgeçmekte
dirler.
•
Sorunların bilincindeyiz; bunları araştırıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız vardır. Nitekim,
bu suyu da biz parayla satın alarak -ki, Bulgaristan'dan parayla su almak suretiyle- çeltikçilerin sorunlanna çözümler aramaya çalıştık.
Trakya Bölgesinde ayçiçeği ve kolza yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanlarının geliştirilmesi
ve üretimlerinin artırılması için 1995 yılı yatırım programına, Türkiye Yağlı Tohumlu Bitkiler Üre
timini Geliştirme Araştırma Yayım Projesini teklif etmiş bulunmaktayız. Projenin teklif edilen top
lam yatırım tutan, 50 milyar 850 milyon Türk Lirasıdır.
Yine, bölgedeki çeltik ekim alanlarının yeniden üretime kazandırılması amacıyla, Bakanlığı
mız, Türkiye Çeltik Üretimini Geliştirme Projesini teklif etmiştir. Bu projenin toplam yatırım tuta
rı ise, 63 milyar 200 milyon liradır.
Bütün bu projeler, özellikle Trakya'nın bellibaşlı ürünleri olan buğday, ayçiçeği, çeltik ve şe
kerpancarı üretimine yönelik çalışmalara Bakanlığımızın yakından ilgi gösterdiğinin bir ifadesidir.
Tabiî, Türk çiftçisinin önemli bir sorunu şudur : Türk çiftçisi, ülke nüfusunun yarısını teşkil
etmektedir. Ülke nüfusunun yarısını teşkil eden Türk çiftçisinin, ne nüfus olarak ne de ülkeyi bes
leyen bir sektör olarak, gereği gibi desteklendiği iddia edilemez. Yaklaşık 2 milyonun üzerinde
olan, devlette çalışan işçi, memur ve sözleşmelinin gayri safi millî hâsıla içerisinden bugün aldığı
pay, yüzde 19'dur; 30 milyon çiftçinin aldığı pay ise, yüzde 14 civanndadır.
Tarımda gelişmeyi sağlayabilmek için, evvela susuz Anadolu topraklarını sulamak lazımdır.»
Bir GAP, bu bölgenin susuzluğunu giderecektir; ama, Orta Anadolu'da da böyle projelere ihtiyaç
vardır. İnşallah, kısmet olur da Konya Ovasını Sulama Projesi de devreye girerse, 2 milyon hektar
lık bir saha sulanabilecektir.
Tabiî, sulamayla da bitmiyor. Sulamadan sonra, ayrıca, verimi yüksek, dayanıklı tohum, bu
ürünlerin verimini yükseltecek ilaç ve gübre gibi tarım girdilerinde çiftçiye destek sağlamak lazım
gelir.
Siz hangi fiyatı verirseniz verin, bugün entegre bir dünyada yaşayan Türkiye'nin de dünyada
ki ürünlerin fiyatlarıyla kendisini bir düzeyde tutması lazım gelecektir. .
Çiftçiye yapılacak en büyük, destek, onun altyapısına yapılacak olan destektir. Nedir bu; işte,
sulamadır, gübredir, ilaçtır ve tohumdur. Diğer taraftan, çiticilerimizin bu konudaki ihtiyaçlarının
en başta geleni, dağılmış olan topraklarını toplulaştırmaktır. Bugün, baktığımızda, hakikaten, 50
dönümün altında toprak sahibi olan çiftçi, bunu ne sulayabilmekte ne makine ile ekebilmekte ne de
buraya tarımın geliştirilmesini temin eden herhangi bir teknoloji uygulayabilmektedir; dolayısıyla,
verim düşüklüğü meydana gelmektedir.
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HASAN BASRl ELER (EDİRNE) - Ayçiçeği, fındık ne olacak?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Ayçiçeği konusuna
gelince: Ayçiçeği, maalesef, yağ ithalatımızın konusunu teşkil etmektedir; pirinç gibi. Senede 300
bin ton pirinç ithal etmekteyiz. Ürün fazlası olanla ürün eksiği olanlan dengelemek, bir planlama
yapmak lazım gelir. Ayçiçeğini teşvik etmek, fiyatını yüksek tutmak gerekir; keza, pirinci de öyle.
Türk çiftçisini, eskiden olduğu gibi, pirinç ve ayçiçeği ekmeye yönlendirerek bunun dışarıdan itha
lini engellemek, ithalat kadar primi de çiftçiye vermek lazım.
Keza, fındıkta da ürün fazlalığı vardır; bu sene de olacaktır. Geçen sene, 1993 yılı mahsulün
den elde ettiğimiz para, 700 milyon dolardır; ama, bu sene, 1994'te fazla olan bu fındıktan elde et
tiğimiz gelir 700 milyon doların altına düşerse, işte burada yanlışlık var demektir. O zaman, bu ko
nuda fazlalığı, belli bir metotla elde tutarak veyahut başka türlü değerlendirerek, Türkiye'nin fazla
olan fındığının ulaştığı değerin, az olan fındığının ulaştığı 700 milyon dolarlık rakamın altına in
memesi lazım gelecektir.
Değerli milletvekilleri, bu konuda benim arz etmek istediğim cevaplarım bunlardan ibarettir.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) - Ayçiçeğinin destekleme kapsamına alınması hususunda da
bir şey söyleyebilir misiniz?
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Efendim destekleme
ürünlerinin neler olacağı daha evvel açıklanmıştır. Biliyorsunuz bunlar, hububat, şeker pancarı ve
tütün.olarak belirlenmiştir.
Şu anda, açıklanmış olan bu destekleme kapsamındaki ürünlerin dışında, bunlara ilave edilmiş
bir başka ürün henüz bulunmamaktadır. Bakanlar Kurulunun yetkisinde olan bir konudur; belki, bir
durum değişikliğiyle, başka ürünler de ilave edilebilir.
Arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)
2. - Edirne Milletvekili Erdal' Kesebir 'in, Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in, ko
nuşmasında ileri sürdüğü görüşten farklı bir görüşü kendisine atfettiği iddiasıyla konuşması
ERDAL KESEBİR (Edirne) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanım konuşmasına başlarken "Ke
sebir gibiler" şeklinde, müphem, açık olmayan bir cümle kullandı; sanki, ben veya benim düşün
cemde olanlar, köylüyü, üreticiyi kışkırtacakmış gibi bir görüntü vermeye çalıştı.
İzninizle, bir dakikada buna cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN - Hayır, ona cevap vermek yok efendim. Köylünün önüne düşmediğinizi, düşme
yeceğinizi, böyle bir tahrik yapmayacağınızı ifade buyuracaksanız, ki, konuşmanızın muhtevası o
idi, ben öyle anladım; ille, bir de ben açıklayayım diyorsanız buyurun; ama cevap vermek maksa
dıyla değil; sadece maksadınızı aşan bir yoruma maruz kaldığınızı ifade edin. Lütfen çok kısa
olun...
Buyurun efendim.
ERDAL KESEBİR (Edirne) - Sayın Başkanım, Yüce Meclisin değerli üyeleri; ben, olayı, çift
çinin durumunun vahameti bakımından ortaya koymaya çalıştım; ama, Sayın Bakanım benim şah-320-
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simi ve milletvekili kişiliğimi incitti. Bunu samimi olarak söylüyorum. Hiçbir zaman, kendileri "şa
hin gibi" değiller; Tarım ve Köyişleri Bakam Sayın Refaiddin Şahin'dirler, ben de milletvekili Er
dal Kesebir; ama "gibi" değil...
Ben, kürsüyü sık kullanan bir milletvekili arkadaşınız değilim; ama, beni burada konuşmaya
iten, gazetelerde çıkan yazılar. Bize gelen bu gazetelerde deniyor k i : "Hububat üreticisi taban fi
yatlara isyan etti" Bu haberi ben mi yazdırdım "Buğday taban fiyatı çiftçiyi şok etti" ben mi yaz
dırdım Trakyabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karamolla Başkanlığında, geçen hafta Kara
cabey'de toplantı yapıldı. Ben mi yaptırdım bu toplantıyı. Köylüler önüme çıktılar -isim de verebi
lirim- "düşün önümüze yürüyelim" dediler, biz sakinleştirdik.
Sayın Bakanım, durum vahim. Sizin burada beş dakika, on dakika süreyle anlattıklarınız çift
çinin kulağına gitse bile, çiftçiler tatmin olmuyorlar. İnanın, Doğru Yol Partisi ve SHP Koalisyon
Hükümeti olarak, Trakya çiftçilerinin gözünde hiçe doğru gidiyorsunuz. Ben muhalefetim; uyarı
yorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN - Sayın Kesebir, teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmıştır.
IV. -BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - Norveç'e gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse 'ye, dönüşüne kadar,
Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1465)
BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; sırasıyla okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
12 nci EUREKA Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 14 Haziran 1994 tarihinde Norveç'e
gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakam M. Tahir Köse'nin dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekalet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
2. - İsrail'e gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'e, dönüşüne kadar, Kültür Bakanı
Durmuş Fikri Sağlar'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/1466)
BAŞKAN - Bir başka tezkere vardır; okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
israil Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 1 inci Uluslararası Akdeniz Barış ve
Turizm Fuarına katılmak üzere, 14 Haziran 1994 tarihinde İsrail'e gidecek olan Turizm Bakanı Ab
dulkadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar'ın vekalet et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
3. - Bazı milletvekillerine belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/1467)
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bazı sunuşları vardır, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli
sayılmaları Başkanlık Divanının 16.6.1994 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.
Genel Kurulun onayına sunulur.
Hüsamettin Cindoruk
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
"İstanbul Milletvekili İmren Aykut, mazereti nedeniyle, 8.6.1994 tarihinden geçerli olmak
üzere 16 gün."
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
"İstanbul Milletvekili Osman Ceylan, hastalığı nedeniyle, 31.5.1994 tarihinden geçerli olmak
üzere 20 gün."
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
"Muğla Milletvekili İrfettin Akar, hastalığı nedeniyle, 8.6.1994 tarihinden geçerli olmak üze
re 15 gün."
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
"Şanlıurfa Milletvekili Ferit Aydın Mirkelam; hastalığı nedeniyle, 6.6.1994 tarihinden geçer
li olmak üzere 15 gün."
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4.— (10/38, 43, 44, 46) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1468)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, (10/38, 43, 44, 46) esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonunun, çalışma süresinin üç ary daha uzatılması için bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza su
nacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Maden Ocaklarında ve Enerji Üretim Alanlarında Meydana Gelen Can Kaybını Önlemek,
Ocakların Verimli ve Güvenli Çalışmalarını Sağlamak, Olayların Nedenleriyle İş Güvenliği Konu
larını Araştırmak ve Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/38,43,44,46) Esas
Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamlayamadığından; Komisyonun görev
süresinin uzatılması Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır.
Alınan karar gereği, Komisyonun görev süresinin 25,6.1994 tarihinden itibaren Uç ay daha
uzatılması için gereğini takdirlerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Abdurrahman Ünlü
Kırıkkale
Komisyon Başkanı
-322-

T.B.M.M.

B:120

21.6.1994

0:1

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, komisyonun çalışma süresinin üç ay daha uzatılması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; komisyonun
çalışma süresi üç ay daha uzatılmıştır.
Değerli milletvekilleri, 118 inci Birleşimde almış olduğunuz karar gereğince, bugün, sözlü so
rulan ve diğer denetim görüşmelerini yapmıyoruz. "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan
Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.
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 Kanım Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi 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, 1176, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci
Ek)
BAŞKAN - Şimdi, mutad olduğu üzere, önce yarım kalan işlerden başlıyoruz.
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameye dair kanun tasarısının müzakeresine başlayaca
ğızSayın 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 Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Yok.
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 başlayacağız.
Sayın Komisyon?. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139)
BAŞKAN - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının
müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
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5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324)
BAŞKAN - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin müzakeresine başlayacağız.
Sayın 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, 219, 2/536) (S. Sayısı: 283)
BAŞKAN - Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
7. - // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S.
sayısı: 391)
BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
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)
BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın 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 Çalışanlar Sosyal* Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
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10.-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492
Saydı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (1)
BAŞKAN - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Ka
nunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İn
tikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz.
Komisyon?.. Hazır.
Hükümet?.. Hazır.
Sayın milletvekilleri, 659 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin görüşülmesi tamam
lanmış, madde üzerinde verilen önergelerin işleminde kalmıştık.
Şimdi, 2 nci maddenin birinci fıkrası üzerinde verilen'3 üncü önergeyi tekrar okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 30 uncu maddesinin 1 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz.
. Mehmet Özkaya
Gaziantep
ve arkadaşları
"Yasal süresi geçtiği halde vergi beyannamesi verilmemişse,"
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılmadı.
Sayın Hükümet?. .
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Önergeye Sayın Hükümet katılmadı.
Önerge sahiplerinden söz talebi?.. Yok.
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Karar yetersayısı arayınız Sayın Başkan.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, dikkate alacağız.
Önergeyi,oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok
tur.
Saat 17.00'de yeniden toplanmak üzere birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 16.43
.
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(1) 659 S. Sayılı Bavnayazı 17.6.1994 Tarihli 119 uncu Birleşim Tutanağına eklidir.
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.02
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Kadir BOZKURT (Sinop)
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BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 hci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
10. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (Devam)
BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Sayın milletvekilleri, müzakereye konu tasarının 2 nci maddesiyle ilgili önergenin oylanması
sırasında karar yetersayısının bulunmadığı tespit edilmiş, bu suretle ara verilmişti.
Bu defa önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım.
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Bir başka önerge vardır, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 30 uncu maddesinin bir numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Muhtar Mahramlı
Tekirdağ
ve arkadaşları
"Kanunî süresi geçtiği halde vergi beyannamesi verilmemişse,"
BAŞKAN - Sayın Komisyon Katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayırt Başkanım,
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar.
Önerge sahiplerinden söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
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Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 30 uncu maddesinin, ikinci fıkrasına aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ede
riz.
Muhtar Mahramlı
Tekirdağ
ve arkadaşları
"Vergi incelemesine başlandıktan veya takdir komisyonuna sevk edildikten sonra verilen be
yannamede gösterilen matrahlar üzerinden gerekli tarhiyat yapılır, inceleme raporu veya takdir ko
misyonu kararına göre mükellef beyanından fazla bir matrah ortaya çıktığı takdirde, bu matrah far
kı için resen vergi tarh olunur,"
BAŞKAN - Sayın Komisyon. Katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadılar.
Önerge sahiplerinden söz talebi?. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "resen gerekli tarhiyat" ibaresinin, "ge
rekli tarhiyat resen" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Mehmet Özkaya
Gaziantep ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon Katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Vergi beyannamesi" ibaresinin, "geç
tikten sonra" ibaresinden sonra gelmek üzere değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Muhtar Mahramlı
Tekirdağ
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALÎYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Hükümet katılmamıştır.
Önerge sahibinin söz talebi^.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "sevk edilmesi" ibaresinin, "intikal etti
rilmez" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Ali Uzun
Zonguldak
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır.
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Müzakereye konu tasarının 2 nci maddesi, okunduğu şekliyle kabul edil
miştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. - 4; 1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Vergi incelemesi; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal memuru,
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vergi denetmenlcri, vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır." ı
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi var mı?
Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu, Refah Partisi Grubu
adına Sayın Abdüllatif Şener söz istemişlerdir.
Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? Yok.
Kişisel söz talebi var mı efendim?
NAMÎ ÇAĞAN (istanbul) - Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Çağan, kişisel söz talebinde bulunmuşlardır.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun efendim.
ANAP GRUBU AD INA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; görüşmekte olduğumuz 659 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer fınansal kanunlarda de
ğişiklik yapılmasıyla ilgili yasa tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepi
nize saygılar sunuyorum.
Değerli arkadaşlar, vergi konulan son zamanlarımızın aktüel meselesidir. Buraya sırasıyla ver
giler geliyor; bu 3 üncüsü. Bildiğiniz gibi, yılbaşı aralık ayı civarında, vergi reformu diye takdim
edilen, ama, reform olmayan bir vergi düzenlemesini kabul etmiştik. Ondan sonra, Ekonomik Den
ge Vergisi, Net Aktif Vergisi ve Bazı Harçlarda Düzenleme Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
geldi, onlar görüşüldü. Bu tasan, vergi usul hukukuyla ilgili bazı değişiklikleri içeriyor. Örneğin,
bu tasannın daha önce geçen 1 inci maddesini oluşturan konu, rahmetli arkadaşımız Maliye eski
Bakam Adnan Kahveci'nin üzerinde çok durduğu bir konu idi; herkese, her gerçek kişiye bir ver
gi numarası verilmesi konusu. Bu, yasa tasansıyla bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Böylece, kendi
sinin de ruhunu şâd etmiş oluyoruz.
Değerli arkadaşlar, tabiî, bir ülkede vatandaşsanız ve ülke nimetlerinden yararlanıyorsanız
vergi vermeniz gerekmektedir. Vergi alınır, alınması doğaldır ve alındığı kadar sarfı da önemlidir.
Şimdi burada aklıma geldi; biraz evvel konuşan ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Aykon
Doğan -kendisi vergi uzmanıdır, bu görüştüğümüz vergi yasaları üzerinde otoritedir- talihsiz bir
konuşmayla, Sayın Başbakanın Amerika'daki servetini burada legal hale getirmeye çalıştı. Çok sı
kıntılı bir konuşma yaptı. Belki kendisinin de inanmadığı bir konu. Şimdi, ben bu servetin oraya
nasıl gittiğini veya vergisinin ödenip ödenmediğini ya da mal bildirimini alıp almadığını da bura
da söz konusu etmeyeceğim. Ancak, şu iki nokta benim aklıma takıldı. Bunlardan bir tanesi, vatan
daşa, "Türkiye çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor, büyük sorunlanmız var, ben bu sorunlan çöze
ceğim" diyorsunuz. Bu sorunlan çözmek için memlekette yatınm yapıp istihdam sahalan açmanız
gerekirken ve böyle yasalan da Meclisin huzuruna getirirken, siz, tutuyorsunuz, Amerika'ya yatı
rım yapıyorsunuz. Bu işte bir açmaz var, bir çelişki var. O yatınmlar Türkiye'ye yapılsa, elki istih
dam sahaları genişleyecek, bugün karşı karşıya kaldığımız birçok işsizin iş bulması mümkün ola
cak. İşte, esasında, Başbakanın içinde bulunduğu birinci çelişki budur.
İkinci çelişki : Deniyor ki, "Ben çoluğumun çocuğumun istikbâlini düşünmek mecburiyetin
deyim." Siz, Türkiye'ye güvenmiyorsanız, Türkiye'de yatınm yapmanın bir istikbal güvencesi ol
duğuna inanmıyorsanız, tabiî, gidip oraya yatınm yaparsınız. Ama, bu, yine tutumunuzla çelişir.
Aslında, Başbakanın geçen hafta gazetelerde uzun uzun yer alan şu Amerika'daki serveti
meselesi, zannederim, bu Meclisin gündemini uzun süre meşgul edecektir.
-329-

T.B.M.M.

B:120

21.6.1994

0:2

Söylediğim gibi, iki esas konu üzerinde durmak istiyorum. Tabiî, bu yasalar çıkarken, vatan
daş, efendim, siz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak vergiler getiriyorsunuz, öte yandan, Başba
kan, tutuyor, Amerika'ya yatırım yapıyor diyecektir.
Değerli arkadaşlar, usulle ilgili bu yasa tasarısının 3 üncü maddesi vergi incelemesiyle ilgili
dir. Vergi incelemesinin, hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları mal memurları, vergi deneti
miyle ilgili denetmenler, denetmen yardımcıları ve vergi dairesi müdürleri tarafından yapılacağına
amir.
Amerika'da Amerikan vatandaşı iki şeyden çok korkar : Bunlardan bir tanesi polis -polisten
çok çekinirler- ikincisi de vergi ödememektir. Türkiye'de ise, vergi ödememek, toplumda bir ayrı
calık haline gelmiştir. Vergi ödeyenler enayi, ödemeyenler ise açıkgöz durumundadır.
Verginin ödenmesi için de bir denetim müessesesinin getirilmesi ve denetimle ilgili olarak da
bazı yaptırımların kanunlarda yer alması gerekir. Türkiye'de vergi vermemek, kanunlarımızda âde
ta teşvik edilmiştir. Bu maddeyle, vergi denetiminin, hesap uzmanları, maliye müfettişleri, denet
menler tarafından yapılacağı öngörülmektedir. Bu yerinde bir karardır; Yalnız, Maliye Bakanlığı
nın denetim elemanları kadrosunu incelediğiniz zaman, çok eksiklikler olduğunu göreceksiniz. Bu
gün, vergi ile ilgili denetim yapan memurların, hesap uzmanlarının, denetim elemanlarının sayısı
ihtiyaca göre fevkalade düşüktür. Özellikle hesap uzmanları, titizlikle seçilen, yetiştirilen; önce he
sap uzmanı muavini olarak, arkasından hesap uzmanı olarak görev yapan arkadaşlarımızdır. Haki
katen, içlerinde fevkalade nitelikli olanlar vardır. Ancak, burada bir çelişki var, bunu da anlamak
ta zaman zaman güçlük çekerim; bir hesap uzmanı, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunun
elemanı iken, mükelleflerin üzerinde bir kabus gibi dolaşır, görevini yapar; aynı hesap uzmanı, Ma
liye Bakanlığında birkaç sene çalıştıktan sonra, özel sektör tarafından transfer edilir, bu sefer de, o
hesap uzmanı, özel sektörde "vergiyi acaba nasıl az veririm" şeklinde bir çalışma içine girer ki, bu,
hesap uzmanlığı müessesesiyle veya bu makamın yüceliğiyle pek bağdaşır bir durum değildir. Bu
çelişkiyi, ben zaman zaman düşünürüm.
Şimdi, bu maddeyle, hesap uzmanlarının, hesap uzman yardımcılarının yanı sıra, vergi denetmenleri, denetmen yardımcıları ve vergi personeliyle ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. Hesap uz
manı sayısı yetmediği takdirde, vergi denetmenliğinin daha geliştirilerek, eğitim seviyelerini artır
mak gerekir. Bunların hepsi yüksekokul mezunudur. Hesap uzmanlığı ve maliye müfettişliği imti
hanına girenlerin, kadrolar fazla olmadığından, belirli bir kısmı kazanır. Kazanamayanların da ge
lirler kontrolörü veya vergi denetmeni şeklinde görevlendirilmesi doğru bir uygulamadır; yalnız,
bunların eğitimlerine büyük önem verilmesi gerekir. Tıpkı hesap uzmanlarında olduğu gibi, mükel
leflerin nereden vergi kaçıracakları, nereden kaçıramayacakları hususunda bunların uzman kişiler
olması gerekir.
Bu maddenin bu şekilde düzenlenmesi uygun olur ve belki de ileride bu kadrolar artırılırsa,
vergi denetimlerini daha kontrol altına, disiplin altına almak mümkün olur diye düşünüyor, hepini
ze saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum.
Refah Partisi Grubu adına konuşmak üzere, buyurun Sayın Abdüllatif Şener.
REFAH PARTİSİ GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; 659 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesiyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 135 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesi, ver
gi incelemesi yapmaya yetkili olanları belirlemektedir. Bildiğimiz gibi, vergi incelemesi, Türk ver
gi sistemi içerisindeki önemli konulardan biridir.
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Türkiye'de vergilemede beyan esası vardır. Mükellefler, ilke olarak, yıllık kazançlarını veya
diğer vergilere ilişkin vergi matrahlarını beyannamelerle, bağlı oldukları vergi dairelerine bildirir
ler ve kendi beyanlarına istinaden ortaya çıkan, gösterilen matrah üzerinden vergi dairesince ver
gileri tarh edilir ve tahsil işlemleri de buna göre yapılır. Yani, ilke, mükellefin kendi matrahını bil
dirmesidir ve verginin de bu matrah üzerinden hesaplanmasıdır. Burada temel mantık, temel dü
şünce, daha doğrusu temel varsayım, herkesin, kendi matrahını bir başkasından daha iyi bildiği şek
lindedir. Mademki herkes kendi matrahını, diğer insanlardan ve vergi dairesinden daha iyi bilmek
tedir, o halde, herkesten daha iyi bildiği matrahını beyan etsin ve bu beyana istinaden de vergisi
tahsil edilsin. Ancak, bu, son derece iyi niyet ilişkisine dayanan bir durumdur; ama, bütün mükel
lefler aynı derecede iyi niyetli değillerdir. İyi niyetli olmayan, vergi matrahlarını gerçeğe uygun şek
ilde beyan etmeyen bu mükelleflere karşı da, bu vergi sisteminin içerisine bir mekanizmanın yer
leştirilmesi lazımdır.
İşte bu açıdan, vergi sistemimize yerleştirilen önemli bir mekanizma olarak vergi incelemesi
karşımıza çıkmaktadır. Böylece, mükellefler, matrahlarını vergi dairesine beyan etmektedirler; an
cak, idare, eğer bu beyanın yanlış olduğu, eksik olduğu veya hiç beyan etmeyenler açısından beya
nın yapılmadığı kanaatinde olursa, mükellefleri inceleme yetkisine sahiptir ve gerçek matrahlarını
araştırma yetkisine sahiptir.
Bu bakımdan, vergi incelemesi denilen şey, Vergi Usul Kanununda "ödenmesi gereken vergi
lerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak" olarak tarif edilmiştir. Ancak, inceleme
konusu, gayet ciddî bir konudur; rasgele tanzim edildiği takdirde, mükelleflerin, bütün vatandaşla
rın fevkalade rahatsız olabileceği ortamların meydana gelmesi mümkündür. Bu bakımdan, vergi
denetim elemanlarının hassasiyetle seçilmesi, mesleğe alınması, meslek içi eğitimlerinin yeterli bir
düzeyde ve beklenen amacı sağlayacak ölçülerde gerçekleştirilmesi lazımdır. Daha doğrusu, her
maliye memurunun inceleme yetkisi bulunmamalıdır. Sadece, inceleme özelliklerine sahip birim
lerce bu incelemenin yapılması lazımdır.
O halde,'vergi incelemesi yapma yetkisine sahip olanlar kimdir? Bu tasarının 3 üncü madde
sinde bir kısmı belirtilen vergi inceleme elemanlarıdır. Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesin
de, "vergi incelemesi hesap uzmanları, hesap uzman muavinleri, ilin en büyük mal memuru, kont
rol memurları veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır" denilmek suretiyle, birinci paragraf
ta vergi inceleme elemanlarının bir kısmı sayılmıştır. Bu değişiklik de, bu bir kısmı sayılan vergi
inceleme elemanları ile ilgilidir.
135 inci maddenin ikinci fıkrasında ise diğer vergi inceleme elemanları sıralanmıştır. Bunlar
da; "Maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kont
rolörleri, her hal ve takdirde vergi incelemesi yetkisine haizdirler" denilmek suretiyle belirlenmiş
tir.
Bu iki fıkralık 135 inci maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılıyor. Değişiklik, sadece ba
zı isimlendirme değişikliklerinden ibarettir. Eski metinde, "hesap uzmanları, hesap uzman muavin
leri" ibaresi var. Buradaki "Muavin" kelimesi "yardımcıları" denilerek sadeleştirilmiştir, diğer ta
raftan "Kontrol memurları" ifadesinin buradan çıkarılması, daha doğrusu değiştirilmesi gerekiyor
du; çünkü, daha önce yapılan değişikliklerle, vergi kontrol memurlarının isimleri "vergi denetme
ni" şekline dönüştürülmüştür. Dolayısıyla, bu yeni unvana uygun olarak, 135 inci maddede bir pa
ralel değişikliğe ihtiyaç vardı. Nitekim yapılan değişiklikte de, "kontrol memurları" "vergi denetmenleri ve vergi denetmen yardımcıları" şekline dönüştürülmüştür.
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Biz, bu değişikliğin yerinde olduğu, daha doğrusu yapılması gereken bir değişiklik olduğu ka
naatindeyiz.
Bunu ifade ediyor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şener.
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan.
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Şahsım adına ben de söz istiyorum.
BAŞKAN - Kişisel söz talebinde bulunan sayın üyeler; Sayın Nami Çağan, Sayın Cevat Ay
han, Sayın Hüseyin Erdal, Sayın Keçeciler.
Sayın Çağan buyurun efendim.
NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum.
Ciddî bir yasa tasarısını, ciddî olmayan bir şekilde görüşüyoruz, çünkü her maddenin her fık
rası için dörder tane düzmece, naylon önergeler verilmiş. Haklı olabilecek değişiklik önergelerimi
zi yerme olanağından yoksun kılındık.
Bir önceki maddede, vergi yasalarında bulunmaması gereken içeriksiz veya içeriği belirsiz,
çift anlam taşıyan deyim var. Bir vergi yasasında çift anlamlı deyimlere yer verilmesi, sayısız sa
kıncaları içerir. Harcama ve tasarruf temeline dayanan bir inceleme yetkisi veriliyor. Buradaki "ta
sarruf deyimini hukukî anlamda değerlendirirseniz "işlem" demektir, ekonomik anlamda değer
lendirirseniz "birikim'? demektir; bu, birikimin de değişik kategorilerini kapsayabilir.
Oysaki çağdaş denetim düzeni, eğer kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almayı amaçlıyorsa, ser
vet incelemesidir. Bunu kabul etmeden, "Alkapon yasası ya da kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine alı
yoruz" sözleri, hiçbir şekilde inandırıcılık taşımamaktadır. Bu bakımdan, haklı bir önergemi vere
memiş durumdayım. Dolayısıyla, bu şekildeki bir yasama çalışmasını yapamamış bulunuyoruz. Bu
bakımdan, en azından bu konudaki üzüntülerimi tutanaklara geçirmek istiyorum. Tabiî, bu naylon
önergeler, politikacıların direktifiyle bürokratlar tarafından hazırlandı. Bunu hazırlayan bürokratla
ra da üzüntülerimi bildiriyorum.
Yine, kanımca, bir sonraki maddede değiştirilmesi gereken bir deyim var. Kambiyo senetleri
defterinin içine çek girmemelidir. Çünkü, çek bir ödeme aracıdır. Ödeme aracını başka bir yasal
düzenlemeyle nama yazılı hale getirmek de, çok ciddî şekilde itiraz edeceğim bir konudur. Bu iki
düzenleme birbiriyle bağlantılıdır. Eğer, biz, bir yasama çalışmasında ciddî gördüğümüz önergele
ri veremiyorsak, o yasama çalışması hayli sulandırılmış demektir.
Bu şekilde üzüntülerimi arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Çağan, teşekkür ediyorum efendim.
Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 659 sı
ra sayılı vergi kanunlarında tadilat yapan tasarının 3 üncü maddesi üzerinde söz almış bulunmak
tayım.
Burada, vergi denetimini yapacak olan uzmanlara "denetmenler" ve "denetmen yardımcıları"
ilave edilmiş bulunmaktadır. Ancak, daha önce görüştüğümüz 2 nci maddenin birinci fıkrasının ye
di numaralı bendinde yapılmış olan bir değişiklik var; oraya da "vergi denetmenleri" ibaresinin ko-332-
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nulmasım arzu etmiştik; ama, maalesef, müzakereler diğer önergelerle tıkandığı için, burada bu
önergelerimizi görüşme imkânı dahi olmadı. Yani, aslında bize göre daha doğru olan bir yol şuy
du: 2 nci maddenin birinci fıkrasının yedi nolu bendinde, doğrudan doğruya, "213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 135 inci maddesinde denetimle görevli olanlar" diye bir atıfta bulunmak gerekirdi. Ye
di nolu bentte "Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörlerince yapılan inceleme
ler" denmekte, vergi denetmenleri buraya dahil edilmemektedir. Maliye Bakanlığında mütfettişler,
hesap uzmanları ve kontrolörler çok dar bir kadrodur. Milyonlarca vergi mükellefi denetleneme
mektedir. Denetmenlerin de bu kadrolara dahil edilmesi gerekirdi. Verimli, müessir, netice alıcı ve
mükellefi doğru beyanda bulunmaya zorlayan, yaygın bir denetim, ancak bu şekilde olurdu. Ma
alesef bunu burada görüşemedik.
Yine, biz burada itiraz ettik ve "tasarruf kelimesinin yerine "servet" kelimesinin konulması
lazım dedik, Sayın Nami Çağan Bey de buna taraftardı; ama maalesef bununla ilgili önerge de bu
rada görüşülemedi -kendi ifadeleriyle- naylon önergelerle müzakere imkânları kapatıldı ve bu hu
sus buraya girmedi.
Değerli arkadaşlar, burada söylemek istedim şudur: Bakınız, servet beyanı, Gelir Vergisi Ka
nunu çıkarıldığı zamandan beri vardı. Bu, bilahara, 27.4.1984 tarihinde, 2995 sayılı Kanunla, Ge
lir Vergisi Kanunundan çıkanlmış bulunmaktadır. O kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen bu
geçici 22 nci madde, yasaklayıcı bir maddedir ve bu maddede, "Mükellefler hakkında servet beya
nı ve gider esasına dayanılarak geçmişe yönelik inceleme ve tarhiyat yapılamaz. Mükelleflerin geç
miş vergilendirme dönemlerine ait servet bildirimlerinde beyan ettikleri servet unsurları ile yıllık
Gelir Vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri giderler, vergi incelemelerinde ve takdir işlemlerin
de veri olarak kullanılamaz" denilmektedir.
Aynca, maddenin ikinci fıkrasıyla, "Bu kanunun yürürlük tarihinden önce servet beyanlarına
dayanılarak yapılmış bulunan tarhiyatlar terkin edilir -yani silinir- ve bu konuda sürdürülen ihtilaf
lardan ve incelemelerden vazgeçilir" şeklinde, geçmişe dönük olarak bir de genel af getirmişiz.
Bunun manası şu : Yani, 1984'e kadar vergi kaçıranlara, uyuşturucudan kazananlara, silahtan
kazananlara, oradan buradan çalan çırpanlara bir af getirmişiz; 1984'den sonrası için de servet in
celemesini kaldırmışız.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Lütfen toparlayın.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan.
İşte, değerli bilim adamı Nami Çağan Beyefendinin, bizlerin (Refah Partisindeki arkadaşların)
DYP ve ANAP'taki birçok arkadaşın, buraya "servet" kelimesi konsun, vergi kaçıranlar önlensin,
uyuşturucudan kazananlar önlensin, kontrol altına alınsın, yani, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alın
sın diye ısrar etmemizin sebebi buydu; ama, maalesef, bunu burada müzakere imkânını dahi bula
madık. Tabiî, ben, bunu anlamakta zorluk çekiyorum.
Geçen hafta cuma günkü birleşimde, bir vesileyle, DPT'nin istatistiklerini arz etmiştim ve va
sıtalı vergilerin millî gelir içindeki paylan giderek çoğalmış, vasıtasız vergilerin payları ise azalmış
demiştim. 1980'den sonraki film bu, manzara bu.
Solcusuyla, sağcısıyla hepimiz vatandaşa dönüp, "efendim, Türkiye'de gelir dengesi bozuldu,
nüfusun yüzde şu kadarı, Belçika kadar olan kısmı, 8-10 milyonu, millî gelirin tamamına yakınını,
yani yüzde 80'ini alıp götürüyor, geriye kalan yüzde 80'i -fukara- yüzde 20'siyle kifafınefs ediyor,
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bu gelir dengesi bozukluğunu düzeltelim" diyoruz; ama, biz, bunu burada bozmuşuz. Bakın, yine
burada biz, vergi kaçırmayı himaye altında bulundurmaya devam ediyoruz. Kusura bakmayın, bu
nu anlayamıyorum; Sosyaldemokrat Halkçı Parti mensubu arkadaşlarımız -Nami Çağan Beyi müs
tesna tutuyorum- buna nasıl "evet" diyorlar, bu tasarıyı nasıl destekliyorlar, yarın halkın önüne çı
kıp bunu nasıl savunacaklar?.. Yarın, biz de bunu -tabiî, bir partiyi hedef alarak değil- memleket
teki yönetimlerin nasıl belli zümreleri himaye eden bir anlayışla kanunları düzenlediklerini ve mil
letin menfaatini, milletin vekillerinin müzakere etmesini dahi nasıl engellediklerini, halka dönüp
anlatacağız.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Lütfen tamamlayın.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum efendim.
Muhterem arkadaşlar, bizler, milletin vekilleriyiz ve milletin ve umumun menfaatına olan ka
nunları yaparız, denetimi yaparız. Biz, burada, belli bir zümrenin çıkarı için bulunmuyoruz ve bel
li bir zümrenin çıkarına da hizmet edemeyiz. İşte, önümüze gelmiş plan bu tasarıya da bu üslupla
bakmaya mecburuz; yoksa biz bunun hesabını dünyada da ahrette de veremeyiz.
Ayrıca, geçen oturumda, oturumu yönetem Kamer Genç Beyfendi, "Vergiden anlamayan bir
takım arkadaşlarımız, birtakım anlamadıkları terimlerle problem yaratmak istiyorlar. Aslında, ta
sarruf ve servet değişik şeylerdir. Servet kavramı, çok flu olan ve anlaşılması zor olan vergi uygu
lamalarında insanları büyük sıkıntılara sokmaya yönelik bir kavramdır; ama, arkadaşlarımızın, ne
dense, bu, kendi aralarında anlaşamadıkları bir konudur, engelliyorlar" dedi.
Biz bu tasarıyı engellemiyoruz; biz, belli zümrelerin, milletin kanını emmesini, memleketin
maliyesinin vergiden mahrum kalmasını, halkın ezilmesini, düşük gelir gruplarının, esnafın, tücca
rın, işçinin, memurun ve köylünün ezilmesini önlemek için, buraya getirilen vergi kanun tasarıla
rının adaletle çıkarılmasını istiyoruz. Kendileri eski bir vergicidirler, mesleklerine hürmet ederim;
ama bizi bu şekilde itham etmiş olmasını da yadırgadım.
Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Sayın Ayhan'ın yaptığı açıklama nedeniyle, mü
saade ederseniz, 5 dakikalık bir izahatta bulunmak istiyorum; galiba kendileri söylediklerimi yan
lış anlamışlar...
BAŞKAN - Aman Sayın Başkan! Aman Sayın Başkan! Zatı âliniz şu anda Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına da vekâlet ediyorsunuz...
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet efendim, vekâlet ediyorum; ama yanlış ifade edildiği için...
BAŞKAN - Siz kesinlikle tartışmalara katılamazsınız... Rica ediyorum Sayın Başkan...
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır.
Madde üzerinde önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 4. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 196 ncı maddeden sonra gel
mek üzere aşağıdaki mükerrer 196 ncı madde eklenmiştir.
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"Kambiyo Senetleri Defteri
MÜKERRER MADDE 196. — I inci ve II nci sınıf tacirler ile serbest meslek erbabı; bu faali
yetleriyle ilgili borçlan ve alacakları için düzenlenen bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senet
lerine ilişkin bilgileri kaydetmek üzere kambiyo senetleri defteri tutmak zorundadırlar. Birden çok
işyeri veya şubenin bulunması halinde her işyeri veya şube için ayrı ayrı kambiyo senetleri defteri
tutulur.
Defterin bir tarafına işletmenin alacakları için aldığı veya işletmeye ciro edilen bono, poliçe,
çek ve benzeri kambiyo senetleri; diğer tarafına işletmenin borçlan için düzenleyip verdiği veya ci
ro ettiği bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetleri, düzenlenme veya ciro tarihlerinden itiba
ren on gün içerisinde kaydedilir.
Bu defterde yer alacak bilgiler ile bu deftere ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir."
BAŞKAN - Madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu ve Refah
Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz söz istemişlerdir.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüştüğümüz 659 sıra sayılı vergiye ilişkin yasa tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde Ana
vatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum.
Değerli arkadaşlar, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, bir ülkede vatandaşsanız ve o ülkenin ni
metlerinden ve imkânlarından faydalanıyorsanız, vergi vermeniz normaldir.
Verginin alınması normal olduğu kadar, vergiden elde edilen hâsılatın nerelere sarf edileceği
de önemlidir ve halktan toplanan bu vergilerin israf edilip edilmediği, yerinde kullanılıp kullanıl
madığı, yatırım ve istihdam doğurucu faaliyetlere yöneltilip yöneltilmediği de, her zaman kontrol
konusu olmak durumundadır. Bu kontrolün en güzel yapılacağı ve en yerinde yapılacağı zemin de
Parlamento zeminidir.
Değerli arkadaşlar, vergi uzmanlarının üzerinde önemle durduğu bazı hususlar var. Türkiye
için düşündüğümüz zaman, bunlar; "Acaba vatandaş vergi veriyor mu?.. Veriyorsa kimler veriyor,
kimler vermiyor? Hangi sektörler vergi dışında kalıyor ve vergiler adil ölçüler içinde alınıyor mu,
alınmıyor mu?" gibi hususlardır.
Bir ölçü olması için, vergilerin gayri safi millî hâsılaya oranı baz alınır. Türkiye'de, 1977
yılında, gayri safi millî hâsıla içinde verginin oranı yüzde 20,3 iken, 1982'de bu oran yüzde 15'e
inmiş ve 1991'de, alınan tedbirlerle, yüzde 23'lere yükselmiştir. Buna "vergi alma oranı" veya
"vergi verebilme nispeti" d iyoruz. Avrupa Topluluğu ülkeleri için bu rakamlara baktığımız zaman,
gayri safi millî hâsıla içinde vergi oranı ortalamasının yüzde 28 olduğunu görüyoruz. Avrupa Top
luluğu ülkelerinde yüzde 28 olan bu rakam, OECD ülkelerinde ise yüzde 29'dur; ancak, bu konu
da ülkeler arasında da bazı farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, Hollanda'da bu rakam yüzde 35,
Danimarka'da yüzde 30'dur; ancak, bu ülkelerde fert başına düşen millî gelirin ortalama 18 bin do
lar civarında olduğunu da gözardı etmememiz gerekir.
Finans uzmanlarının ve ilim ad anılarının üzerinde birleştikleri oran -ki, buna "vergide optimal nokta" denilmektedir- gayri safi millî hâsılanın yüzde 25'ini geçmeyen orandır. Tabiatıyla, bu
ideal noktayı gerçekleştirmek zor olmakla birlikte, şu anda gayri safi millî hâsıla ortalamasının üze-
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rinde bir orana sahip olan ülkeler, vergi yükünü azaltmamn, insan mutluluğunun ve saadetinin bir
amacı olduğunu ifade etmektedirler. Ülkeler, geliştikçe, mutluluk seviyesine ulaştıkça, vergi oran
larının, gayri safî millî hâsılanın yüzde 25'i olarak tespit edilen optimal noktanın altına düşmesi
normaldir.
Bugün, Türkiye'de, vergi verenlerin büyük bölümünü, adına "bordro mahkûmları" dediğimiz
memur ve işçiler ile 3 milyon kadar da, vergisini dürüstçe beyan eden mükellefin oluşturduğu bi
linmektedir. Bugün, gene bir diğer göstergeye göre, Türkiye'de, 35 milyona yakın oy kullanan va
tandaş olmasına karşın, 3 milyonu beyanlı, 4,5 milyonu da bordrolu olmak üzere, toplam 7,5 mil
yon kişiden vergi alınmakta, herkes; her şeyi devletten beklemekte, her hesabı devlete yüklemek
tedir. Devlet de yeteri kadar vergi almadığından, elindeki iki kaynağı kalmakta ve sonuçta iç veya
dış borçlara yönelmektedir.
Yıllardan beri, hatta Tanzimattan beri konuşulan ve üzerinde görüş birliğine varılan amaçlara
rağmen, vergide ideal bir noktaya gelinmesi mümkün olmamıştır.
Değerli arkadaşlar, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda, vergi ya
saları geçen sene Komisyona geldiğinde, Komisyon Başkanımızın da aracılığıyla, vergi ve finans
manla ilgili çeşitli kuruluşların ve kurumların görüşlerini aldık. Herkes, serbestçe, geldi, görüşleri
ni beyan etti. Bu görüşmeler sonucunda, benim tespit ettiğim notlara göre, şu noktalar üzerinde gö
rüş birliği çıktı:
Vergi sistemi adil olmalıdır; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır; yani,
vergiler vatandaştan takati ölçüsünde alınmalıdır.
Vergi dilimleri yaygınlaştırılmalı, vergi oranlan düşürülmelidir. Asgari ücret vergi dışı kalma
lıdır; ki, asgarî ücretin vergi dışı kalması hususu, bu hükümetin iki kanadının da 20 Ekim 1991 Se
çimleri sırasındaki vaatleri arasında yer almakta olup; bugüne kadar gerçekleştirilmeyen diğer va
atler arasında bulunmaktadır.
Fon uygulamalarına son verilmelidir.
Vergi idaresi modern ve çağdaş duruma getirilmeli, kompütür ile donatılmalıdır. Nicelikten
çok, insan gücünün niteliği üzerinde durulmalı, personeli eğitilecek eğitim programlan yapılmalı
dır.
Vergi denetimleri kaynak düzeyinde olmalıdır.
Her Türk vatandaşına vergi sicil numarası verilmelidir; ki, bu, Anavatan Partisinin önerisi
olup, bu görüştüğümüz kanun tasansının 1 inci maddesiyle hüküm altına alınmıştır.
Konut Edindirme Fonu ve çalışanları tasarrufa teşvik gibi istihdam vergileri kaldırılmalıdır.
KDV belge düzeninin yerleşmesini sağlayacak mekanizmalar yürürlüğe konulmalıdır.
Cezalar, vergi kaçakçılığına temayülü caydıracak biçimde ve ölçüde olmalıdır.
Vergi vermeyenler teşhir edilmelidir.
Vergi ödemek eziyet olmamalı, rahat ve kolay vergi alma yollarına gidilmelidir. Bu amaçla,
posta ile, banka ile ödeme, hatta bazı ülkelerin yaptığı gibi, ofislerde, dairelerde ve evde tahsil yol
larına gidilmelidir.
Değerli arkadaşlar, yine, "kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması ve bunun yapılabilmesi
için de vergiyi doğuran olayın belgelenmesi gerekir" şeklinde, üzerinde birleşilen çok çeşitli görüş
ler -ama, her biri haklı olan görüşler- beyan edilmiş idi.
.
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Şimdi, bu 4 üncü maddeyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 196 ncı maddesinden sonra gel
mek üzere, bir mükerrer madde ilavesi söz konusudur. Bu 196 ncı madde; gider tablosuna, çıkanlan envanterlere göre, hesap dönemi başındaki emtia mevcudu değerlerinin, hesap dönemi zarfın
da satın alınan emtianın değeri ile yapılan bilumum giderlerin; hâsılat tablosuna da, hesap dönemi
zarfında satılan emtiamn değeri ile mevcut değerlemenin dönem sonunda işletme defterine geçiril
mesini, özet şekilde yazılmasını öngörmektedir. Buna bir ilave defter daha ortaya konmaktadır.
Maddede, 1 inci ve 2 nci sınıf tacirlerle, meslek erbabı, bu faaliyetleriyle ilgili borçları ve alacaklan için düzenlenen bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetlerine ilişkin bilgileri kaydetmek
üzere, kambiyo senetleri defteri tutmak zorundadır" denmektedir. Bundan sonraki maddede göre
ceğimiz gibi...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Manıflu, tamamlar mısınız efendim...
SELÇUK MARUFLU (Devamla)-Tamamlıyorum efendim.
Bu kambiyo senetleri defterinin, diğer defterler arasına ilave edildiğini 5 inci maddede göre
ceğiz.
Tabiatıyla, burada, zannediyorum, teknisyenler, kayıt dışı ekonominin bir noktada kayıt altına
alınması ve bunun denetiminin, her işyeri ve şube için ayn ayn bir kontrol mekanizması şeklinde
ele alınmasını öngörmüşlerdir. Bunun, düşünce olarak doğru olduğunu düşünüyorum; ama, uygu
lamada ne şekilde sonuç-doğuracak; onu da merakla bekliyorum.
Bu şekilde, Anavatan Partisinin madde üzerindeki görüşlerini ifade etmiş oldum.
Hepinize saygılar sunanm.
BAŞKAN - Sayın Manıflu, teşekkür ediyorum.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz, buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (istanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlar; 213
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harç
lar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve
6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı üzerin
de görüşüyoruz. 4 üncü maddenin müzakeresinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesi
leyle, Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyorum.
Değerli arkadaşlanm, bu paket ve bohça kanunlar bir âdet oldu. Eskiden, bir kanun, ya ihdas
edilir veya tadil edilir, bu da daha evvelden haber verilir, buna uygun olarak bir hazırlık yaparak
huzura gelen arkadaşlanmız da değerlifikirleriniburada serdederler, bunlan müzakere ederiz ve
faydalı neticeler çıkardı; ama, bu paket kanunlann getirilmesi âdet olduğundan beri, hele, böyle te
peden inme kanunlann getirilmesine alıştığımız günden beri, faydalı çalışmalar olmuyor; bunu ar
kadaşlanmız zaman zaman dile getiriyorlar.
Sonra, öyle bir hal oldu ki -bu tasannın takipçisi DYP'li arkadaşlar olmalı- DYP'nin ortağı
SHP'li arkadaşlanmız bile şikâyet eder hale geldiler. Nami Bey, burada çıktı, "bazı değerli ve fay
dalı görüşlerimizi, bu konunun uzmanı olarak buraya getiremiyoruz, tartışamıyoruz; hatta bir kat
kımız olmuyor" diye yakındılar. Yine, bizim Grubumuzdan değerli arkadaşlanmız da aym konula
ra işaret ettiler.
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Yani bundan vazgeçelim değerli arkadaşlarım. Eğer, faydalı bir çalışma yapacaksak; arkadaş
larımız görüşlerini buraya getirsinler, burada hiç olmazsa müzakere imkân ve fırsatı bulunsun, ar
kasından da faydalı teklifler, önergeler suretiyle kanun içerisine sokulabilsin; ama, maalesef, görü
yoruz ki, olmuyor; alelacele, yangından mal kaçırır gibi, bir şeyler yapmanın gayreti içerisindeyiz.
Peki, müzakere konusu bu 4 üncü madde ne getiriyor?.. "Birinci ve ikinci sınıf tacirler ile ser
best meslek erbabı..."
Değerli arkadaşlarım, birinci ve ikinci sınıf tacirler devri de neredeyse kapanmak üzere; bun
ların da bundan sonra ne defter tutması, hatta ne de faaliyet göstermesi bence imkân dahilinde.
Çünkü, bir tacirin Türkiye'de alışılmış bir kâr marjı vardı; yüzde 25, yüzde 50; hadi diyelim yüz
de 100. Faizin yüzde 400 olduğu bir memlekette artık ticaret yapmak, insanın yapacağı akıllıca bir
hareket mi?! Bu mümkün değil. Ne yapılır ya?.. Eviniz varsa, satarsınız, Hükümetin çıkardığı yüz
de 1 000'lik gece repolarına veya normal yüzde 200'lük faizlere veya yıllık yüzde 406'lık faizlere
yatırırsınız, senenin sonunda da, 1 milyarın karşılığında 4 milyar da ilave alır, köşeyi döner gider
siniz. Arkadaşlarımızın getirdiği sistem bu. Ama, bununla nereye varacaksınız ve bunun kaynağı
nerede; ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Nereden bulup getireceksiniz; onu da üç ay sonra
göreceğiz.
Serbest meslek erbabı da gittikçe tarihe karışıyor değerli arkadaşlar. Eskiden, hukuk fakülte
sini bitirmiş olan bir talebe, bir küçük yazıhane tutayım, bununla hiç olmazsa yavaş yavaş mesle
ğe alışayım, bir şeyler yapayım diye gayret ederdi; şimdi hukuk fakültesinden mezun bir arkadaşı
mızın -bir avukatı misal olarak alalım- yazıhane açması filan mümkün değil. Niye?.. Bir hayat stan
dardı var, bir de peşin vergi var. Bunu ancak babasından alıp yatırabilir, kazancından değil. Nasıl
götüreceksiniz bunu?. Bu, mümkün değil. Peki, böyle yaparak, serbest meslek erbabının da yolu
nu kesiyorsanız, Türkiye'de serbest meslek erbabı nasıl çalışacak; bu da mümkün değil. Böyle bir
faizci sistemde peşin vergi sisteminde ve getirdiğiniz tedbirlerle, serbest meslek erbabının bunu
yapması mümkün değildir.
Bu maddeyle, birinci ve ikinci sınıf tacirler ile serbest meslek erbabına, faaliyetleriyle ilgili
borçlan ve alacakları için düzenlenen bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetlerine ilişkin bil
gileri kaydetmek üzere kambiyo senetleri defteri tutma zorunluluğu getiriliyor. Bono, çek poliçe ve
benzeri kambiyo senetlerinin akışını temin ve kontrol için bir sistem getirmişsiniz ve "bugüne ka
dar bu hususta tutulan özel bir defter yoktu, artık bunu bir deftere kaydedeceğiz" diyorsunuz, iyi
bir şey; ama, getirdiğiniz ilave 196 ncı maddeye bakıyorum, bu, kanun yapma tekniğinde oldukça
garip bir sistem değerli arkadaşlarım. Bunu, ait olduğu bir yere monte etmek varken, "mükerrer
madde 196" denmesini, böyle bir kanun tekniğini, biz hukukta görmedik. Bunu, maliye kanunla
rında yeni icat ettiyseniz veya bunu devam ettirecekseniz, bu, insanları bir hayli şaşırtır. "196 ncı
madde" dendiğinde, hangi 196 ncı madde; evveli mi ahiri mi, mükerreri mi aslı mı? Bir kanun ya
pıyorsunuz, hiç olmazsa bunun yerini tayin edin ve uygulamaya koyacağınız bu defteri de, tutul
ması mecburî olan defterler meyanında bir yere monte edin. Getirip, ikinci bir defa "mükerrer bir
196 ncı madde" derseniz, tatbikatta bir hayli şaşırtıcı olur diye düşünüyorum.
Diğer taraftarı, "işletmenin alacakları için aldığı veya işletmeye ciro edilen bono, poliçe, çek
ve benzeri kambiyo senetleri, defterin diğer tarafına işlenecek ve böylece düzenleme devam ede
cek" diyorsunuz ve on günlük de bir mecburî kayıt sistemi getirmişsiniz; "bunu on gün içinde kay
dedin" diyorsunuz.
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Değerli arkadaşlarım, hemen şunu ifade etmek istiyorum ki -biraz önce de ifade ettiğim gibiartık, vergilerle bu milleti iyice bunalttınız. Bu milletin artık nefes alacak hali kalmadı. Biz, vergi
yi, "devletin yaptığı hizmete vatandaşın pay vermesi" diye tarif edersek, şu payı verme hususunda
artık vatandaşın gücü kalmamıştır. Eğer bu vergileri, ekonominin desteklenmesi ve bir bakıma iti
ci gücü olması için faydalı olarak ifade edeceksek, artık ekonominin itici gücü de, desteklenmesi
de burada mevzubahis olamaz. Niye; çünkü, topladıklarımızın hepsini götürüp mutlaka faize veri
yoruz.
.
Devletin bir üretim yaptığı yok. Ormanlarla, madenlerle ilgili devlet kuruluşları falan yok;
KİT'ler neredeyse tarihe karıştı, eldeki mevcutları da haraç mezat satıp bitirirseniz, sonra bu top
ladığınız paraları ne yapacaksınız diye merak ediyorum. Yani, faizler bitince, devlet yatırım da
yapmayacaksa ne yapacaksınız bu paraları acaba? Al, al, al, al... Artık, devletin almaya gücü kal
madı. Boyuna "alalım" diyorsunuz, boyuna "toplayalım" diyorsunuz; ama, vatandaşın da verecek
gücü kalmadı değerli arkadaşlar. Bizi zorlayarak, bol bol vergi kanunları ile bunları düzenleyen
usul kanunları getirirseniz, bir gün artık bu paraların toplanma imkânı da kalmayacağını görürsü
nüz; çünkü, halkımızın vergi verecek gücü kalmamıştır, nereden verecek? Vasıtalı vergileri almak
ta kolaylık gösteriyorsunuz. Vatandaş, ayakkabıyı alırken vergiyi veriyor, ekmeği alırken veriyor,
ilacı alırken veriyor. Vatandaş, her alışverişinde vasıtalı vergisini veriyor; ama vasıtasız vergilerde
artık vergi tahsiline imkân kalmamıştır; çünkü, halkın verecek gücü kalmamıştır. Bunun böyle de
vamı da halkı canından bıktırmıştır değerli arkadaşlar.
Bir devletin görevi, zulüm mertebesine gelmiş vergi kanunlarıyla, zulüm mertebesine gelmiş
vergilerle halkı perişan etmek değildir. Eğer, yüzde 400'e varan faizlerle topladığınız paraların son
ra ödenmesi halinde; bunu, vergiye ve vergi vermeye mahkûm olan bordro mahkûmlarına verdirecekseniz, artık bunun tahsil imkânı ve ihtimali kalmaz. Vergiyi, ona mahkûm ettiğiniz insanlardan
değil, malî gücü olan insanlardan almanız iktiza eder; adil olan da budur.
> Değerli arkadaşlarım, verginin birinci şartı adil olmaktır. Adil olmayan bir vergi zulümdür ve
vatandaş size onu isteyerek vermez, alabilirseniz de lanet ederek verir. Alamazsanız ne yapacaksı
nız; haraç mezat onun evini, eşyasını satacaksınız, onu sokak ortasına atacaksınız ki, bu da devle
tin görevi değildir; bir bakıma zulüm olur ve o da sizden ümidini keser. Hele hele, rey esasına da
yanan, seçim esasına dayanan demokratik ülkelerde...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Toplar mısınız efendim.
ALÎ OĞUZ (Devamla) - ...o iktidarların, artık, vergi alarak ayakta kalmaları ve vergi politi
kaları sebebiyle oy almaları da, iktidar olmaları da hayal olur; bundan sonra da, tabiî ki iktidar yü
zü göremezler, kolay kolay buralara da gelemezler.
Değerli arkadaşlar, asgarî ücret hususunda vatandaşa çok büyük vaatleriniz vardı. Geleli, ne
redeyse üçüncü senenizi dolduruyorsunuz; ne zaman asgarî ücreti vergi dışında bırakacaksınız? Bı
rakamazsınız; çünkü, oradan gelen gelirleri, trilyonları hesaplıyorsunuz; onları da almadığınız tak
dirde, vergilerin ne kadar azalacağını ve Hükümet olarak mevcut bütçenizde ne büyük yeni delik
ler açacağını -ki, mevcut delikleriniz zaten yetiyor- düşünüyor ve bunu da bir türlü yapamıyorsu
nuz. Biz de gidip bunu vatandaşa söylüyoruz.
Halbuki, bugün, işsiz olan insanların ıstırapları artık ayyuka çıktı. 20 milyon işsizimizin ıstı
rabını duymak mecburiyetindesiniz. Bir de işsizlik aylığı, işsizlik sigortası getirdiğiniz zaman, ge-339-
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nel sağlık sigortası getirdiğiniz zaman, onları nereden karşılayacaksınız, bilemiyorum; ama, yıllar
yılı bunun da vaadini verdiniz değerli arkadaşlarım. Onun için, artık, sanayici de serbest meslek er
babı da tüccar da yavaş yavaş tarihe karışıyor. Faizli de olsa, topladığınız paralarla bir yere varma
nız imkânı olmadığı gibi, bundan sonra bunlardan kolay kolay bir şey alma ihtimaliniz de yoktur.
Biz diyoruz ki, gelin, bu sisteminizden, vergi alarak, zorlayarak topladığınız bu paralardan ar
tık vazgeçin, üretime yönelin ve 20 milyon işsizimize iş bulun; şu milletimizin ıstırabı bir an evvel
bitsin.
Bu duygularla, hepinizi hürmetle selamlıyorum.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim Sayın Oğuz.
4 üncü madde üzerinde kişisel söz isteyen?..
Sayın Erdal, buyurun efendim.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan vergi
kanunu tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle,
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Benden önce konuşan kıymetli Ali Oğuz Beyefendinin dediği gibi, biz, vergi alacağımız çalı
şan müessese bırakmadık ki, vergi almak için kanun çıkarıyoruz. Artık, poliçe, çek, senet değil,
Türk parası dahi geçersiz hale geldi. Bir sürü çek, poliçe, senet ödenmiyor. Bunlar kıymetsiz meta
halindedir. O bakımdan, burada ciddî ciddî bir vergi kanunu tasarısı görüşüyoruz zannetmeyin. Biz
bu işin lafını ediyoruz. Vergi almak için, vergi verecek müesseseleri destekleyip, üretim yapan ku
ruluşlar haline getireceğiz; tabiî onlar da, kazancından, mülkünden devlete, devletin hissesi olan,
devletin vatandaşa getirdiği hizmet karşılığı olan vergisini verecek.
Aslında, bu vergi sistemi, bizim bünyemize de uymuyor. Yani, devlet, tamamen kendi istedi
ği gibi vergi kanunu çıkarıyor, vergi mükelleflerine hiçbir şey sormuyor, vergi mükelleflerine yar
dımcı da olmuyor. Hep kendi dediğimizi yapıyoruz. Bundan dolayı da, vergi mükellefleri, maale
sef, Hükümete, devlete güvenmiyorlar ve ellerinden geldiği kadar, vergi vermemek için çalışıyor
lar.
Aslında devletin, çalışan müesseseleri kâra geçirmek için, onlara kredi verme, çeşitli proje yar
dımları yapma gibi hizmetlerde bulunması gerekirken, tam tersine, gelir getiren müesseseleri ka
patmak ve onların kapısına kilit vurmak için çalışılıyor.
Bu maddede getirilen kambiyo senetleri defterinde alacaklar ve borçlar bölümleri olmak üze
re iki bölüm var; yani, bir mükellefin çek, senet ve poliçelerden dolayı alacakları varsa bir bölüme,
borçları varsa bir bölüme yazmak suretiyle, güya vergi denetimi getiriliyor. Hep söylüyoruz, daha
önce çıkan vergi kanunları üzerinde de söyledik, şimdi de söylüyoruz; bugün, ne devletin ne de özel
sektörün vergi verecek müessesesi kalmıştır.
Bendeniz Yozgat'ta 3 gün gezdim, bu gece geldim. Oradaki insanlar diyor ki, "biz, dükkânı
mızın anahtarını, atölyemizin anahtarını devlete teslim edeceğiz, artık başka çaremiz kalmadı."
Bendeniz de, "devlet zaten kendine ait olan her şeyi satıyor; ama, kimse almıyor. Yani, devlet elindekini vermek için uğraşıyor, senin malını almayacak" diye cevap verdim.
Bu hale gelen bir işadamından ne alacaksınız? Kâğıt üzerine bunu yazmakla bir şey çıkmaz.
Bu yanlış bir icraat, yanlış bir politikadır. Biz, bu politikayı değiştirmediğimiz müddetçe, vergi de
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alamayız, kalkmamayız da ve yabancı ülkelere el açmaktan başka bir iş de yapamayız.
Bu bakımdan, ben, bu maddenin aleyhindeyim.
Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal.
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Ayhan; buyurun efendim.
FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - Grup adına konuştuktan sonra kişisel olarak da konuşabilir mi Sa
yın Başkan?
BAŞKAN - Tabiî efendim, konuşabilir; kaldı ki, Sayın Ayhan, bu madde üzerinde grup adı
na konuşmadılar.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sadece sordum efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) -Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 659 sı
ra sayılı vergi kanunu tasarısının, 4 üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar, burada, kambiyo senetleri defteri düzeni getirilmektedir; ki, isabetli bir
maddedir, isabetli bir tekliftir. Bu düzenin getirilmesi lazım; yani, bir işyerinde, bir mükellefin, bü
tün senetlerini, çeklerini bir düzen içinde defterine işlemesi ve bunların takibi gerekir.
Bu konu konuşulurken, ben bir hususu daha söylemek istiyorum. Her ne kadar, bu konu, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının mükellefiyeti içindeyse de, Maliye Bakanlığının mükellefiyeti içinde
de görmek gerekir. Bu konu da, çek ve senetlere bir ödeme düzeni getirme, yani çek ve senetlere
müessir bir ödeme düzeni getirme konusudur.
1980 öncesi, çek ve senetler birer paçavraydı, çekler hiçbir işe yaramazdı. 1980 sonrası yeni
düzenlemeyle, bunlara -hapis cezasına kadar varan birtakım düzenlemeler getirildi; ancak, bu dü
zenlemelerin de uygulanmadığını, gevşetildiğini gördük. Tabiî, konunun uzmanı olan hukukçu ar
kadaşlar daha net bilgi verirler. Bu sahada düzenleme yapılması lazım. Aksi takdirde, çekler, se
netler, yeni bir sektör oluşturan çek-senet mafyasına gitmekte; bu da, fevkalade elem verici, ıstırap
verici, kontrol dışı ve hukuk dışı birtakım uygulamalara sebep olmaktadır.
İş hayatının, dürüst insana göre düzene sokulması ve alacağına sahip, borcuna karşı mükelle
fiyetini yerine getiren, vergisini ödeyen, düzenli çalışan, dürüst çalışan işadamının bu şartlarda re
kabete açık hale getirilmesi lazım. Bu yapılmadığı zaman, bir memlekette iş hayatının gelişmesi,
teşebbüsün gelişmesi, verimli olması, başarılı ve kabiliyetli olanların öne çıkması mümkün değil
dir, Batı'da bu böyledir; yani, iş hayatı gelişmiş olan ülkelerin hepsinde bu böyledir.
Bugünlerde Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanının basın vasıtasıyla bir beyanı oldu, "çekler ve se
netler için yeni bir düzenleme getiriyoruz" diye; memnuniyetle not ettim; ama, bunun gecikmeden
yerine getirilmesi lazım. Yani, siz bütün bu kayıt kuyutları alıyorsunuz; vergi mükellefi, faturasını
da kesiyor; hizmetine karşılık, malına karşılık, tahsil edeceği paraya karşılık çekini alıyor, senedi
ni alıyor; ama, maalesef bunlar ödenmiyor; ama, yıl sonunda da bunların vergisini ödüyor. Bunla
rın vergisini ödememek için, tahsilinin mümkün olmadığına dair, binbir dereden, birtakım usulle
ri, muameleleri tamamlayacaksınız ve ancak ondan sonra bunları Vergi Usul Kanununa göre tek
rar matrahtan düşeceksiniz. Bunun da ne kadar sıkıntılı olduğunu, iş hayatında çalışan arkadaşları
mız bilirler.
Onun için, lütfen, çek ve senetlere müessir bir ödeme düzeni getirilsin; ne getirilecekse, hapis
cezaları mı artırılacak; çek verirken, bankalara, mükellefiyet mi getirilecek ve çeki ödeme zorun-341-
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luluğu mu getirilecek; ki, bunun manası, bankaların, önüne gelen herkesin eline bir koçan çek def
teri tutturmamalarıdır. Bugün bankalardaki mevduata da sınırsız olarak garanti getirildiğine göre,
iş hayatını fevkalade zarara uğratan, tedirgin eden, rahatsız eden ve sıkıntıya sokan bu hususla il
gili bir düzenin getirilmesi lazım. Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın elele ve
rerek süratle bu tasarıyı Meclise getirmeleri lazım.
Bu vesileyle ben bunları söyleyeyim dedim.
Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı, maddeyle ilgili verdikleri önergeleri geri aldıklarını
beyan eden bir pusula göndermişlerdir. Önergeleri kendilerine iade ediyorum.
Müzakere edilen 4 üncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 5. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220 nci maddesine 10 nu
maralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 11 numaralı bent eklenmiştir.
"11. Kambiyo senetleri defteri."
BAŞKAN - 5 inci madde üzerinde, RP Grubu adına, Sayın Abdullatif Şener söz istemişlerdir.
Refah Partisi Grubu adına, 5 inci madde üzerinde konuşmak üzere, buyurun Sayın Şener.
RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
659 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesiyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220 nci mad
desine bir ilave yapılmak istenilmektedir. Bu ilave, doğrudan doğruya, bu tasarının bir önceki mad
desiyle Vergi Usul Kanununa yerleştirilen kambiyo senetleri defteriyle ilgilidir.
Görüşmelerini tamamladığımız bir önceki maddede, birinci ve ikinci sınıf tacirlerin kambiyo
senetleri defteri tutacakları belirtilmiştir.
Şimdi, bu tasarının 5 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanununun 220 nci maddesine bir ilave ya
pılmak istenilmektedir.
Vergi Usul Kanununun anılan maddesinde, tasdike tabi defterler tanzim edilmiştir. Vergi Usul
Kanununun değişik maddelerine göre, değişik meslek gruplarının ve tüccar smıflannın hangi def
terleri tutacakları belirtilmiştir. Bu tutulacak defterlerin tamamı tasdike tabi değildir. Bazı madde
lerde, tutulması amir olan defterlerden bir kısmının noterce tasdik edilmesi zorunlu hale getirilme
miştir. Tutulacak defterlerin hangilerinde tasdik mecburiyeti bulunduğu, bu 220 nci maddeyle sa
yılmıştır. Buna göre, yevmiye ve envanter defterlerinin, işletme defterlerinin, çiftçi işletme defte
rinin, imalat ve istihsal vergisi defterinin, nakliyet vergisi defterinin, yabancı nakliyet kurumları hâ
sılat defterinin, serbest meslek kazanç defterinin, günlük kasa defterinin ve günlük perakende satış
hâsılat defterinin tasdiki mecburîdir. Hangi defterlerin tasdik edileceği burada tek tek sayılmıştır.
Görüldüğü üzere, tasdiki zorunlu defterler arasında defteri kebir, yani büyük defter sıralanmamıştır. Halbuki, diğer maddelerde, defteri kebirin tutulmasının mecburî olduğuyla ilgili hükümler
vardır; ama, burada tasdiki zorunlu defterler arasında yoktur.
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Tasarının bir önceki maddesinde, Vergi Usul Kanununa, mükerrer 196 ncı madde ilave edil
mek suretiyle, kambiyo senetleri defteri tutulması zorunluluğu getirilmektedir ve birinci ve ikinci
sınıf tacirler, belli usul ve esaslar dairesinde, bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetlerini bu
yeni deftere kaydetme mükellefiyeti altına alınmaktadırlar; ancak, bu kambiyo senetleri defteri, tu
tulması mecburî defterlerden olmakla birlikte, tasdiki zorunlu defter sayılmalı mıdır sayılmamalı
mıdır diye tartışılabilir; bu, işin başka bir boyutudur; ama, üzerinde görüştüğümüz maddeyle, t asdiki zorunlu defterler arasına 11 inci bent olarak yerleştirilmekte ve böylece, tasdik zorunluluğu,
bu defter için de getirilmiş olmaktadır.
'
*
'
Aslında, böyle bir düzenlemenin uygun olmadığı şeklinde bir kanaate sahip değiliz. Sadece,
özellikle küçük esnaf ve birinci ve ikinci sınıf işletme defteri tutan ve ciroları çok sınırlı bulunan
mükellefler açısından böylesine ikinci bir defter tutmanın bazı külfetleri olabileceği düşünülebilir;
fakat, bununla birlikte, usul olarak 196 ncı mükerrer maddeyle getirilen kambiyo senetleri defteri,
bu maddeyle tasdiki zorunlu hale getirilerek, yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Bunun, vergi deneti
mini kolaylaştırması ve mükelleflerin işlemlerine bir düzen getirmesi açısından makul olduğunu
ifade eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ediyorum.
Grupları adına başka söz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Maruflu; buyurun.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz 659 sıra sayılı tasarının 5 inci maddesi üzerindeki görüşlerimi ifade etmek üzere şahsım adı
na söz aldım; saygılar sunuyorum.
o
Daha evvel 4 üncü maddeyi görüşürken ifade ettiğim gibi, "birinci ve ikinci sınıf tacirler ile
serbest meslek erbabı; bu faaliyetleriyle ilgili borçlan ve alacakları için düzenlenen bono, poliçe,
çek ve benzeri kambiyo senetlerine ilişkin bilgileri kaydetmek üzere kambiyo senetleri defteri t ut
mak zorundadırlar" diye yeni bir mükerrer 196 ncı madde eklenmiş idi. Şimdi bu maddenin gere
ği olarak, 5 inci maddede, 220 nci maddenin 10 numaralı bendinden sonra gelmek üzere 11 numa
ralı bendin eklenmesi söz konusudur. Bu 220 nci madde, tasdike tabi defterleri ihtiva eden bir mad
dedir.
Bildiğiniz gibi, bu defterler; yevmiye defteri, envanter defteri, işletme defteri, çiftçi işletme
defteri, imalat ve istihsal vergileri defterleri, nakliye vergisi defteri, yabancı nakliye kurumları hâ
sılat defteri, serbest meslek kazançları defteri, günlük kasa ve perakende satış hâsılatı defterlerini
ihtiva eden tasdike tabi defterlere, bir de, bu maddeyle, kambiyo senetleri defteri ilave edilmekte
dir.
Daha evvel söylediğim gibi, özellikle poliçe ve çeklerde ve bazı senetlerde, bunları verenlerin
sözlerini tutmamalarından dolayı meydana gelecek olan bazı aksaklıkların zapturapt altına alınma
sı, disipline edilmesi amacıyla getirilmiş bir maddedir.
Gerçekten bugün çek kullanımı, Türkiye'de çok suiistimal edilen bir noktadadır. Cebine çek
defterini koyan, bankada karşılığı var mı yok mu diye bir endişe ve sorumluluk taşımadan rahatça
bunu doldurmaktadır. Bankada bunun karşılığı olmadığı zaman, çeki yazanı ile bunu alan arasında
ihtilaflar doğmaktadır.
Aslında, belki bu düzenlemeyle, bankaların bundan böyle çek defteri verecekleri şahıslarda gerçek kişilerde veya şirketlerde- bazı güvenceler ve garantiler araması usulü de gelecektir. Bu da,
bu şekilde, bir ölçüde, kayıt dışı ekonomiyi bir noktada -kayıt dışı ekonominin çok yönleri var amadenetim altına alabilecek bir düzenlemedir.
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Bu madde, "kambiyo senetleri defteri" adı altında yeni bir defter ihdasıyla ilgili teknik bir
maddedir. D aha önce 4 üncü maddeyle, bu mükerrer 196 nci maddenin ilavesi kabul edildiğine gö
re, bunun da aynı şekilde, 220 nci maddenin 10 numaralı bendinden sonra gelmek üzere 11 numa
ralı bent olarak konulması gayet normaldir. Bu bakımdan, teknik bir zaruret maddesidir. Bu mad
de üzerinde fazla konuşacak bir şey yoktur. Böyle olması gerekir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum.
Madde üzerinde başka söz talebi yoktur.
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Maddeyle ilgili önergeler vardır; sırasıyla okutup, sonra işleme koyacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 220 nci maddesine 10 numaralı bentten sonra gelmek üzere eklenen 11 numaralı
bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Muhtar Mahramlı
Tekirdağ

Sabri Güner
Kars

Ali Uzun
Zonguldak

Mehmet Okkaya

Hannan Özüberk

Gaziantep

Gaziantep

"11. Bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetleri defteri",
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi
Usul Kanunuun 220 nci maddesine 10 numaralı bentten sonra gelmek üzere eklenen 11 numaralı
bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Muhtar Mahramlı
Tekirdağ

Sabri Güner
Kars

Ali Uzun
Zonguldak

Mehmet Özkaya

Hannan Özüberk

Gaziantep

Gaziantep

"11. Kambiyo senetlerine ilişkin defter,"
Gerekçe:
Yapılan değişiklikle, bent hükmü yeniden düzenlenmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi
Usul Kanunuun 220 nci maddesine 10 numaralı bentten sonra gelmek üzere eklenen 11 numaralı
bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Muhtar Mahramlı
Tekirdağ

Sabri Güner
Kars

Mehmet Özkaya
Gaziantep

Ali Uzun
Zonguldak
Hannan Özüberk
Gaziantep

"11. Kambiyo senetlerinin kaydedilmesi için kullanılacak defter"
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Gerekçe:
Yapılan değişiklikle, eklenen bent hükmünün anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasansmm 5 inci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 220 nci maddesine 10 numaralı bentten sonra gelmek üzere eklenen 11 numaralı
bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Muhtar Mahramlı
Tekirdağ

Sabri Güner
Kars

Ali Uzun
Zonguldak

Mehmet Özkaya

Hannan Özüberk

Gaziantep

Gaziantep

"11. Poliçe, bono, çek ve benzeri kambiyo senetleri defteri"
Gerekçe:
Yapılan değişiklikle, bent hükmü anlaşılır hale getirilmektedir.
BAŞKAN - Önergeleri, şimdi, aykırılıklarına göre işleme tabi tutacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 220 nci maddesine 10 numaralı bentten sonra gelmek üzere eklenen 11 numaralı
bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Muhtar Mahramlı
Tekirdağ
ve arkadaşları
"11. Kambiyo senetlerinin kaydedilmesi için kullanılacak defter"
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ILYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa
yın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu efendim?
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadılar.
Önerge sahiplerinden söz talebi var mı? Yok.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum.
BAŞKAN - Karar yetersayısı aranması istenmiştir; dikkate alacağım.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maalesef, karar yeter
sayısı yoktur.
Saat 20.30'da yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 18.35

—©
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.30
BAŞKAN : Başkanvelrili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa), Işılay Saygın (İzmir)
.
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşiminin
Üçüncü Oturumunu açıyorum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

10. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumla
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 49
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Verg
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanu
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (Devam)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müzakereye konu 659 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci
maddesiyle ilgili önergelerin aykırılık sırasına göre işleme konulmasına geçmiş ve ilk önergenin
oylanması sırasında karar yetersayısı istenmiş ve yetersayı bulunamadığı için birleşime'ara vermiş
tikKomisyon ve Hükümet yerinde.
Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunup karar yetersayısı arayacağım.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı bulunama
dığından, birleşime, saat 20.50'ye kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati: 20.35

<D
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.50
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa), Işılay Saygın (İzmir)
'•—©

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu
açıyorum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
10. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (Devam)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 5 inci maddeyle ilgili önergeyi oylarken karar yetersayısı
nın olmadığını tespit etmiş, bu sebeple birleşime ara vermiştik.
Hükümet ve Komisyon yerinde.
Bu kerre önergeyi yeniden oylayacağım ve karar yetersayısı arayacağım.
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Önergemizi geri çekiyoruz Sayın Başkan.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, bir imzayla önerge düşmez, önergedeki tüm
imza sahiplerinin geri çekmesi gerekir.
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun da usule uygun işlem yapalım.
Sayın Özüberk, siz önergeyi değil, sadece önergedeki imzanızı çekebilirsiniz. İmzanızı çeki
yorsanız zapta geçsin.
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Önergedeki imzamı çekiyorum.
BAŞKAN - Sayın Özüberk önergedeki imzasını çektiği için, imza sayısı 4'e düşmüştür. Bu
sebeple önerge geçersiz hale gelmiştir.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, önergeye katılıyorum.
BAŞKAN - Önergede olmaz efendim.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 220 nci maddesine on numaralı bentten sonra gelmek üzere eklenen onbir numa
ralı bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Muhtar Mahramlı
Tekirdağ
ve arkadaşları
"11 - Poliçe, bono, çek ve benzeri kambiyo senetleri defteri"
BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz
efendim.
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - İmzamı geri çekiyorum.
DEVLET BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Başkan... Başkan...
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun.
Sayın milletvekilleri, milletvekili olarak birimizin yekdiğerinden zerrece farkı yoktur; ancak,
biz burada Başkanlığı temsil ederken hepiniz adına bulunuyoruz. Başkanlığa hitap ederken uygun
üslup kullanılmasının edep açısından da zarureti vardır. "Sayın Başkan" sözüne şahsen ihtiyacım
yok; ama, bu kürsüye hitap edilirken "Sayın Başkan" sözünün kullanılması Parlamentomuzun da
geleneğidir. Rica ediyorum...
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Aktuna, size söylüyor.
BAŞKAN - Sayın Özüberk, imzanızı geri mi çekiyorsunuz efendim?
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Evet.
BAŞKAN - Sayın Özüberk imzasını geri çekti. Bu sebeple, yeteri imza bulunmadığından
önerge işlemden kaldırılmıştır.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 220 nci maddesine on numaralı bentten sonra gelmek üzere eklenen onbir numa
ralı bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ye teklif ederiz.
Muhtar Mahramlı
Tekirdağ
ve arkadaşları
" 1 1 - Bono, poliçe, çek ve benzeri kambiyo senetleri defteri"
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Sayın Başkan, imzamı geri çekiyorum.
BAŞKAN - Sayın Özüberk bu önergeden de imzasını geri çekmiştir. Bu sebeple, önerge iş
lemden kaldırılmıştır.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 220 nci maddesine on numaralı bentten sonra gelmek üzere eklenen onbir numa
ralı bendin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Muhtar Mahramlı
Tekirdağ
ve arkadaşları
"11 - Kambiyo senetlerine ilişkin defter"
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Sayın Başkan, imzamı geri çekiyorum.
BAŞKAN - Sayın Özüberk bu önergeden de imzalarını çekmişlerdir. Bu sebeple, önerge iş
lemden kaldırılmıştır.
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Önergesiz kalan 5 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... 5 inci madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum :
MADDE 6. -4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 227 nci maddeden sonra gel
mek üzere aşağıdaki mükerrer 227 nci madde eklenmiştir.
"Vergi Beyannamelerinin İmzalanması ve Yeminli Malî Müşavir Tasdik Raporları
MÜKERRER MADDE 227. - Maliye Bakanlığı:
1. Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini
getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konulan itibariyle ay
rı ayrı uygulatmaya,
2. Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerlenme, zarar mahsubu ve ben
zeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli
malî müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya,
bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen
meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan
bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından
dolayı ortaya çıkan vergi ziyama bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükel
lefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.
2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tasdik
raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükellefler
tasdike konu hakdan yararlanamazlar."
BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına söz talebi var mı?
Anavatan Partisi Grubu Adına Sayın Ertekin, Refah Partisi Grubu Adına Sayın Ayhan, şahsı
adına Sayın Maruflü.
Gruplar ve şahıslar adına başka söz talebi var mı? Şimdilik yok.
6 ncı madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ertekin; buyurun efendim. (ANAP
sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletve
killeri; 659 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sözlerimin başında, tasarının tümünün gerçekten geç kalmış bir tasarı olduğunu belirtmek is
tiyorum. Daha önce müteaddit defalar vergi reformu denilerek buraya getirilen tasarılar üzerinde
yapılan müzakereler sırasındaki önerilerimizi kulak ardı eden Hükümet, aradan kısa bir zaman geç
miş olmasına rağmen herhalde biraz aklını başına toplamış olacak ki, bu tasarıyla tekrar karşımıza
geldi; ancak, getirilen bu tasarıda da eksiklikler var.
Getirilen vergi tasarılarının hazırlanışında, Türk insanının, Türk esnafının sıkıntıları nazarı iti—
bare alınarak bu inceleme yapılmıyor. Bürokratlar, teknik adamlar, belkiçok ileri ülkelerdeki ver
gi sistemlerini inceleyerek bazı kanunları motamo Türk ekonomik yapısına getirmeye ve oturtma
ya çalışıyorlar. Türkiye'de gerçek olan vergi kaçağının, vergi kaçırılmasının sebebinin ne olduğu
temelde incelenmiyor. Milletvekili arkadaşlarımızdan, aramızda, esnaf olanlarımız var, ticaretle
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uğraşanlar var veya ticaretin içerisinde olmayıp da bu işle ilgilenen arkadaşlarımız var. Acaba, Tür
kiye'de vergi niye kaçırılıyor diye bir sormak lazım. Bunun temelindeki sebebi nedir, esnaf, tica
ret erbabı niye vergi kaçırmak zorunda kalıyor, bunu açıklıkla ifade etmek gerekir. Eğer vergi re
formu diye getirdiğiniz bazı yasa tasarıları temeldeki bu eksiklikleri nazarı itibare alarak hazırlan
mazsa, vergi kaçakları devam etmeyebilir, belki kaçakları tıkayabilirsiniz; ama, mükellefi çok müş
kül durumda bırakırsınız. Hele, ekonominin sıkıntı içinde olduğu Türkiye'de, gerçekten çok büyük
sıkıntı çeken ve vergisini ödeyemez duruma gelmiş esnafımızın üzerine, "vergi kontrolü" diye ge
tirdiğiniz böyle zecrî, daha sıkı ve sıkıntılı bazı hükümleri ekleyerek giderseniz -zaten esnaflığı bı
rakıyorlar, ticarethanelerini kapatıyorlar- onları iyice müşkül duruma sokarsınız.
Devlet, her zaman, insanın, esnafının yanında olmalıdır; hükümetler de esnafın yanında olma
lıdır. Esnaf, kazancının belirli bir kısmını, ailesini gcçindirebilmek için, insanca yaşayabilmek için
harcamalıdır; harcamalıdır ki, sonra gelirinden kalan kısmının vergisini rahatlıkla verebilsin.
Ben şuna inanıyorum : Türkiye'deki mükelleflerin tümü, vergi kaçırmak için değil vergisini
verebilmek için çabalamaktadır; ama, açıklıkla da ifade etmek gerekir ki, belirli sıkıntıları dolayı
sıyla esnafımız vergi kaçırmaya zorlanmaktadır; çünkü, giderlerinin büyük bir kısmını masraf ola
rak işleyemcmekte, insanca yaşaması için lüzumlu giderlerini işleyemediğinden dolayı da -devlet,
sanki esnafın ortakçısı olmuş gibi, kazancının yarısını istediği için- esnaf, ister istemez, bu gider
lerinin de vergisini ödemek durumunda kalmakta- bunları hepiniz biliyorsunuz- Tabiî, böyle olun
ca da vergi kaçırmaktadır. Esnafımızı vergi kaçırmaya biz teşvik ediyoruz!
Ben her zaman şunu söylemişimdir: Eğer esnafımızın vergi kaçırmamasını, buna tevessül et
memesini istiyorsak, ticaret yapan insanların giderlerinin çok büyük bir kısmını matrahından düş
mesini temin etmeniz lazım. Tabiî, önümüzdeki maddelerde bunları konuşacağız.
Önümüzdeki tasarının tümü, ticaretim belge sistemine dayandırılmasını amaçlamaktadır; 6 ncı
maddesinde de bu konu biraz daha sıkılaştırılmıştır. Maddeyle, Maliye Bakanlığı, esnafın vermiş
olduğu vergi beyannamelerinin yeminli malî müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini
getirmeye ve-bazı konularda yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi
şartına bağlamaya yetkili kılmıyor. Anadolu'da ticaret yapan esnafımız defter tutmasını dahi bile
mez. Zaten, Yeminli Malî Müşavirlik ve Muhasebecilik Kanununu getirmekle, yeminli malî mü
şavir ve muhasebecilerin defter tutma ücretleri artırıldı; esnaf, orada artırılan ücret dolayısıyla bir
balta yedi. Getirilen Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Ma
lî Müşavirlik Kanunu ve buradaki sistem de tam oturmadı. Burada malî müşavir olan, yeminli ma
lî müşavir olan, serbest muhasebecilik yapan insanlar hangi statüde insanlardır? Getirilen tasarı
doğru; ama, Türkiye'de uygulanması fevkalade zor olan bir konu. Şimdi, tıpkı imar planlarında
planların mühendislerce imzalanmasındaki zorunluluk gibi, defter tutturma külfetine ilaveten, ver
gi beyannamelerinin de yeminli malî müşavirlerce tasdik edilmesi, imzalanması meselesinde esna
fın üzerine yeni malî bir külfet binecektir. Bunları hangi malî müşavirler imzalayacak?
Bunun bir aksi tarafı daha var; yarın göreceksiniz, Maliye Bakanlığında, yetişmiş, deneyimli
denetçileri ve uzmanları tutamayacaksınız. Eğer, bu tasarı, altyapısı oturtulmadan bu şekliyle ka
nunlaşırsa, Maliye Bakanlığındaki bu yetişmiş denetçi ve uzmanlar, aktarılan bu yeni kaynaktan
yararlanmak üzere, dışarıda serbest muhasebecilik ve yeminli malî müşavirlik yapmak için çıkıp
gideceklerdir.
.
'
Değerli arkadaşlarım, tabiî, hep "Vergi" diyoruz ve vergi toplama peşindeyiz; ama, bakıyoruz,
bir taraftan da Türkiye'de vergi kaçırmayı âdet edinmiş insanlar var; önümüzdeki maddelerde, on
lara verilecek cezaları getireceksiniz.
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Onu hep beraber yapalım.
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M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - İki üç gündür Türkiye'nin gündemini meşgul eden, devle
tin başındaki, Hükümetin başındaki insanın...
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Konuyla ilgili konuş!
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Hoşunuza gitmeyebilecek tabiî bu laflar; deminkiler iyi de.
Hükümetin başındaki Sayın Başbakanın nasıl vergi kaçırdığını, Maliye Bakanlığı, elemanları
na emir verip, herhalde denetleyecek.
Değerli arkadaşlarım, şu gazetelerdeki haberlere bakın... Bir taraftan, biz, vergi kanunlarıyla
uğraşıp, devletin vergi kaynaklarını artırma peşinde koşarken burada uğraşırken, Sayın Başbakan,
televizyonlara çıkıp, Almanya'daki işçi kardeşlerimize'"dövizlerinizi Türkiye'ye getirin, hepiniz
den 1 000'er mark istiyorum" diye ağlar vaziyette beyanatlar verirken -çok üzülerek ifade edeyimgene, Hükümetin başında bulunan ve milletin güvenmesi gereken bir Başbakanın, milyonlarca do
larla, yurt dışında yatırım yapmasının hesabı verilmeli değerli arkadaşlar.
DYP'de ve SHP'de de bu işin üzüntüsü içerisinde olan arkadaşlarımız var; hepsi de aklı ba
şında arkadaşlarımız. Bu işle ilgili olarak hepsinin de nasıl cevap verebilmek için düşündüklerini
görüyorum; ama, maalesef, Başbakan buna cevap vermekten kaçıyor...
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - ANAP zamanında çağ atladı ya Türkiye!
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Sayın defterdarım, siz susun! Zaten sizin gibi defterdarlar
dan dolayı bu memleket işte böyle vergi yasaları çıkarmak zorunda kaldı. (ANAP ve RP sıraların
dan "bravo" sesleri, alkışlar)
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)'- Beyefendiye söyle, tamam mı, bu kardeşimiz mükelleftir,
benim önümde çok şey yapmıştır. Defterdarlık müessesesine hakaret ettirmem ben!
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Defterdarlık Müessesesi değil, "Deftefdar" dedim.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Bana da hakaret edemezsin sen.
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Sayın Balyalı, "Defterdar" dedim ben.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Burada, milletvekiliyim diye her şeyi söyleme, terbiyesiz
lik yapma hakkınız yok; bu Meclisin haysiyetini düşürmeyin.
BAŞKAN - Sayın Ertekin, toparlar mısınız efendim...
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Efendim, toparlayacağım; vakit yetmiyor zaten.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Biliyorsan bir şeyi konuş, bilmiyorsan otur, cahil adam!
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Size iade ediyorum; benim terbiyem, laflarınıza cevap ver
meye müsait değil. Herkes, karşısındakini kendisi gibi bilir; önemli değil.
Sayın Başbakan, bir taraftan 1 000 Mark için.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Maddeyle ilgili konuş!
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Lütfen susar mısınız kardeşim.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Maddeyle ilgili konuş!
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Lütfen susar mısınız.
Bundan sonraki maddelerde de konuşacağım, düşüncelerimi ifade edeceğim; düşüncelerimi
açıklıkla söylemek benim hakkım.
Türkiye'de, çok önemli günler geçiriyoruz. Bir Başbakan, bir taraftan, dövizle alakalı mesele
lerde, Türkiye dışındaki vatandaşlarımıza yalvarırken, öbür taraftan milyonlarca dolar dışarıya gi
diyor. Bu, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı; kim kime güvenecek?! Arkasından da kalkıp, "yurt
-351-

T.B.M.M.

B:120

21.6.1994

0:4

dışında yaptığım bu yatırımları, çocuklarımın geleceğini teminat altına almak için yapıyorum" di
yor. Türkiye'de yaşayan milyonlarca çocuğun geleceğini kim garanti altına alacak, bu memlekette
onların geleceğini kim teminat altına alacak; kendi çocuğunun geleceğini garanti ederken, Türkiye
Cumhuriyetinin Başbakanı etmeyecek mi?..
Önümüzdeki maddelerde de konuşmak üzere sözlerimi burada kesiyor, hepinize teşekkürler
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Ertekin, teşekkür ediyorum.
Refah.Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan; buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 659
sıra sayılı kânun tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar, bu madde, vergi beyannamelerinin imzalanması ve yeminli malî müşa
vir tasdik raporlarıyla ilgili bir maddedir, vergi mevzuatımıza mükerrer 227 nci madde ile yeni ge
tirilen uygun bir husustur. Prensipte faydalı bir madde getirilmiştir; ancak, madde ile ilgili önergelirimiz de var. iktidarın bir kanadının grup başkanvekili değerli Nevzat Bey kardeşimiz, bu madde
üzerinde önergelerimize müzakere imkânım vermek için, lütfettiler, önerge sahibi arkadaşlarımız
da feragat ettiler; kendilerine burada ayrıca teşekkür^ederim. Grup olarak da bu kanunun çıkması
nı istiyoruz, prensipte, herhangi bir engelleme yapmaya niyetimiz yoktur; ancak, bazı yerlerde tek
liflerimiz olacaktır; muhterem üyeler uygun görülürse o değişiklikler, kabul edilir, uygun görül
mezse kanun mevcut haliyle çıkar.
Muhterem arkadaşlar, burada, bu madde ile, Maliye Bakanlığı, denetim mekanizmasını takvi
ye etmek, güçlendirmek istemektedir; kendi maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve vergi kontro
lörlerine ilaveten, birtakım denetim hizmetlerini tasdik ve rapor düzenleme şeklinde ve yerine ge
tirmek için, beyannamelerin imzalanması ve tasdik raporu düzenletmek suretiyle 3568 sayılı Ka
nunla kurulmuş olan, serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci malî müşavirlik ve yeminli malî
müşavirlik müessesesini de müessir bir şekilde işletmeyi hedef almış bulunmaktadır. Bu gaye ile
getirmiş olduklan bu madde için de ayrıca kendilerini tebrik ederim. Zira, Maliye Bakanlığımızın
değerli mensupları, sayıları milyonları bulan mükellefleri denetlemede, zaman bakımından imkân
bulamamakta ve Maliye Bakanlığını çok fazla kadrolarla doldurmak da devlete ilave malî külfet
tahmil edeceği için ve verimli bir çalışma düzenini de her vakit kurmak mümkün olmayacağı için,
bu şekilde bir yola gidilmesinde isabet vardır. Nasıl, noter müessesesi, kamu adına birçok denetim,
tasdik hizmetlerini yerine getiriyorsa, bu maddedeki vergi uygulamalan hususunda da -Anavatan
Partisine burada teşekkür etmek lazım- 3568 sayılı Kanunla müesseseleştirilen bu odaların bu oda
ların mensubu olan değerli meslek mensuplannın, sorumluluk taşıyan, bilgiyle, dirayetle ve güven
le görevlerini yerine getiren kişilerin -başka eksikler varsa onları da takviye edip- önlerine iş koy
mak gerekmektedir, ki, bu, onlara hem iş hem de sorumluluk verecektir.
Muhterem arkadaşlar, devletin işleyişi, polisinde, icrasında, adliyesinde, vergi dairelerinde ve
gümrükte görülür. Buralar, vatandaşın bizzarur gidip işini görmesi gereken yerlerdir. Devlet hasta
nelerinde veya bazı devlet hastanelerde hizmet eksikliği varsa veya okullarda hizmet eksikliği var
sa, bunlar üzüntü sebebidir; yani kamu yönetiminde, millet adına harcanan her kuruluşun yerine
masruf olması, verimli kullanılması, değerlendirilmesi ve her hizmetin verimli ve adaletle, uygun
şekilde yapılması genel maksattır; ancak, bazı yerlerde devlet hizmetinden memnun değilseniz,
okulundan memnun değilseniz özel okula da gidebilirsiniz, devlet hastanesinden şikâyetiniz varsa
özel hastaneye gidebilirsiniz; ama, memlekette polis tektir, -güvenliğinizi sağlayacak başka bir ku
rum yok- icra da tektir, adliye de tektir, vergi daireleri de tektir, gümrük daireleri de tektir; bilhas
sa bunların iyi işlemesi lazımdır. İşte vergi, bunlardan biridir.
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icra konusunda ise şu konuyu da söylemek istiyorum : Bundan aylar önce Çalışma ve Güven
lik Bakanlığı ile ilgili bir kanunu geçirirken, yanlış hatırlamıyorsam, oradaki 1 000 icra memurlu
ğu için, o Bakanlığa kadro verdik. O zaman da, bunun fevkalade yanlış olduğunu bu kürsüde ifade
ettim. Zira, bu milletin, bu memleketin bir icra dairesi varsa, öncelikle ve özellikle onu çalıştırmak
lazım; yani, her başı sıkılana ayrı güvenlik gücü, her başı sıkılana ayrı icra dairesi olmayacağı gi
bi, ayrı vergi dairesi olmayacağı gibi, bu kurumlan verimli çalıştırmamız lazım, bunlarda eksiklik
varsa bunları gidermemiz lazım, her şeyiyle bunları mükemmel çalışan kurumlar haline getirme
miz lazım. Bu madde, onun için, vergi denetimi bakımından da yerinde bir maddedir.
Vergi denetimi, malumunuz olduğu üzere, vergi kaçaklarını önlemek için gereklidir. Bilhassa,
gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek enflasyon ile gelir dağılımındaki bozukluklar sebebiyle, halk
kitlelerinde büyük sıkıntılar olduğu dönemlerde, servet kıskançlığı teşekkül eder. Kıskançlık, hiç
bir zaman iyi bir şey değildir, hiç kimse için iyi değildir; ama, maalesef, insanların tabiatında yer
yer bu da vardır. İşte bu kıskançlığı tahrik etmemek ve toplumda güveni sarsmamak için de, dene
timin çok iyi yapılması lazım. Bu, vergi kaçaklarım önlemek için gerekli olduğu gibi, aynı zaman
da toplumda şaibenin bertaraf edilmesi için de gereklidir. Öncelikle zengin zümresi, siyasetçiler ve
devlet yöneticileri hakkında bu denetimlerin çok daha net yapılması lazım; yani efkârıumumiyenin,
vatandaşın, bu denetimlerin adaletle ve dürüstlükle yapıldığı hakkında güven duyması lazım.
Hatırlarsanız, Clinton, Amerika Cumhurbaşkanı seçildiğinde, bir hanımefendiyi Adalet Baka
nı yapmak istemişti; oradaki Meclisin bir alt komisyonunun başkanı, Adalet Bakanı yapılmak iste
nen o avukat hanımefendiyi çağırmış, sorgulamış, geçmişi hakkında bilgi toplamış ve onun, yıllar
ca önce -kendisine sığındığını, himaye ettiğini ifade ettiği- Meksikalı bir aileyi özel şoförü olarak
ve çiftliğinde, hizmetinde kullandığını, ancak onların sigortasını, vergisini vesairesini ödemediğini
ifade ederek, bunlar doğru mu diye sormuş, Adalet Bakanı yapılmak istenen o hanımefendi, "evet,
doğrudur; ama, ben onları çiftliğime yardım için aldım" demiş; komisyon başkanı da, 'ama, sen on
ları özel şoför olarak ve bazı hizmetlerinde kullandın; demek, ki, onlara nakdî ve aynî olarak bir
takım menfaatlar sağladın, bunlar için de vergi ve sigorta ödemen gerekirdi. Sen, topluma karşı hi
le yaptın, Adalet Bakanı olamazsın" diye onu geri çevirmişti.
Yine geçenlerde, hatırlarsınız -zannederim "whitewater" ismiyle olacak- şimdiki Cumhurbaş
kanının ve Hanımının, bir inşaat veya ticaret vesilesiyle geçmişte birtakım yanlışlıklar yaptıkları
nın iddia edildiğini ve bunun için de derhal Amerikan Adalet Bakanlığının, bir yargıcını, Cumhur
başkanının ifadesini almak üzere, görevlendirdiğini basında hep beraber okudur. Yani, bilhassa si
yasîlerin ve devlet yöneticilerinin denetimi fevkalade ehemmiyet kesp etmektedir.
Biraz evvel, bir değerli arkadaşımız, geçen cuma günü ve takip eden günlerde, bir İstanbul ga
zetesinin, sürmanşet olarak, bugünkü Sayın Başbakanımızın Amerika'daki emlakî mülküyle ilgili
olarak yapmış olduğu neşriyatı burada gündeme getirdi. Samimî olarak ifade edeyim, o manşette o
haberleri görünce, ben de fevkalade rahatsız oldum. Rahatsızlığımın sebebi, Sayın Başbakanın
mülkü çoktur azdır meselesi değil; Cenabı Allah, helalinden kazanana versin; biz mala da, kazanıl
mış olan haklara da hürmetkarız, bunun hakkında bir tek kelime söyleyecek halimiz yok. Ancak,
tabiî, bakan gözler için, memleket sathında, bunun bu şekilde olması, çok yaygın bir rahatsızlık
uyandırmış bulunmaktadır. Geçmişte de, aynı şekilde, Anavatan İktidarı zamanında da, merhum
Özal'ın evlatlarının yurt dışında edindikleri birtakım mülkler, mallar, memleket efkârıumumiyesin
de aynı rahatsızlığı uyandırmış bulunmaktaydı.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun efendim.
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CEVAT AYHAN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın başkan.
Daha geçmişte de benzeri olaylar, memleket efkârıumumiyesini meşgul etmişti.
Şimdi, bu Meclise ve onun Hükümetine yakışan odur ki, derhal Sayın Başbakanın mallarıyla,
ailesinin mülkleriyle ilgili bu bilgiler, Meclise vermiş olduğu mal beyanındaki bilgilere göre mu
kayese edilmeli, ortaya konulmalı, çok net bir şekilde efkârıumumiyeye açıklanmalıdır.
Ben, bir vesileyle burada arz etmiştim; zannederim Beydaba'da bir hikâyedir bu. Bir hüküm
dar ava gider, avda avlanırlar, tuz yok. Maiyeti, veziri vüzerası "gidelim şu köyden tuz alalım" der, hükümdar ise "hayır, tuzsuz yiyeceksiniz; hükümdar köylüden tuz aldırırsa, sonra padişahın maiye
tindeki memurlar, zaptiyeler köylünün devesini alır; onun için, bunu böyle yiyeceksiniz" der. Ya
ni, devlet adamları, hayatlarıyla da yaşayışlarıyla da örnek olmak durumundadır. Onun için, bunun
süratle aydınlanması gerekir kanaatindeyim.
Bu denetim mekanizmasının -daha önce, tasarrufların denetimiyle ilgili olarak 2 nci maddede
getirilen mekanizmanın da- çok seri bir şekilde bakanlık tarafından uygulanması gerekmektedir.
Bunun için de, serbest muhasebeci, malî müşavir ve yeminli malî müşavirlerin daha yaygın olarak
bu işle görevlendirilmesi gerekmektedir.
Ben, bunları arz edeyim dedim. Önergelerimizde de, sizi sıkmayacak şekilde bir iki teklifimiz
vardır; takdiri sizindir.
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ayhan.
Kişisel görüşlerinizi ifade etmek üzere, Sayın Maruflu; buyurun efendim.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz yasa tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde şahsî görüşlerimi ifade etmek üzere söz aldım; hepi
nize saygılar sunarım.
Aslında, görüşmekte olduğumuz bu yasa tasarısı, teknik bir tasarı ve Vergi Usul Yasasına, Ge- lir Vergisine ve usul hukukuna ilişkin bazı düzenlemeler yapmakta olup, aynı zamanda, daha önce
Yüce Meclis tarafından kabul edilen vergi yasalarının tamamlayıcı, pekiştirici bir bölümüdür. Bu
rada yer alan birçok husus, Anavatan Partisi İktidarları zamanında ya yasalaşmış ya da fikir olarak
ortaya sürülmüştür; şimdi, görüştüğümüz bu 6 ncı madde de aynı şekildedir.
Hepinizin bildiği gibi, 3568 sayılı, serbest muhasebeci, serbest malî müşavir ve yeminli malî
müşavirlerle ilgili Yasa Anavatan Partisi İktidarı zamanında çıkarılmıştı. Bunun, hem çağdaş uy
gulamalar açısından hem de Türkiye'deki vergi düzeninin disipline edilmesi, vergilerin daha kolay
alınması ve vergi alınmasına ilişkin muamelelerin ifasında mükellefe bazı kolaylıklar getirmesi ba
kımından doğru bir yasa olarak nitelenmesi gerekir.
Malî müşavirler ve serbest muhasebeciler, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet göstermektedir
ler ve oradaki vergi sistemi, muhasebe uygulamaları tamamiyle bu grupla bir işbirliği içinde yürü
tülmektedir. Bizde de böyle bir grubun çıkması hem istihdam yaratılması açısından hem de -biraz
evvel ifade ettiğim gibi- vergilerin düzenli bir şekilde alınması açısından yararlı olmuştur.
Ben, şahsen, bu malî müşavirlerin, serbest muhasebecilerin ve yeminli malî müşavirlerin top
lantılarına zaman zaman giderim; şu ana kadar da, gayet güzel, sistemli, disiplinli ve meslekî grup
olmanın mükellefiyetini, sorumluluğunu taşır vaziyette faaliyet göstermektedirler ve bu faaliyetle
ri içinde, ekonomimize de faydalı olmaktadırlar. Benim temennim, bu malî müşavirlerin, serbest
muhasebecilerin, yeminli malî müşavirlerin, bilhassa bu tasan yasalaştıktan sonra daha ciddî ve da
ha sorumlu bir şekilde çalışacakları şeklindedir. Bunu umut ediyorum ve bunun bu şekilde olaca
ğına da inanıyorum. Esasen, bu şekilde olmasında gereklilik de vardır.
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Görüştüğümüz 227 sayılı mükerrer maddenin üçüncü paragrafını şöyle bir gözden geçirdiği
miz zaman, "Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyanname imzalayan veya raporunu düzenleyen
meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan
bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyama bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mü
kellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar" hükmünün yer aldığını görmekte
yiz. Bu çok önemli bir husustur değerli milletvekilleri. Bir insana bir görev verip, sorumluluk ver
mediğiniz takdirde, ondan netice almak mümkün değildir. Artık, bundan böyle, büyük işletmeler,
holdingler, sanayi kuruluşları, ticarî kuruluşlar, bu serbest muhasebeci ve malî müşavirlerle çalışan
kuruluşlar, kanuna karşı bazı hile yollarına sapamayacaklardır; çünkü, malî müşavirler, kendileri
ne verilen müşterek ve müteselsil sorumluluk keyfiyeti, onları da sorumluluk altına soktuğu için,
daha dikkatli olacaklardır, daha ciddî olarak belgeleri düzeleyeceklerdir, ibraz edeceklerdir.
Esasen, alt paragrafta olan bir husus, konuyu biraz daha pekiştirmektedir. Diyor ki, "... tasdik
raporunu zamanında ibraz etmeyen mükellefler, tasdike konu haktan yararlanamazlar." Yani, bu ra
poru da malî müşavirler düzenlediğine göre, bu tasdik raporunun zamanında verilmemesi keyfiye
ti, o işletmeye tanınacak bazı haklara da mani olacaktır, o haklardan yararlanmama durumunda ola
caktır. O bakımdan, bu da bir yaptırım olarak görülüyor. Mesela, Devlet Planlama Teşkilatından
teşvik alacak olan bir işletme, gerekli malî konuları yerine getirmediği takdirde, bu madde kapsa
mında o haklardan da yararlanamayacaktır. Buna benzer daha birçok haklar olabilir.
Bu bakımdan, bu maddenin Maliye Bakanlığına ve özellikle serbest muhasebecilere, serbest
muhasebeci malî müşavirlere ve yeminli malî müşavirlere hayırlı olmasını diliyor; bu meslek gru
buna mensup arkadaşların iyi çalışmalar yapmalarını, kendi eğitimlerini biraz daha geliştirmeleri
ni temenni ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum.
Gruplar adına ve kişisel başka söz talebi?.. Yok.
Dolayısıyla, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
. Ancak, maddeyle ilgili daha önce verilmiş önergeler var; Sayın Mahramlı ve arkadaşlarının
önergeleri var.
Sayın Özüberk, zatı âlinizin de tüm bu önergelerde imzası var. İmzanızı, zamandan tasarruf
edelim diye geri çekecekseniz okutmayacağım. Tabiî, vergi tekniği anlamında "tasarruf demiyo
rum. Eğer zamandan tasarruf edelim diye çekecekseniz, işleme koymayacağım.
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) - Çekiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Özüberk'in, 6 ncı maddeyle ilgili verilmiş önergelerin tamamından imza
sını çekmiş olması hasebiyle, önergeler işlemden kaldırılmıştır.
Başka önergeler vardır. Şimdi, geliş sırasına göre okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 659 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 6 ncı maddesinde, birinci fıkra
nın birinci bendi sonuna "Vergi beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci, serbest muha
sebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavirlere tetkik, tasdik ve imza hizmeti karşılığı ücret
ödemeye" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
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Abdüllatif Şener
Sivas

O:4
Kemalettin Göktaş
Trabzon

Zeki Ünal

Mehmet Elkatmış

Karaman

Nevşehir

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 659 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 6 nci maddesinin birinci fıkra
ikinci bendine "uygun olarak" ifadesinden sonra ve "yeminli" kelimesinden önce gelmek üzere,
"serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir" ibaresinin ilavesini arz ederiz.
Cevat Ayhan
Sakarya

Ömer Ekinci
Ankara

Hüseyin Erdal
Yozgat

İsmail Coşar

Abdüllatif Şener

Çankırı

Sivas

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ekle
nen Mükerrer 227 nci maddenin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve
teklif ederiz.
Cevat Ayhan
Sakarya

Şaban Bayrak
Kayseri
Salih Kapusuz
Kayseri

Ali Oğuz
İstanbul
Zeki Ergezen
Bitlis

"Ancak, Maliye Bakanlığı, tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya kadar uzatmaya yetkili
dir."
Gerekçe : Mükelleflere kolaylık getirilmek amacıyla bu değişiklik önerilmiştir.
BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup işle
me koyacağım.
Buyurun :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ekle
nen Mükerrer 227 nci maddenin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve
teklif ederiz.
Cevat Ayhan
Sakarya
ve arkadaşları
"Ancak, Maliye Bakanlığı, tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya kadar uzatmaya yetkili
dir"
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunluğumuzun
olmaması nedeniyle katılamıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz efendim.
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BAŞKAN - Önergeye, Sayın Hükümet katıldı, Sayın Komisyon da katılmak istedi; ama, ço
ğunluğu olmadığı için katılamadı. Ne anlama geldiği Genel Kurulca malumdur.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 659 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 6 ncı maddesinin birinci fıkra
ikinci bendine "uygun olarak" ifadesinden sonra ve "yeminli" kelimesinden önce gelmek üzere
"serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir" ibaresinin ilavesini arz ederiz.
.

'

Cevat Ayhan
Sakarya
ve arkadaşları

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim.
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar.
Önerge sahibi olarak, buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu önergemle, birinci fık
ranın ikinci bendine bir ilave teklif ediyorum. İkinci bendin mahiyeti şu : "Vergi kanunlarında yer
alan muafiyet, istisna, yeniden değerlendirme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanıl
masını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli malî müşavirlerce düzenlen
miş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya..." denmiş. Ben buraya "yeminli malî müşavi
rin" yanına "serbest muhasebeci malî müşavir" ifadesinin de ilavesini teklif ettim.
Muhterem Bakanımız ve muhterem Komisyon bu görüşe katılmadılar, tabiîdir, takdirleri o is
tikamettedir. Ancak, bunu teklifteki maksadım şu idi:
Yeminli malî müşavirlerin sayısı çok azdır, halbuki burada yapılacak olan hizmet, muafiyet,
istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hizmetlerdir ve birçok mükellefi, küçük es
nafı ilgilendirmektedir. Yeminli malî müşavirlerin tarifesi yüksektir. Bu küçük esnaf da, bu tip mu
ameleler için, basit bir zarar mahsubu için buraya gitmesin; ama, Maliye Bakanlığına yetki vere
lim, isterlerse bir diğer maddede -zannederim geçenlerde kabul edilen Ekonomik Denge Vergisin
de idi, kademeli olarak tasdik yetkilerini dağıtmıştı; orada, serbest muhasebeci müşavirler ve ye
minli malî müşavirler vardı, iki kademe vardı- bu getirilebilir.
NİHAT MATKAP (Hatay) - Teklif öyle gitti.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teklifi öyle getiririz, eğer Hükümet Kabul ederse. Yani, Ba
kanlığa yetki verelim biz burada. Mertebe itibariyle desin ki, 1 milyona kadar olan mahsupların ser
best muhasebeci malî müşavir tasdik eder, şu kadara kadar yeminli malî müşavir tasdik eder.
Burada endişemiz şudur : Bakın, muhtelif maddelerde konuştuk, 2 milyon mükellefin aşağı
yukarı 1 milyon 800 bini - 1 milyon 850 bini küçük esnaftır, birinci ve ikinci sınıf defter tutarlar;
ama, gelirieri küçüktür. Bunlar zaten hayat standardına göre cebri olarak bir vergi ödüyorlar. Bun
larda, maalesef, gerçek usulde vergilendirme olmuyor. Muhasebeci ücreti Ödüyorlar; bu tip işleri
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olduğu zaman gidip bir de tasdik ücreti ödemesinler. Bu tasdik ücreti, yeminli malî müşavirlerde
epeyce yüksek olacaktır; çünkü yeminli malî müşavirlik, 3568 sayılı Kanuna bakıldığında kolay
kazanılan bir mertebe değildir. Ben, bu kolaylık yetkisini Maliye Bakanlığına verelim dedim.
Takdir kendilerinindir, bunları ifade etmek istedim.
Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan.
Sayın milletvekilleri, önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. Önerge sahibi
görüşlerini ifade etti.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
.
Bir başka önerge var okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 659 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 6 ncı maddesinin birinci fıkrası
nın birinci bendinin sonuna "vergi beyannamelerini imzalayacak serbest muhasebeci, serbest mu
hasebeci malî müşavir, veya yeminli malî müşavirlere tetkik, tasdik ve imza hizmetleri karşılığı üc
ret ödemeye" ifadesinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz.
Cevat Ayhan
Sakarya
ve arkadaşları
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz
efendim.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Önerge sahibi Sayın Ayhan, buyurun.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; biraz evvel takdirlerinize
ve bilgilerinize arz edildiği gibi, 659 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin birinci fıkrası
nın, birinci bendine yapılacak ilaveyle ilgili bir önergem var. Önergemle isteğim şudur :
Maliye Bakanlığına birinci ve ikinci bentte birtakım yetkiler veriyoruz, buna bir yetki daha ila
ve edelim, ne yetkisi verelim? Biraz evvel ifade ettiğim ve müteakip maddelerden zannederim 7
nci maddede var, bakın ne getiriliyor: "... ticarî kazançları götürü usulde tespit edilen Gelir Vergi
si mükelleflerine özel bir defter tutturmaya ve bu konulara ilişkin diğer usul ve esasları belirleme
ye Maliye Bakanlığı yetkilidir" Madde üzerinde ayrıca konuşacağız. Burada Maliye Bakanlığına
bazı yetkiler veriyoruz.
Daha önceki müzakeratta da -zannederim cuma günüydü- bazı hususları arz ettim ve o meyanda şunları ifade ettim Muhterem Heyetinize : Maliye Bakanlığımızın hedefi, ulaşmak istediği nok
ta, bütün vergi mükelleflerini gerçek usulde vergilendirmek, buna paralel olarak, onlara defter tut
turmak ve bunları denetlemektir. Bunların hepsi uygun hedeflerdir; ancak, biz, burada, götürü mü
kelleflerine, yıllık geliri 100-110 milyon lira mertebesinde olan insanlara defter tutturma mükelle
fiyetini getireceğiz ve bunlar muhasebeci ücreti ödeyecekler.
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. Öbür taraftan, ikinci sınıf, defter tutan küçük vergi mükelleflerine, küçük esnafa, yine aynı şe
kilde tasdik keyfiyeti getiriyoruz. Bunlar ilave ücretler ödeyeceklerdir. Bu vergi yükünü taşımaya
bunların tahammülü yoktur.
Tabiî, burada şunu düşünebilirsiniz : "Efendim, Avrupa Birliği ülkelerinde acaba durum na
sıl?" Ben merak ettim, OECD istatistiklerine baktım Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da kendi işi
nin sahibi insanların sayısı ne kadardır diye; Türkiye'ye göre çok düşüktür. Yani, esnaflık yapan
ların, ticaret yapanların sayısı çok azdır. Ama, orada çok iyi şartlarda ücretli işler vardır; 3 000 4 000 - 5 000 marka çalışılacak işyerleri vardır. Bizde ise, bugün bir Köy Hizmetlerine, bir Kara
yollarına veya bir PTT'ye geçici işçi alacağım diyen, bulunduğunuz illerde birçok esnaf dükkânı
nı kapatır, devlet güvencesi vardır diye hemen gider, işçi olarak girer oraya. Özel iş hayatında çok
iyi kazananlar da var şüphesiz; ama, çok dar şartlarda kifafı nefs eden esnaf da vardır. Şimdi biz,
bunlara defter tutturalım, gerçek usulde vergilendirelim diyoruz. O zaman, bunların ek maliyetle
rinin bir kısmını da sırtımıza alalım.
Bakın, Komisyon üyesi arkadaşlarımız iyi hatırlarlar; Sayın Sümer Oral zamanında -zannede
rim 1993'ün başındaydı- Plan ve Bütçe Komisyonuna "vergi paketi" diye kalın bir paket geldi.
Ben, paketi, daha komisyondayken aldım, tetkik ettim.
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) - Nisan 1993'te.
CEVAT AYHAN (Devamla)- Evet, Nisan 1993'te.
Baktım, orada, işletme merkezi kurulması konusu vardı ve Komisyonda bazı müzakeratı din
ledim. O Komisyona çeşitli meslek kuruluşlarını, bankaları, ticaret odalarını çağırdılar; dinledim,
not aldım. Meslek odalarından, yani malî müşavir ve serbest muhasebecilerden fevkalade tepki gel
di, "Bu bizim mesleğimizdir. Siz, bir sürü memur alarak Maliyede niye bu birimi kuruyorsunuz?
Biz, yapacağız bunu" dediler. Tamam, bu da doğrudur. Yani, ben, Maliye Bakanlığının, binlerce,
onbinlerce yeni kontrolör ve denetmen alıp da kadrolarını şişirmesini doğru bulmam. Maliyeye ve
Devlete ilave malî bir külfettir, ama, gelin, ortak bir çözüm bulalım. Küçük esnafı, dar gelirliyi, gö
türü vergi mükellefini bu şekle sokalım; ama, biz işletme merkezlerini kursaydık çok büyük harca
malar yapacaktık; memur alacaktık, 30 sene besleyecektik. At, atamazsın; tut', tutamazsın...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan.
CEVAT AYHAN (Devamla) - Ben diyorum ki bu önergemde, -takdir elbette sizlerindir. Ma
liye Bakanlığı takdir etsin, biz bir rakam koymayalım- Maliye Bakanlığı desin ki, yıllık cirosu, ha
sılatı 100 milyon lira olan, 200 milyon lira veya götürüden defter tutmaya geçen mükelleflerin, bel
li bir süre veya süresiz -miktarlar itibariyle her yıl ayarlanacak biçimde- olarak, tavanlar itibariyle
ayarlanan, bu tavana kadar hasılatı olanların muhasebeci ücreti, Maliye Bakanlığı tarafından öde
nir. Çok daha ucuz bir maliyet, çok daha düşük bir maliyet; ama, bütün mükellefi böylece kontrol
altına sokarsınız. Bunun hiçbir şeye aykırı olmaması lazım; mantıki olarak maslahat neyse, kanun
da ona göre düzenlenir diye bunu arz ettim.
Önergemin mahiyeti budur, hepinizi hürmetle selamlarım.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum.
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) - Önergenizi verin, destekliyorum.

'

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Önergemiz hazır efendim, destekleyiniz.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
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Önergelerle ilgili işlemler tamamlanmıştır.
6 ncı maddeyi, kabul edilen değişiklik önergesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde, kabul edilen değişiklik önergesiyle birlikte kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 7. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci madde
sine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Maliye Bakanlığı, birinci fıkrada yazılı belge tasdik işlemini; noterlere, kanunla kurulmuş,
meslekî kuruluşlara veya uygun göreceği diğer mercilere yaptırmaya, ticarî kazançları götürü usul
de tespit edilen gelir vergisi mükelleflerine özel bir defter tutturmaya ve bu konulara ilişkin diğer
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."
.
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz isteyenler?.. Refah Partisi Grubu adına Sayın
Ali Oğuz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruflu söz istemiştir.
Kişisel söz talebinde bulunan?.. Sayın Cevat Ayhan.
Refah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; 659
sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde müzakerelere devam ediyoruz. Grubum adına görüşlerimi huzur
larınızda arz etmek üzere geldim, Yüce Heyetinizi hürmetle selamlıyorum efendim.
7 nci maddeye kadar müzakereyi sürdürdük ve 7 nci maddeyi müzakere ediyoruz. "4.1.1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesine ikinci fıkradan sonra gel
mek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir" diyor 7 nci madde :
"Evvelki maddede, belge tasdik istemiyle ilgili bir kısım müzakerede bulunduk ve vergi ziya
mı önleyecek bazı tedbirler meyanında, yeminli müşavirlere bazı yetkiler verildiğini gördük. Bura
da da, bu tasdik işlemini önce noterlere veriyor- aynen, vekaletname düzenlemeleri birkısım vesi
kaların tanzimi muamelesi gibi- sonra, kanunla kurulmuş meslökî kuruluşlara... Bu, özellikle, yeni
gelmiş bir görüşün mahiyetini ortaya koymuş oluyor. Bundan böyle, meslekî kuruluşlar da, bu ta
sarı kanunlaştığı takdirde, bu kanun hükmünce, bazı belgelerin tasdiki muamelelerini yapabilecek
ler.
Nitekim, bildiğiniz gibi, avukatlara yetki veren vekâletnameler özellikle, sulh hukuk mahke
melerinin tasdikine iktiran eder. Bir taraftan noterde yapılır; ama, barolara bu tasdik yetkisi veril
memişti. Burada bir ileri kademe, bir yeni durum getirilmiş oluyor. Meslekî kuruluşlar da, belge
tasdik işlemini yapabilecekler veya uygun göreceği diğer mercilere yaptırabilecekler. Burada me
seleye daha geniş bir perspektifle bakılma durumu ortaya çıkmış bulunuyor. Diğer mercilere de ay
nı belge tasdiki yetkisi verileceği ifade ediliyor.
"... ticarî kazançları götürü usulde tespit edilen Gelir Vergisi Mükelleflerine özel bir defter tut
turmaya ve bu konulara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." denilerek, bu yetkiler böy
lece sınırlandırılmış oluyor. Teknik bir konudur. Bunun, bizim yönümüzden itiraz edilecek bir ta
rafı yoktur. Müspet bakıyoruz ve müspet oy vereceğimizi de ifade ediyoruz.
Saygılarımızı arz ederim efendim.
BAŞKAN - Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum efendim.
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Maruflu; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, 659 sıra sayılı Yasa Tasarısının 7 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum.
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Tasarının 7 nci maddesine teknik olarak baktığımız zaman, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
mükerrer 257 nci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmesini öngörmekte
dir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde, "Maliye ve Gümrük Bakan
lığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna
göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi mecburiyetini kaldır
maya, vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla tutulmakta olan defter ve belgelere ilaveten tutul
masını veya düzenlemesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva edeceği hu
susları belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bunlar için tasdik, muhafaza ve ibraz mecburi
yeti koymaya veya kaldırmaya, bedeli mukabilinde basıp dağıtmaya veya üçüncü şahıslara bastırıp
dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya ve makineli kasa kullandırmaya ve vergi ziyamın ön
lenmesi, vergi ödemeyi teşvik bakımından, vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili olarak levha
kullandırma ve asma mecburiyeti getirmeye ve kaldırmaya yetkilidir." denilmektedir.
Görüştüğümüz madde "Maliye Bakanlığı, birinci fıkrada -yani biraz evvel okuduğum fıkrada
ki- yazılı belge tasdik işlemini; noterlere, kanunla kurulmuş meslekî kuruluşlara veya uygun göre
ceği diğer mercilere yaptırmaya, ticarî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükellef
lerine özel bir defter tutturmaya ve bu konulara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir"
demektedir ve bu, aslında çok önemli bir husustur.
Değerli arkadaşlar, Türkiye'de götürü vergi usulü vardır ve geçen Aralık ayında getirilen ya
sayla, ilk önce, götürü vergi usulünün kaldırılması öngörülmüştü. Bugün götürü vergiyle vergilen
dirilen ve istitastikî araştırmalara göre miktarı 1 milyonu aşan esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. As
lında, götürü vergi usulünün şöyle veya böyle kaldırılması gerekir. İlk gelen yasa bunu amirdi; an
cak, Hükümet bu konuda kararlı olamamıştır. Gelen baskılar sonucunda, götürü vergi usulünü kal
dıracağı yerde, tekrar muhafaza yolunu seçmiştir.
.
Şimdi, bu yasa tasarısıyla, götürü usulde vergi veren vergi mükelleflerine özel bir defter tut
turma mecburiyeti getirilmekte ve bu konulara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi öngörülmek
tedir. İnşallah bu yürüyebilir; daha evvel, biraz yaz boz tahtasına benzeyen Vergi Yasası gibi ol
maz. Çünkü, Maliye Bakanlığı, burada, belgelerin tamamını veya bir kısmını, kendi belirleyeceği
esaslar çerçevesinde tasdik ettirme mecburiyeti getirmektedir. Bunu noterlere, kanunla kurulmuş
olan meslekî kuruluşlara veya Maliye Bakanlığının uygun göreceği diğer mercilere yaptırabilecek
tir.
Söylediğim gibi, bana göre ve zannediyorum bu maddeyi yazanlara göre de, bu maddenin ge
tirilmesinden maksat, götürü mükellefleri bir noktada defter tutma alışkanlığına getirmek ve ticarî
kazançları götürü usulde tespit edilen Gelir Vergisi Mükelleflerine bir mükellefiyet, bir mecburi
yet getirmek, onları, daha kayıtlı şekilde vergi kapsamına alabilmektir.
Maddenin, bu açıdan, vazedildiği haliyle yerinde olduğunu düşünmekle birlikte, uygulama
göstereceği de şüphe götürmektedir.
Bu düşüncelerimi açıklamak istedim.
Hepinize teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum.
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Ayhan, buyurun.
CEVAT AYHAN - (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; görüşülmekte olan
659 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 7nçi maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım.
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Bu maddede, Maliye Bakanlığına birtakım yetkiler verilmektedir. Bu yetkiler, mükelleflerin
tutmakla sorumlu oldukları defterlerin tasdikiyle ilgili, tasdik düzeniyle ilgili hususlardır. Burada,
bu defterlerin sadece noterlere değil, aynı zamanda meslek odalarına da tasdik ettirilmesi hususu
getirilmektedir. Diğer taraftan da, ticarî kazançları götürü usulde tespit edilen Gelir Vergisi mükel
leflerine özel bir defter tutturmada ve bu konulara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemede Mali
ye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.
Aralık ayında burada görüşülüp, kabul edilen Vergi Kanununda epey hareketli müzakereler ol
muştu, gece yarılarına kadar burada tartışmıştık. O kanun, her kademede bütün vergi mükellefleri
ne yeni vergi yükleri getirmekteydi. Orada, "çamaşırcısına da, odun kırıcısına da, seyyar satıcısına
da birtakım vergi mükellefiyetleri getiriyorsunuz" demiştik. Şimdi onlara, yani götürü usulde ver
gi mükellefi olanlara bir de defter tutma mecburiyeti getiriyoruz. Bu, tabiî, bu zümreden olan, gö
türü vergi mükellefi olan bazı kimseler için taşınabilir bir yüktür ve basma çeşitli mahreçlerden yanısyan beyanatlarda da, "Türkiye'de 1 milyon götürü vergi mükellefi var, bunlar büyük vergi ka
çağına sebep oluyor" denmekte ve bunların da gerçek usulde vergi mükellefiyeti haline getirilmesi
arzu edilmektedir.
Önceki maddede konuşmamda da arz ettiğim gibi; doğrudur, bunları gerçek usulde vergi mükel
lefi haline getirelim; bunların içinde, pek nadir de olsa, hakikaten, götürülük koruması altında, götü
rü vergi mükellefi olmanın avantajı içinde, iyi kazanan, çok kazanan, ama vergi ödemeyen kişiler,
mükellefler var; ama, bunlar azdır. Büyük çoğunluk, günlük geçinen, ucu ucuna geçinen dar gelir
gruplarıdır. Bunlara tekrar, ilave bir muhasebeci ücreti yükü getireceksek -biraz evvelki önergemde
verdim, genel bir hava olmasına rağmen maalesef reddedildi; burada da yine bu istikamette bir öner
gem var, sırası gelince görüşülecek- bunların bir muhasebeci ücretinin Bakanlık tarafından yüklenilmesini faydalı bulurum; hiç olmazsa belli bir süre, yani bu düşük gelir grupları bir muhasebeci ücre
ti ödeyebilecek kadar... Türkiye'de millî gelir artışı ve millî gelirin dağılımı bakımından düzeltici ted
birlerle belli bir notkaya gelindiği zaman bunlar daha kolaydır; ancak, bugün için, bu tedbirler alın
mazsa, büyük şikâyetlere sebep olur diye burada bunu hatırlatmak istedim.
Önergem de var; önergemdeki hususu da önergede arz ederim; vaktinizi almayacağım.
Teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim.
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erdal, bir talebiniz mi var?
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Bir şey arz edeceğim... Kişisel konuşacağım Sayın Başkan...
BAŞKAN - Konuşacaksınız...
Sayın Erdal kişisel söz talebinde bulundu.
Buyurun efendim.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 659 sı
ra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Burada benim hatırlatmak istediğim veya ikaz etmek istediğim konu, götürü vergi mükellefle
rine defter tutma zorunluluğu getirilmesidir. Götürü vergi, kolaylık olsun diye zamanında kon
muş... Bu götürü vergiyi ödeyecek insanlar, her sene belli bir vergiyi ödüyorlar. Bunlar zaten kü
çük esnaf, günlük kazanıp günlük harcayan insanlardır. Zaten, normal mükelleflere çeşitli defter
tutma şekilleri getirilmiş.
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Şimdi, biz işi zorlaştırıyoruz. Ticaret yapan bir insan, bir büfe sahibi veya bir seyyar satıcı da
defter tutacak; bunun için evrak toplayacak, fatura toplayacak, muhasebeciye gidecek, bir sürü hesap-kitapla uğraşacak... Adam zaten sıkıntı içinde, geçimini zor sağlıyor; bir de böyle, evrakla, su
nunla, bununla uğraştırmakla biz bu adama, "gel, sen bu işi yapma" diyoruz. Vergi almak o kadar
zor bir şey değil, yazmaya çizmeye gerek yok.
Bakın, bu götürü vergi usulünde az vergi alınıyorsa, yani vergi ziyaı oluyorsa, kolayı var. Bu
götürü vergi verenlerin kazançları tespit edilir, denir ki, sen yılda şu kadar kazanıyorsun, bunun şu
kadarını vereceksin veya yılda şu kadar lirayı devlete vereceksin... Bu tespiti yapmak zor değil.
O şahıs da vereceği vergiyi bilecek, "ben devletime yılda 10 milyon lira, 20 milyon lira vergi ve
receğim" diye bilecek. Yani, muhasebeci peşinde, fatura vesaire peşinde koşturmanın bir faydası
yok. Bu insanlara bu sıkıntıyı vermeyelim. Bu madde yanlış getirilmiştir. Biz, her şeyi zorlaştırı
yoruz.
Aslında, büfe çalıştıran, seyyar satıcılık yapan ve bu gibi ufak işleri yapan insanlar, bu işleri
isteyerek değil, mecbur kaldıkları için yapıyorlar. Bu insanlara, ayrıca bir de siz bir sürü işlem ge
tirirseniz, yazık edersiniz; yani, o zaman bu insanların birçoğu bu işleri bırakır veya belki de vergi
kaçırmanın yollarını arar. Siz, onların çalışma şevkini kırıp da onları yanlış yollara sevk edene ka
dar; onlara kolaylık getirip, "yılda şu kadar vergi vereceksin" diye bir tespit yapıp, bunlara bildirseniz daha iyi olmaz mı?.. Aslında, verginin tespit şekliyle alınması, diğer mükellefler için de
mümkündür; ancak, o kolay yola gidilmiyor. Bu sistem, zaten her şeyi zorlaştıran sistemdir. Böy
lelikle, insanları, bilmediği konularla uğraştırarak boşa vakit geçiriyoruz.
Bu maddede yanlıştır; bu maddenin kaldırılarak, yıllık vereceği vergi tespit edilip götürü usul
de vergi verecek insanlara bildirilmelidir.
Yalnız, Sayın Başkan, ben söz isterken, sanki biz burada milletvekili değiliz de, dışarıdan ge
len misafir gibi hayret etmiş, bazı şeylere girmiş; lütfen, söz istendiği zaman, sayın üyeye, "buyu
run sayın milletvekili" dersiniz, biz de ne diyeceğimizi söyleriz, kürsüye gelir konuşuruz; onun dı
şında başka bir harekete gerek yok.
Yüce Meclise saygılar sunarım..
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erdal.
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 659 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 7 nci maddesinde "defter tuttur
maya" ifadesinden sonra "ve bu konulara" ifadesinden önce gelmek üzere, "bu tutulacak defterler
le ilgili olarak 3568 sayılı Kanuna göre yetkili serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşa
vir veya yeminli malî müşavirlere tespit edeceği tarife üzerinden ücret ödemeye" ifadesinin ilave
sini arz ederiz.
Cevat Ayhan
Sakarya

Hüseyin Erdal
Yozgat
Ali Oğuz
İstanbul

Lütfü Esengün
Erzurum
Ömer Ekinci
Ankara

BAŞKAN - Sayın Komisyon?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz
efendim.
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadılar.
Sayın Ayhan?.. Söz talep etmiyorsunuz. Zaten, zannediyorum madde üzerinde görüşlerinizi
ifade buyururken, önergenin ne maksada matuf olduğunu da beyan buyurmuştunuz.
Bu ifadeleriniz tahtında önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Değerli milletvekilleri, 7 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.
' '
8 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 8 - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 274 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
"Emtia
Madde 274. - Satın alınan veya imal edilen emtia maliyet bedeliyle değerlenir. Mükellefler,
satınaldıkları veya imal ettikleri emtianın maliyet bedelini, son giren ilk çıkar yönetimini uygula
mak suretiyle de tespit edebilirler. Bu yöntemi seçenler, en az 5 yıl süre ile bu yöntemden vazge
çemezler. Bu yöntemin uygulama usul ve esaslarını tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir
düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki
usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı
mamuller için de uygulanabilir."
BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Şener, Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Maruflu söz istemişlerdir.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şener; buyurun.
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
659 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinde, emtia ile ilgili bir düzenleme vardır.
Bildiğimiz gibi, bir işletmenin -eğer gerçek işi ise- bir mükellefin gelirinin tespitinde veya
kurum kazancının tespitinde, dönem başı ve dönem sonu stokları önem arz etmektedir. Dönem ba
şı ve dönem sonu stoklarının göstereceği değerler doğrudan doğruya vergi matrahını belirlemekte,
dolayısıyla, mükelleflerin ödeyecekleri vergi miktarını da hemen etkilemektedir.
8 inci maddeyle, Vergi Usul Kanununun 274 üncü maddesinde bir değişiklik yapılmaktadır.
Yapılan bu değişiklikle, satın alınan veya imal edilen emtianın nasıl değerlendirileceği yeniden tan
zim edilmekte ve buna göre, "mükellefler, satın aldıkları veya imal ettikleri emtianın maliyet be
delini, son giren ilk çıkar yöntemini uygulamak suretiyle de tespit edebilirler. Bu yöntemi seçen
ler, en az beş yıl süre ile bu yöntemden vazgeçemezler" denilmektedir.
Bu uygulama, aslında yerindedir; çünkü, muhasebe kayıtlarında teorik olarak iki farklı yönte
me göre kayıt vardır; ilk giren ilk çıkar yöntemi veya son giren ilk çıkar yöntemidir.
Son giren ilk çıkar yöntemi mükellefe avantaj sağlamaktadır. Çünkü, günümüzde, özellikle
enflasyonun sürekli fiyatları etkilemesi sebebiyle, son alınan malların maliyet bedellerinin daha
yüksek olacağı tabiîdir.
Dönem sonu hesaplamaları sırasında, eğer işletmeye son giren ve daha yüksek fiyatla giren
mallar ilk çıkar yöntemi belirlenirse, dönem sonu stokunun miktarı, değeri daha düşük olacaktır;
dolayısıyla, mükelleflerin doğrudan doğruya ödeyecekleri vergileri etkileyecektir. Bu uygulama
nın, burada yer almasının makul olduğunu ifade ediyorum.
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Ancak, bu madde münasebetiyle, daha önceki maddeler üzerinde yapılan görüşmeler sırasın
da Sayın Maruflu'nun kullandığı bir yanlış ifadeyi de -biraz önce tutanakları okuturken tespit et
tim- burada düzeltmek istiyorum.
Sayın Maruflu yapmış olduğu konuşmada "kadrolar fazla olmadığından, hesap uzmanlığı ve
Maliye müfettişliği imtihanına girenlerin -herhalde bu yeterlilik imtihanını kastediyor- bir kısmı
nın kazandığını, kazanamayanların ise, gelirler kontrolörü veya vergi denetmeni olarak görevlen
dirildiğini, bu işin de doğru olduğunu" söylüyorlar. Bunlar, tamamen, kendisinin bu konudaki bil
gi yetersizliğine dayanan ifadelerdir. Çünkü, Maliye Bakanlığı bünyesinde gelirler kontrolörleri
farklı bir şekilde örgütlenmişlerdir ve dolayısıyla, giriş sıravları, aynen, hesap uzmanlarının ve Ma
liye müfettişlerinin giriş sınavı gibidir. Gelirler kontrolörleri, hesap uzmanları ve Maliye müfettiş
leri aynı usul ve esaslar dairesinde açılan sınavlarla göreve başlarlar, üç yıllık bir tecrübeden son
ra yeterlilik sınavına girerler; yeterlilik sınavının usul ve esasları da, Maliye müfettişleri hesap, he
sap uzmanları ve gelirler kontrolörleri için aynıdır. Her üç birimin mensupları da yeterlilik sınavın
da kaybettikleri takdirde, hesap uzmanı, Maliye müfettişi ve gelirler kontrolörü olarak göreve de
vam edemezler; Maliye Bakanlığında bir başka göreve tayin edilirler. Yani, Maliye müfettişliği ve
hesap uzmanlığı yeterlilik sınavını kaybettiği takdirde, bir kimsenin hiçbir zaman gelirler kontro
lörü olması mümkün değildir; çünkü, bunlar denk görevlerdir. Üstelik, gelirler kontrolörleri -de
minki maddelerde gördüğümüz gibi- vergi inceleme yetkisine sahiptirler. Ayrıca, vergi dairelerin
de, Maliyenin değişik birimlerinde teftiş yetkisine de sahiptirler. Hesap uzmanlarının böyle bir tef
tiş yetkisi de yok. Yeterlilik sınavında kaybeden bir hesap uzmanının, teftiş yetkisi de bulunan ge
lirler kontrolörlüğüne intikali zaten mümkün değildir.- Bunu burada ifade ediyorum.
Diğer taraftan, aynı zamanda, Maliye Bakanlığında, değişik kurullar arasında rekabetler vardır.
Tabiî, bu rekabetleri buraya taşımak istemiyorum. Ancak, bu rekabet içerisinde -tabiî burada objek
tif bir olayı anlatıyorum- bazen, konum olarak bir kurulu daha geride tutma gibi çabalar da her za
man mevcuttur. Yalnız -ben burada şahsî kanaatimi ifade etmek istiyorum- gelirler kontrolörlerinin
bağımsız kurul şekline dönüşmesi, muhakkak ki, Maliye Bakanlığı teşkilatı içerisinde yapılması ge
reken bir işlem olmalıdır. Özellikle de, geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen yetki
kanunu tasarısı çerçevesinde, Maliye Bakanlığı teşkilatıyla ilgili olarak yapılacak düzenlemede, ge
lirler kontrolörlerinin kurul şekline dönüştürülmesi ve Maliye Bakanlığına bağlanması da bir zaru
rettir. Sayın Bakan bu konuda ne düşünüyorlar, bilmiyorum; ama, bu konuyla ilgili şu ana kadarki
gelişmeler, gelirler kontrolörlerinin bu ana kadar göstermiş olduğu performans, belki bu mevcut İk
tidar döneminde olmasa bile, olayı daha sonraki dönemlerde bu noktaya çekecektir. Çünkü, bu bir
zorlamanın değil, doğal bir gelişimin eseridir. Nitekim, vergi inceleme raporlarının toplam sonuç
larına baktığımız zaman, gelirler kontrolörlerinin inceleme kapasitelerinin, Maliye Bakanlığındaki
diğer kurulların düzeyinde, zaman zaman da üzerinde olduğu görülmektedir.
Bu bilgileri arz ediyorum ve saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ediyorum.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, görüşmekte oldu
ğumuz yasa tasarısının 8 inci maddesiyle ilgili olarak kısaca bir iki hususa değinmek istiyorum.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 274 üncü maddesini, bu yasa tasarısıyla tamamen değiştiri
yoruz. Bu, eski 274 üncü maddede, "Emtia, maliyet bedeliyle değerlendirilir; emtianın maliyet be
deline nazaran değerlendirme günündeki, satış bedelleri yüzde 10 veya daha fazla bir düşüklük gös
terdiği hallerde, mükellef, maliyet bedeli yerine, 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç ol-
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mak üzere, emsal bedeli ölçüsünde tatbik edebilir. Bu hüküm, 275 inci maddede yazılı mamuller
için de uygulanabilir" denilmekteydi. Bu ,değişitirilerek, "son giren ilk çıkan yöntemini uygulamak
suretiyle, emtianın maliyet bedeli tespit edilir" denilmekte; bu yöntemi seçenlerin beş yıl süreyle
bu yöntemi tatbik etme durumunda oldukları ve buna uygun esasları da tespitte -eski maddede ol
mayan bir hüküm-Maliye Bakanlığının yetkili olduğu ifade edilmektedir.
Burada yapılan bir düzenlemeyle, para değerindeki düşüşlerin stok maliyetlerinde yarattığı ar
tışların, mükelleflerin fiktif kazançları üzerinden vergi ödemelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Bu maddenin, teknik açıdan, yerinde olduğunu düşünüyoruz.
Bu maddeye açıklık getirmesi açısından; daha evvelki maddenin ikinci sırasında, "emsal be
deli belli edilecek malın maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükel
lef, bu maliyet bedeline, toptan satışlar için yüzde 5, perakende satışlar için yüzde 10 ilave etmek
suretiyle emsal bedeli bizzat belli edilir" şeklinde bir ifade vardı; bunun, istisna olarak yine bu
maddede yer aldığını görmekteyiz. Bu haliyle, bu madde, teknik bir zaruret olması ve daha güncel
olması açısından, desteklenecek bir maddedir.
.
Sayın milletvekilleri, şimdi gelelim Sayın Şener'in ifadelerine... Sayın Şener, benim dediğimi
anlamamış.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Tutanaklar burada; okudum...
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Ben şöyle dedim : Maliye Bakanlığında; Maliye müfettiş
liği, hesap uzmanlığı, gelirler kontrolörlüğü ve vergi denetleme elemanlarıyla ilgili olmak üzere
dört bölüm vardır. Şimdi, yapılan değerlendirmeler veya gerçekler şudur : Bu sınavlara giren arka
daşlar, önce Maliye müfettişliği imtihanına girerler; yani, değer itibariyle Maliye Müfettişliği daha
önde gelir. Bunu kazanamayanlardan hesap uzmanlığı imtihanına girenler olur. Ben, bu imtihanda
muvaffak olamayanlar gelirler kontrolörü olurlar demedim; çünkü, gelirler kontrolörlüğünün ayrı
imtihanı vardır. Hatta, vergi denetleme elemanlarının almışında da sınav vardır. Dört grup vergi de
netimi yapar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, Maliye Bakanlığı içinde bu gruplar arasında bir değer
lendirme çekişmesi vardır, ben onu ifade etmek istedim. Bunu da şunun için söyledim ; Efendim,
falanca genel müdür -bu durum Maliye Bakanlığındaki atamalarda da söz konusudur ve bunu, siz
de bilirsiniz- Maliye Bakanlığının Teftiş Kurulundan mı gelsin, liesap uzmanları kurulundan mı
gelsin şeklinde bir çekişme vardır. Eğer, Maliye Bakanı, hesap uzmanlığından geldiyse, bütün ge
nel müdürleri hemen hemen hesap uzmanlığından da getirebilir; bunu yapanlar vardır. Bu çekişme
yi, bu taassubu yerinde görmediğimi ifade etmek için onu söyledim. Dedim ki, Maliye Bakanlığı
içinde Maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, gelir kontrolörlüğü ve vergi denetim elemanları ola
caktır. Hatta özellikle şunu da ifade ettim; gelirler kontrolörlüğü ile vergi denetleme elemanlarının
-çünkü vergi denetim elemanlarının birçok sorunları vardır. Bunlar Maliye Bakanlığı içinde biraz
üvey evlat muamelesi görmektedirler- eğitimlerinin, özlük haklarının, hatta maaş durumlarının dü
zenlenmesi suretiyle, tıpkı hesap uzmanları, maliye müfettişleri veya gelirler kontrolörleri gibi bun
ların da fonsiyonel hale getirilmesi gerektiğini düşünerek o ifadeleri kullandım; yoksa, imtihanı ka
zanamayanların buraya geldiğini söylemek istemedim; belki bir yanlış anlama oldu. Bunu bu şekil
de düzeltiyorum.
Bu maddeyi genelde desteklediğimizi belirtiyor, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum efendim.
Sayın Ayhan, buyurun efendim.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 659 sı
ra sayılı vergi kanunu tasarısının 8 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum.
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Muhterem arkadaşlar, bu maddede, işletmelerin, varlıklarını, yani emtiayı değerlendirmesinde
yeni bir usul getirilmektedir ki, o da, işletmelerin, emtianın maliyet bedelini tespit ederken, "son
giren ilk çıkar metodunu kullanabilmeleri imkânıdır. Bu metodu seçenlerin de en az beş yıl sürey
le bu metottan vazgeçemeyecekleri ifade edilmektedir. Ayrıca, Maliye Bakanlığının da bununla il
gili düzenlemeler yapmak üzere yetkili olduğu hususu belirtilmektedir.
Muhterem arkadaşlar, bu, mükellefleri, enflasyona karşı -yıl sonunda stokları kaldığı takdirdebir ölçüde korumaktadır; ama, enflasyona karşı olanları tam koruyan bir madde de değildir. Bugün
esnaf -esnaf diliyle söylüyorum- "5'e al, 6'ya sat, 7'ye yerine koy" yöntemiyle esnaflık yapmakta
dır; esnaflıkla ilgisi olan arkadaşlarımız da bunu çok iyi bilirler. Yani, onyedi senedir Türkiye'de
devam eden enflasyon, maalesef, Avrupa Birliğine girnaek isteyen Türkiye'nin bu performanstan
ne kadar uzak olduğunu göstermektedir. Zaten bizi o Birliğe almaları da mümkün değildir. Maastricht Anlaşmasına göre, bunun için, enflasyonun, yüzde 2-3 mertebesinde, yani enflasyonun en dü
şük olduğu üç ülkenin ortalamasının ancak bir iki puan üzerinde olması şartı vardır. Sayın Başba
kan, "bunu tutturacağız, onun için bu acı ilacı içiyoruz, bu reformları yapıyoruz" diyorlar; ama, ta
biî maalesef, ben bunlara inanmıyorum; çünkü, Sayın Başbakan, ekonomiden sorumlu Devlet Ba
kanı iken de bunları söylüyordu. Geçenlerde bir vesileyle, 1992 yılında devlet adamlarımız ekono
miyle ilgili ne demiş diye, ekonomi basınını -arşivlerimde vardı- şöyle bir taradım, "faizler düşe
cek", "faizler düştü", "enflasyon düşecek", "enflasyon düştü" diye birçok vaatlerde bulunmuş, ama
bugün bu noktaya geldik!..
Şimdi, burada söylemek istediğim şudur -burada görüşülen madde dışında politik bir tartışma
açmak istemiyorum- onyedi senedir bu enflasyon devam ediyorsa, bunun da en çok ezdiği kitle, bi
lesiniz İd, esnaf zümresidir. İşçilerin ve memurların, kavga ederek, gürültü ederek, grev yaparak,
seçim baskısı yaparak, zaman zaman ücretlerini düzeltme imkânları olmaktadır; ama, maalesef, bu
zümre, en çok ezilen zümredir.
Gerek aralık ayında çıkarılan vergi kanunda gerekse nisan ayında çıkarılan vergi kanununda
ve gerekse de bu kanunda -bunu, altını çizerek ifade etmek istiyorum- burada konuştuklarımız, tek
lif ettiklerimiz belki anında tasvip görmüyor; görmesin, ziyanı yok, biz söylüyoruz; ama, inanıyo
ruz ki, bu süre sonra, muhterem Bakanımız ve onun pek değerli bürokratları, bu meseleler üzerin
de daha çok düşünecekler ve bâzı şeyleri belki değiştirip getireceklerdir. Burada, aralık ayında ko
nuştuk, ifade ettik, "yatırım malları ithalatında KDV ertelemesi uygulamasını kaldırmayın, yanlış
tır" dedik; nitekim, bunun yanlış olduğu kabul edildi ve nisan ayında bu düzeltildi. Şimdi, zanne
diyorum, müteakip maddelerde de yatırım indirimiyle ilgili birtakım düzeltmeler var. O nedenle,
burada bazı şeyleri söylemenin faydası olduğuna inanıyorum, "hayırlı şeyi, yüzseksen defa da ol
sa, söyleyin" dedikleri için -bu da bir nasihattir- söylemekte fayda görüyorum.
Şimdi, burada asıl söylemek istediğim, bunun, enflasyon altında ezilen esnafın lehine kısmî,
cüzî bir düzeltme oluşudur; ama, asıl yapılması gereken, enflasyon muhasebesinin getirilmesidir.
Yani, bilançonun aktifine de, pasifine de, 1980 sonrası, durmayan enflasyon şartları altında nasıl
yeniden değerlendirme müessesesini getirdiysek; sabit kıymetleri, enflasyona karşı, her yıl Maliye
Bakanlığı tarafından kasım ayında genellikle de aralık ayında çıkarılan yeniden değerlendirme kat
sayısının yüzde 10 eksiğiyle yeniden değerlendirme imkânını getirdiysek, "mütedavil kıymetler"
dediğimiz işletme varlıklarının nakit veya mal olarak stoklarının da enflasyona karşı değerlendiril
mesi müessesesini süratle getirmek lazımdır.
Bu, mükellefleri adaletle vergilendirmek bakımından gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde, bu
gün mükellefler, gerçekte hiçbir geliri olmasa, yani bir kazancı olmasa dahi, sırf enflasyonun ge
tirdiği fiyat artışları sebebiyle ilave vergi ödemeye mecburdur. Biz, bir taraftan/herkes kazancının
vergisini Ödesin diye, mükelleflerin yakasına yapışmak istiyoruz, yapışalım diyoruz ve güzel bir
teklifle -zannederim 1 inci maddede geçti- herkes bir vergi numarası alsın, bütün muamele buna
göre yürüsün ve böylece vergi kaçağının yolunu tıkayalım diyoruz; ama, bütün bunları yaparken,
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biz de yol kesen eşkıya gibi- Maliye olarak söylüyorum, tenzih ederim tabiî, temsilde hata olmaz
diye söylüyorum- mükellefin yolunu kesip de, gasp şeklinde, ondan, enflasyon vergisi olarak yer
gi almayalım. Biz, Maliye Bakanlığımızın, tez elden hazırladıklarını yapıp, bunu da getirmesini is
tiyoruz.
Türkiye'de enflasyonun kısa zamanda düşeceğine inanamıyoruz. Bu Hükümet geldi, "500
günde yüzde 10 enflasyon" dedi; 500 günü geçtik, ikibuçuk sene oldu; bırakın yüzde 10'u, yüzde
110, yüzde 130 mertebesine getirdi. Sayın Başbakan demeçlerinde, "enflasyon, önümüzdeki yedi
ayda yüzde 10'a düşecek" dedi veyahut da "bu yedi aylık süre içerisinde yüzde 30'u geçmeyecek"
dedi, şimdi hatırlıyorum rakamı...
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-O kadar da değil!
CEVAT AYHAN (Devamla) - Hayır; TRT bültenlerinden aldığım, DYP Grubundaki konuş
ma zabıtları var bende, o şekilde beyanları var, getiririm biraz sonra size. Ben, önümüzdeki yedi
ayda da bu performansın tutacağına inanamıyorum ve bu enflasyon, maalesef daha bir süre bu aza
bı çektirmeye devam edecek. Onun için, süratle enflasyon muhasebesini getirelim; vergiyi alırken,
aynı zamanda adaletle alalım, bu zulmü kaldıralım.
Bunları ifade etmek için huzurunuza geldim; hepinize hürmetlerimi arz ederim.
BAŞKAN - Sayın Ayhan teşekkür ediyorum.
8 inci maddeyle ilgili kişisel görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Balyalı; buyurun efendim.
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Yüce Mec
lisimizde, Hükümetçe getirilen Maliyenin veya vergiciliğin anayasası olan Vergi Usul Kanunuyla
ilgili değişiklikleri görüşüyoruz.
Bundan bir hafta önce, bu kanun tasarısına benzer şekilde, idarî yargılama usul ve esaslarını
belirleyen bir Kanun görüştük. Bu Kanun da, aynen, görüştüğümüz bu kanun tasarısı gibi, uzun
maddelerden müteşekkildi ve bu Kanunun görüşmelerini hızlı bir şekilde geçtik. Niye hızlı geçtik;
o Kanunla ne getirilmişti: İdarenin yıllarca uyguladığı ve bazı darboğazlara geldiği noktalarda, tec
rübeyle sabit olmuş, noktalarda, hem vatandaşın hem de idarenin haksızlığa uğramaması için, va
tandaşları haksız eden konular ile idareyi de zor durumda bırakan konulara çözümler getiren bir
Kanundu.
İşte bu Kanun tasarısı da, Maliyece aynı kapsam ve aynı anlayış içerisinde getirilmiştir ve ida-.
reye daha fazla aktivite sağlamak, vatandaşın haksızlığa uğradığı konuları bertaraf etmek gayesine
matuftur.
Tasarının 8 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanununun değerlenmeyle ilgili ve en oturmuş bir
maddesine yeni bir cümleyle değişiklik getirilmektedir; ki, bu, işletme ilminde de sabittir ve mo
dern işletmecilikte de aynı hükümler vardır. Zaten Türkiye'de olsun, dünyada olsun, bütün işletme
ler, işletme muhasebesinde bu usulü uygularlar. Bunu vergi usul Kanununa getirmekle, Maliye, bu
kanunu modern bir. anlayışa kavuşturmak istemiştir. Mesele bundan ibarettir.
Burada bu vesileyle daha önce Sayın Maruflu bu mikrofondan bazı hususları ifade ettiler; Sa
yın Şener de veciz bir konuşma yaparak, Maliye denetim elemanı arkadaşlarımızın, bütün kurul ve
heyetlerin fonksiyonlarını Yüce Meclisimize ifade ettiler. Sonra Sayın Maruflu, "sözlerim yanlış
anlaşıldı, tashih ederim" diye bir düzeltme yaptı.
Şimdi, bu meslek içerisinde yıllarca gelirler kontrolörlüğü, başkontrolörlük yapmış bir kişi
olarak; ki, bugün Türkiye'de yeminli malî müşavir olarak piyasada çalışan bine yakın gelirler kont
rolörü arkadaşa ve halen Maliye Bakanlığında çalışan 500 arkadaşa ağabeylik ve hocalık yapmış
bir kimse olarak ve yine gelirler kontrolörlerinden, Maliye denetim elemanlarından, hesap uzman- 368 -
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larından ve maliye müfettişlerinden biri olarak, yani devleti ayakta tutan çok ciddî ve yıkılmaz bu
müessesenin bir çalışanı olarak, o meslekte bulunmasının şeref ve hazzını gururla taşıyorum.
Şimdi, bizim meslekte üç türlü fonksiyon vardır : Birincisi, merkezî idarede planlama ve yö
netme fonksiyonudur. İkincisi, kıtada harp etme, cephede harp etme fonksiyonu; ki, esas fonksiyon
cephededir ve bunun da en büyük müessesesi, şu anda Maliye Bakanlığında defterdarlık müesse
sesidir. Üçüncüsü de, denetim fonksiyonudur. Bunun üçünde de bulunmuş ve 1975 yılında vergi
idaresinin ilk reorganizasyonunda mide kanaması geçirinceye kadar, Türk vergi idaresini yeniden
ele alıp ilk uygulamayı kuranların arasında şerefle bulunmuş bir insan olarak, ifade ediyorum; def
terdarlık müessesesi de, imparatorluktan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti idaresine kalan tek müesse
sedir ve herkesin içinde yer alamadığı bir müessese olarak kalmıştır; ki, o işi, Bursa Defterdarı ola
rak, Ankara Defterdarı olarak yapmış olan bir kişi olarak; hâlâ, yedisinden yetmişine; mükellefin
den memuruna, müdürüne, emeklisine, bütün resmî dairelerine kadar, Hüseyin Balyalı ismini tari
he altın harflerle yazdırmış bir kişi olarak, bu görevimden her zaman için gurur duyarım; bana bu
görevimle ilgili hitap edilmesinden de şeref duyarım.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Balyalı, siz kürsüyü çok seyrek teşrif eden bir zatsınız; buyurun efendim.
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkan.
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Az; ama öz çıkar.
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Evet.
Şimdi, şunu ifade etmek istiyorum : Ben burada, bu Yüce Meclisin şu kürsüsüne, çok seyrek
çıkan, çok az konuşan, öz konuşmaya çalışan ve geri kalmış Ülkelerde zamanı israf etmenin, o
memlekete hıyanet olduğunu ifade etmeye çalışan bir insanım. Burada bulunduğum şu ikibuçuk yıl
içerisinde, vicdanım ve gönlüm, burada kaybedilen her saniye için, 60 milyonluk Türk Milleti adı
na, eriyip gitmiştir arkadaşlar; bunu samimiyetle söylüyorum. (Alkışlar) Bunu, Allah'a inandığım
gibi söylüyorum. Bu kürsüden, bütün Müslümanlara, bütün Türk kanı taşıyanlara şunu ifade edi
yorum : "Das geldist zeit" demiş Almanlar, "vakit nakittir" demişler; beynelmilel bir sözdür. Za
manı kullanamayan milletler, geri kalmaya mahkûmdurlar. Zamanını israf eden milletler, köle ol
maya mahkûmdurlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sıfatını, parlamenterlik sıfatını taşıyanlara, bütün Müslüman
ve Türk kanı taşıyanlara diyorum ki, burada bir dakikayı, bir saniyeyi israf edenler, bütün bu mil
letin bedduasını alacak ve şunu Allah'a inandığım gibi söylüyorum, cehennemlik olacaklardır.
Saygılar sunarım, ("bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Balyalı, teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır...
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum.
BAŞKAN - Yozgat Milletvekili Sayın Hüseyin Erdal, karar yetersayısının aranmasını istemiş
tir; oylamada dikkate alacağım.
Madde üzerinde verilmiş önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok
tur.
Saat 23.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 22.48
.
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 23.00
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatihoğlu
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa), Işılay Saygın (İzmir)
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BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 120 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum.
-VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER (Devam)
10. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (Devam)
BAŞKAN - Müzakereye konu tasarının 8 inci maddesinin oylamasına geçilmiş ve karar ye
tersayısı bulunmaması hasebiyle ara verilmişti. Bu kere, 8 inci maddeyi yeniden oylarınıza sunaca
ğım ve karar yetersayısı arayacağım.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir.
9 uncu maddeyi okutuyorum :
MADDE 9. —4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci madde
sinin 4 ve 7 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"4. amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan kurumlar vergisi mü
kellefleri ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil olmak üzere bilanço esasına göre defter
tutan gelir vergisi mükellefleri, yeniden değerlemenin yapıldığı hesap döneminden itibaren sabit
kıymetlerini yeni değerleri üzerinden itfa ederler. Şu kadar ki bina, arsa ve araziler yeniden değer
lemeden önceki kıymetleri üzerinden amortismana tabi tutulur.
Mükellefler değer artışını, pasifte özel bir fon hesabında gösterirler. Kurumlar vergisi mükel
lefleri, değer artışının tamamını sermayelerine ilave edebilirler. Bu suretle sermayeye eklenen de
ğer artışları, ortaklar tarafından işletmeye ilave edilmiş kıymetler olarak kabul edilir. Değerlemeye
yapılan kuruma iştirak eden işletmelerin aktifinde bu nedenle meydana gelen artışlar ise pasife özel
bir karşılık hesabında gösterilir ve bu karşılık sermayenin cüzü addolunur. Karşılık hesabında gös
terilen değer artışı kurumlar tarafından sermayeye eklenebilir. Bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz."
"7. Değer artış fonu, sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildi
ği veya işletmeden çekildiği taktirde, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin
bu dönemde vergiye tabi tutulur. Gelir vergisi mükelleflerince ayrılan değer artış fonu başka bir he
saba aktarılamaz; aktarılması veya sermayeye ilave edilmesi halinde işletmeden çekilen değer ola
rak kabul edilir."
BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ayhan, Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Maruflu söz istemişlerdir.
Sayın Ayhan, Refah Partisi Grubu adına, 9 uncu maddeyle ilgili olarak görüşlerinizi ifade et
mek üzere; buyurun efendim.
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RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya), Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 659 sıra sayılı Vergi kanunu Tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde söz almış bu
lunmaktayım.
Muhterem arkadaşlar, bu madde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerre 298 inci madde
sinin 4 ve 7 numaralı bentlerini tadil etmektedir. Mükerrer 298 sayılı madde ise, yeniden değerlen
dirmeyle ilgili bir husustur. İşletmelerin mevcut demirbaşlarının, burada tarif edilen usule göre ye
niden değerlendirilmesini ve bu kıymetlerin, amortisman ayırırken, enflasyona karşı korunmasını
getirmektedir. Bu maddenin 4 üncü ve 7 nci bentleri, bu 9 uncu maddeyle tadil edilmektedir.
4 üncü bent, önceki maddede (A) ve (B) şıkları halinde tanzim edilmişti ve (A) şıkkında, "Bi
lanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri (kolektif, adi komandit ve adi şirketler
dahil) bilançolarını yeniden değerlemeleri halinde, değer artışını pasifte özel bir fon hesabında tu
tarlar ve iktisadî kıymetlerin değerlemeden önceki değerleri üzerinden amortisman ayırmaya de
vam ederler" denmekteydi. Halbuki, (B) alt bendinde ise, kurumlar için yeni değerleme üzerinden
amortisman ayırma imkânı getirilmekteydi. Şimdi getirilen yeni 4 üncü bentle Gelir Vergisi mü
kelleflerine, eski değerler üzerinden amortisman ayırma yerine, yeni değerler üzerinden, yani ye
niden değerlendirilmiş olan değerler üzerinden amortisman ayırma imkânı getirilmektedir ki, bu,
Gelir Vergisi mükelleflerini enflasyona karşı koruyucu bir, hükümdür; uygundur, desteklenmesi ge
rekir.
7 nci bent, mevcut haliyle, ayrılmış olan, yeniden değerlendirmeyle teşekkül eden değer artış
fonu için "sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletme
den çekildiği takdirde, bu işlemin yapıldığı dönemin kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur" demek
tedir. Şimdi tadil edilmiş olan 7 nci bentte ise, birinci cümlede, bu eski hüküm aynen muhafaza
edilmiş; ancak, herhalde burada bir eksikliği gidermek için de, ikinci cümle olarak, "Gelir vergisi
mükelleflerince ayrılan değer artış fonu başka bir hesaba aktarılamaz; aktarılması veya sermayeye
ilave edilmesi halinde işletmeden çekilen değer olarak kabul edilir" denmişti. Yani, anladığım ka
darıyla "Bu vergiye tabi tutulur" şeklinde bir düzenleme getirilmiş, Bu, ifade ettiğim gibi, vergi
mükelleflerini enflasyona karşı koruma; ama, bu müessesenin de suiistimal edilmesini önleyici ma
hiyette bir hükümdür.
Muhterem arkadaşlar, önceki madde üzerinde konuşurken de bir vesileyle ifade ettim. Burada
bir hususu daha dile getirmek istiyorum. Bakınız, Sayın Başbakan, ihracat konusunda, canhıraş bir
feryatla, işadamlarına "aman ihracat yapın, iktisadî hayattaki bu tıkanıklığı, ancak bu şekilde gi
deririz" demektedir; bu doğrudur. Ancak, ihracatın, emir verdiğiniz anda uçuşa geçecek, harekete
geçirilecek bir mekanizma olmadığını da bilmek gerekir. İhracak, gerek imalat bakımından, gerek
kalite bakımından, gerek dış pazarda müşteri bulunması bakımından, gerekse finansman bakımın
dan bir hazırlık dönemi ister.
>
5 Nisan iktisadî tedbirleriyle ilgili olarak, ihracatçıların başına gelen bir olaydan bahsetmek is
terim size. Bir işadamı, 5 nisandan önce bir ihracat kararı almış, bağlantı yapmış; o zaman doların
değeri, 16 bin-17 bin lira mertebesinde; yani, 20 bin.liranın altında. Bu şartlarda bağlantısını yap
mış, malını yüklemiş ve 5 nisandan sonra da doların değeri 32 bin lirayla 40 bin lira arasında de
ğişmekte . 1 milyon dolarlık ihracat yapan bu ihracatçının, bağlantısını yaptığı andaki dolar değe
ri üzerinden, 16 bin-17 bin lira üzerinden geliri ve ihracat bağlantısı yaparken üstlendiği maliyet
ler var; ama, 5 nisan kararlarından sonra, bütün imalat girdilerinde yüzde 100, yüzde 200 mertebe
sinde farklılıklar gelmiş, maliyetler yükselmiş ve bunun yanında doların değeri de yüzde 150 mer
tebesinde artmış. Bu mükellef, akreditif bedelini tahsil ettiği zaman -onun geliri olarak- doların de
ğeri 32 birı-40 bin lira arasında olacak, 1 milyar dolarlık ihracat için de, 32 milyar dolarla, 40 mil-
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yar dolar arasında bir gelir beyan edecek ve vergisini buna göre ödeyecek. Bu durumda, bu ihra
catçı batacak demektir.
Önceki madde üzerinde konuşurken "Mükellefleri enflasyona karşı koruyan tedbirler getiril
sin" demiştim. Türkiye kadar istikrarsız, nereye gideceği belli olmayan, günübirlik kararlarla yö
netilen bir ülkede bu temel tedbirleri getirmediğiniz takdirde, iktisadî hayatta kararlı ve dengeli bü
yüme istikametinde bir gelişme beklemeniz mümkün değildir.
Türkiye, 1980'den, 1994'e kadar, istikrar arayan bir ülkedir. Rahmetli Özal zamanında,
1980'de 24 Ocak kararlarıyla başlayan istikrar tedbirleri, 14 yıl sonra, tekrar, çok daha vahim şart
larda; dış borcu misli misli artmış, 13 milyar dolar-14 milyar dolardan 70 milyar dolara gelimiş; iç
borcu fevkalâde artmış, taşınmaz nispette artmış ve kamu borçlanma gereği de, astronomik artmış
bir ülke şartlarında...
Biraz evvelki konuşmamda, Sayın Başbakanın, önümüzdeki haziran-aralık döneminde, yani
haziran ayından aralık ayına kadar olan yedi aylık dönemde enflasyonun yüzde 10'la yüzde 30 ara
sında olacağım söylediğini ifade etmiştim. Sayın Başbakanın Doğru Yol Partisinin 15 Haziran
1994 tarihli grup toplantısında yapmış olduğu konuşma, TRT'nin 19.00 haber bülteninde verilmiş;
. önümde, TRT haber bülteninin metni var. Burada. Sayın Başbakan, "Haziran ve aralık ayı arasın
daki enflasyon, tahmini yüzde 20 olacaktır" buyurmaktadırlar. Temenni edelim ki olsun; ama, bu
oranı tutturmak çok zordur.
Değerli Maliye Bakanımız ve Maliye bürokratlarımız buradadır; lütfen, bu istikamette hazır
lık yapsınlar; ki, Türkiye'de iş hayatı, hiç olmazsa bu enflasyon şartlannda kendisini koruyacak
dengelere kavuşsun. Aksi takdirde, biz, bu kürsüden, bu meseleleri birçok defa daha dile getirme
ye mecburuz. İşadamları da, kendi platformlarında, Sayın Başbakana, ilgili bakanlara ve efkârı
umumiyeye, bu istikametteki taleplerini sık sık arz etmekte ve duyurmaktadırlar; ama maalesef bu
güne kadar köklü çözüme yönelmiş bir durum da görmüyoruz.
Bunları hatırlatayım dedim; hepinize hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ederim efendim.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayırt Maruflu; buyurun.
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; biraz evvel Sayın Balyalı'nın, hakikaten hepinizi hislendiren ve düşündüren konuşmasına şahit
olduk; şimdi kendisi burada değil galiba.
Sayın Balyalı, geçen hafta görüşülen İdarî Yargılama Usulleri Hakkındaki yasanın, burada he
men hemen hiç konuşulmadan geçmesini örnek alarak, bu tasarının da bu şekilde geçmesini düşün
düğünü ifade etti. Yalnız, Büyük Meclisin görevi, zannediyorum ki, yasalar üzerinde milletvekil
lerinin -gerçi komisyonlarda görüşülüyor ama, burada da düşündüklerini, fikirlerini ifade etmeleri
şeklinde olmalıdır. Yoksa, Meclis, yasaları görüşmeden geçirirse, tam manasıyla görevini yapmış
olmaz. Aslında, ben Meclisle iftihar ediyorum, saat 24.00'e kadar çalışma meselesi beni fevkalade
memnun etmektedir. Önümüzdeki dönemde, inşallah her gün, bu şekilde saat 24.00'e kadar çalışa
rak, şu gündemde bekleyen birçok yasayı burada görüşerek geçiririz. Hatta bunu, sözlü soru öner
gelerine de teşmil etmek lazım. Bir hafta ayıralım, bütün Sayın Bakanlar gelsinler, şu 400-500 ta
ne sözlü soru önergelerini
görüşelim ve bitsin, bu şekilde bu gündem de kabarmasın.
Değerli arkadaşlar, bu 9 uncu madde Üzerinde benim belirtmek istediğim husus şudur: Vergi
ye, sadece devletin para ihtiyacını karşılayan bir politika aracı olarak bakmak doğru değildir diye
düşünüyorum. Vergilemenin, üretim,yatınm ve istihdamdan caydırıcı etkiler yaratmamasına özen

.

-372-

T.B.M.M.

B:120

21.6.1994

0:5

gösterilmelidir. Vergi politikasının iki temel, iki tane de yan hedefi bulunmaktadır. Temel hedefle
rin bir tanesi, devletin zorunlu harcamalarına kaynak sağlamak. İkincisi de, üretim ve yatırımları
desteklemektir. Yan hedefler de, kaynak ve gelir dağılımını düzeltmek, istihdamı genişletmek ve
ekonomik dengeleri kollamak olarak sayılabilir. Tabiî, bu vergi prensipleriyle ilgili meselelere bu
rada, gecenin bu geç saatinde girmek istemiyorum; ancak, bu yasanın ilerideki maddelerinde bu
meselelere girmeyi gerektirecek bazı hususlar var; orada değinmek yerinde olabilir.
Şunu ifade etmek istiyorum: Vergi alacağız; ama, vergi aldığımız zaman, üretim ve yatırımı
destekleyeceğiz. Şimdi, bu maddede de yapılan değişikliklerle değer artışı, amortismanlar mesele
si göz önüne alınmaktadır. Burada maksat, vergi kaybını önlemek kadar, sermaye terakümünü fazlalaştırmak suretiyle, müesseselerin, işletmelerin yatırım yapma imkânlarını artırmaktır. Bilindiği
gibi, amortismanlar, yatırım kaynakları arasında çok kere mütalaa edilebilir ve zaten Maliye Ba
kanlığı da bu konuda gerekli esnekliği göstermiştir. Bu açıdan bakıldığında, maddede eski şekline
göre bazı gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Mesela, yedinci bentte eskiden "Değer artış fonu, ser
mayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği
takdirde, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur" şeklinde olan ifade, bu
rada "İşletmeden çekilen değer olarak kabul edilir" şeklinde düzenlenmiş ve burada bırakılmış. Bu
açıdan, bunun biraz daha çağdaş, daha esnak bir düzenleme olduğunu düşünüyorum ve bu madde
hakkındaki görüşlerimi de bu şekilde kısaca ifade etmiş oluyorum.
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Syayın Maruflu, teşekkür ediyorum.— —
•'
Şahıslan adına söz talebinde bulunan sayın üye?.. Yok.
Madde üzerinde müzakereler tamamlanmıştır.
Maddeyle ilgili önerge yok.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.
10 uncu maddeyi okutuyorum :
MADDE 10. -4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
"Normal amortisman
Madde 315. - Mükellefler amortismana tabi iktisadî kıymetlerinin değerini, % 20 nispetinden
fazla olmamak üzere, serbestçe tespit ettikleri nispetler üzerinden yok ederler.
Ancak, arazi ve binalar ile % 20 nispetinden daha yüksek bir nispette amortismana tabî tutu
lacak iktisadî kıymetlerin değeri, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan nispetler üzerinden yok
edilir."
BAŞKAN - Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz, Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Selçuk Maruflu söz istemişlerdir.
Refah Partisi Grubunun 10 uncu maddeyle ilgili görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Ali
Oğuz; buyurun efendim.
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 659 sıra
sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesine gelmiş bulunuyoruz. Bu 10 uncu madde üzerinde Gru
bumuzun görüşünü arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz maddede normal amortisman konusunda, "mad
de 315.-Mükellefler amortismana tabi iktisadî kıymetlerinin değerini, % 20 nispetinden fazla olma-
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mak üzere, şerbetçe tespit ettikleri nispetler üzerinden yok ederler" deniyor. Daha evvel yüzde 25
olan bu nispetin, yüzde 20'ler seviyesine çekilmiş olduğu anlaşılıyor.
İkinci fıkrasında ise, "Ancak, arazi ve binalar ile % 20 nispetinden daha yüksek bir nispette
amortismana tabi tutulacak iktisadî kıymetlerin değeri Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan
nispetler üzerinden yok edilir" şeklinde hükme bağlanmış bulunuyor. Bu azalma, tabiî ki, Maliye
Bakanlığımızın bir politikasının gereği olarak ortaya çıkıyor.
Madde gerekçesinde de, "Bu madde ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 315 inci maddesinin
ikinci fıkrasının 2 numaralı bendi yeniden düzenlenmektedir.
Yapılan değişiklik, azalan bakiyeler usulünde amortisman ayrılmasına ilişkin olarak uygulan
makta olan amortisman nispetinin % 50'den % 40'a indirilmesidir.
• _ • • " •
Bu değişiklik, azalan bakiyeler usulünde amortisman ayrılmasının kötüye kullanımının önlen
mesi amacıyla yapılmıştır." şeklinde ifade ediliyor.
Bu sebeple, Grubumuzun mütalaasını, yapılan bu teknik uygulamanın ve düzenlemenin uygun
olduğu şeklinde arz ediyorum ve bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (RP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN. - Teşekkür ederim Sayın Oğuz.
Anavatan Partisi Grubunun 10 uncu madde üzerindeki görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın
Maruflu; buyurun efendim.
'
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşmekte olduğumuz 10 uncu maddeyle Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde, da
ha sonra görüşeceğimiz 11 inci maddeyle de yine aynı kanunun mükerrer 315 inci maddesinin ikin
ci bendinde değişiklik yapılmaktadır.
Eskiden yüzde 25 olan oranların yüzde 20'ye düşürülmesi ve daha önce yüzde 50 olan oranın
da yüzde 40'a düşürülmesi ifade edilmektedir. Bu açıklamayı, yasa tasarısının Yüce Meclis tara
fından anlaşılır bir duruma gelmesi için yapıyorum. Tabiatıyla, Maliyenin ve Hükümetin kendi gö
rüşüdür; gerekçesindeki ifadeye de katılmamak mümkün değil. O nedenle, bu madde üzerinde faz
la konuşacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Esasen madde 1.1.1995 tarihinde -yürürlük tarihi
ne baktığımızda- yürürlüğe girecektir. Bu da, işletmelere bir hazırlık imkânı vermeyi amaçlıyor ve
bu, malî yılı bekleme açısından da yerindedir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum efendim.
Madde üzerinde gruplar adına başka söz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebi var mı efendim? Yok.
Madde üzerinde verilmiş değişiklik önergesi yok.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.
11 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 11. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 315 inci maddesyinin ikinci fıkrasının 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"2. Bu usulde uygulanacak amortisman nispeti % 40'ı geçmemek üzere normal amortisman
nispetinin iki katıdır."
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BAŞKAN - Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener söz istemişler
dir.
Gruplar adına başka söz talebi var mı?.. Yok.
Refah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın abdüllatif Şener; buyurun efen
dim.
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
görüşmekte olduğumuz tasarının 11 inci maddesine gelmiş bulunuyoruz. Bu maddede, azalan ba
kiyeler usulüyle ayrılacak amortisman oranı belirlenmektedir.
Bildiğimiz gibi, amortismanlar, gelirin tespitimde, işletmeler açısından bir gider kalemi gibi
düşünülmekte ve doğrudan doğruya matrahı etkilemektedir. Amortismanlar hesaplanırken iki fark
lı yöntem kullanılmaktadır Bunlardan birisi normal amortisman, diğeri ise, azalan bakiyeler usu
lüyle amortismandır. Normal amortisman usulünde, işletmeye giren sabit değerler, demirbaşlar ve
amortismana tabi diğer iktisadî kıymetler, tespit edilen sabit bir oran üzerinden, yıllar itibariyle it
fa edilirler, Bu normal amortisman usulünde oran, yani nispet sabittir; her yıl için aynı oran ikti
sadî kiymetin değerine uygulanmak suretiyle, işletmenin o yıl için ayırabileceği amortisman mik
tarı belirlenir.
Diğer bir yöntem ise, azalan bakiyeler usulüyle amortismandır. Burada, ilk yıllar için iktisadî
kıymet üzerinden daha yüksek miktarlarda amortisman ayrılmakta; daha sonraki yıllar ise, ayrılan
amortisman miktarı azalmaktadır. Gerek normal amortisman usulünde, gerekse azalan bakiyeler
usulünde itfa süresi eşittir; ancak, azalan bakiyeler usulünde ilk yıllar için ayrılan amortisman mik
tarı daha yüksektir. Bunun bir teşvik niteliği vardır. Özellikle enflasyonun, iktisadî kıymetlerin de
ğerlerini ilk yıllarda aşındırması sebebiyle, mükelleflere daha fazla ayırma imkânı sağlamak sure
tiyle, ilk yıllar için vergi yüklerinin hafifletilmesi amaçlanmaktadır.
Bu tasarıdan önce normal amortisman miktarı, bildiğiniz gibi, yüzde 25 idi ve azalan bakiye
ler usulüyle amortisman ise, yüzde 50 oranını aşmamak suretiyle ayrılabiliyordu. Ancak, bir önce
ki maddede amortisman oranı yüzde 20'ye indirilmiş, burada da, önceki maddeye uygun değişik
lik yapılmıştır. Dolayısıyla azalan bakiyeler usulüne göre ayrılan amortisman miktarının yüzde 40'ı
geçmemek üzere, normal amortisman nispetinin iki katı olacağı belirlenmiştir.
Bu düzenleme, ilk maddedeki düzenlemeye paralel olarak gerçekleştirilmiş, dolayısıyla, her
iki madde arasındaki uyum açısından uygun bir değişiklik olarak nitelendirmek mümkündür.
NİHAT MATKAP (Hatay) - Hoca, 5 dakika doldu...
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Grup adına konuşmalarda süre 5 dakika değildir, 10 da
kikadır. 5 dakika daha konuşmamı istiyorsanız, devam edebilirim; ama, "yarısı yeter" diyorsanız,
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Şener teşekkür ediyorum.
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok.
Madde üzerinde kişisel söz talebi var mı efendim? Yok.
Madde üzerinde önerge yok.
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 11 inci maddeyi okunduğu şekliyle kabul
edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.
12 nci maddeyi okutuyorum :
MADDE 12. -4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesine birin
ci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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"Ancak, kıymetlerin aktife girdiği ilk hesap döneminde, dönemin bitimine kaç ay kalmış işe
bu hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır.
amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok
edilir."
BAŞKAN - Madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Gürhan. Çelebican, Refah
Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan söz istemişlerdir.
ANAP Grubu adına, Sayın Çelebican; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; müzakere etmekte olduğumuz 659 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci maddesi hakkında,
Anavatan Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime baş
lamadan önce, hepinizi saygıyla selamlarım.
Bu maddeyle Vergi usul Kanununun, 320 nci maddesine bir fıkra eklenmiş, sabit kıymetlerin
aktife girdiği ilk hesap döneminde, kist amortisman uygulaması getirilmiş, işletmelerin sabit kıy
metler üzerinden ilk yıl için ayıracakları amortismanlar azaltılmış olmaktadır.
Tasarının 10 uncu maddesiyle, amortisman nispeti, zaten yüzde 25'ten, yüzde 20'yc indiril
mektedir. İlave olarak getirilen bu fıkra hükmü ise, mükelleflerin vergi yükünü daha da ağırlaştır
maktadır. Dolayısıyla,4 yatırımları menfî yönde etkileyecektir.
Sayın Başbakanımızın, fevkalade gayretli çalışmaları ve basiretli icraatları sayesinde, sabit ol
duğumuz yüksek enflasyon ortamında, tesislerin modernize edilmesi ve yeni yatırımların yapılma
sı yönünden bugünkü uygulamaya devam etmeyi; yani, ilk aktifleştirme yılında tam amortisman
yapılmasını mükellefler için bir yatırım teşviki olarak mütalaa etmekteyiz. .
Getirilmekte olan bu uygulamanın, zaten çok düşük seviyede olan özel sektör yatırımları üze
rinde caydırıcı bir etki yaratacağı hususunu önemle belirtmekte yarar görüyoruz. Ancak, özellikle
taşıtlar yönünden piyasadaki tatbikatın, kanunî düzenlemedeki amacın dışına çekilebileceği akla
getirilse bile, sınai yatırımların bu çerçeve içinde yer alacağı düşünülmektedir.
Değerli milletvekilleri, şayet Hükümet, vergi gelirlerini artırmak istiyorsa, daha rasyonel yol
lar bulmak, vergi mekanizmasını gerçekçi bir şekilde tüm ülke sathına yayarak adil bir düzen ge
tirmek mecburiyetindedir. Vergi gelirlerinin, kalıcı ve düzenli bir şekilde, kolay olmayan; ama, hiç
de imkânsız bulunmayan bir dizi tekniğin uygulanmasıyla ancak istenilen seviyede ve adilane top
lanabileceği, artık kabul edilmelidir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devleti küçültmek maksadıyla özelleştirme çalışmaları
nın yapıldığı, devletin ekonomiden elini, eteğini çekmesi için Hükümetin güya uğraş verdiği bu dö
nemde, ülkemizin ekonomik kalkınmasını üstlenen, özel teşebbüsün faaliyetlerini kısıtlayacak, hat
ta, yok edecek mertebede hükümlerin getirilişi, hiç şüphesiz, sanayimizi sor duruma sokacak, ran
dımanını düşürecek, işletmeleri, gayri ekonomik çalışma düzenine itecek, üretimin azalmasına, hat
ta durmasına sebep olacaktır. Serbest pazar ve özel teşebbüsten beklenen ekonomik görev, yine dü
şünülenin aksine, bizzarure devletin sırtına yüklenecektir. Elbette böyle bir ortamda ekonomimiz
içine düştüğü kaostan kolay kolay kurtulamayacaktır.
Değerli milletvekilleri, izah ettiğim üzere, kist amortisman uygulaması, sadece taşımacılık için
kullanılmayan taşıtlar için yapılması ve bunun dışında bulunan sabit kıymetlerin tümü için mevcut
uygulama devam ettirilmelidir.
Bu değişikliğin gerekli olduğunu tekrar ifade ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Çelebican, teşekkür ediyorum.
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Refah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Cevat Ayhan; buyuran.
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 659 sıra sayılı, Vergi Kanunu Tasarısının 12 nci maddesi üzerinde söz almış bu
lunmaktayım.
Muhterem arkadaşlar, tasarının bu maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 320 nci mad
desinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere, bir fıkra eklemektedir. 320 nci madde ise, amortis
man uygulamasında süre bakımından gerekli olan hususları tanzim etmektedir. Burada getirilen hü
küm amortismanda, "kist esası" dediğimiz, kıymetin aktife girdiği yıldan yıl sonuna kadar olan sü
re için amortisman ayrılma düzenlemesine ilişkindir.
Şimdiye kadar olan şuydu; aşağı yukarı son onbeş seneden beri bu hep böyle olmuştur; bilhas
sa, enflasyonun yüksek olduğu bu dönemde; bilhassa, firmalar, vergi mükellefleri, gücü olanlar,
aralık ayının son haftasında binek otomobil, kamyon ve otobüs gibi satışı kolay olan birtakım de
mirbaşları alırlar, azalan bakiye sistemine göre yüzde 50 hızlandırılmış amortismanı düşerler ve
. ocak ayının ilk haftasında da bunu satarlar, sattıkları zaman satış bedeliyle amorti edildikten sonra
kalan kısım arasındaki gelirden de vergi ödemezler. Zira, demirbaşlar satıldığı zaman yine Vergi
Usul Kanununa göre yenileme fonuna aktarılır ve üç yıl bu fonda muhafaza edilir, üç yıl sonra kul
lanılmazsa, otomatik olarak hemen gelire dahil edilir ve vergilendirilir; ama, enflasyon şartlarını da
düşünün ki, siz 2 milyara, 4 milyara bir otobüs alıyorsunuz aralık ayının son haftasında ve ocak
ayında satıyorsunuz, onun bedelini de -milyarları- üç sene emanet hesapta, yenileme fonunda tutu
yorsunuz ve vergiden kaçırıyorsunuz. Bu madde bu bakımdan gereklidir. Ben yıllar yılı bunun ni
ye yapılmadığını merak ederdim; ama Maliyemizin değerli bürokratları tabiî bu eksiklikleri görür
ler, bilirler. Onlar ta alt kademeden başlayıp, hesap uzmanı, maliye müfettiş yardımcısı, uzman
yardımcısı olarak bu oyunları bilerek gelirler; ama, onlardan siyasî kadrolara kim bilir nice teklif
ler, nice raporlar gelmiştir; raflarda tozlanmıştır; 14 yılda bu böyle istismar edilmiştir. İşte, benim
Türkiye'nin yönetiminde gördüğüm bariz ihmallerden bir tanesi de budur.
Eğer, bir mesele istismar ediliyorsa, derhal o deliği tıkamak lazım. Yani, dürüst vatandaşa gö
re, çalışan insana göre, yani devleti de istismar ettirmemek, soydurmamak; ama, vatandaşı da soy
mamak, devlet olarak mutlaka adaletli ve makul bir noktada tutmak gerekir. Şimdi getirildiği için
de, Sayın Bakana ve erkânına teşekkür ediyorum; ancak burada da yine bir hata daha yapıyoruz, o
da şudur:
Şimdi, hepimiz biliyoruz, iş hayatıyla ilgili olanlar, bilhassa yakından bilirler; firmalar, genel. likle yıl içinde, muhtemel kârlarını aylık bilançolarda göre göre, yıl sonu itibariyle kârlardan ve di
ğer fonlardan kaynaklarımız ne olacak, bir yenileme yatırımı, dar boğaz yatırımı ve şu veya bu şe
kilde bir yatırım yapalım mı; bu fonları nasıl değerlendirelim, diye düşünürler ve bir karar alırlar.
Tabiî iç sipariş veya dış sipariş, akreditif, imalat, teslim derken, genellikle bu, alelacele kasım, ara
lık ayma doğru gümrükten geçer ve firmanın da demirbaşına girer. Tabiî, biz bunu getirdiğimiz za
man, burada -tabiî taşıtlar dışındaki makine ve teçhizat için söylüyorum- bu bahsettiğim teçhizat,
hemen aralık ayında alınıp ocak ayında satılabilecek bir nesne değildir. Yani, bir tesis için bir ma
kine, teçhizat almışsanız, onu pazara çıkarsanız, yan fiyatına bile satamazsınız. Yani, bunlar, enf
lasyon döneminde, taşıt gibi, altın gibi, döviz gibi kolay paraya, nakte çevirebileceğiniz bir varlık
değildir bunlar.
Dolayısıyla, bu madde bu haliyle yatırımları da caydırır, belli bir süre için geciktirir. Bu ba
kımdan zararlı olur. Halbuki, memleketin sıkıntısı yatırım ve üretimdir. Yatırım ve üretim istihda
mı getirir, ihracatı getirir. Ben dilerdim ki, değerli Maliye bakanlığımız mensupları, bu tasan bura-377-
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ya gelirken, bunu binek, yük taşıma ve yolcu taşımayla ilgili, kara, deniz, neyse bütün sahalarda
kolay paraya tahvil edilebilen demirbaşlar için getirseler; ama, diğer sabit kıymetler için getirme-:
selerdi; ancak, burada şunu görüyoruz: Tabiî, kanunlar alelacele gelince, maalesef bu dediğimiz ol
muyor. Bu vergi kanun tasarısı da böyle oldu, birçok tasarı böyle oluyor. Yani, biz Hükümete bil
hassa rica ediyoruz ki, önlerindeki meselelere ait tasarılarını komisyonlara, Genel Kurula sevk et
sinler; bilhassa, komisyonlarda enine boyuna tartışılsın.
1993 yılının nisan ayında getirilen o büyük vergi paketinde çok güzel bir yol takip edilmişti;
Bankalar Birliği temsilcileri, ticaret odaları temsilcileri, sanayi odaları temsilcileri, Muhasebeci ve
Malî Müşavirler Odası temsilcileri, diğer meslek gruplarının temsilcileri ve üniversitelerin temsil
cileri çağırılıp sayın bakanın veya Maliyenin üst yöneticilerinin hazır bulunduğu Plan ve Bütçe Ko
misyonunda bu meseleler günlerce müzakere edilmiş, tenkitler ve tavsiyeler alınıp cevaplar veril
miş ve makul bir noktaya getirilmeye çalışılmıştı. Bunlar temel kanunlardır; yani, bu kanunlar
da düzenleme yapılırken, yarın "eyvah, burada yanlış yaptık, bir daha geri, tornistan" dediğimiz za
man, mükellef yönünden de yönetime karşı güven sarsılmaktadır; yani, Meclisin ve komisyonların,
meselenin müzakeresine aktif katılmasında fayda vardır. O zaman bir küçük maddede, lütfedildi,
bir değişiklik yapıldı; ama, birçok mükellefin mağdur olması önlenmiş oldu. Yani, kanunlar, ne
kadar iyi müzakere edilirse, o kadar makbul hale gelir.
Şimdi burada, rahmetli Ali Fuat Başgil Hocanın bir sözünü hatırlıyorum. 1960 ihtilali olduğu
zaman, yeni anayasa arayışları konusunda Yeni Sabah'ta demişti ki: "Beyler, yeni anayasa yapma
yalım, eski anayasanın eksik taraflarını tamir edelim. Kanunlarda eskilik makbuldür. Niye, halk,
uygulayıcılar, kanunla münasebeti olan resmî daireler ve herkes, o kanunun terminolojisini, uygu
lanmasını bilir; onunla ilgili hukukî ve idarî birtakım yargı organlarının içtihatları, görüşleri tam tavuzzuh eder, oturur ve kolay uygulanır hale gelir."
Ben, bunu, kanunların gerek komisyonda, gerekse Mecliste müzakeresine imkân verilmesi ba
kımından faydalı olacağını belirtmek için bilhassa arz ettim.
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim.
Madde üzerinde kişisel söz talebi?.. Yok.
Madde üzerinde önerge vardır; okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Halil Orhan Ergüder
İstanbul

Gürhan Çelebican
İstanbul

Abbas İnceayan
Bolu

Elaattin Elmas
İstanbul

Bülent Atasayan
Kocaeli

MADDE 12.-4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesine birin
ci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir":
"Ancak, taşıtların (taşımacılık faaliyetinde kullanılanlar hariç) aktife girdiği ilk hesap döne
minde, dönemin bitimine kaç ay kalmış ise, bu hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmaz sure
tiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye
değer itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir."
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Gerekçe : Madde ile VUK'un 320 nci maddesine bir fıkra eklenerek sabit kıymetlerin aktife
girdiği ilk hesap döneminde kist amortisman uygulaması getirilerek işletmelerin, sabit kıymetler
üzerinden ilk yıl için ayıracakları amortismanların azaltılması amaçlanmaktadır.
Tasarının 10 uncu maddesiyle amortisman nispetinin yüzde 25'ten yüzde 20'ye indirilmesine
ilave olarak getirilmek istenen bu uygulama, mükelleflerin vergi yükünü ağırlaştırdığı, gibi, yatı
rımları menfî yönde etkileyecektir.
Yaşanılan yüksek enflasyon ortamında tesislerini modernize etme ve yeni yatırımlar yapma
yönünden mevcut uygulama (ilk aktifleştirme yılında tam amortisman ayırma) mükellefler için ya
tırım, teşviki olarak da neticelendirilebilecek önemli bir olaydır.
Getirilecek uygulamanın zaten çok düşük seviyede olan özel sektör yatırımlarını caydırıcı bir
etki yaratabileceği görüşünü taşıyoruz. Ancak, özellikle taşıtlar yönünden piyasadaki tatbikatın ka
nunî düzenlemedeki amacı aşan şekilde suiistimal edildiği de bir gerçektir. Sınaî yatırımlar için bu
iddiayı ileri sürmek de anlamsızdır. Saydığımız nedenlerle kist amortisman uygulamasının sadece
taşımacılıkta kullanılanlar haricindeki taşıtlar için yapılmasının ve bunun dışında kalan sabit kıy
metler için mevcut uygulamanın devamının, gerekli olduğu görüşündeyiz.
BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz
efendim.
.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Önergeye Sayın komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar.
ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Önergenizi Sayın Genel Kurula izah etmek üzere, Sayın Elmas; buyurun.
ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; müzakere edilmekte
olan tasarının 12 nci maddesiyle ilgili önergemiz hakkındaki görüşlerimi ifadeye başlamadan önce
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu maddeyle, Vergi Usul kanununun 320 nci maddesine bir fıkra eklenmiş, sabit kıymetlerin
aktife girdiği ilk hesap döneminde kist amortisman uygulaması getirilmiş, işletmelerin sabit kıy
metler üzerinden ilk yıl için ayıracakları amortismanlar azaltılmış olacaktır.
Tasarının 10 uncu maddesiyle amortisman nispeti zaten yüzde 25'ten % 20'ye indirilmekte
dir. İlave olarak getirilen bu fıkra ise, mükelleflerin vergi yükünü daha ağırlaştırmaktadır. Dolayı
sıyla yatırımları menfi yönde etkileyecektir.
Sayın Başbakanın büyük bir beceri ile yaratmış olduğu yüksek enflasyon ortamında, tesislerin
modernize edilmesi ve yeni yatırımların yapılması yönünden bugünkü uygulamayı, yani ilk aktif
leştirme yılında tam amortisman yapılmasını mükellefler için bir yatırım teşviki olarak mütalaa et
mekteyiz.
Getirilmekte olan bu uygulamanın, zaten çok düşük seviyede olan özei sektör yatırımları üze
rinde caydırıcı bir etki yaratacağı hususunu önemle vurguluyorum. Ancak, özellikle taşıtlar yönün
den piyasadaki tatbikatın kanuni düzenlemedeki amacın dışına çekilebileceği düşünülse bile, sinaî.
yatırımların bu çerçeve içinde yer alacağı düşünülemez.
İzah ettiğim üzere, kist amortisman uygulaması sadece taşımacılıkta kullanılanlar haricinde
kalan taşıtlar için yapılmalı ve bunun dışında bulunan sabit kıymetler için mevcut uygulama devam
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ettirilmelidir. Önergemizle yapılan bu değişikliğin gerekli olduğunu tekrar ifade ediyor, saygılar
sunuyorum. (Alkışlar)
'
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamıştır.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
12 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 12 nci madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur.
Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşleri sırasıyla görüşmek için, 22
Haziran 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 23.54

———m
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARİ
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, çeşitli basın organlarında "Çekmece'de asfalt
vurgunu" başlığı ile yer alan habere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahif Menteşe'nin yazılı ce
vabı (7/3747)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması husu
sunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Bülent Akarcalı
İstanbul
Çeşitli basın organlarında, "Çekmece'de asfalt vurgunu" ve Küçük Çekmece Belediyesinin 35
milyar lira zarara uğratıldığı haberleri yer almıştır.
.
•
Sorular 1. Küçük Çekmece Belediyesinde asfalt çalışmalarında fazla para ödenerek 35 milyar
Lira zarara uğratıldığı doğru mudur?
2. Eski Belediye Başkanı Ertuğrul Tığlay ve Başkan Vekili Ali Rıza Gülkanat hakkında ne gi
bi işlem yapıldı?
3. Asfalt Plenti, 92 programında olmadığı halde ihale edildiği doğru mudur?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü

20.6.1994

Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/553
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcah'nın yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanliğına
İlgi: TBMM Başkanlığının 14.2.1994 tarih ve 7/3747-8214/31731 sayılı yazısı.
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın "Çeşitli basın organlarında Çekmece'de asfalt vur
gunu başlığı ile yer alan habere ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak;
Küçükçekmece Belediye Meclisinin bazı üyelerince Bakanlığımıza sunulan 29.9.1993 tarihli
dilekçe eki Tetkik, Araştırma ve Hesapları İnceleme Komisyonunca düzenlenen ön inceleme rapo
runda yer alan ve anılan Belediye sınırları içerisinde (Avcılar İlçesi hariç) muhtelif genişliklerde
trafiğe açık yaklaşık 385 km yolun asfaltla kaplama ihalesinde yapılan usulsüzlük iddiaları üzeri
ne, konuların incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için 11.10.1993 tarihli Bakanlık onayı ile
müfettiş görevlendirilmiş olup, inceleme ve soruşturma devam etmektedir.
Soruşturmanın sonucuna göre yasal gereğinin yapılacağı muhakkaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
2. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin yönetim ve denetim kurulu üyelerine
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3768)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini say
gıyla arz ederim.
Mehmet Elkatmış
Nevşehir
Sorular 1. Satılan veya kamu ortaklığı idaresine de devredilen Kitler'de dahil olmak üzere Kit
yönetim kurullarında ve denetim kurullarında kaç kişi görevlidir?
2. KİT yönetim ve denetim kurullarındaki brüt maaş veya ücretler ne kadardır?
3. Brüt maaş veya ücret dışında kendilerine başkaca bir ücret (ikramiye, temettü, fazla mesai
veya huzur hakkı) de ödenmekte midir?
4. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine tahsis edilmiş sekreter, otomobil, telefon var mıdır?
kaç adettir?
T. C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.006.0/2-01268

20.6.1994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM Başkanlığı'nm 15.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3768-8259/31839
sayılı yazısı.
Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilen "KİT yönetim ve denetim kurullarındaki görevli sayısıyla, bu görev
lilerin brüt maaş veya ücretleri ile fazla mesaileri ve bu üyelere tahsis edilen sekreter, otomobil, te
lefon adedi" ile ilgili 7/3768 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin bilgiler ekte sunulmakta
dır.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Bekir Sami Daçe
Devlet Bakanı
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KİT YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI
HAKKINDA BİLGİ
SEKRETER
DENETİM KUR.
YÖNETİM KUR.
OTOMOBİL
ÜYE SAYISI
ÜYE SAYİSİ
KURULUŞLAR
TELEFON
YOK
YOK
1 BŞK.5UYE.1 BOŞ
MKEK
TAKSAN
1 BŞK.4 ÜYE
3 ÜYE
YOK
TÜMOSAN
1 BŞK.4 ÜYE
YOK
3 ÜYE
ASİL ÇELİK
1 BŞK.4 ÜYE
3 ÜYE
YOK
YOK
SEKA
•1 BŞK.4 ÜYE.1 BOŞ
YOK
ÇİTOSAN
TEŞEKKÜLYOK
TEŞEKKÜL: 4 ÜYE
TEŞEK.: 4TEL+4SEKR.
BAĞLI ORT:34
BAĞLI ORT: 62 ÜYE
BAĞLI ORT: YOK
6 ÜYE
YOK
TDÇİ
1SEKR, 10T0,3TEL
1BŞK,4ÜYE,1B0Ş
ETİBANK
YOK
6 TEL.
2ÜYE.4BOŞ
YOK
YOK
TTK
3ÜYE.3BOŞ
YOK
TEK
6SEKR, 6 OTO, 6 TEL.
3
1 BŞK/ÜYE
YOK •
BOTAŞ
TÜGSAŞ
TEŞEKKÜL5 ÜYE 1 BOŞ TEŞEKKÜL:YOK
TEŞEK.:6TEL+6SEKR.
B.ORT:20 ÜYE
B.0RT:12KİŞİ 1BOŞ
T.ŞEKER FAB. A.Ş.
1 BŞK 3 ÜYE 2BOŞ
YOK
6TEL+6SEKR.
YOK
TMO
1 BŞK 5 ÜYE
1TEL+1SEKR.
YOK
ÇAYKUR
1 BŞK 4 ÜYE
YOK
1 BŞK 5 ÜYE
YOK
TEKEL
2SEKR.3TEL •
1BŞK,4ÜYE,1B0Ş
YOK
6SEKR, 5 OTO, 8 TEL.
TİGEM. YOK
TZDK
1BŞK.5ÜYE
6SEKR, 6 OTO, 6 TEL. .
YOK
TCDD
4 ÜYE,2 BOŞ
YOK
T.GEMİ SAN.
1BŞK.5ÜYE
1 SEKR., 1 OTO, 1 TEL
T.DENİ2CİLİKİŞL.
YOK
1BŞK;5ÜYE
2 SEK., 3 TEL
GERKONSAN
YOK
5ÜYE
3ÜYE
1BŞK.2ÜYE.3BOŞ
YOK
DMO
YOK
SÜMER HOLD.AŞ
60 ÜYE
25 ÜYE
. HOLD.:1TEL,1SEKR.,1 OTO
BAĞLI ŞİRK.:YOK
3 ÜYE .
ORÜS
7 ÜYE
YOK
TUVASAŞ
YOK
YOK
5 ÜYE
TUDEMSAŞ
5 ÜYE
YOK
YOK
TULOMSAŞ
YOK'
5 ÜYE
YOK
YOK
1 BŞK-,5 ÜYE
PTT
5TEL,5SEKR,5 0TO
YOK
DHMİ
1 BŞK,5 BOŞ
6TEL.4SEKR, 1 OTO
YOK
YOK
HAVAS
4 ÜYE
DB DENİZ NAKL.
1SEKR .
4 ÜYE •
3 ÜYE
EMLAK BANKASI
YOK
6 ÜYE
2 OTO.2 TEL, 2 ARAÇ TEL.,1 SEKR
THY AO
3 ÜYE
7 ÜYE
1 MÜDÜR.2MEMUR,7TEL,1FAKS
1 ARAÇ TEL.,2 OTO
EMLAK^ONUT
1 BŞK.3 ÜYE
3ÜYE
YOK
TC ZİRAAT BANKASI 1BŞK.2ÜYE.3BOŞ
YOK
1SEKR.10T0,1TEL. 2 LOJMAN
KBİ
5 ÜYE
3 ÜYE
1 SEKR., 1 OTO, 1 TEL
ÇJNKUR
ŞİRKET DIŞI 4ŞİRKET DIŞI 3
YOK
'
YOK
TTK
2ÜYE.4BOŞ
YOK
TKİ
YOK
1 BŞK.5ÜYE
6SEKR.6 0TO.6TEL
YOK
TEMSAN
5 ÜYE
1 TEL.
YOK
TPAO
6 ÜYE
YOK
İGSAŞ
1 ÜYE
4 ÜYE
YOK
DİTAŞ
3 ÜYE
5 ÜYE
YOK
;
ANKARA SİGORTA
3 ÜYE
5 ÜYE
YOK
ETİBANK BANK. A.O. 4 ÜYE ,1 BOŞ
V ÜYE,2 BOŞ
4SEKR,7TEL,3 0TO
HALKBANK
YOK
6 ÜYE
6 0TO+14TEL+7SEKR
EMLAK BANKASI
YOK
6 ÜYE
2TEL.LUOTO-t2TEL1 SEKR.
YEM SANAYİ
7 ÜYE
3 ÜYE
2 TEL
ET VE BALIK
7 ÜYE
3 ÜYE
3 TEL
SEK
7 ÜYE
3 ÜYE
1 TEL
NOT:
YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNİN MAAŞI
• UHDESİNDE KAMU GÖREVİ BULUNMAYAN:
UHDESİNDE KAMU GÖREVİ BULUNAN

(BRÜT)
10,409,517
5.204,759

DENETİM KURULU
(BRÜT)
ÜYELERİNİN MAAŞI
UHDESİNDE KAMU GÖREVİ BULUNMAYAN: . 6,939,678
3,469,839
UHDESİNDE KAMU GÖREVİ BULUNAN

(NET)
7,765,500
3,882,750
(NET)
5,177,000
2.588,500

YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE YILLIK İKİ MAAŞ TUTARINDA İKRAMİYE ÖDENMEKTEDİR
TEK YÖNETİM KURULU BRÜT MAAŞLARI 13,136,729,-TL'dır.
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KURULUŞLAR
MKEK
TAKSAN
TÜMOSAN
ASİL ÇELİK
SEKA
ÇİTOSAN
TDÇİ
ETİBANK •
TTK
TEK
BOTAŞ
TÜGSAŞ
T.ŞEKER FAB. A.Ş. "
TMO
.ÇAYKUR
TEKEL
TİGEM
TZDK
TCDD
T.GEMİSAN.
T.DENİZCİLİK İŞL.
GERKONSAN
DMO
SÜMER HOLD.AŞ
ORÜS
TUVASAŞ
TUDEMSAŞ
TULOMSAŞ •"•
PTT
DHMİ
HAVAS
DB DENİZ NAKL.
EMLAK BANKASI
THY AO
EMLAK KONUT
TC ZİRAAT BANKASI
KBİ
ÇİNKUR
TTK
TKİ
TEMSAN
TPAO
İGSAŞ
DİTAŞ
ANKARA SİGORTA
ETİBANK BANK. A.O.
HALKBANK
EMLAK BANKASI
YEM SANAYİ
ET VE BALIK
SEK

DENETİM KUR.
YÖNETİM KUR.
ÜYE SAYISI
ÜYE SAYISI
YOK
1 BŞK.5 UYE.1 BOŞ
3 ÜYE
1 BŞK.4 ÜYE
1 BŞK.4 ÜYE
3 ÜYE
3 ÜYE
1 BŞK.4 ÜYE
YOK
1 BŞK.4 ÜYE.1 BOŞ
TEŞEKKÜLYOK
TEŞEKKÜL: 4 ÜYE
BAĞLI ORT:34
BAĞLI ORT: 62 ÜYE
YOK
6 ÜYE
YOK
1BŞK.4ÜYE.1BOŞ
2ÜYE.4BOŞ
YOK
3ÜYE.3BOŞ
YOK
1BŞK.4ÜYE
3
TEŞEKKÜL5 ÜYE 1 BOŞ TEŞEKKÜLYOK
B.ORT:20 ÜYE
B.ORT:12KİŞİ1BO^
YOK
1 BŞK 3 ÜYE2BOŞ'
YOK
1 BŞK 5 ÜYE
.
YOK .
1 BŞK 4 ÜYE
YOK
1 BŞK 5 ÜYE
YOK
1BŞK,4ÜYE,1BOŞ
YOK '
1BŞK.5ÜYE,
YOK
4 ÜYE,2 BOŞ
YOK
1BŞK.5ÜYE
• YOK
1BŞK.5ÜYE
5ÜYE
3ÜYE
1BŞK.2ÜYE.3BOŞ
YOK
60 ÜYE
25 ÜYE
7 ÜYE
5 ÜYE
5 ÜYE
5 ÜYE
1 BŞK,5ÜYE
1 BŞK.5 BOŞ
4 ÜYE
4 ÜYE
6 ÜYE
7 ÜYE
1 BŞK.3ÜYE
1BŞK,2ÜYE,3BOŞ
5 ÜYE
ŞİRKET DIŞI 4
2ÜYE.4BOŞ
1 BŞK.5ÜYE
5 ÜYE
6 ÜYE
4 ÜYE
5ÜYE
. 5ÜYE
4 ÜYE .1 BOŞ
6 ÜYE
.6 ÜYE
7 ÜYE
7 ÜYE
7 ÜYE

NOT:
YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNİN MAAŞI
UHDESİNDE KAMU GÖREVİ BULUNMAYAN:
' UHDESİNDE KAMU GÖREVİ BULUNAN
DENETİM KURULU
ÜYELERİNİN MAAŞI
UHDESİNDE KAMU GÖREVİ BULUNMAYAN:
UHDESİNDE KAMU GÖREVİ BULUNAN

3 ÜYE
YOK '
YOK
YOK
YOK
YÖK
YOK
3 ÜYE
YOK
3 ÜYE
3ÜYE
YOK
3 ÜYE
ŞİRKET DIŞI 3
YOK
YOK
YOK
YOK
1 ÜYE
3 ÜYE
.
3 ÜYE .
1 ÜYE.2 BOŞ
YOK
YOK
3 ÜYE
3 ÜYE
3 ÜYE

(BRÜT)
10.409,5175,204,759
(BRÜT)
'6,939.678
3,469,839

.

SEKRETER
OTOMOBİL
TELEFON
YOK
YOK
•
YOK
YOK
YOK
TEŞEK.: 4TEL+4SEKR.
BAĞLI ORT: YOK
1SEKR, 10TO.-3TEL
6TEL.
YOK
6 SEKR, 6 OTO, 6 TEL.
YOK
TEŞEK.: 6 TEL+6 SEKR.
6TEL+6SEKR.
1TEL+1SEKR.
YOK
.
2SEKR.3TEL
6 SEKR, 5 OTO, 8 TEL.
6 SEKR, 6 OTO, 6 TEL.

1 SEKR., 1 OTO, 1 TEL
2 SEK., 3 TEL
YOK •
YOK
H0LD.:1TEL,1SEKR„1 OTO
BAĞLI ŞİRK.:YOK
YOK '• • .
•YOK .
YOK
YOK
5TEL,5SEKR,5 0TO
6TEL.4SEKR, 1 OTO
YOK
. '• ~
1SEKR
. 2 OTO,2 TEL, 2 ARAÇ TEL..1 SEKR
1 MÜDÜR.2MEMUR,7TEL,1FAKS
1 ARAÇTEL.,2 OTO
YOK
1SEKR,10TQ,1TEL, 2 LOJMAN
1 SEKR., 1 OTO, 1 TEL
YOK
YOK
6SEKR.6 OT0.6TEL
1 TEL.
. YOK
YOK '
.YOK
YOK
4SEKR,7TEL,3 0TO
6 0TO+14TEL+7SEKR
2 TEL.LU OTO+2 TEL.1 SEKR.
2 TEL
3 TEL.
1 TEL

(NET)
7.765.500
3,882,750
(NET)
5.177,000
2,588,500

YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE YILLIK İKİ MAAŞ TUTARINDA İKRAMİYE ÖDENMEKTEDİR
TEK YÖNETİM KURULU BRÜT MAAŞLARI 13.136,729,-TL'dır.
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3.-Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, FDA tarafindanyasaklanan gıda katkı madde
lerinin ülkemizde kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç 'in yazılı
cevabı (7/3769)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reğini saygı ile arz ederim.
Mehmet Elkatmış
Nevşehir
Sorular 1. Dünya ilaç ve gıda örgütünün (FDA) yasakladığı gıda katkı maddeleri nelerdir?
2. Yasaklanan bu katkı maddelerinin ülkemizde gıda maddelerinde yoğun ve yaygın olarak
kullanıldığı belirtilmektedir. Bu doğru mudur?
3. Bu yasaklanan katkı maddelerinin gıda maddelerinde kullanılıp kullanılmadığı etkin şekil
de kontrol edilebilmekte midir?
4. Margarinde kanserojen etkili BHT maddesinin kullanıldığı hususu doğru mudur? BHT
maddesi gerçekten kanserojen etkili midir? Ayrıca margarinlerde domuz yağı kullanılmakta mıdır?
T. C.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği

21.6.1994

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00,00.00-9239/1827
Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3769-8260/31840 sayılı yazılan.
Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış tarafından, FDA tarafından yasaklanan gıda
katkı maddelerinin ülkemizde kullanıldığı iddiası ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Ecz. M. Kâzım Dinç
Sağlık Bakanı
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın FDA tarafından yasaklanan gıda katkı maddeleri
nin kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili soru önergesinin cevabıdır:
Soru 1. "Dünya İlaç Gıda Örgütünün (FDA) yasakladığı gıda katkı maddeleri nelerdir?
Cevap 1. Önerge'de "Dünya İlaç ve Gıda Örgütü" olarak belirtilen FDA (Food and Drug Administration) dünya gıda ve ilaç örgütü olmayıp, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi'nin kısaltılmış adıdır. Bakanlığımızca gıda katkı maddelerinin kullanımında esas olarak alınan
sözkonusu kuruluş, Dünya Sağlık Teşkilatı (World Health Organization-WHO) ile Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO)'nın
birlikte oluşturdukları Kodeks Alimentarius Komisyon (Codex Alimentarius Commission)udur. Bu
Kuruluş'un her bir gıda katkı maddesi için yürütülen toksikolojik ve teknolojik araştırmalarına da
yalı raporlarının yanısıra, Avrupa Birliği mevzuatı, FDA kararlan, Türk Gıda Kodeksi gibi millet
lerarası bilgi ve belgeler de, gıda katkı maddeleri uygulamasında dikkate alınmaktadır.
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Kodeks Alimentarius Komisyonu tarafından, gıdalarda güvenli olarak kullanılabilecek ve kul
lanılması sakıncalı olan gıda katkı maddeleri ile alakalı olarak yayımlanan listeler ilişikte sunul
muştur. Sözkonusu listeler de;
Al Kategorisi: Sağlık için hiçbir sakıncası olmadığı ispatlanmış ve günlük alınabilir maximum
miktarı (Acceptable Daily İntake=ADI) tespit edilmiş ve kullanımında sınırlama olmayan katkı
maddelerini, A2 Kategorisi: Denemeleri henüz tamamı ile neticelendirilmemiş, ancak bugüne ka^
darki değerlendirmelerde önemli sakıncalar bulunmamış ve geçici olarak kullanımına izin verilmiş
katkı maddelerini, B Kategorisi: FAO/WHO Gıda Katkı Maddeleri Eksperler Komitesi tarafından
değerlendirmesi tamamlanmamış ve beklemeye alınmasına karar verilmiş, ancak kullanılmak iste
niyor ise hakkında ilgili komiteden teklifler alınacak katkıları,
Cl Kategorisi: Gıdalarda kullanılması güvenli olmayan katkıları,
C2 Kategorisi: Sağlık ve diğer sebeplerden dolayı kısıtlanması ve mümkünse kullanılmama
sı gereken katkıları,
İhtiva etmektedir.
Soru 2. "Yasaklanan bu katkı maddelerinin ülkemizde gıda maddelerinde yoğun ve yaygın
olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Bu doğru mudur?"
Cevap 2. Sözkonusu listelerin Cl ve C2 kategorilerinde belirtilen ve kullanımı riskli olan kat
kı maddelerinin hiçbiri, ülkemizde yürürlükte bulunan ve yurtiçinde üretilen gıda maddelerinde yer
alması gereken gıda katkı maddeleri ile ilgili olarak 7.6.1990 tarih ve 20541 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği'nde ve eklerinde yer almamaktadır.
Sözü edilen bu maddelerin ülkemizde dahi kullanımına izin verilmemiştir. Zikredilen Yönetmelik'te yer alan gıda katkı maddelerinden sadece iki madde B kategorisinde yer almakta ise de;
bunlar da, FDA tarafından yayımlanan genel olarak güvenilir olduğu kabul edilen (Generally Recognized as Safe=GRAS) listelerde yer almaktadır. Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği'ndeki diğer
katkı maddelerinin hepsi A Kategorisi'nde ve GRAS listelerinde mevcuttur.
Soru 3. " Bu yasaklanan katkı maddelerinin gıda maddelerinde kullanılıp kullanılmadığı etkin
şekilde kontrol edilebilmekte midir?"
Cevap 3. Yasaklanan gıda katkı maddelerinin kullanılıp kullanılmadığı Bakanlığımız teşkilâ
tınca kontrol edilmekte olup, bugüne kadar yapılan kontrollerde ise yasaklanan maddelere rastlan
mamıştır.
Soru 4. "Margarinde kanserojen etkili BHT maddesinin kullanıldığı hususu doğru mudur?
BHT maddesi gerçekten kanserojen etkili midir? Ayrıca margarinlerde domuz yağı kullanılmakta
mıdır?"
Cevap 4. Margarinlerde kullanılan Bütillendirilmiş Hidroksi toluen (BHT) adlı katkı madde
sinin, Kodeks Alimentarius Komisyon ve FDA tarafından yayınlanan en son raporlara göre, kan
serojen etkisi olmadığı tespit edilmiştir.
Ancak, gıda maddelerinin sağlık yönünden değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar devamlılık
arzeder ve dinamik özelliktedir. Bu sebeple, araştırmaların hiçbir zaman sona erdiği kabul edil
memelidir. Böylece yürütülen yeni çalışmaların ortaya koyduğu verilerin ışığında, katkı maddele
ri devamlı olarak değerlendirilmekte ve yeni kararlar alınmaktadır.
Diğer taraftan, Ülkemizde Bakanlığımız denetiminde üretilen ve kontrol edilen hiçbir gıda
maddesinde domuz yağı kullanımına izin verilmemiştir.
Ancak, domuz eti ve yağı ihtiva eden et ürünlerinin etiketlerinde büyük puntolar ile "Bu Ma
mulün Yapımında Domuz Eti Kullanılmıştır" ibaresinin yazılması ve satış noktalarında diğer ürün- 386 -
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lerden ayn bölümlerde tüketiciye sumılmalan kayıt ve şartı ile, Bakanlığımız ile Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nca üretim ve ithal izni verilebilmektedir.
Bakanlığımız; Önerge'de belirtilen bütün hususlar ile ilgili olarak üzerine düşen bütün görev
leri büyük bir hassasiyet ile yapmakta ve halkımızın sağlığı için gerekli tedbirleri almakta olup; ko
nuya gösterilen ilgi için teşekkür ederim.
4. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş'a bağlı Andırın İlçesi
nin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı ce
vabı (7/3813)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorulanının Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandmlması hususunu saygılanmla arz ederim.
Hasan Dikici
Kahramanmaraş
1. Kahramanmaraş-Andınn İlçe merkezinde müstakil bir Kadasro Müdürlüğünün kurulması
düşünülmekte midir? Hangi tarihte kurulacaktır?
2. Kahramanmaraş-Andınn İlçe Merkezinde Spor Salonu için yer tahsisi yapılmıştır.
- 1994 yılındaki ödeneği nedir?
- İnşaatına ne zaman başlanacak ve hangi tarihte bitirilecektir?
3. Kahramanmaraş-Andınn yolu için 1994 yılına ne kadar ödenek aynlmıştır?
- Aynlan bu ödenekle yolun bitirilmesi mümkün müdür?
- Sözkonusu yol hangi tarihte bitirilecektir?
4. Andınn-Geben-Göksun Karayolunun alt yapım çalışmalanna ne zaman başlanacaktır?
- 1994 bütçesinden ayrılan ödenek nedir?
- Yolun bitirilmesi hangi tarihte mümkün olacaktır?
5. Andırın-Kadirli Karayolunun eskiyen asfalt kaplamasının yenilenmesi konusunda bir çalış
ma var mıdır?
- 1994 yılında aynlan ödenek ne kadardır?
- Çalışmalar hangi tarihte bitirilecektir?
6. Andırın İlçe Merkezini Yeşilova-Kızık-Anacık-Erenler üzerinden Düziçi İlçe merkezine
bağlayan yolun alt yapı çalışmalanna hangi tarihte başlanacaktır?
- 1994 bütçesinden ayrılan ödenek ne kadardır?
- Yolun tamamlanması hangi tarihte gerçekleşecektir?.
7. Andınn-Rifadiye-Hapisağzı göletinin çalışmaları hangi safhadadır?
- Projesi tamamlandı ise inşaatına hangi tarihte başlanacaktır?
- Göletin maliyeti nedir? Hangi tarihte bitirilecektir?
T. C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.006.0/2-01001

20.6.1994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 14.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3813-8369/32188
sayılı yazısı.
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Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan
cevaplandırılması tensip edilen 7/3813 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda su
nulmaktadır.
1. Kahramanmaraş-Andırın ilçesinin 52 köyü bulunmaktadır. Bunlardan 16'sının kadoströsu
bitirilmiş, iki köyde de kadastro çalışmaları devam etmektedir.
Andırın ilçe merkezinde ise 3 mahalle vardır ve her üç mahallede de kadastro çalışmalarına
3.5.1993 tarihinde başlanmış olup, 1994 yılında bitirilmesi planlanmıştır. İlçenin kadostro çalışma
ları Kahramanmaraş Kadastro Müdürlüğünce yürütülmektedir. Ancak 1995 yılında imkanlar ölçü
sünde müstakil Kadastro Müdürlüğü kurulmasına çalışalacaktır.
2. Kahramanmaraş İli, Andırın ilçesinde Gençlik ve Spor Genel müdürlüğü adına tahsisli 18
000 metrekarelik alan bulunmaktadır. Andırın spor salonu yapımı, 1994 yılı yatırım programında
yer almamaktadır. Spor salonu yapımı 1995 yılı yatırım programına teklif edilecektir.
3. Kahramanmaraş-Andırın yoluna 1994 yılı itibariyle 28 800 milyon TL. ödenek ayrılmış
olup; önümüzdeki yıllarda yeterli nakdin sağlanması halinde, yolun 1996 yılında bitirilmesi plan
lanmıştır.
4. Andırın-Geben-Göksun yolu projesine ilişkin, Göksün Andırın kesimi karayolları Genel
Müdürlüğü'nün 1994 yılı yatırım programına 4 800 Milyon TL. ödenekle alınmış olup; mevcut yo
lun iyileştirilmesi için çalışmalara başlanılmıştır. Söz konusu güzergahın Geben bağlantısı ise ka
rayolları ağında yer almamaktadır.
5. Andırın-Kadirli yolunun eskiden asfalt kaplamasının yenilenmesi gerekmektedir. Ancak,
1994 yılında bu hususta ayrılan kaynakların yetersizliği nedeniyle asfalt programına dahil edilme
miş olup; ilave ödenek temini halinde, söz konusu yolun asfaltlanmasına çalışılacaktır.
6. Andırın ilçe merkezini Ycşilova-Kızık-Anacık-Erenler üzerinden Düziçi kasabasına bağla
yan grup yolun altyapısı tamam olan 5 kilometrelik kısmı 1994 yılı asfalt kaplama programında yer
almaktadır. Aynı grup yolun devamı Köleli-Düziçi arası 3 kilometrelik kısmı 1994 yılı onarım
programındadır.
1994 yılı programında bulunan 5 km. asfalt ve 3 km. onarım için toplam 3 000 000 000.-TL
ödenek ayrılmıştır.
İlgili yolun programlandığı şekliyle yapımına 1.6.1994 tarihinden sonra başlanabilecek olup,
imkanlar ölçüsünde iş programına uygun olarak yılı içerisinde tamamlanacaktır.
7. Kahramanmaraş-Andırın-Rifadiye-Hapisağzı göleti Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce
1993-1996 yıllarında uygulanmak üzere programa alınmıştır.
Konu ile ilgili proje çalışmalarına devam edilmekte olup, 8.5 milyar TL. maliyet tespiti yapı
lan proje ikmal edildikten ve tasarruf tedbirleri nedeniyle durdurulan ihale işlemleri başlatıldıktan
sonra bütçe imkanları çerçevesinde programlandığı sürede bitirilmesine çalışılacaktır.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Bekir Sami Daçe
Devlet Bakanı
5. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-Andırın'a bağlı bazı
sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kazım Dinç'in yazılı cevabı(7/4130)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Kazım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması hususunu saygılarımla arz ederim.
Hasan Dikici
Kahramanmaraş
1. Kahramanmaraş-Andırın Devlet Hastanesine uzman doktor ataması yapılacak mıdır?
- Arsası mevcut olan Andırın Sağlık Meslek Lisesine yeni bir hizmet binası yapacak mısınız?
- Andırın'da boş bulunan,
Merkez Sağlık Ocağına bağlı; Torlar-Karasu-Ayşepınar Köyü
Geben Sağlık Ocağına bağlı; Kargaçayırı
Tokmaklı Sağlık Ocağına Bağlı; Sumaklı Sağlık Evlerine ebe tayini yapılacakmıdır.
T. C.
Sağlık Bakanlığı •
Hukuk Müşavirliği

21.6.1994

Sayı; B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1825
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
•-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 1.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4130-9121/34673 sayılı yazıları.
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici tarafından, Kahramanmaraş-Andırın'a bağlı
bazı sağlık ocaklarının personel ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmaktadır.
Bilgilerine arz ederim.
Ecz. M. Kâzım Dinç
Sağlık Bakanı

.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin Kahramanmaraş-Andırın'da bulunan ba
zı sağlık kuruluşlarının personel ve hizmet binası ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin ceva
bıdır :
Sorular: Kahramanmaraş-Andırın Devlet Hastanesine uzman doktor ataması yapılacak mıdır?
- Arsası mevcut olan Andırın Sağlık Meslek Lisesine yeni bir hizmet binası yapacakmısınız?
-Andırın'da boş bulunan,
- Merkez Sağlık Ocağına bağlı; Torlar, Karasu, Ayşepınarı Köyü
- Geben Sağlık Ocağına bağlı; Kargaçıyırı
-Tokmaklı SağlıkOcağına bağlı; Sumaklı Sağlık Evlerine Ebe tayini yapılacakmıdır.
Cevaplar : 25 yataklı bir tedavi kurumu olan Andırın Devlet Hastanesi'nin (1) İç Hastalıkları
ve (1) Genel Cerrahi Uzmanı olmak üzere uzman tabib standard kadrosu bulunmakta olup; bu Has
tanemizde, halen (1) Genel Cerrahi Uzmanı görev yapmaktadır. İç Hastalıkları uzman tabib ihtiya
cı ise not alınmış olup; önümüzdeki devrede yapılacak Devlet hizmeti yükümlülüğü kur'asına mü
racaat edecek olan uzman tabibler arasında Andırın Devlet Hastanesi'ni tercih edenlerden atama
yapılabilecektir.
Andırın Devlet Hastanesi'nin bitişiğinde ve Orman Bakanlığı'na mahsus bulunan 7570 metrakarelik arsaya sağlık meslek lisesi binası yaptırılması Vilayetçe teklif edilmiştir. Teklif üzerine,
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sözkonusu arsanın Bakanlığımız adına tahsisi veya 49 yıllığına intifa hakkı tesisi hakkında Orman
Bakanlığı'nın görüşleri istenilmiş; ancak, konuyla ilgili herhangi bir görüş bugüne kadar Bakanlı
ğımıza ulaşmadığından, zikredilen Ilçe'ye sağlık meslek lisesi binası yapımı işi Yaptırım Progra
mına alınamamıştır.
Sağlık meslek lisesi binası yapımı için gerekli arsa temin edildiğinde, önümüzdeki yıllarda Ya
tırım Programına alınarak yapımının gerçklcştirilmesi düşünülmektedir.
Andırın İlçesindeki sözkonusu sağlıkevlerine ebe atanması ile ilgili planlama yapılmış olup;
öncelikle, normal müracaatlar arasında adıgeçen ilçeye tayin talebinde bulunanlardan ve bilahare,
1993-1994 öğretim yılında mezun olacak ebe adayları arasından kadro imkanları ölçüsünde tayin
ler yapılarak, bu İlçemizdeki sağlık evlerinin ebe ihtiyacının karşılanması yoluna gidilecektir.
6. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, Kayseri'de görülen zührevi hastalıklara ilişkin so
rusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/4196)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep
etmekteyim.
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim.
İ. 1985-1994 yılları arasında Kayseride tespit edilen zührevi hastalıkların, yıllar itibarı ile ra
kamsal olarak durumu nedir?
Şaban Bayrak
Kayseri
T. C.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği

21.6.1994

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1826
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 7.3.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4196-9129/35013 sayılı yazıları.
Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak tarafından, Kayseri'de görülen zührevi hastalıklar ile
ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerine arz ederim.
Ecz. M. Kâzım Dinç
Sağlık Bakanı
Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın Kayseri de görülen zührevi Jıastalıklar ile ilgili yazılı
soru önergesinin cevabıdır:
Soru 1. 1985-1994 yılları arasında Kayseri'de tespit edilen zührevi hastalıkların yıllar itibarı
ile rakamsal olarak durumu nedir?
Cevap 1. 1985-1994 yılları arasında Kayseri'de tespit edilen zührevi hastalıkları ile alâkalı ra
kamlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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FRENGİLİt GÖRENE
AIDS/HIV
Savısı Vak> T?WfÇl
Sayısı

Yıllar

5
8
3
9
12
14
6
10
6
3

. 1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

4
.3
3
—.

2
—
—
5
—
—

1
1

7. - İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Bakanlığın video kasetleriyle DYP'nin propaganda
sı yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (714198)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz
ederim.
Saygl,anmla/

Cavit Kavak
İstanbul

Bazı gazetelerde "Bakanlığın Video kasetleriyle DYP'nin propagandası yapılacak" haberleri
yer almaktadır. Aynca bu konu TV.lerin güncel konularla ilgili yapımlarında da yer almış ve du
rum kamuoyuna kasetten pasajlar sunularak aksettirilmiştir.
1. Tasarruf diye ard arda Genelgeler yayınlayan Hükümetinizin Salık Bakanlığı 37 milyarlık
masrafa neden gerek duymuştur?
2. Sağlık Bakanlığı RAKS firmasından 37 milyar TL. ödeyerek 1 milyar adet video kaset al
mıştır. Bakanlık ucuz fiyata aldığını savunduğu kasetler için ihale açmış mıdır?
3. Kasetlerin alımı için gerekli usulü işlemler tamamlanmadan hangi gerekçe ile satın alınmış
lardır?
4. Bakanlık birimleri kendilerini zorlayarak 250 bin video kasete ihtiyaç olduğunu ifade ettiği
halde satın alınan 1 milyon kaset neden ilaç deposunda bekletilmektedir?
5. Sağlık Merkezlerinin çoğunda değil Video, televizyon dahi yoktur. Bunun bilinmesine rağ
men böyle bir masrafa girilerek Devletin zarar ettirilmesinin izahı mümkünmüdür?
6. Sorumsuzca hazırlanan bu kasetlerdeki sağlıkla ilgili pasajları Türk Halkının tümünün an
laması mümkün müdür?
7. Bu kasetlerde Sayın Başbakanın siyasî bir mesaj vermesinin yerel seçimler arefesine rastla
ması tesadüf midir?
T. C.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği

21.6.1994

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1824
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 7.3.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4198-92329/35016 sayılı yazıları.
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İstanbul Milletvekili Sayın Cavit Kavak tarafından, Bakanlığın video kasetleriyle DYP'hin
propagandasının yapılacağı iddiası ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte
sunulmaktadır. .
'
Bilgilerine arz ederim.

• ' . ' " . ' "
Ecz. M. Kâzım Dinç
Sağlık Bakanı

İstanbul Milletvekili Sayın Cevit Kavak'ın Bakanlığımızca alınan video kasetleri ile alâkalı
yazılı soru önergesinin cevabıdır :
Sorular : Bazı gazetelerde 'Bakanlığın Video kasetleriyle DYP'nin propagandası yapalacak'
haberleri yer almaktadır. Ayrıca bu konu TV.lerin güncel konularla ilgili yapımlarında da yer al
mış ve durum kamu oyuna kasetten pasajlar sunularak aksettirilmiştir.
1. Tasarruf diye ard arda Genelgeler yayınlayan Hükümetinizin Sağlık Bakanlığı 37 milyarlık
masrafa neden gerek duymuştur?
2. Sağlık Bakanlığı RAKS firmasından 37 milyar TL. ödeyerek 1 milyon adet video kaset al
mıştır. Bakanlık ucuz fiyata aldığını savunduğu kasetler için ihale açmış mıdır?
3. Kasetlerin alımı için gerekli usulü işlemler tamamlanmadan hangi gerekçe ile satın alınmış
lardır?
4. Bakanlık birimleri kendilerini zorlayarak 250 bin video kasete ihtiyaç olduğunu ifade etteği halde satın alınan 1 milyon kaset neden ilaç deposunda bekletilmektedir?
5. Sağlık Merkezlerinin çoğunda değil Video, televizyon dahi yoktur. Bunun bilinmesine rağ
men böyle bir masrafa girilerek Devletin zarar ettirilmesinin izahı mümkünmüdür?
6. Sorumsuzca hazırlanan bu kasetlerdeki sağlıkla ilgili pasajları Türk Halkının tümünün an
laması mümkün müdür?
7. Bu kasetlerde Sayın Başbakanın siyasî bir mesaj vermesinin yerel seçimler arefesine rastla
ması tesadüf midir?
Cevap 1. Bakanlığımızca verilen sağlık hizmetlerinin eğitim bakımından desteklenmesi için,
görülen lüzum üzerine, anılan eğitim amaçlı video kazetlerin satınalma işlemleri başlatılmış ve usû
lüne göre gerçekleştirilmiştir.
Cevap 2. Anılan kaset alımı.işi için, 84/8277 sayılı Fonlar İhale Yönetmeliği'nin 37 nci mad
desine göre fiyat ve teklif istenilerek davetiye çıkarılmış ve yine aynı Yönetmeliğin 44/g.- madde
sine göre ihale açılmış ve anılan firmadan 1 000 000 adet sağlık eğitimi konularını ihtiva eden vi
deo kaseti, toplam 33 000 000 0000 TL'lık bedel ile satınalınmıştır.
Cevap 3. anılan iş için ilgili mevzuata göre gerekli olan bütün kanunî ve usûlü işlemler yeri
ne getirilerek, satınalma gerçekleştirilmiştir.
Cevap 4. Bakanlığımız birimleri, ihtiyaçlarını adet olarak bildirmemiş olup; satınalınacak vi
deo kaset miktarı, ülkemiz genelinde verilecek olan sağlık eğitimi hizmetlerinin gerekleri gözönüne alınarak tespit olunmuştur.
Cevap 5. Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nun ve diğer birimlerinin
ihtiyacı olarak satmalımın sağlık ile ilgili eğitim amaçlı video kasetleri, toplumun sağlığını iyileş
tirmek ve sağlık konularında bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ve İl Sağlık müdürlükleri ma
rifetiyle ülkemizin en ücra köşelerine kadar vatandaşların toplu olarak bulundukları merkezlerde
(köy kahveleri,, odaları, kütüphaneler ve benzeri yerlerde) gösterilmek üzere planlandığından,
Devletin zarara uğratılması sözkonusu değildir.
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Cevap 6. Söz konusu sağlık eğitimi video kasetlerin muhtevası, konuyla ilgili Şartname'nin 5
inci maddesinde belirtilen amaca uygun ve halkımızın anlıyacağı şekildedir.
Cevap 7. Mahallî seçimler öncesinde dağıtılmamış olan sözkonusu Video kasetlerinin jeneri
ğinde yer alan Sayın Başbakanımıza ait konuşma, genel olarak sağlık ile ilgili olup, bu konuşma
nın "Siyasî mesaj" niteliği de bulunmamaktadır.
8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığın bütçe dışı kaynaklarından Bilecik'e ay
rılan ödeneklere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/4238)
Türkiye Büyyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazıiı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet^even
Bilecik
Soru : Bakanlığınız 1994 yılı içerisinde bütçe dışı kaynaklardan Bilecik İli ve ilçeleri için ne
kadarlık bir ödenek ayırmıştır?
Şayet ödenek ayrılmış ise, bu ayrılan ödenek nereİere kullanılacaktır ve miktarları nedir?
T. C.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
21.6.1994
Sayı :B.10.0.HKM.O.00.00.O0-9239/1823
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 3.3.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4238-9309/35256 sayılı yazıları.
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Bütçe dışı kaynaklardan Bilecik için ay
rılan ödenekler ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerine arz ederim.
Ecz. M. Kâzım Dinç
Sağlık Bakanı
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bakanlığın Bütçe Dışı Kaynaklarından Bilecik'e
ayrılan ödenekler ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır :
Soru : "Bakanlığınız 1994 yılı içerisinde bütçe dışı kaynaklardan Bilecik İli ve ilçeleri için ne
kadarlık ödenek ayırmıştır?
"Şayet ödenek ayrılmış ise, bu ayrılan ödenek nerelere kullanılacaktır ve miktarları nedir?"
Cevap : Bakanlığımızca yürütülen "Birinci Sağlık Projesi" kapsamında "Pilot İl" olarak seçi
len Bilecik için ayrılan Bütçe dışı ödeneklere ve bunlann kullanılacağı konulara ait bilgiler, açık
lamalı liste halinde ilişikte sunulmuştur.
Bilindiği üzere Bilecik İli, Birinci Sağlık Projesi kapsamında yürütülmekte olan Sağlık Re
formları için pilot uygulama ili olarak seçilmiştir. Reform Uygulamaları içinde Bilecik Devlet Has
tanesi ve Merkez Sağlık Ocağı'nın komple revizyonu, 15 adet sağlık evi ve 4 adet köy tipi sağlık
ocağı'nın prefabrik sistemle inşası ile birlikte malzeme yönünden de desteklenmesi amaçlanmıştır.
Bu faaliyetlerle ilgili fon kaynaklarından yapılması planlanan ödenek aktarımı ile ilgili bilgiler aşa
ğıda sunulmuştur:
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Bütçe Dışı Kaynaklardan Bilecik İline Aktarılması Planlanan Ödeneklerin Listesi
1. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları
A. Yapılmakta Olan inşaatlar

1993 Yılı ödeneği

1994 Yılı ödeneği

15 Adet sağlık evi 4 adet köy tipi sağlık ocağı
Prefabrik olarak yapılmaktadır.

26 055 000 000

B. Alınması Planlanan Tıbbî Donanım
Bilecik ilindeki mevcut birinci basamak sağlık
kuruluşları (sağlık evleri ve ocakları) ile
perefabrik olarak yeniden yapılmakta olan sağlık
evleri ve sağlık ocaklarının tıbbî donanımları için
toplam TL.

1900766 284

2. İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları
A. Yapılmakta olanlar
Bilecik Devlet Hastanesi yenileştirme işi 1993
yılında 17 900 000 000.-TL. birinci keşif bedeli
üzerinden ihale edildi. % 30 keşif artışı ile birlikte
ikinci keşif 23 270000OOO.-TL'yebağlandı.

17 900 000 000

5.370 000000

17 900 000 000

35 272 016 964

B. Alınmakta Olan Tıbbi Donanımlar
Bilecik Devlet Hastanesi ihtiyacı olan tıbbî
donanımlar için

1 946 250 680
TOPLAM

9. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, hayali ihracat iddialarının örtbas edildiği iddiası
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Aykon Doğan'm yazılı cevabı (7/4340)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sının teminini saygılarımla arz ederim.
Salih Kapusuz
Kayseri
Hükümeti oluşturan partilerin milletvekilleri tarafından, ayrı ayrı, hayali ihracat yolu ile dev
letten haksız olarak trilyonlarca TL. çıkar sağlayanlar olmuştur.
. Hayali ihracat konusu ile ilgili olarak TBMM'de bir Araştırma Komisyonu kurulmuş, komis
yon tarafından hazırlanan raporun Genel Kurul'da göıüşülmesinin üzerinden üç ay geçmiştir. Bu
na rağmen;
1. iktidarınızı oluşturan DYP ve SHP'nin bu partilerin bakan ve milletvekilleri île bazı destek
çilerinin menfaatlerinin zedelenmesini önlemek için mi bu konunun üzerine gidilmemektedir?
2. Hayali ihracat nedeni ile haksız olarak yapılan ödemelerin geri alınması söz konusu iken bu
nu yapmayıp ekonomik istikrar paketi adı altında milletin günlük ihtiyaç maddelerine yüzde yüze
varan oranlarda zam yapılması insaf ölçüleri ile bağdaşmakta mıdır?
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T. C.
Başbakanlık
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

15.6.1994

Sayı: İHR-VI. 1.605-42899
Konu : Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un soru önergesi hakkında
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(TBMM Genel Sekreterliği-Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi: a) Başbakanlığa muhatap 29.4.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4340-9534/36594
sayılı yazınız.
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan'a muhatap 5.5.1994 tarih ve B.02.0.KKG/106-6550/4303 sayılı yazısı.
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen yazılı soru
önergesi incelenmiştir.
1. Bilindiği üzere, kamuoyunda hayali ihracat olarak bilinen, haksız olarak teşvik tedbirlerin
den ve özellikle vergi iadesinden yararlanmaya yönelik faaliyetler daha ziyade 1984-1988 yılların
da vuku bulmuş ve 1989 yılında vergi iadesi uygulamasının tamamen sıfırlanmış olması dolayısıy
la bu gibi faaliyetlerin son derece azaldığı görülmüştür.
Gerek bu zaman zarfında ve gerekse 1989 sonrası tespit edilen bazı eylemlerle ilgili olarak
haksız iktisapta bulunan firmalar ve diğer ilgililer hakkında 1918 ve 6183 sayılı Kanunlar gereğin
ce ve ayrıca Türk Ceza Kanunu açısından gerekli işlemlerin yapılması yoluna gidilmiş ve hatta bu
dönemde görev alan birçok bürokratın da idarî mahkeme veya adlî mercilere sevkedilme işlemleri
yerine getirilmiştir.
Şu andaki iktidar partisi mensuplarının bu gibi olaylarla ilişkilerinin olup olmadığının, ancak
ciddi bir araştırma ve soruşturma ile ortaya çıkabileceği izahtan varestedir.
Bu itibarla hali hazırda milletvekili statüsünü haiz bulunan kişilerin itham edilebilmeleri an
cak TBMM'de kurulmuş bulunan Araştırma Komisyonu'nca hazırlanmış olan raporun sağlıklı bir
şekilde ele alınması ve değerlendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Nitekim, bu düşünceden hare
ketle ve bilindiği üzere, 20 Mayıs 1994 tarihli ve 21939 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
17.5.1994 tarihli ve 318 sayılı TBMM Kararı uyarınca hayali ihracat konusunda soruşturma yap
mak üzere bir komisyon oluşturulmuş bulunmaktadır.
2. Hayali ihracat nedeniyle haksız olarak teşvik tedbirlerinden yararlanan firmalara yapılan
ödemelerin geri alınması keyfiyeti öteden beri üzerinde durulan bir husustur. Bilindiği gibi, bu şe
kilde yapılacak tahsilatın müruru zaman süresi 10 yıl olup; Maliye Bakanlığı tarafından geriye tah
sil edilme hususunda başlatılmış işlemler için herhangi bir müruru zaman söz konusu değildir. Bu
itibarla, haksız olarak iktisap edilen vergi iadelerinin geriye tahsil edilmesi keyfiyetini 5.4.1994 ta
rihinde Hükümetimizce uygulamaya konulan ekonomik istikrar paketiyle bağdaştırmak mümkün
görülmemektedir. Kaldı ki tarafınızdan da bilindiği üzere, ekonomik istikrar paketi sadece bugün
doğan ekonomik problemlerin çözümüne matuf değildir. Uzun yıllardır uygulanan ekonomi politi
kasındaki aksaklıkların giderilmesi düşüncesine yönelik bir istikrar paketidir. Bunun bu şekilde de
ğerlendirilmesi hem mantıki ve hem de vicdanî bir keyfiyet olacaktır.
Bilgilerinize arz olunur.
Aykon Doğan
Devlet Bakanı
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10. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, göçmen statüsünde sözleşmeli olarak çalışan
sağlık personeline ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzını Dinç'in yazılı cevabı (7/4377)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Kâzım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
saygılarımla arz ederim.
Ahmet Feyzi İnceöz
Tokat
Yurtdışından gelen göçmen statüsünde çalışan (Örneğin Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen,
bazı sağlık personeli sözleşmeli çalıştıklarından emsali diğer sağlık personelinin aldığı, dönersermaye ve diğer tazminatlarını alamamaktan ciddî maddî sıkıntıya düşmekteler. Bu konuda iyileşti
rici gayretleriniz olacak mıdır?
T. C.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği

/

21.6.1994

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1828
Konu ; Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 2.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4377-9676/37195 sayılı yazıları.
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz tarafından, yurtdışından gelerek göçmen statü
sü ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerine arz ederim.
Ecz. M. Kâzım Dinç
Sağlık Bakanı
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz'ün yurtdışından gelerek göçmen statüsü ile sağ
lık kuruluşlarında çalışan kimseler ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır:
Soru : "Yurtdışından gelen göçmen statüsünde çalışan (Örneğin Bulgaristan ve Yunanis
tan'dan gelen, bazı sağlık personeli sözleşmeli çalıştıklarından emsali diğer sağlık personelinin al
dığı, dönersermaye ve diğer tazminatlarını alamamaktan ciddî maddî sıkıntıya düşmekteler. Bu ko
nuda iyileştirici gayretleriniz olacak mıdır?"
Cevap : Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlardar, Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de
Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmekte olan Türk
soylu yabancı personelin çalıştınlması esasları, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu
Karan çerçevesinde belirlenip, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine ve 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'na tabi olarak çalıştırılmaktadırlar.
Bahsolunan Bakanlar Kurulu Kararı'nda "Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücre
ti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulmaz" hük
mü bulunduğundan, bu durumdaki personele sözleşmede belirtilen ücret dışında herhangi bir öde
me yapılamamaktadır.
Sözleşmeli olarak çalışan personelin kadrolu olarak atanabilmesi için, Bakanlığımızca Başba
kanlık Devlet Personel Başkanlığı'na, 27.4.1993 tarih ve 80943 sayılı yazı ile teklif yapılmıştır.
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Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 26.5.1993 tarih ve 3460 sayılı yazısında, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu gereğince bu kişilerin sınavsız olarak kadroya geçmelerinin mümkün ol
madığı belirtilmiş; dolayısı ile, sözleşmeli olarak çalışan personelin kadrolu olarak atanma taleple
ri Bakanlığımızca yerine getirilememiştir.
Sözleşmeli olarak çalışıp T.C. Vatandaşlığına geçen personelin kadrolu olarak atanmaları ve
özlük haklarının iyileştirilmesi yolunda Bakanlığımızca çalışmalar sürdürülmektedir.
11. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim gezileri sırasında verdiği bazı beyan
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/4382)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim.
Saygılarımla.
Halit Dumankaya
İstanbul
Seçim gezileriniz sırasında devamlı Kuran-Ezan-Bayrak diyor, dinî duygularla dolu olduğu
nuzun imajını veriyor, arkasından da ben gidersem dine dayalı Şeriat sistemini arzulayan gelir di
yerek Milleti dinî düşüncelerin dışına itmeye çalışıyordunuz. 2 nci vatanım dediğiniz Amerika'da
ise bunu tehdit unsuru gösterip destek aramayı uygun buluyor, daha sonra da gazetelere verdiğiniz.
beyanlarınızda İslam Kurtuluş kaynağıdır, diyerek dinî duygularla dolu olduğunuz görüntüsünü
vermeye çalışıyorsunuz.
Sorular 1. Bu iki görüntü çifte standart değil midir?
2. İnsanları yanıltmakla ne yapmak istiyor sunuz?
3. Ülkelerin ayrılığına ve oralarda yaşayan insanların düşüncelerine göre bir mantıkla mı ha
reket etmeyi uygun görüyorsunuz?
4. Politika gereği mi böyle konuşmak zorunluluğunu duyuyorsunuz?
5. Bir yerden yardım sağlamak uğruna bu şekil konuşmaları iyimserlik ölçüleriyle değerlen
dirmeye almak mümkün müdür?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.006.0/2-00877

20.6.1994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.5.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4382-9681/37205
sayılı yazısı.
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilen "seçim gezileri sırasında yapılan konuşmalarla" ilgili 7/4382 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin görüşlerimiz aşağıda sunulmaktadır.
Hükümetimiz özgürlükçü, çoğulcu ve her anlamda tam demokratik rejimi vazgeçilmez ve
ödün verilmez bir sistem olarak benimsemiştir. Düşünce ve inanç özgürlükleri de, bu sistem içeri
sindeki yerlerini, her koşulda savunulması gereken insanlık hakları olarak almışlardır. Devletin
inanç hakkı ve inanç farklılıklarından bağımsız olarak işlemesi gerektiğine inanmaktayız. Zira,
devletin inanç özgürlüğüne saygılı ve onun gereklerine uygun hareket etmesi esasına dayanan çağ
daş laiklik anlayışı temel prensibimizdir.
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İnanç, düşünce, anlatım özgürlüklerinin çağdaş toplumun temeli olduğu ve kısıtlanamayacağma inandığımızdan, laik ve Atatürk ilkelerine bağlı olduğumuzdan, din ve inanç özggürlüğünü
toplumsal yaşamın vazgeçilmez ilkesi saymaktayız.
Önergede sözü edilen konuşmalar da, dinî inançlara saygılı, şiddet ve terörü, inançtan ayıran
ve Hükümet Programımızda da ifadesini bulan yukarıdaki ilkelere uygun bir anlayış içerisinde ya
pılmışlardır.
Bu bakımdan konuşmaların basit politik hesaplar veya destek anlayışları yerine, yukarıdaki
esaslar çerçevesinde değerlendirilmesinin daha yapıcı olacağı düşünülmektedir.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Bekir Sami Daçe
Devlet Bakanı
12. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul, Ankara ve Bilecik belediyelerinin ağırla
ma giderlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (714404)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
Soru 1. İstanbul, Ankara ve Bilecik Belediyelerinde, Belediye Başkanlarının misafir ağırlama
giderleri adı altında 1990-1994 yılları arasında ne kadar harcama yapmışlardır?
Soru 2. Bu harcamaların yıllara göre dağılımları nasıldır?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü
20.6.1994
Sayı : B.0.50.MAH.0.65.00.02/552
Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM Başkanlığının 2.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4404-9720/37358 sa
yılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Bilecik Milletvekili Mehmet
Seven'in "İstanbul, Ankara ve Bilecik belediyelerinin ağırlama giderlerine ilişkin" yazılı soru öner
gesiyle ilgili olarak valilikler aracılığıyla adı geçen Belediye Başkanlıklarından alınan bilgilerden;
1. Bilecik belediyesince 1990-1994 yılları arasında ağırlama gideri adı altında bir ödeme ya
pılmadığı,
2. İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığınca 1990-1994 yılları arasında yapılan temsil ağır
lama giderlerinin;
"
.
1990 Yılı
279 612 915
870 956 894
1991 Yılı
1749 745 607
1992 Yılı
1993 Yılı
2 255 933 565
566 056 472
1994 Yılı
TOPLAM
5 722 305 453
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3. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 1990-1994 yılları arasında yapılan temsil ağır
lama giderlerinin;
1990 Yılı
1088 919 753
1991 Yılı
4 284 360 159
1992 Yılı
4 034 558 948
1993 Yılı
10 416 659 263
Nisan 1994 sonu
692 206 668

TOPLAM

20 516 704 791

olduğu anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
içişleri Bakanı
13. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İstanbul'da bazı gençlerin evlerde veya yurtlar
dan alınarak kaybedildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/4455)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
"

Mustafa Ünaldı
Konya

Sorular: Son günlerde bazı gazetelerde özellikle de 27.4.1994 tarihli Beklenen Vakit Gazete
sinde "İstanbul'da Bazı Gençlerin Evlerinden veya Yurtlarından alınarak kaybedildiği" haberleri
yer almaktadır.
1. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve D.G.M gibi makam ve kuruluşlar var iken, farzı muhal ke
sin suçlu olsalar dahi bu vatandaşlar hakkında ihtilal zamanlarını hatırlatan bu uygulamaları nasıl
izah ediyorsunuz?
2. Şimdiye kadar bu şekilde kaç kişi alınmıştır?
3. Akibetleri ne olmuştur?
4. Mazlum-Der Genel Başkanı İhsan Arslan'ın bu konudaki iddiaları hakkında ne düşünüyor
sunuz?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü

21.6.1994

Sayı:B.05.1.EGM.012.01.01
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 9.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4455-9792/37542
sayılı yazısı.
b) Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğünün 6.5.1994 gün ve B.02.0.KKG/1066659/5604 sayılı yazısı.
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Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından Sayın Başbakanımıza sunulan Başbakanımız
ca de kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen soru önergesinin cevabı aşağıya
çıkarılmıştır.
21.4.1994 günü İstanbul ilinde yasadışı "Müslüman Gençlik" adlı örgüte yapılan operasyon
lar sonucu (21) örgüt mensubu yakalanmıştır.
Yakalanan sanıklarla birlikte çok sayıda silah, mermi, patlayıcı madde ve örgütsel doküman
lar elde edilmiş, sanıklar haklarında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte 5.5.1994 günü İstan
bul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına sevk edilmişlerdir.
Soruşturma İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca sürdürülmektedir.
Arz ederim.
Nehit Menteşe
İçişleri Bakanı
14. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Türkiye'de de emeklilik hakkından fay
dalanma imkânı verilen işçilere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/449J) (I)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soru önergemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim..
Ökkeş Şendiller
Kahramanmaraş
1. Yurtdışında çalışan işçilerimizin, Türkiye'de de emeklilik hakkından faydalanma imkânı
verilen işçilerimizin durumu nedir?
2. Bu kanundan faydalanmak için, müracaat eden ve yatırdıkları primle bu haktan faydalan
mayı elde eden kaç vatandaşımız vardır.
3. Bu haktan faydalanmak için yurdumuza kesin dönüş şartı var mıdır? Bu şart ne zaman kon
muş ve bu şart işçilerimize daha önceden bildirilmiş midir?
4. Bu manasız ve anlamsız uygulamadan mağdur olan vatandaşlarımızın, haklarının iadesi için
ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
• TC. '

'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü

17.6.1994

Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01/3889-016706
Konu : Yazılı soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 18.5.1994 gün A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4491-9883/37765 sayılı yazınız.
Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller tarafından hazırlanan "yurtdışında çalışan ve
Türkiye'de de emeklilik hakkından faydalanma imkanı verilen işçilerimizin durumu"na ilişkin ya
zılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir.
(1) Eki 1 kitapçık dosyasındadır.
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Bilindiği üzere; 8.5.1985 tarih ve 3201 sayılı Kanun ile; 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaş
larının yurtdışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri, bu çalışma süreleri arasında veya so
nunda herbirinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen sürele
rinin tamamının veya diledikleri kadarının 1 Günü= 1 A.B.D. Doları karşılığı borçlandırılarak de
ğerlendirilmesine olanak sağlanmıştır.
Aynı kanunun 3 üncü maddesi, Kanunun yürürlüğe, girdiği tarihten sonra yurda kesin dönüş
yapanların, kesin dönüş tarihinden itibaren iki yıl içinde, geçici 1 inci maddesi de; kanunun yürür
lük tarihinden önce yurda dönmüş olanların, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içe
risinde yazılı istekte bulunmaları halinde Borçlanma hakkından yararlanabileceklerini öngörmek
tedir.
Ayrıca, bu Kanunun 6 ncı maddesinin (A) fıkrasına göre borçlandırılmak suretiyle değerlen
dirilen sürelere ilişkin olarak ilgililere aylık bağlanabilmesi için;
a) Yurda kesin dönülmüş olması,
b) Tahakkuk ettirilen döviz borcunun tamamının ödenmiş olması,
c) Döviz borcunun tamamının ödenmesinden sonra yazılı istekte bulunulması,
gerekmektedir.

'

Aynı maddenin (B) fıkrasında ise; borçlandırılarak aylık bağlananlardan, tekrar yurtdışında
çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren aylıklarının
kesileceği, öngörülmüştür.
Diğer taraftan; 3201 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde yurtdışında geçen süreleri değerlen
dirilen Türk vatandaşlarına aylık bağlanabilmesi için aranılan "Yurda kesin dönüş yapma" koşulu
nun kaldırılması halinde;
.
a) Yurtdışında ikamet eden ve çalıştıkları ülkelerce kendilerine aylık bağlanmış olan vatandaş
larımızın ve aile fertlerinin sağlık yardımları o ülke sigorta kuruluşları tarafından karşılanmakta
iken, Türkiye'den borçlandıkları hizrnetleri de dikkate alınmak suretiyle aylık bağlanması halinde,
bu'kimselerin sağlık yardımları, sözleşmeler gereği ülkemiz sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşı
lanması gerekeceğinden önemli ölçüde ekonomik yük getirecektir.
b) Kesin dönüş yapmadan emekli olarak çalıştıkları ülkede ikamet edecek vatandaşlarımızın
çeşitli nedenlerle işsiz kalmaları veya diğer benzer durumlar dolayısıyla o ülke mevzuatına göre
hak kazanacakları işsizlik, aile yardımları, konut, kira, öğrenim, geçinme gibi sosyal yardımları,
bu ülkelerce Türk sosyal güvenlik kurumları tarafından bağlanacak emekli aylıkları kadar eksiltilebilecek veya tamamen kesilebilecektir.
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce bugüne kadar yurtdışında geçen hizmet süre
leri gerek 2147 sayılı Kanun, gerekse 3201 sayılı Kanun hükümlerine göre borçlandırılmak sure
tiyle 24817 kişiye, TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce 825 kişiye, Esnaf ve Sanatkârlar ve
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Genel müdürlüğünce de 1 437 ki
şiye aylık bağlanmıştır.
Bu çerçevede, yurtdışında bulunan vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve isteyenlere iletilmek
üzere 3201 sayılı Kanun uygulama esaslarını ve getirdiği olanakları tanıtmak amacıyla bir örneği
ekte sunulan kitapçık hazırlanarak Bakanlığımız yurtdışı teşkilatına ve sosyal güvenlik kuruluşla
rına verilmiştir.
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Diğer taraftan; 3201 sayılı Yasanın bazı maddelerinin yurtdışında bulunan vatandaşlarımız le
hine değiştirilmesine yönelik çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Moğultay

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam
15. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yurt dışı master öğrenimi sınavım kazananların
gönderilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/4495)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz
ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
Türkiye'de eğitim adına, yarınımızın gençlerini iyi yetirtirmek onların bilgi ve beceri birikim
lerinden ileride faydalanmak adına yurt dışındaki üniversitelerde master yapma olanağım bir sınav
neticesinde Türk Gençliğine sağlayan Devletimiz;
Som 1. Çıkarmış olduğunuz bir genelge ile bu uygulama neden durdurulmuştur?
Soru 2. Verilen haklan geri almak, sizi rahatsız etmeyecek midir?
Soru 3. Bu durumda mağdur düşen gençliğimizin karşısına çıkıp ne cevap vereceksiniz?
Soru 4. Türkiye'nin en önemli ve üstünde en çok durması gereken konusu olan eğitimde Türk
Gençliğine ve Türk geleceğine bu darbeyi vurarak tasarruf ızı mı, sanıyorsunuz?
Soru 5. Devletin, Milyarlarca lirasını götürenlere dur demezken, eğitim ve Türkiye'nin gele
ceği adına yola çıkmış, çalışan gençliğimize mi, dur demeye gücünüz yetiyor?
Soru 6. Tasarruf adına çıkarmış olduğunuz bu genelgeyle Türkiye'nin geleceğini ve yeni
umutlarını güvensizlik ortamına sürüklediğinizin farkında değil misiniz?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.006.0/2-00836
20.6.1994
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM Başkanlığımın 18.5.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4495-9896-37860
sayılı yazısı.
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "tasarruf genelgesi ile yurtdışındaki üniversitelerde master yapma"nın dur
durulması ile ilgili 7/4495 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır.
Malumları olduğu üzere 5 Nisan 1994 tarihinde açıklanan "ekonomik Önlemler Uygulama
Planı"nın temel hedefi; enflasyonu hızla düşürmek, Türk Lirasına istikrar kazandırmak, ihracat ar
tışını hızlandırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sosyal dengeleri.de gözeten sürdürülebilir bir
temele oturtmak olarak belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak üzere, diğerleri yanında çok yüksek
düzeye çıkmış bulunan kamu kesimi açıklarının hızla aşağıya çekilmesi gerekmektedir.
Önergede sözü edilen genelge bu hedefe ulaşmak üzere, alınacak önlemleri 29 madde halinde
belirleyen ve 2.5.1994 tarihinde yürürlüğe konulan 1994/18 sayılı Başbakanlık genelgesidir.
.
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Bu genelgenin 25 inci maddesi ile; "2547 sayılı Yükseköğretim kanunu, 1416 sayılı Ecnebi
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları kanunu ile
kurumların kendi mevzuatına göre lisans ve lisanüstü eğitim için yurtdışına gönderilecek öğrenci
ve kamu görevlileri ile araştırma görevlileri seçimi için 1994 yılında smav yapılmayacaktır.
Daha önce yapılmış olan sınavları kazanmakla birlikte, öğrenim yapılacak yurtdışı eğitim ku
ruluşlarının öğrenime başlamak için, asgari şart olarak aradıkları yabancı dil seviyesini gösteren
TOEFL veya muadili kurumlardan sınav sonuç belgesini ye yurtdışı eğitim kurumundan kabul bel
gesini almamış olanlar yurtdışına kesinlikle gönderilmeyecektir. Bu suretle yurtdışına gidişlerde
her iki şart birlikte aranacaktır.
Bu amaçla daha önce yapılan sınavları kazananlardan yukarıdaki şartlan taşıyanlar Millî Eği
tim Bakanlığı, üniversiteler ve kurumların kontenjanları ile 1994 yılı bütçelerine tertiplenen öde
nek içinde kalmak koşuluyla yurtdışına eğitim amacıyla gönderilebilecektir.
Sınavı kazanmakla birlikte yabancı dil bilgisi yetersiz olanların yabancı dil eğitimi yurtiçinde
sağlanacak, lisan bilgilerinin yeterli düzeye ulaştığı tespit edilinceye kadar yurtdışına kesinlikle
gönderilmeyecektir" şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.
Bu düzenlemenin incelenmesinden görüleceği üzere, yukarıdaki temel hedeflere uygun olarak,
öncelikle 1994 yılında yeni smav yapılmaması sözkonusudur. Daha önce yapılmış sınavları kaza
nanların, gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda yurtdışına gönderilmeleri engellenmemek
tedir. Dolayısıyla, getirilen kısıtlama, alman ekonomik önlemlerin temel felsefesine uygun olup,
bir genelgeyle yürürlüğe konulması şartların uygun olması, durumunda ortadan kalkacak bir uygu
lamayı ifade etmektedir. Zaten eğitim anlayışımız ve gençliğimize verdiğimiz önem aksi uygula
maları sürekli yapmaya müsait değildir.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
ö
Bekir Sami Daçe
Devlet Bakanı
16.-Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, "Fethullah Hoca'nın talebeleri" adı altında bir ör
güt olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4536)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ümmet toplumundan, yurttaş toplumuna geçtiğimiz, özgürlük ve demokrasi düşüncelerinin
yeşerdiği, başta Mustafa Kemal Atatürk ve ülkemizin bağımsızlığı ve kurtuluşuna damgasını vuran
laik, demokratik, bağımsızlık ve cumhuriyet aşığı Kuvayı-Milliyecilerin, halkımızla bütünleşerek
yarattıkları Cumhuriyetimiz adım adım yok edilmeye çalışılmaktadır. Hilafet ve saltanat özlemli,
ortaçağ düşünceli karalık güçler devlet kadrolarında yerleşerek sistemli ve planlı bir biçimde Cum
huriyet düşmanlığı örgütlemektedirler.
Bir zamanlar Sosyalizm ve Kominizm panzehiri düşüncesi ile açıktan açığa devlet tarafından
RABITA örgütleri aracılığı ile beslenen bu örgütlenme, çığ gibi büyümüş ve Cumhuriyet Alterna
tifi Şer-i Devlet kurmayı artık gizlemeden söyler ve yayar olmuşlardır.
Devlet bürokrasisi süreç içinde bu düşünceli insanlarla doldurulmuş, eğitim, kültür, sağlık gi
bi sosyal hizmet alanlarında kurumlaşmışlar, İmam Hatip okulları sayısı sınırsız arttırıldığı yetmi
yormuş gibi Kur'an kurslan yasal kabul edilmiştir. Artık hedef iktidar olduğundan Emniyet ve Or
du teşkilatı içinde etkinlik sağlanarak Cumhuriyeti çökertme ve yıkma provalan başlatılmıştır. Bu
sebeple aşağıdaki sorulanının İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasının sağlanmasını saygılanmla arz ederim.
th W ö H*
Adana
-403--

T.B.M.M.

B:120

21.6.1994

0:5

1. Bugün ülkemizde "Fethullah Hoca'nın talebeleri" adıyla anılan bir örgütlülük faaliyeti var
mıdır? Varsa amaçları tespit edilmiş midir? Önlem olarak ne yapılmaktadır?
2. Emniyet teşkilatımıza polis yetiştiren Polis Kolejlerinden Ankara Polis kolejinde bu örgü
tün faaliyetleri ne aşamadadır? Bu okul öğrencileri hafta sonu tatillerinde değişik adreslerde örgüt
eğitimi almakta mıdırlar?
3. Ankara Polis Koleji öğrencilerinin şeriatçı örgütlerce "Beyin yıkama faaliyetlerine" okul
dışından önderlik ve yataklık edenleri biliyor musunuz?
4. Bu örgütler çalışmalarına yardım sağlamak amacı ile esnaftan para, Kurban Bayramlarında
çeşitli adlarla kurban derisi topluyorlar mı?
5. Bu örgütler eğitim ve düşüncelerini Türki Devletlerinde yayma amacı ile Azerbaycan'a ele
man göndermiş midir?
6. Bu konuda bakanlığınız bünyesinde ne tür önlemler alınmıştır?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
21.6.1994
Sayı: B.05.1.EGM.012.01.01-161306
Konu: Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM Başkanlığının 31.5,1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4536-9982/38073 sa
yılı yazısı.
Adana Milletvekili İbrahim Özdiş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
"Fethullah Hoca'nın talebeleri" adı altında bir örgütlenmenin kayıtlarımızda mevcut olmadı
ğı ancak, temeli Said-i Nursi tarafından atılan Nurculuk akımı doğrultusunda faaliyet gösteren ve
eski vaizlerden olan Fetullah Gülen'in liderliğini yaptığı bir grubun varlığı bilinmekte ise de sözkonusu grup hakkında, anayasal sistemimizi hedef alan illegal terör faaliyetlerine karıştıkları yo
lunda herhangi bir bilgi intikal etmemiştir. Grubun daha ziyade, kendifikirlerineyakın orta ve yük
sek öğretim gençliğine kurslar ve yurtlar açmak suretiyle destek verdiği bilinmektedir.
Bu tür cemaatlerin, faaliyetlerini yürütebilmek için kurdukları vakıf ve dernekler vasıtasıyla
yardım ve bağış aldıkları malumdur.
Kanunla belirlenmiş sınırlar içerisinde, Devlet ve Millet aleyhine faaliyet gösteren her türlü yı
kıcı ve bölücü unsurları izleyen ve gerekli tedbirleri alan güvenlik güçlerimiz, devletin laik yapısı
nı yıkmaya yönelik, mevcut yasalara aykırı bir durum tesbit ettiğinde ilgililer hakkında yasal işle
me başvurmaktadır.
Arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı

17.- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-İnhisar İlçesi Tapu Müdürüne ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz 'in yazılı cevabı (7/4605)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
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Soru 1. Bilecik İli İnhisar İlçesi Tapu Müdürlüğüne emekli olan bir kişi mi getirilmiştir?
Soru 2. Dışarıda bir çok Tapu kadastro mezunu gençler dururken neden bir emekliye bu görev
verilmiştir?
.
Soru 3. Bu kişinin adı ve soyadı nedir? Tahsil durumu nedir?
T. C.
Devlet Bakanlığı

16.6.1994

Sayı: B.02.0.008/00805
Konu: Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 3 Haziran 1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4605-10116/38452 sa
yılı yazınız.
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından verilen ilgi yazınız eki yazılı soru öner
gesine istinaden hazırlanan cevap ekte sunulmuştur.
Arz ederim.
Mehmet Ali Yılmaz
Devlet Bakanı
Soru 1. Bilecik İli İnhisar İlçesi tapu Müdürlüğüne emekli olan bir kişi mi getirilmiştir?
Soru 2. Dışarıda bir çok Tapu Kadastro mezunu gençler dururken neden bir emekliye bu gö
rev verilmiştir?
Soru 3. Bu kişinin adı ve soyadı nedir? Tahsil durumu nedir?
Cevap : Hüseyin Karaçay Lise Mezunu olup, Memur ve Tekamül Kursu mezunudur.
- Bozüyük Tapu Sicil Müdürü iken 22.7.1981 tarihinde isteği üzerine emekli olmuştur.
- Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde memur olarak çalışmakta iken, İnhisar İlçesi
Tapu Sicil Müdürlüğünü yürütecek deneyimli elemana ihtiyaç bulunduğundan, hizmetin aksama
ması için daha önceki başarılı hizmetleri de gözönünde bulundurularak, Tapu Sicil Müdür Yardım
cılığına naklen ataması yapılmış ve 10.5.1993 tarihinde göreve başlamıştır.
18. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İnhisar İlçesi tozman Köyünün Kadastro
işlerinin yapılmayış nedenine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz 'in yazılı cevabı
(7/4606)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
Soru : Bilecik İli İnhisar İlçesi Tozman Köyünün kadastro işleri neden bu zamana kadar ya
pılmamıştır?
Acaba burası Uganda'nın bir yerleşim bölgesi midir?
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Sayı: B.02.0.008/00805
Konu: Yazılı Soru Önergesi (A)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 3 Haziran 1994 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4606-10117/38453 sa
yılı yazınız.
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından verilen ilgi yazınız eki yazılı soru öner
gesine istinaden hazırlanan cevap ekte sunulmuştur.
Arz ederim.

-'

. , ,.
Mehmet Alı Yılmaz
Devlet BakanıSoru : Bilecik İli İnhisar İlçesi Tozman Köyünün Kadastro işleri neden bu zamana kadar ya
pılmamıştır?
-Acaba burası Uganda'nın bir yerleşim bölgesi midir?
Cevap : Söğüt kadastro Müdürlüğünce İnhisar İlçesine bağlı 9 köyden 4'ünün Kadastrosu ya
pılmış bulunmaktadır.
- Anılan ilçede kadastrosu henüz yapılmamış 5 köyden biri de Tozman köyüdür. Bu köy Or
manla ilişkili olup, orman sınırlandırması da henüz yapılmamışır. İleriki yıllarda imkânlar ölçüsün
de programa alınarak Kadastrosu tamamlanacaktır.
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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 İlişkin 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
Plân 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
şildik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62)
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992)
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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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 Bakam 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
Lutfullah 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)
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X 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
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. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı :
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994)
X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen*
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992)
22. — 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)
23. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi: 30.6.1992)
24. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324)
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992)
25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993)
26. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
.
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27. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun ilci Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992)
28., — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992)
29. — 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)
•X 30, ~ 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Dam
ga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu,
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ye 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Ka
nunda Değişiklikler Yapılması Halckında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/641) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma tarihi : 25.5J994)
X 31. — 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)
32. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993)
X 33. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığ; 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.İ994)
34. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 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)
35. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek—5 —
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lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994)
36. - 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)
37. — 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)
38. — Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi :
10.6.1994)
X 39. — 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)
40. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup
Başkanvekili îçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
41; — 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)
42. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi' Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi :
23.9.1992)
4 3 . — 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)
44. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işletilmesine İlişkin Kanun ile
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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)
45. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bİr Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627,
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993)
46. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayıl* 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)
47. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
48. — 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)
49. — 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)
50. — 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 :
î5!) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 51. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi :
î 6.2.1993)
52. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.İ.1993;
X 53. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
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54. — Kars Milletvekili ZekiNacitarhan 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)
55. — 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)
56. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özeueştirrne 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)
57. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanveldli Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlıı ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'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 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992)
58. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (i/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi.: 14.5.1992)
59. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 1^7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) •
60. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 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)
61. — 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)
62. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'ih, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türîc
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)
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63. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
64. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 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)
65. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
66. — 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)
67. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197)
(Si Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992)
68» — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992)
69. — 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)
70. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Saydı
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)
71. — Kayseri Milletvekili Osman" Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayıh
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
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72. —' Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı
Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 iuci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma
tarihi •: 21.9.1992)
73. — 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)
74. — Çorum MUletvekili 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)
75. — istanbul 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)
76. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :176) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
77. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
78. — 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)
79. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhun'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)
80. — 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)
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81. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
ü/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)

Raporu

82. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler,
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri
Komisyonları'Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
83. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992)
84. — 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)
85. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi";
19.11.1992)
86. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Büdirirninde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt.
ma tarihi : 19.11.1992)
87. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992)
88. — 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)
.89. — iŞırnak 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)
90. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım,
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi :
U.1.1993)
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91. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993)
92. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 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)
93. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi :
26.1.1993)
.
94. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 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)
95j •— Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 926 Saydı 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)
96.— Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'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).
97. — Denizli Milletvekili Adnan Reskin'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)
98. — Hatay Milletvekili Mehmet DönenMn, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
99. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı
Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı :
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993)
100. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20
tlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Haklundaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 1.3.1993)
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101. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma
terini : 4.3.1993)
102. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi :
4.3,1993)
103. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
104. — İki 11 ve Beş İlçenin Admın Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
105. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513)
(S. Saymı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
106. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, tmar„ Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327)
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
107. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
108. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
109. — Samsun Milletveküi llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993)
110.. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993)
111. — 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)
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112. —-: Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
113. — Türk Silahlı Kuvvetleri tç 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)
114. — Harp Araç ve Gereçleri, ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma
tarihi : 18.5.1993)
115. — 'Sımak Milletvekili Mahmut Almak'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)
116. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993)
117. — 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)
118. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayıh 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)
•-.119i— Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerdin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
tik 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)
120. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/2Î7) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi ;
9.11.199?)
121. — 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
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993)
-
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X 122. — 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 123. — 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 124. — 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 125. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenıkleştirilmesine 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)
126. — 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)
127. — 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)
128. — 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)
129. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi :
7.12.1993)
130. —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 131. — İzmir Andlaşmasını 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)
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X 132. — 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 133. — 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. Sayıs.1: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
X 134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
135i — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Keiekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi :
31.12.1993)
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 önleme 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 işbirliği 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, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994)
X 140. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün
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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. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
142. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgiü Bazı
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapom
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
X 143. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
nın, 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, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
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 ve 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 D;şişleri komisyonları raporları (1 /573) (S. Sayısı : 556)
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
148, — Türkiye Cumhuriyet 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 Balunduğu 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, 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)
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151. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'm, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S, Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994)
152. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994)
X 153. — 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)
X 154. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasiiıda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
X 155. — 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 156. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16,2.1994)
X 157. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve
İşbirliğinin 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 158. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı
rihi: 16.2.1994)

Hükümeti Arasında
Kanun Tasarısı ve
: 560) (Dağıtma ta
V

X 159. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527)
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994)
160. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı:564)
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994)
X 161. — 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)
162. — 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 Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in
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)
163. — 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)
164. — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı :
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
X 165. — 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)
166. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994)
167. — 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)
I68.1 — 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)
169. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
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170. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyona Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
171. — 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)
• - v". ',']
172. — 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) (Dağılma tarihi : 23.3.1994)
173. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
174. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili
Hasan Dik'ici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
' '--"•!
175. — 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 176. — 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)
177. — 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)
X 178. — 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)
179. — 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
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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)
180. — 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)
181. — Erzurum Milletvekili İsmaîl 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 Alınma
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
182. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak 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)
183. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'm Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı :
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
184i—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)
185. — 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)
186. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair,
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994)
187. — 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)
188. — 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 189.— 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)
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X 190. — 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)
191. — 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 (11621) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994)
X 192. — 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)
193. — 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 194.— 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)
195. — 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)
196. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479)
(S. Sayıs,ı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
197. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Carniinin îbadete
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Süreikli 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 198. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994)
199. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
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Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi :
4.5.1994)
200.: — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656)
(Dağıtma tarihi : 13.5,1994)
201. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatlkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin ikinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı : 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994)
202. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994)
203. — İzmir Milletvekili Işilay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi :
3.6.1994)
204. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve istanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994)
X 205. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekil'i İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541)
(S. Sayısı : 306 ve 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9.6.1994)
X 206. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/687) <(S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994)
X 207. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994)
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X 208. — Patent îşjb'irl'iği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994)
209. — Balıkesir Milletvekili Sami S'özat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Kpyişleri Komisyonu Raporu
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma'tarihi: 10.6.1994)
X 210. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cunjhuriyet Hükümeti Arasında
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ye Di; üsleri 'komisyonları raporları
(1 /630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 14.6.1994)
211. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkada sının; 8 Mart 1950 Tarihli
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti rilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve Sanayi, ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2^/1087) (S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994)
212. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) '(Dağıtma tarihi : 15.6.1994)
X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi 5.6.1994)
X 214. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ya'tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlajmanın Onaylanması hin Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994)
215. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında' Kaanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 'Bütçe Komisyonu Raporu (1 /706) (S. Sayısı: 685) (Dağıtma tarihi : 17.6.1994)

(X) A çık oylamaya tabi işleri gösterir.

«sffiaa&gH—* •»^—I.>.

— 24 —

