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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞİTLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU

RULA SUNUŞLARI 
A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — îzmir Milletvekili Rüşttü Şardağ'ın, 

basının milletvekilileri için güvenilir bir kay
nak sayılıp sayılmayacağı konusunda gündem 
dışı konuşması ve Devlet Bakanı A. Mesut 
Yıîmaz'ın cevabı 

Sayfa 
187 

188 

189 
189 

189:191 

2. — Denizli Milletvekili Ayçan Çakıro-
ğuüarı'nın, Türkiye - AET ilişkileri konusunda 
güridem dışı konuşması 191:193 

B) Çeşitli İster 193 
1. — Parlameritolararası Birliğiride Türki

ye Büyük Millet Meclîsini temsil edecek Türk 
Grubu için siyasî parti gruplarınca aday olarak 
gösterilen asıl üyelere dair Başkanlık tezkere
si (5/35) 193 

c) Tezkereler ve Önergeler 193 
1. — Çorum Millettvekiİ Ali Ayhan Çetin* 

in (6/284) numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına dair önergesi 493 

D) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» 
kısmının 7 nci sırasındaki 256 S. Sayılı kanun 
tasarısının, bu kısmın 1 inci sırasırtda yer al
ması ve diğer işlerin buna göre sıralanmasına 
dair Danışma Kurulu önerisi 

IV. — KİT KOMtSYONU RAPORLARI 

Sayfa 
193 

193:194 

194, 
197 

1. — T.C. Ziraat Bankasının Tasvibe Su
nulan 1982 Yılı Bilanço ve Netice Hesapları
na Ait, 468 Numaralı Kanunun Değişik 3 
üncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve 
Bu Rapora Yapılan itiraz ile Komisyonum 
Görüşü (3/20) (S. Sayısı : 176) 194:195,197 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞME-
LER 195 

1. — T.C. Ziraat Bankasının Tasvibe su
nulan 1982 Yılı Bilanço ve Netice Hesapları
na Ait, 468 Numaralı Kanunun Değişik 3 
üncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporunun 
geri verilmesine dair Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Komisyonu tezkeresi hakkımda 195:197 
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Sayfa 
VI. — SORULAR VB CEVAPLAR 197,230 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 197 

.1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorap-
çıoğlu'nuh, pancar ürününe uygulanan fiyat 
farkına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/283) 197 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Şekerbarik tarafından pancar koopera
tiflerine verilen krediye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/250) 197. 

'3. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, işsizlik konusunda alınacak tedbirle-

» re ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/251) 197 

4. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil' 
in, ilk ve ortaöğretimi aynı binada yapan 
okullara ilişkin sözlü sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakam M. Vehbi Dinçerler' 
in cevabı (6/254) 197:199 

5. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi 
'hizmetlerin yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 199 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum deprem bölgesindeki 
işsizlerin durumuna ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/267) 199 

7. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
Muğla - Yatağan, Yeni'köy, Kemerköy ter
mik santrallanna ilişkin Enerji ve Ta'biî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı ismail Safa Giray'ın ce
vabı (6/268) 199:204 

8. — tçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
Etibank'ın verdiği kredilere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/270) 204 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yük
seltilme nedenlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/271) 204 

10. — tçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
Çayırhan kasabasında kurulacağı iddia edi
len soda tesislerine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/273) 204 

I Sayfa 
11. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 

I Bingöl İli özel İdaresine ait «KÖS» kaplıcala-
I rının ihalesine ilişkin sorusu ve içişleri Baka

nı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/274) 204:205 
12. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-

lı'nın, Şanlıurfa ilindeki kamu kuruluşlarının 
başka illere nakledilişine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/275) 205 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili, Rıfat 
I Bayazıt'ın, günlük bir gazetede risale-i Nur 
I kitaplarının propagandasının yapıldığı iddia-
I sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/277) 205 
14. — Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in, 

I şeker ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük 
I yapıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 205 
15. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 

m, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 
I görevine son verilen kamu görevlilerine iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 205 
16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

I Arikan'ın, ücretlilere ödenen vergi iadesine il'iş-
I kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so

ru önergesi (6/280) 205 
17. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-

L gün'ün, şeker pancarı fiyatlarına ilişkin Sana-
I yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/281) 205 
18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arikan'ın, körlerin rehabilitasyonu ve reha
bilitasyon merkezlerinin geliştirilmesine ilişkin 
sözlü sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Mehmet Aydin'ın cevabı (6/282) 205:208 

19. — izmir Milletvekili Durcan Emirba- "" 
I yer'in, tütün üreticilerinin bazı sorunlarına 

ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 208 -

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh-
I met Turan Bayezifin, Kahramanmaraş -
I Adana karayolunun, Kömürler - Bahçe ara-
I sındaki bölümüne ilişkin bayındırlık ve iskân 
I Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 208 

21. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, tiftik ve yapağı satış kooperatiflerin-

I de çalışan personelin maaşlarına ilişkin Sana-
I yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/287) 208 

— 186 — 
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Sayfa 
22. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan 

Ergüder'in, çarşı ve mahalle bekçilerinin özlük 
haklarına ilişkin sözlü sorusu ve içişleri Baka
nı Yıldırım Akbulufun cevabı (6/288) 208:209 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 230 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğtu'nun Ankara ve Erzurum BayıridırHk -> 
Mân müdürlüklerince yapılan ihalelere ilişkin 
borusu ve Bayın'dırlı'k ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/333) 230:231 

2. — Erzurum M'iltetvek'ili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, ilkokul öğretmenleri Sağlı'k ve Sos-

I. — GEÇEN 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Parlamento

nun, tüm ekonomik ve siyasî alternatiflerin özgürce 
tartışılabildiği ve bu alternatiflerin oluşmasına ve ge
lişmesine imkân verecek bir ortamın yaratılması ça
lışmalarını bir an evvel yapması gerektiği konusunda 
gündem dışı bir konuşma yaptı. 

27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 38 inci Maddesinin De
ğişik (c) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısının (1/598), İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre 
geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu ve Millî Savunma Komis
yonunda bulunan tasarının hükümete geri verildiği 
açıklandı. 

Tokat. Milletvekili Enver özcan ve 4 Arkadaşı
nın «31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 31 inci Maddesinin 2 Numaralı Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» nin (2/2), 
İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince doğrudan gün
deme alınmasına dair önergesi reddedildi. 

TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan ve İç
tüzük hükümlerine göre MDP Grubuna düşen 1. baş-
kanvekilliğine, Rize Milletvekili Turgut Halit Kun-
ter ve 

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe, Halkçı Parti Grubunca aday göste
rilen Hakkâri Milletvekili Lezgin önal. 

Seçildiler. 

Sayfa 
yal Yardımlaşma Sandığına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Veh
bi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/378) 231:232 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 209 

1. — 2978 Sayılı Ücretlilere Vergi ladesi 
Hakkırida Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 256) 209:230, 

233:236 

JTANAK ÖZETÎ 

'Manisa Milletvekili İsmet Turhangirin, Manisa 
Karakurt Barajı projesine ilişkin sözlü sorusuna 
(6/252) Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray 
cevap verdi; soru sahibi de cevaba karşı görüşlerini 
açıkladı. 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Çayırhan böl
gesindeki soda madeninin işletme hakkına ilişkin söz- , 
lü sorusuna da (6/272) Bayındırlık ve iskân Bakanı 
İsmail Safa Giray cevap verdi. 

'Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, 
(6/283) sözlü soru önergesi, soru sahibi izinli oldu
ğundan; 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/250), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/267), 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'İn (6/273), 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın (6/275), 
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın 

(6/277), 

" Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/279), 
Edirne Milletveküi Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/280) ve 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/251), 
(6/265) sözlü soru önergeleri mehil verildiğinden; 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'İn (6/270) ve 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/271) sözlü soru önergeleri, ilgili Bakanlar Ge
nel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

^- 187 — 
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Malatya Milletvekili Fahri Şah'in'in (6/278) söz
lü soru önergesi, soru sahibi ve ilgili Bakan Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/268) sözlü 
soru önergesi, soru sahibi Genel Kurulda hazır bulun
madığından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

Manisa Milletvekili İsmet Turhanğil'in (6/254) ve 
tçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/274) söz

lü soru önergeleri de, soru sahiplerinin birden fazla 
sorusunun gündemde yer alması nedeniyle, İçtüzü
ğün 97 nci maddesi gereğince; 

Ertelendiler. 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında (1/520) (S. Sayısı : 253) ve 
1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/624) (S. Sayısı : 
235 ve 235'e 1 inci Ek) 

Kanun tasarıları ile, 
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 
Maddenin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifinin (2/9) (S. Sayısı : 240) 

Görüşmeleri tamamlandı; kabul edilerek kanunlaş
tıkları açıklandı. 

Teklifler 
1. -* Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın; 

19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 12 nci 
Maddesinin Birinci Fıkrasına (h) Bendi Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/206) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1985) 

2. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in; 657 
Sayılı Kanunun Değişik 36 ncı Maddesinin Ortak 
Hükümler Bölümünün (B) Bendinin 3 üncü Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/207) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.2.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın, T.C. 

D. D. İşletmesi Genel Müdürlüğünde çalışan memur-

Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Park 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. 
Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelme
diğinden, görüşülmesi ertelendi. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Televizyonda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlgili Yayın Yapıl
masına İlişkin Yasa önergesi ve îstan'bul Milletveki
li Doğan Kasaroğlu ve 2 Arkadaşının 11.11.1983 Ta
rih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Ka
nununun 19 uncu Maddesine Fıkralar Eklenmesi ile 
20 ve 21 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin Reddine Dair Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/165, 2/170) (S. Sayısı : 239) kabul edilerek 
teklifleri reddedildi. 

27 Şubat 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 1'8.41 "de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil ibrahim Koral 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun Çankırı 

Süleyman Yağcıoğlu Saffet Sakarya 

ların özlük haklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/408) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.2.1985) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, pos
ta pulu bayilerine verilen beyiye miktarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/409) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.2.1985) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli «2 nci Mirzabey Mahallesi 3 no. lu gece
kondu önleme bölgesi» ne ilişkin Bayın'dırlık ve İs
kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/410) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.2.1985) 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacığirin, yar
dımcı hemşirelere meslek tazminatı verilip verilme
yeceğine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/411) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.2.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

27 . 2 . 1985 Çarşamba 

— 188 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim Karal 
KÂTİP ÜYELER : Saffet Sakarya (Çankın), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 66 ncı Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, basının 

milletvekilleri için güvenilir bir kaynak sayılıp sayıl
mayacağı konusunda gündem dışı konuşması ve Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı. 

BAŞKAN — Gündemimize geçmeden önce 2 ar
kadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 

Basının milletvekilleri için güvenilir biı kaynak sa
yılıp sayılmayacağı konusunda gündem dışı söz iste
yen Sayın Rüştü Şardağ; buyurun efendim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmit) — Saygıdeğer Baş
kan, saygıdeğer Meclisin çok değerli üyeleri; bundan 
birkaç ay evvel yaptığım bir konuşmada, verdiğim 
bir haberle ilgili olarak Sayın Devlet Bakanımız Me
sut Yılmaz Beyefendi, çıktılar ve «Sayın Şardağ bu 
haberi basından almış» dediler. Geçen gün yine böy
le bir konuşma yaptığımı hatırlıyorsunuz, o zaman 
da «Sayın Şardağ bu haberi cebindeki gazete kupü
ründen öğrenmiş, bize söyleseydi biz kendisine Sa
yın Başbakanımızın Davos'taki konuşmasının metni
ni aynen verirdik» dediler. 

Gayem basın konusu. Basından öğrenmiş olmak 
bir suç mu arkadaşlar? Atatürk'ün başına taç yap
tığı basın özgürlüğü, bugün bütün iktidar bakanları
nın rahatça beyanat verdikleri basın. Oradan bir alın
tı alıp buraya çıktığımız zaman bir haber kaynağı 
olmak niteliğini niçin kaybediyor; basın şaibeli mi 
arkadaşlar? 

Bu nokta çok mühimdir. Bütün bakanlarımızda 
bu tür konuşmaya rastgelmiyoruz, hepsinin basınla 
diyalogu tamam; basınla ilgili bir bakanlığın da ba
şında bulunan çok Sayın Mesut Yılmaz Beyefendi, 
neden acaba bizleri «Basından öğreniyor, basındaki 
gazete kupürlerinden öğreniyor» şeklinde suçluyorlar; 

peki arkadaşlar başka nereden öğreneceğiz? Takdir 
buyurursunuz ki bir milletvekili, her sayın bakanın 
konuşma metnini öğrenebilmek için ya da o konuş
ma metnini elde edebilmek için gidip de ilgili şahıs
tan isteyebilir mi? Bunu yapamaz. Ben, buna rağ
men, acaba basının yanlış bir haberiyle mi yetindim, 
bir eksiğim mi var dedim; çünkü Sayın Mesut Bey 
dediler ki : «Lütfedip bizden asıl metni isteselerdi, 
biz kendisine verirdik, o da tashih ederdi» Arkadaş
lar, ben Devletin resmî ajansı olan Anadolu Ajan
sına gittim, Sayın Başbakanımızın Davos'taki konuş
masının metnini aldım. Hatta Anadolu Ajansı bazı 
yerlerine başlık da atmış; «Hakiki Devrim» şeklinde. 
Bu ajans, Devletin güvendiği resmî ajans. Hürriyet 
Gazetesinden aldığım kupürdeki metni, aynen Ana
dolu Ajansında da gördüm. Yalnız, gazetede mesela 
şu kelimeler yok, okuyorum : «Sevin veya sevmeyin, 
bu devrim yaşamaya devam edecektir.» Bu, Anadolu 
Ajansının haberi arkadaşlar. 

Hakikatler acıdır. Sayın Başbakanımız bu tür ko
nuşmaları, «Görünürde bu rejim sağlamlık arz edi
yor» diye kendi aralarında görüşebilirler, özel ola
rak konuşabilirler ama, milletlerarası temsilcilerin 
toplandığı, iktisadî ve ticarî sorunların görüşüldüğü 
yerde yapıyor bu konuşmayı. Konuşmalarının bazı 
yerleri çok güzel, Ortadoğu ile alakalı çok güzel söy
lemiş. O bölümleri çok beğendim ve takdir ettim. 
Yapüan konuşmaların tamamını elde etmek güç olu
yor. Yalnız, basın bütün konuşmaları aynen almak 
mecburiyetinde değil ki. Mesela Sayın özal, orada 
Nasrettin Hoca hikâyesi anlatmış, basın bunu da mı 
yazacak? 

Basının da her meslek gibi bir hususiyeti var; ken
disini besleyecek hususları alır, beslenmeyecek hu
susları almaz. Yalan her meslekte olur. Basında da 
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yer alan bir haber yalan çıkabilir; bu da normaldir. 
Basında yer alan bir haberin yalan olmasına üzülü
rüz. Ben burada milletvekili ve aynı zamanda eski 
bir basın mensubu olarak iki bakımdan yararlanıp, 
üzülüyorum. Bu üzüntümü Sayın Devlet Bakanına 
duyurmak istiyorum. Hiç olmazsa bundan sonra ba
zı konuları cevaplandırırken «basından öğrenmiş» 
gibi hitaplarda bulunmazlarsa çok daha iyi olur. 

Beni affetsinler, ben bundan büyük üzüntü du
yuyorum, kendileri de her halde üzülmüş olacaklar
dır. Çünkü basınla ilgili bir teşkilatın da başındadır
lar. 

Sayın Bakan, «Kendisine bu metni göndereceğim» 
dedi ve göndermiş oldukları metin Millet Meclisin
deki odamda elime geçti. Metni açtım; metin ingi
lizce olarak yazılmış ve «Sayın Rüştü Şardağ» diye 
başlamış. Ben İngilizce bilmiyorum, Fransızca bili
yorum. Fransızca ve müşterek kelimeler yardımı ile 
Davos'u gördüm, thank you'yu gördüm. Daha son
ra metni tercüme de ettirdim. Aynı metin orada da 
tekrar edilmektedir. Sayın Başbakanın bütün konuş
maları yer almamıştır tabiî. Benim burada söylediğim 
«Ruhanî liderlik, Iran rejimi yerleşmiştir; devrim is
tikrar kazanmıştır» şeklindeki bütün ifadeler metinde 
aynen var arkadaşlar. 

Beni üzen bir nokta da, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine mensup bir milletvekiline, bir zarf içinde 
bir yazı geliyor ve hitap yok. «Sayın Şardağ» deni
yor o kadar. Altına İngilizce metin eklenmiş. Niye 
İngilizce metin olarak gönderiliyor arkadaşlar? Sayın 
devlet bakanımız beni hakikate götürmek istediğine 
göre, metni Türkçe olarak acaba neden göndermez? 

Kendisinin burada bir suçu yok. Tabiî burasının 
İngiltere olmadığını, resmî dilin Türkçe olduğunu 
kendisi de bilir; teşkilatında bir hata olmuş; kendisi 
emir vermiş ve teşkilat mensupları bu hatayı yapmış
lardır. Bunun üzüntüsü içerisinde olduğumu belirte
yim. 

Maksadım, «basın» kelimesiyle basına karşı aler
jimiz varmış gibi, (İster muhalefetten, ister iktidar
dan) basını suçlamayalım, basında hata da olabilir. 
Biz hata yapmıyor muyuz arkadaşlar? İşte sayın dev
let bakanı «Bunları söylememiştir» demek istedi, 
«Sayın Şardağ sözlerini geri alacaktır» dedi. Eğer 
ben bunları bu metinlerde bulmasaydım, özür diler
dim arkadaşlar; özür dilemek de bir fazilettir; ama 
insanların özür dilemeye mecbur kalmayacak davra
nışlar içerisinde bulunması daha büyük fazilettir el
bette. 
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İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
lö dakika oldu. 

BAŞKAN — Olmadı efendim, bir dakikası var. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Efendim, vak

timi hiç geçirmedim. Niye tahammül etmiyorsunuz? 
Lütfen tahammül edin. Ben çok saygılı bir dille ko
nuşuyorum; belgelerle konuşuyorum saygıdeğer arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Şardağ, toparlayınız efendim. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Efendim söyle

yeceklerim zaten bitmişti, bundan ibaretti. Kendisin
den özür dileme vazifesini yapamadığım için üzgü
nüm; buna gerek bulamadım, göremedim, özür dile
mesi lazım gelen biri varsa o da sayın bakanımızdır; 
ama ben kendisini bağışladım; sempatik bakandır, 
gençtir, daha pişecektir. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şardağ. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Cevap vereceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan cevap vermek istedik

lerini beyan ettiler; Tüzüğümüzün 60 inci maddesi 
gereğince kendilerine söz veriyorum; buyurun efen
dim (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında Sayın 
Şardağ'la aramızda evvelki hafta başlayan ve gittikçe 
şahsileşen bir polemikten dolayı huzurunuzu işgal et
tiğim için üzgünüm. Ancak şu hususu hatırlatmadan 
da geçemiyorum : Sayın Şardağ'ın burada yaptığı 
ilk gündem dışı konuşmanın konusu ile bugünkü ko
nuşmanın konusu tamamen farklıdır. O konuşmada 
Sayın Şardağ Sayın Başbakanımıza bir ithamda bu
lunmuştu. O konuşmanın anafikri, Sayın Başbakanı
mızın Davos'ta yaptığı konuşmada, İran'daki rejimi 
övmesi idi. Bugünkü konuşmasının mesajı ise farklı
dır; bugün sadece atıf yaptığı bazı cümlelerde sayın 
Başbakanımızın İran'daki rejimin artık yerleşmiş ol
duğunu ifade ettiğini söylemişlerdir. Bu hususta ben 
de ve zannediyorum ki bütün değerli milletvekilleri-
miz de Sayın Başbakanımızla mutabıktırlar. Esasen 
aksi fikri savunmak mümkün değildir. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — övüyor; metinler 
elimde... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Eğer bir rejim... 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sayın Başkan mü
saade ederseniz usul hakkında bir şey söylemek isti
yorum. 
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BAŞKAN — Yok efendim, bir dakika. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Eğer bir rejim 5 sene süreyle bir ülkede 
hüküm sürüyorsa o rejim yerleşmiş demektir. Bunda 
bir değer yargısı yoktur; bu bir tespittir. Sayın Baş
bakanımızın konuşması kesinlikle Sayın Şardağ'ın 
burada yaptığı eleştiriyi gerektirecek bir konuşma de
ğildir, o sadece bir tespittir. Sayın Başbakan «İran' 
daki rejim yerleşmiş» demiştir ve biz de Sayın Baş
bakanımızla aynı fikirdeyiz, 

Sayın Şardağ bugünkü konuşmasında meseleyi ta
mamen farklı bir mecraya sürüklediler; basının haber 
kaynağı olma niteliği üzerinde durdular. Benim bu
rada geçen konuşmamda, kendisine cevabî konuş
mamda söylediğim mesele şudur : Burada eğer bir 
milletvekili Başbakanımızın bir beyanatı hakkında 
konuşma yapıyorlarsa, o zaman biz hükümet olarak 
bu milletvekilimize her türlü kaynağı orijinal halde 
tedarik etmeye hazırız. Eğer zahmet edip de gazete 
kupürü yerine, gazetede çıkan ve kendisinin de eksik 
olduğunu ifade ettikleri iktibaslar yerine, bize başvur-
saydılar, biz bu konuşmanın orijinalini kendilerine 
verirdik. 

Esasen basınla bu konuda aramızda fikir ayrılığı 
vardır, bunu da burada açıkça ifade ediyorum. Biz 
basın hürriyetine saygılıyız, biz basım başımızın tacı 
yapmaya da hazırız; ama basınla aramızda bir prob
lem var; biz basma diyoruz ki : «Haber konusunda 
objektif olunuz, haberin aslına sadık olunuz.» Bu bü
tün medenî dünyada da böyle yapılır. «Haberle yo
rumu birbirine karıştırmayınız; ama haberi doğru ve
riniz, yorumu istediğiniz gibi yapınız. Ondan bizim 
hiçbir şikâyetimiz yok» Bizi en sert şekilde eleştiren 
yorumlara da saygılıyız; ama haberin doğruluğu ko
nusunda evvela mutabık olmamız lazım. Bu aslında 
bizimle basın arasında bir sorun olmamak gerekir, bu 
basının kendi öz sorunu olmak gerekir ve bugün eğer 
basın kendi traj kaybına neden arıyorsa ilk önce 
bu meseleyi düşünmesi gerekir. 

Şimdi, Sayın Şardağ'ın okuduğu gazetede Sayın 
Başbakanımızın konuşması değişik verilmiş olabilir, 
başka bir gazetede de çok farkh verilmiş olabilir; ama 
bir milletvekili bir başbakanın konuşması hakkında 
burada, bu kürsüde konuşma yapıyorsa o zaman çe
şitli gazeteleri ortaya koyup da bunların ortalamasına 
dayanarak burada fikir serdedemez, serdetmemesi 
gerekir. Bu konuda yeni bir gelenek, teessüs ettirelim 
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diyoruz. Gelin işbirliği yapalım diyorum ve bunu 
bütün milletvekillerinin ortak meselesi olarak buraya 
getirmek istiyorum. Bu kürsüyü şu gazetenin bu ga
zetenin verdiği haberlerle işgal etmeyelim, meselenin 
aslım buradan dile getirelim. Benim bütün söylediğim 
budur. 

Hepinize "saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (izmir) — Sayın Başkanım, 

usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yok efendim, bu konuda başka söz 

gerekmez efendim. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (tzmir) — Lütfen Sayın Baş

kanım usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usulün nesi hakkında söz istiyor

sunuz Sayın Şardağ? 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sayın Başkanım, 
elimde metin var; bu metni uzun uzun okuyup sayın 
üyeleri sıkmak istemedim. 

İki husus var; birincisi, kısa geçtiğim yerleri uç 
uça bağlayarak bir hükme vardılar. 

İkincisi, Sayın Bakan «Küpün> şeklinde ifade et
tiler, kupür olacak efendim, zapta yanlış geçmesin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şardağ, 

2. ı— Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları'nın, 
Türkiye -AET ilişkileri konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Türkiye - AET ilişkileri konusunda 
gündem dışı söz isteyen Denizli Milletvekili Sayın 
Ayçan Çakıroğulları buyurun efendim. 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sayın 
Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 12 - 21 Şubat 
tarihleri arasında Türkiye - AET Karma Parlamento 
Komisyonu üyesi 9 arkadaşımla birlikte Strazbourg'da 
ve Roma'da Avrupa Parlamentosu nezdinde İtalya' 
da senato, meclis ve hükümet nezdinde yaptığımız te
maslarla ilgili Olarak sizlere bilgi vermek üzere hu
zurunuzdayım. Sözlerimin başında hepinizi sevgi ve 
saygı ile selamlarım. 

Bu seyahatimize Halkçı Partiden Başkanvekili Sa
yın Nuri Üzel, Milliyetçi Demokrasi Partisinden Baş
kanvekili Sayın Mükerrem Hiç, Anavatan Partisinden 
Raportör Sayın Sayın Cengiz Tuncer, Anavatan Par
tisinden Sayın Hikmet Biçen'türk, Sayın Süha Tanık, 
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Sayın Nevzat Yağcı, Halkçı Partiden Sayın Kemal 
Gökçora ve Milliyetçi Demokrasi Partisinden Sayın 
Bahri Karakeçili beyler iştirak etmişlerdir. 

13 şubat günü Avrupa Parlamentosunda Türk 
Dostları Grubunun açılışı yapılmıştır. Türkiye'nin 
AET nezdindeki büyükelçisinin ve Türkiye'ye dost 
olan parlamenterlerin müştereken hazırladıkları bu 
toplantıya Batı Almanya'dan, İngiltere'den, İtalya'dan', 
Belçika'dan, Lüksemburg'dan, Danimarka'dan ve göz
lemci olarak Yunanısitan'dan parlamenterler iştirak 
etmişlerdir. Daha sonra muhtelif toplantılar vesilesiyle 
de Hollandalı ve Fransız parlamenterlerle görüşmek 
mümkün olmuştur. 

Avrupa Parlamentosunun haziran seçimleri öncesi, 
mayıs ayında yapılan toplantısına sadece (1) parla
menter iştirak ettiği halde, bu toplantıya, 12-13 kişi 
tahmin edilirken, tahminlerin hilafına 28 parlamenter 
katılmıştır. Toplantıdan 2 ay sonra, nisan ayında bu 
toplantının, yapılacak hazırlıkları müteakip tekrar ya
pılması konusunda prensip kararına varılmıştır. 

Ayrıca, Avrupa Parlamentosu Başkanvekili Batı 
Alman Sayın Siegbert Alber ile yaptığımız görüşme
de, Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonu
nun karşıtı olan komisyon üyelerinin büyük çapta 
informal (gayri resmî) olarak tespit edildiğini öğren
miş bulunuyoruz. Bu toplantının düzenlenmesinde 
büyük gayretleri geçen Batı Alman parlamenter Lud-
vig Lemmer'e de huzurlarınızda teşekkür etmek isti
yorum. 

Toplantıda başkan yardımcılarıyla birlikte; insan 
haklan, kadın hakları, hayvan hakları, yaşama hakkı 
gi'bi konular; demokrasi, 6 Kasım, 25 Mart Linini 
Referandumu, Afrika'daki Yeni Kaledonya gibi de
mokrasi meseleleri; Türkiye'nin 1983 sonunda, 1984'te 
ve 1985'e girerken ekonomi konularıyla birlikte itha
lat - ihracat durumları ve Ortak Pazar ülkeleriyle 
olan dengeli dış ticareti; şu anda 3 üncü malî pro
tokolden kalan 20 milyon ECU veya 4 üncü malî 
protokole konu teşkil eden 600 milyon ECU'nun Tür
kiye için sembolik rakamlar olduğunu, önemli olan 
bunların arkasındaki siyasî kararların olduğunun ifade
si ve önümüzdeki günlerin gelişmeleri olarak, bakan
lar konseyinde bulunan topun, vakit geçirmeden Av
rupa Parlamentosuna intikali ile informal (gayri resmî) 
olarak başlayan bu temasların, resmî hale getirilmesi 
üzerinde durulmuştur. 

Sonuç olarak şunları ifade etmek istiyorum: 
1984 yılında komisyonumuz, alışılmışın dışında 

yurt içine yaptığı 7 seyahat ile 15 ilimizde yurdumu
zun gerçeklerini yerinde görme çalışmalarını yapmış, 

sadece başkanlık divanı olarak, birisi parlamento se
çimleri öncesi, mayısta, diğeri de parlamento seçim
leri sonrası, ekimde, yurt dışına (Avrupa Parla
mentosuna) ziyarette bulunmuştur. 

Bizim seyahatimizden önce, davetlimiz olarak ge
len 4 parlamenter; 2 Batı Alman, 1 Lüksemburglu 
ve 1 italyan - muhtelif siyasî gruplardan - bu toplantı
da, Türkiye'de yaptıkları çalışmaları izah ederek, biz
ler yerine Türkiye'deki durumu toplantıya katılanlara 
açıklamışlar ve bizini gündeme getireceğimiz birçok 
konu için bizim işimizi yerine getirmişlerdir. 

Komisyon olarak programımızda Batı Almanya 
ve İngiltere Avrupa Parlamentosuyla birlikte önümüz
deki 6 ay içerisinde yer almaktadır, Bu programa, 
Danimarka'yı ve Yunanistan'ı da ilave etmeyi ko
misyon gündemimize getirip görüşeceğiz. Nitekim, 
4 kişi olarak gelen bu dostlarımızın, meseleleri 
yerinde görmek üzere gelen, teftiş için gelmeyen bu 
dostlarımızın sayıları önümüzdeki günlerde bizim se
yahatlerimize paralel olarak daha yüksek rakamlar
la devam edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Çakır oğulları, süreniz dolmak 
üzere, toparlayınız efendim. 

AYÇAN ÇAKIROGULLARI (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Malum çevreler ve üçüncü şahıslar yerine doğru
dan temaslar, gerek normaliza.syon hadisesini, gerekse 
diğer gelişmeleri hızlandıracaktır. 

Birkaç cümleyle de İtalya'daki temaslara geçmek 
istiyorum. İtalya'da Senato Başkanı Senatör Çossiga, 
Başkan Yardımcısı ve Türk Dostları Grubu Başkanı 
Senatör Guiseppe, Dışişleri Komisyonu Başkanı Se
natör Tavianni, AET Komitesi Başkanı Dr. Petrilli, 
Mecliste Dışişleri Komisyonu Başkanı La Malfa, Dev
let Bakanı - AET ile ilgili görevli - Forte, Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Fioretti - sayın bakan Brüksel'de 
toplantıya başkanlık ediyordu - ile birlikte, onların 
kamu ağırlıklı kuruluşları olan IRI, ICE, ENİ gibi 
kuruluşlarla ön temaslar ve Roma halinde ziraî ürün
lerle ilgili yerinde temaslar ve işçilerin oturdukları 
semtlerde sosyal şartlarını görme yönünde yerinde 
incelemeler cereyan etmiştir. Bakanlar Konseyinin dö
nem Başkanı olan Julio Andiriotti yerine bizlerle gö
rüşen Bakan Yardımcısı Milletvekili Fioretti, Tür
kiye'nin demokrasiye geçişte kararlılığını ve bu karar
lılığa demokrasiye gerçekten inanan ülkelerin yardımcı 
olması gerektiğini, İtalya'nın dönem başkanı olarak 
bu yönde hareket edeceğini; İspanya, Portekiz ile bir
likte Türkiye için de ekonomiden ziyade siyasal me-
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selelerin ağırlık taşıması nedeniyle Avrupa Ekonomik 
Topluluğunda ağırlık noktasının Kuzeydeki ülkeler
den Akdeniz ülkelerine kayması düşüncesiyle Tür
kiye'yi her konuda destekleyeceklerini ve dönem baş
kanlığı süreleri içerisinde (1 (Temmuz 1985'e kadar 
devam ediyor malumunuz) zamanlamasını iyi yap
mak şartıyla gelişmelere yardımcı olacaklarını ifade 
etmiştir. 

Şu anda komisyonun gerek tekstil ürünleri, gerek 
tarım ürünleri üzerinde birtakım olumlu kararlar 
aldığını hep birlikte iç ve dış basından takip ediyoruz. 
(Meclisimiz, yüce takdirlerinizle kanunlaştırdığı Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ve güveninize 
mazhar olan hükümet programında açıkça, AET ile 
her safhadaki haklarımızın korunması ile birlikte tam 
üyeliğe geçişi ortaya koymuştur. 22 senedir süren bu 
uzun hikâyenin kararlı 'tutumla nasıl OEOD'de, 
NATO'da, Avrupa Konseyinde bizler yerimizi almış 
isek, AET ile de ilgili çalışmalarımız sonucunda nor-
malizasyonu müteakip, kendi safhaları ikmal edildik
ten sonra diplomatik tribünden genel kurullara ge
çeceğimiz ümidimiz; kararlı tutumumuz, gururlu tav
rımız, dengeli dış ticaretimiz ile olumlu gelişmelere 
vesile olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinize saygılar 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğul-

ları. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Parlamentolararası Birliğinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisini temsil edecek Türk Grubu için siyasî 
parti gruplarınca aday olarak gösterilen asıl üyelere 
dair Başkanlık tezkeresi (5/35) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimize 
geçiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; oku
tup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Parlamentolararası Birliğinde Türkiye Büyük Mil

let Meclisini temsil edecek Türk Grubu için, siyasî 
parti gruplarınca aday olarak gösterilen asıl üyelerin 
adları aşağıda belirtilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Fahrettin Kurt (Trabzon, ANAP) 
Hüseyin Barlas Doğu (Ankara, ANAP) 
Akgün Albayrak (Adana, ANAP) 
Hasan Adnan Tutkun (Amasya, ANAP) 
Onural Şeref Bozkurt (Çanakkale, HP) 
Hüseyin Aydemir (izmir, HP) 
Şevki Taştan (Sivas, HP) 
Mehmet Abdurrezak Ceylan (Siirt, MDP) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in 

(6/284) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine 
dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
18.2.1985 tarihli «Gelen Kâğıtlar» da yer alan 

6/284 esas numaralı Çorum ilinde şeker fabrikası ku
rulup kurulmayacağına ilişkin sözlü soru önergemi 
geri alıyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

D) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 

Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 7 nci 
sırasındaki 256 S. Sayılı Kanun tasarısının, bu kısmın 
1 inci sırasında yer alması ve diğer işlerin buna gö
re sıralanmasına dair Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır, okutup onayınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 
Danışma Kurulunun 27.2.1985 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili 
Pertev Aşçıoğlu 

Halkçı Parti Grup Başkanvekili 
Onural Şeref Bozkurt 

Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grup Temsilcisi 

Haydar Koyuncu 
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öneri : 
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis

yonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 7 nci sırasın
da yer alan 256 S. Sayılı, 2978 sayılı Ücretlilere Ver
gi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının, bu kısmın 1 inci sırasında 

yer alması ve diğer işlerin buna göre sıralandırılması, 
içtüzüğün 50 nci maddesine göre önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bu önerisini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
öneri kabul edilmiştir. 

IV. — KtT KOMİSYONU RAPORLARI 

İ., — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının Tas
vibe Sunulan 1982 Yılı Bilanço ve Netice Hesapları
na Ait, 468 Numaralı Kanunun Değişik 3 üncü Mad
desi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İti
raz ile Komisyonun Görüsü (3120) (S. Sayısı : 
176) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «özel Gündemde Yer 
Alacak İşler» kısmına geçiyoruz. 

Genel Kurulun 14.2.1985 tarihli 61 inci Birleşi
minde alınan karar gereğince Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Komisyonunun Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasımn Tasvibe Sunulan 1982 Yılı Bilanço ve 
Netice Hesaplarına Ait, 468 Numaralı Kanunun De
ğişik 3 üncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Raporu 
ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görü
şü üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

Rapor ve rapora yapılan itiraz ile komisyonun 
görüşü 176 sıra sayısı ile bastırılıp sayın üyelere da
ğıtılmıştır. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almıştır. 
Görüşmelere başlamadan önce komisyon tarafın

dan verilen bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulun 14.2.1985 tarihli 61 inci Birleşi

minde aldığı karar gereğince 27.2.1985 tarihinde gö
rüşülecek olan ve gündemin «özel Gündemde Yer 
Alacak İşler» kısmında bulunan 176 sıra sayılı «Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının Tasvibe Sunu
lan 1982 Yılı Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 468 
Numaralı Kanunun Değişik 3 üncü Maddesi Uyarın
ca Hazırlanan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komis
yonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Ko
misyonun Görüşü»; 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1983 yılı 
bilanço ve netice hesaplarına ait Yüksek Denetleme 
Kurulunca hazırlanan raporların, KİT Komisyonun
ca teşekkül ettirilen Alt Komisyon tarafından yapılan 

(1) 176 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

incelemelerde, söz konusu kurumun 1982 yılı bilanço 
ve netice hesaplarının ibra edilmemesine neden olan 
temennilerin birçoğunun 1983 yılı raporlarında da 
yer almış olduğundan, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının 1983 yılı bilanço ve netice hesaplarının 
komisyonumuzca incelenip rapora bağlanıncaya ka
dar Genel Kurul gündeminden geri çekilmesine, ko
misyonumuzun 26.2.1985 tarihli 4 üncü Birleşiminde 
karar verilmiştir. 

Karar gereğince, 176 sıra sayılı raporumuzun ko
misyonumuza geri verilmesi hususunun Genel Kuru
lun tasvibine sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 
Başkan 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Üye 
Yılmaz Hooaoğlu 

Adana 

Üye 
Nihat Türker 

Afyonkarahisar 

Üye 
Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara 

Üye 
Vlehmet Seyfi Oktay 

Ankara 
Karara muhalifim 

Üye 
Naci Taşel 

Elazığ 

Üye 
İhsan Gürbüz 

Hatay 

Üye 
Doğan Kasaroğlu 

İstanbul 

Sözcü 
Hasan Fecri Alpaslan 

Ağn 

Üye 
Metin Balıbey 

Afyonkarahisar 
Üye . 

Osman Işık 
Ankara 

Üye 
F. Rezan Şahinkaya 

Ankara 

Üye 
Mehmet Kemal Gökçora 

Bursa 

Üye 
Ebubekir Akay; 

Erzurum . 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Hüseyin Avni Güler 

İstanbul 
Muhalifim 

Üye 
Ömer Kuşhan 

Kars 
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üye 
Salih Göngörmez 

Kocaeli 

Üye 
Ali Babaoğlu 

Nevşehir 
Çekimser 

Üye 
Nabi Poyraz 

Ordu 

Üye 
Ahmet Ekinci 

Kütahya 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Birsel Sönmez 

Niğde 

üye 
Muhteşem Vasıf Yücel 

Zonguldak 
İmzada bulunamadı 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — 1 dakika efendim. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığımız, komisyonun 
bu önergesini bir usul meselesi olarak değerlendirmiş 
tir. İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre usul görüşme 
si açacağım. Yani istendiği takdirde iki lehte, iki aleyh 
te olmak üzere sayın milletvekillerine söz vereceğim 
Görüşmelerin sonunda da komisyonun önergesini 
yüce kurulun oylarına sunacağım, 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/. — T. C. Ziraat Bankasının tasvibe sunulan 1982 
Yılı Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 468 Numa
ralı Kanunun Değişik 3 üncü Maddesi Uyarınca Ha
zırlanan Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Ra
porunun geri verilmesine dair Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Komisyonu tezkeresi hakkında. 

BAŞKAN — Şimdi usul görüşmesini açıyorum. 
Lehte ve aleyhte söz isteyenler lütfen beyan etsinler 
efendim. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Ko
misyon olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizin konuşma isteğinizi lehte bir 
konuşma olarak değerlendiriyorum. 

Buyurun Sayın Yürür. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KOMİS-
MİSYONU BAŞKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; «Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasının Tasvibinize Sunulan 1982 
Yılı Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 468 Numa
ralı Kanunun Değişik 3 üncü Maddesi Uyarınca Ha
zırlanan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
Raporu ve Bu Raporu Yapılan İtiraz ile Komisyonu
muzun Görüşü»nü havi 176 sıra sayılı rapor 13.2.1985 
tarihinde siz muhterem üyelere dağıtılmış ve Danış
ma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulun 
14.2.1985 tarihli 61 inci Birleşiminde alman karar 
gereğince de gündemimizin, «özel Gündemde Yer 
Alacak İşler» kısmına alınarak 27.2.1985 tarihli 66 
ncı Birleşiminde görüşülmesi kararlaştırılmış olduğu 
malumlarınızdır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasının 1983 yılı bilanço ve netice hesaplarına 
ait Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca hazır

lanmış bulunan raporun KİT Komisyonunca teşekkül 
ettirilen alt komisyonda değerlendirilmesi esnasında 
şu husus ortaya çıkmıştır : Ziraat Bankasının 1982 
yılı hesaplarının ibra edilmemesine neden olan temen
nilerin birçoğunun 1983 yılı raporlarında da yer al
dığı görülmüştür. 

Ayrıca, söz konusu kurumun 1982 yılı hesaplan 
komisyonumuzda incelenirken ilgili bakanlık müfet
tişleri ve bankalar yeminli murakıpları tarafından 
1982 yılı raporlarında istemiş olduğumuz soruşturma 
ve araştırmalar da ilgili bakanlık müfettişleriyle ban
kalar yeminli murakıplarınca teftiş ve tahkike tabi 
tutulmuş, şu anda sonuçlandırılma safhasında oldu
ğu hususu da vardır. 

Sayın milletvekilleri, bu cümleden olmak üzere 
1982 bilanço ve netice hesaplarıyla ilgili olarak ko
misyonumuzca soruşturulması istenen hususlara ait 
kesin raporların ve Yüksek Denetleme Kurulunca 
hazırlanıp alt komisyonumuzca da - yukarıda zikret
tiğim gibi - incelenmiş bulunan 1983 yılı raporlarının 
üst komisyonda incelenip, karara bağlanıncaya kadar 
Ziraat Bankasının 1982 yılı bilanço ve netice hesap
larını havi komisyon raporumuzun komisyonumuza 
geri verilmesini teklif ediyoruz. 

Takdir buyuracağınız üzere komisyonumuz, bu 
kararını iktidar ve muhalefet farkı gözetmeksizin, ik
tidara mensup ve muhalefete mensup sayın komisyo
numuz üyesi milletvekillerinin tasvibiyle almış bulun
maktadır. Bu hususu da bilgilerinize arz ediyorum 
efendim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yürür. 
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Sayın Şükrü Yürür önergenin teninde konuşmuş
tur. Şimdi de önergenin aleyhinde konuşmak üzere 
bir sayın üyeye söz vereceğim. 

önergenin aleyhinde konuşmak üzere Sayın Ali 
İhsan Elgin; buyurun. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; komisyonda bu konu etraflıca gö
rüşülmüştür. Ziraat Bankası 1982 yılı hesaplarının 
ibra edilmemesine ilişkin olarak yer alan gerekçeler 
arasında Müdüroğlu Firmasının Ziraat Bankasına 
olan 2 milyar 930 milyon liralık borcu da bulunmak
tadır. Bu borcun doğuşuna ilişkin olarak 36 milyon 
dolarlık teminat mektubunun nakte çevrilmesinin o 
zaman Başbakan Yardımcısı olan Sayın özal'ın em
riyle gerçekleştiği basında da çıkmıştır. Geçen yılki 
KİT Komisyonu tutanaklarında Ziraat Bankası eski 
Genel Müdürü Rahmi önen'in de bu konuda ifadele
ri bulunmaktadır. Bu durum karşısında bu konunun 
görüşülmemesi Meclisimizi de komisyonumuzu da ve 
hatta Sayın Başbakanımızı da şaibe altında bıraka
caktır. 

Saygılarımı sunarım efendim. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elgin. 
Şimdi de önergenin lehinde konuşmak üzere Sayın 

Batumlu, buyurun. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Türkiye^ Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası devletin en güçlü bir kuruluşudur. Devletin 
bütün kredi olanaklarıyla uğraşan bir bankanın 1982 
yılı hesaplarının böylesine ortalıkta, sürüncemede 
kalması efkârıumumiye önünde büyük yankılar yap
maktadır. 

Ziraat Bnkasını yönetenler eğer Ziraat Bankasını 
kötüye kullandılarsa bu kötü görev yapanlar ve ban
kayı istismar edenler hakkında gerekli kovuşturma 
yapılır ve adliyeye teslim edilir, suçlu varsa cezasını 
çeker. 

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
36 bin mensubu vardır. 1982 yılı hesapları buradan 
onaylanarak geçmezse bu 36 bin personelin 1982 yı
lında almış olduğu 2 ikramiyenin, bugünkü şartlarda 
geriye iade edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ban
kanın bu kadar personelinin çok güç şartlar içine dü
şeceği de düşünülmelidir. 

O halde komisyondan gelen bu raporun içerisin
den tekrar ayıklamalar yapılsın, komisyon geriye çe
keceği bu raporunu yeniden tanzim etmek suretiyle 
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bankayı kötüye kullananlar hakkında gerekli işlem 
yapılsın ve bankanın hesapları lütfen burada onaylan
sın. Bankanın kredilerini kimler kötüye kullandırdıy-
sa, hangi dönemde, hangi iktidar bunu yaptırdıysa, 
onlar hakkında da gerekli soruşturma elbette yapı
lacaktır. Ancak, hiçbir iktidarın, hiçbir şekilde Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasını kendi politikasına 
alet ederek, buradan birtakım çıkarlar beklemesine 
kesinlikle gönlümüz razı değil. 

O itibarla, devletin en büyük bankası olan Ziraat 
Bankası üzerinde herhangi bir politik oyuna gelmeye-
lim arkadaşlar. 

O nedenledir ki, bankayı mutlaka ibra etmek zo
rundayız, ama bankanın hesaplarında ortaya çıkan 
birtakım yolsuzlukları da sonuna kadar takip etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Onun için, bu konunun tekrar incelenerek bu kür
süye, bu şekilde getirilmesini şahsen, komisyondan 
talep ediyorum. 

Hepinize saygıkr sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 
Sayın Batumlu, komisyon önergesinin lehinde ko

nuştular. 
Şimdi de, önergenin aleyhinde konuşmak üzere 

Sayın Fırat söz istemişti, kendisine söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; Ziraat Bankasının KİT Ko
misyonunda incelenen 1982 raporu üzerine yapılan 
oylamada iktidar milletvekilleri Ziraat Bankası 1982 
raporunun ademî ibrasını talep ettiler ve komisyon
da bulunan muhalefet milletvekilleri de şartlı ibrayı 
önerdiler. Şartlı ibra şudur : Yüce Meclis adına gö
rev yapan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
nun tespit etmiş olduğu konular gündemde kalmak 
şartıyla, yani bunların tahkikatı icabında mahkeme
ye de gitmek kaydıyla, diğer görevleri itibariyle ibra 
edilmesi demektir. 

İbra edilmediği takdirde ne olur? 440 sayılı Ya
saya göre bu kuruluşlar ikramiye alırlar. Gene 468 
sayılı Yasanın 2102 sayılı Yasayla değişik 3 üncü 
maddesine göre ibra edilmeyen bir kamu iktisadî 
teşebbüsü personeli ibra edilmediği yıla ait aldığı 
bütün ikramiyeleri geri verir, iade eder. Bütün ko
nular o gün konuşuldu. 35 bin personelin gecesini 
gündüzüne katarak yaptıkları çalışmalar dile getiril
di, dendi ki; bunları perişan etmeyelim, burada ha
talı tatbikat varsa zaten gündemde kalmaktadır, mü-
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fettişler el koymuştur, Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu el koymuştur, o halde yapılacak şey 
şartlı ibradır. Bu millî müesseseyi lütfen lekeleme
yelim dedik; ama ısrar ettiler, bu kararı çıkarttılar. 
Onun üzerine itiraz ettik, bir ay sonra tekrar toplan
dı, iktidar milletvekilleri yine ısrar etti ve bu rapo
ru buraya getirdiler. O sırada da Meclise bir yasa 
tasarısı geldi. O tasarıda, «İbra edilmeyen bir kuru
luşun bütün sorumluları, genel müdür, genel müdür 
muavinleri, yönetim kurulu üyeleri görevden alınır.» 
hükmü var. 

Muhterem arkadaşlarım, o zaman biz bu tehli
keyi de işaret ettik ve «Eğer siz bu müesseselerin 
genel müdür ve genel müdür muavinlerini görevden 
alacaksanız bunun yollan vardır, lütfen bunu böyle 
yapmayın» dedik. Israr ettiler, yaptılar. Şimdi o gö
revliler, o insanlar görevden alınmıştır. Ancak, de
niyor ki bunu geri çekelim. Bu artık geri çekilmez. 
Ademî ibra ile yüce Meclise getirmişsiniz, yüce Mec
lis bunu reddeder, yani şartlı ibra eder. Geri çeker-

/. — T.C. Ziraat Bankasının Tasvibe Sunulan 
1982 Yılı Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 468 Nu
maralı Kanunun Değişik 3 üncü Maddesi Uyarınca 
Hazırlanan, Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyo
nun Görüşü (3120) (S. Sayısı : 17.6) (Devam) 

VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
nun, pancar ürününe uygulanan fiyat farkına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/283) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi de gün
demin «Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz 

Birinci sıradaki sözlü soru önergesi, önerge sa
hibi izinli olduğu İçin ertelenmiştir. 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Şekerbank tarafından pancar kooperatiflerine veri
len krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/250) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
işsizlik konusunda alınacak tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi.(6/251) 

seniz, komisyona darbe vurmuş olursunuz. Niye ge
ri çekiyorsunuz? «Efendim gündemde bazı tahkik 
edilecek mevzular varmış» O mevzular 4 senedir var 
ve 4 sene daha devam eder. Eğer siz ona bağlı ka
lırsanız bu raporu hiç getiremezsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisten rica 
ediyorum; burada yapılacak şey şudur : Yüce Mec
lis bu konuyu tetkik eder ve bu büyük kuruluşumu
za, bu millî kuruluşumuza sürülmüş olan lekeyi Yü
ce Meclis siler ve bu raporu şartlı ibra ile yukarıya 
gönderir. Bunun başka çözüm yolu yoktur. Bu le
kenin silinmesi başka türlü olmaz. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Komisyonun, raporun geri verilmesi hakkındaki 

önergesi üzerinde açtığımız usul görüşmeleri bit
miştir. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunacağım. 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

Bu önerge kabul edildiğinden rapor Komisyona 
gönderilmiş ve konu gündemden çıkarılmıştır. 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — İkinci sıradaki 6/250 esas numaralı 
sözlü soru önergesi 15 gün mehil istendiği için, üçün
cü sıradaki (6/251) esas numaralı sözlü soru öner
gesi 20 gün mehil istendiği için ertelenmiştir. 

4 üncü soruya geçiyoruz : 

4. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, ilk 
ve ortaöğretimi aynı binada yapan okullara ilişkin 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'in cevabı (6/254) 

BAŞKAN —. Sayın İsmet Turhangil?.. Burada
lar. 

Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Bura
dalar. 

Soru önergesini okutuyorum : 

IV. — KİT KOMİSYONU RAPORLARI (Devam) 
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(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz edenim. 

Ilsmet Turhangiıt 
Manisa Milletvekili 

1. Okullarımızda; aynı binada en fazla kaç ted
risat yapılmaktadır? 

2. İlk ve ortaöğretimi aynı binada yapan okul 
var mıdır? Bunun adedi kaçtır? Nerelerdedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın Baş- . 
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Turhangir 
in «Okullarımızda; aynı binada en fazla kaç tedrisat 
yapılmaktadır?» sorusuna vereceğimiz cevap şudur 
efendim: Bugün, halen bütün Türkiye'de 32 okulu
muzda üçlü öğretim; 48 bin civarındaki toplam okul 
sayısı içinden 14 622 okulumuzda ikili öğretim ya
pılmaktadır. Üçlü öğretimin yapıldığı birkaç okul 
maalesef Ankara ilimizde bulunmaktadır. Fakat, ümit 
ediyorum bu öğretim yılının sonundan itibaren üçlü 
öğretim (yani 32 okuldaki üçlü öğretim) kaldırılacak
tır. 

ı«llk ve ortaöğretimi aynı binada yapan okul var 
mıdır, bunun adedi kaçtır, nerelerdedir?» sorusu için 
her il bazında cevap hazırlanmıştır. Ben birkaç misal 
vereceğim, vaktinizi işgal etmek istemiyorum. Sayın 
arkadaşıma ayrıca listeyi memnuniyetle takdim edebi
lirim. 

Mesela Ağrı'da bu tür okul yoktur. Bilecik'te, 
Bitlis'te, Çorum'da, Hakkâri'de, Sinop'ta, Nevşehir'de, 
Kahramanmaraş'ta, Konya'da bulunmamaktadır. Buna 
karşılık Adana'da 18, Bursa'da 13, Edirne'de 32, Er
zurum'da 20, İstanbul'da 124, İzmir'de 48 gibi bazı 
rakamlarla illere göre toplam 626 okulumuzda ilk 
ve ortaöğretim beraber ders yapmaktadır. Buna ila
veten bazı yatılı bölge ilköğretim okullarımızda da 
aynı binada öğretim yapılmaktadır. Bunların da sayısı 
93'tür. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın soru sahibi, açıklayacağınız bir husus var mı? 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Var efendim, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhangil. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş* 

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sayın bakanımih 
gerçekten ilginç açıklamalarına teşekkür ederim. 

Yalnız ben, önemli bir konuyu vurgulamak istiyorum. 
Burnumuzun dibindeki - sözlerim bilhassa Ankaralı 
milletvekillerine - Altındağ ve Battalgazii İlkokulunda 
ıbugün 3 tedrisat birden yapılmaktadır. Çok acıdır. 
Yarın, Ankara'nın başka bir semtindeki bir okulu bi
tiren öğrenci ile Altındağ ve Battalgazi ilk ve ortaokul
larını bitiren öğrenciler bir üst okula girerken aynı 
şartlarda mücadele edecekler. O zaman bu gibi 31ü 
tedrisat yapan okullardan mezun olanlara ne derece 
kültür verdiğimiz açığa çıkacak. 

IBen, Battalgazi okulunda 3 tedrisatın nasıl ya
pıldığından da biraz bahsetmek istiyorum. 

1 inci tedrisat yalnızca ilkokullara dönük olarak 
yapılmakta, sabah saat 07.30'da başlayıp 10.30'da 
bitmekte; 2 nci tedrisat 10.30'da başlayıp 15.00'e kadar 
devam etmekte; 3 üncü tedrisat da saat. 15.00'te baş
layıp saat 19.00'da sona ermektedir. 

Şimdi, oradaki vatandaşın çocuğunun ne şartlar 
altında yetiştiğinin takdirini de sizlere bırakıyorum. 

Bu arada, şunu da belirtmekte fayda mülahaza 
ediyorum: Bakanlıkta yapılan tayinler meselesi. Sayın 
bakanımın da bazı hususlarda malumatı var. Personel 
tayinlerinde önemli olaylar cereyan etmektedir. O ka
dar ki, sayın iktidar partisinin içindeki kadrolaşma 
hareketi, bu bakanlıkta da aynen hüküm sürmekte. 
Mesela ben memleketimden misal vermek istiyorum; 
Manisa'ya millî eğitim müdürü olarak tayin edilen kişi 
- bu konuyu sayın bakanıma da arz etmiştim, tayinli 
onaylanmıştır - kapatılmış bir partinin Manisa'daki 
bir derneğinin kurucusudur ve bu arkadaşımız, o gün
kü şartlar içerisinde sıkıyönetimin talebi olarak gö
revden alınmıştır; bugün ise, Manisa'ya tayin edilmiş-» 
tir. Çok acıdır ki, bu tayin yüzünden Manisa'da öğ
retmenler arasında büyük bir ayrıcalık doğmuştur. Bu 
durumu daha önce sayın bakana arz etmiştim. Maat
teessüf ki, bundan üç - dört gün evvel bu arkadaşımı
zın kesin tayini yapıldı, 

iBir başka misal vermek istiyorum: Yine Manisa'ya 
bağlı Turgutlu'nun Urganlı bucağı var. Burada gö
revli olan öğretmen arkadaşımız iktidar partisinin be
lediye başkan adayıydı. Bu öğretmen arkadaşımız Buca 
İlköğretim Müdürlüğüne tayin edildi. Buna karşılık, 
1979 senesinde Hakkâri'nin Yüksekova'sına tayin edi
len ibir arkadaşımızın çok gülünç gerekçelerle tayini 
yapılmadı. En sonunda saym bakana meseleyi an
lattım ve gerekçe de şu idi: 1979 senesinde tayin edi
len bir öğretmen 1980 senesinde tayin edilen bir öğ
retmenle evlenmişti; fakat eşi esas alınmak suretiyle 
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tayin ©dilmesi gerekirken tayini yapılmadı. (ANAP 
sıralarından «Sözlü soruyla ilgisi yok efendim» sesleri. 

'BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
İSMET TURHANGİL (Devamla) — Burada söz 

almamın nedeni, 'bunları anlatmak için değil; önemli 
olan üçlü tedrisata süratle önlem alınmasını ve kısa 
zamanda halledilmesini ümit ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhanıgil. 
5. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

Hakkâri ilinde 1985 yılında (ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

6. <— Erzurum Milletvekili. Hilmi Nalbantoğluf 

nun, Erzurum deprem bölgesindeki işsizlerin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/267) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sözlü Sorular» kıs
mında yer alan 5 inci sıradaki sözlü soru 15 gün 
möhilii olduğu (için, 6 ncı sırada yer alan sözlü soru da 
20 gün ımehilli olduğu için ertelenmiştir, 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir tavzihte bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Efendim, ba
na atfen bazı ifadelerde bulunuldu; söylemediğim ve 
yapmadığım şeylerden bahsettiler. 

BAŞKAN — Sizin söylemediğiniz hususları söy-
todi?,. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Efendim, ba
na atfen bazı ifadelerde bulundu; söylemediğim ve 
yapmadığımı şeylerden bahsetti. 

BAŞKAN — Sataşma değil efendim, söylemedi
ğiniz (hususları söyledi. 

Çok kısa olmak üzere, buyurun efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Mevzu dışında 
konuşuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, mevzu dışında konuşması 
bakanı değil ıbeni ilgilendirir; mütemadiyen onu söy
leyip duruyorsunuz oradan, 

(Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; çok kısa bir tavzihte, izahta 
bulunacağım. Bana atfedilen bir konuyu huzurunuza 
getirmek istiyorum. 

27 . 2 « 1985 0 : 1 

Öğretmen camiasının bir, beraber ve güven içinde 
tutulması hükümetimizin ana amaçlarından biri ol
muştur ve 14 ayı aşan icraatımız döneminde de bunu 
fiilen göstermişizdir; bunun huzuru içindeyiz. 

Sayın arkadaşımızın bize atfederek bahsettiği Ma
nisa Millî Eğitim Müdürünün tayini, bizim sadece 
kendi yetkimizde olan bir husus değildir. Devletin 
çok çeşitli kaynaklarından tahkikatlar yapılarak Baş
bakanlığa ve sonra da yukarı makama sunulmuştur. 
Bütün tetkiklerden geçtikten sonra takarrür etmiştir. 
O bakımdan, ben kendilerinden istirham ediyorum, 
vehmettikleri düşünceleri bizde görmesinler. Gayet 
dikkatle meseleleri takip edip, baştaki arz ettiğim bir
lik ve beraberliği temin etmeye uğraşıyoruz. 

Arz ederim efendim, sağolunuz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, benim sorumun günü ne zaman gelecek? 
BAŞKAN — 20 gün mehiîli olduğu söyleniyor,, 

Ikayıtlara göre hareket edilecek efendim. 

7. •— Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Muğla -
Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santrallarına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray'in cevabı (6/268) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki sözlü soruya geçi
yorum. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir 
AYHAN EIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, bu 

soruyu Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Giray ken
disinin cevaplandıracağını söylemişti. Bugün de bu
radalar. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, sizin sorunuzu cevaplan
dıracak bakan.... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) Buradayım Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Demin elinizi kaldırmadınız Sayın 
Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanına vekâlet ettiğimi bir an için unuttum 
efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, vekâleten baktıkları 
için unutmuşlar. 

Sayın milletvekilleri, çok üzülerek seyrettiğim bir 
manzarayı, sizin yerinizden görmediğiniz, benim gör
düğüm bir manzarayı sizlere ulaştırmak isityorum: 
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Parlamentolarda resmî ıgündemin dışında milletvekil
lerinin" sohbet etmesi, konuşması, konuşma ihtiyacı 
çok normaldir. Ancak bunun yeri kulistir. Genel 
Kurul salonunda resmî gündemin, resmî konuşmaların 
dışında hiçbir özel sohbet yapılamaz, böyle bir müesse
se yok. Özellikle ıbazı milletvekilleri sırtlarını kürsüye 
dönerek, gruplar halinde, toplantı halinde, ayaklanmış 
gibi öbek öbek toplanmaktadırlar. Böyle bir manzara 
hiçbir parlamentoda görülmez. Lütfen Başkanlığa yar
dımcı olalım efendim. 

Teşekkür «derim. (Alkışlar) 

Sözlü soruyu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Muğla bölgesinde 3 mahalde mevcut takriben 800 
milyon ton jeolojik rezervli linyitlere dayalı olarak 
Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy'de (Hüsamlar) tevsii 
ile beraber 5'er ünitelik 3 ayrı termik santral kurul
masının planlandığı ve son olarak da Kemerköy Sant
ralının aynı müteahhide verildiği hususunun ilgili ba
kan tarafından bir ay önce açıklandığı malumlarıdır. 

Mevcut kömür rezervinin bu 3 santrala (bilhassa 
Kemerköy Santralının kâfi kömür rezervi yoktur) 
kâfi olmadığı yüce Mecliste tarafımdan izah edilmişti. 
Yukarıda arz edilen nedenler dolayısı ile aşağıdaki 
suallerimin, bir kere de yeni Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanımız tarafından sözlü olarak yüce Mec
liste cevaplandırılmasına delaletinizi arz ederim. 

Saygılarımla.-
Ayhan Fırat 

(Malatya Milletvekili 

SUALLERİM : 
1. iMevcut kömür rezervleri ikinci bilhassa üçün

cü Kemerköy Santralının 35 senelik takribi asgarî i 
ömrü için kâfi midir? 

2. Kâfi olmadığı, MTA'nın elimizdeki resmî ra
porundan da anlaşıldığına göre, ihtiyaç duyulacak 
kömür bilhassa 3 santral için nereden temin edilecek
tir? 

3. Kemerköy Santralının deniz kenarında tesisi 
nedeni, ithal kömüre dayalı olarak kurulmak isten
mesinden mi, kaynaklanmaktadır? 

4. Santralın ihalesi hangi yerli ve yabancı firma
lara yapılmıştır? 

5. Gerek Yeniköy, gerekse Kemerköy Santralı için 
beynelmilel bir Jhale açılmış mıdır? 

6. Tercihle bazı firmalara ihale yapılmadan, işin 
verilmesi maliyeti artırıcı bir unsur değil midir? Ay
rıca, bu şekil savunduğumuz liberal ekonominin ser
best rekabet koşularına uyuyor mu? 

7.. Kemerköy Santralının yapılacağı bölgede zemi
nin çürük olduğu iddiları doğru mudur? Kemerköy 
Santralının hafriyatı ve altyapısı için, takriben kaç 
milyar (TL. ödenecektir? 

8. Kemerköy Santralına ödenecek iç ve dış para 
miktarı ne kadardır? 

9. Bütün bu şartlar göz önünde tutularak, ham
madde yokluğu nedeniyle fizibl olmadığı veya hiç 
değilse doğa .şartları .nedenliyle burada yapılmaması 
gereken, 3 üncü Kemerköy (Hüsamlar) Santralının 
yapımından vazgeçilmesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayın Ayhan Fırat'ın Muğla'daki Ya
tağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallarına iliş
kin sözlü soru önergesine cevaplarımı arz ediyorum. 

1 ve 2 nci soruların cevabı : Muğla İli hudutları 
içerisinde Yatağan, Yeniköy, Kemerköy üçgeninde 
mevcut 800 milyon ton düşük kalorili ve uzak mesafe
lere nakli ekonomik olmayan linyit kömürlerinin ma
hallinde kurulacak her biri 210 megavat gücünde 14 
üniteden oluşacak termik santrallarda elektrik enerjisi 
üretiminde değerlendirilmesi mümkün bulunmakta
dır. MTA Genel Müdürlüğünce hazırlanan kömür fi-' 
zibiiite raporlarına göre Hüsamlar sahasında Kemer-
köy Santralı için 2 üniteye yeterli kömür mevcuttur.-

• Yeniköy'de su kıtlığı sebebiyle 2 üniteden daha fazla 
ünite yapılamadığı takdirde buradaki fazla kömür
lerin iniş aşağı, artı 10 metre kotundaki Kemerköy'» 
taşınması ile Kemerköy'de 2 ünitenin daha kurulması 
mümkün bulunmaktadır. 

3 üncü sorunun cevabı : Denizaşırı ülkelerden 
ithal edilen kömürün alt ısıl değeri 5 bin kilokalo
ri/kilogram mertebesindedir. Hüsamlar havzasındaki 
kömürün alt ısıl değeri minimum 1670 kilokalori/ki
logram, maksimum 2.400 kilokalori/kilogram arasında 
seyretmektedir. 1670 kilokalori /kilogramlık kömüre 
dayalı olarak inşa edilen termik santral kazanında 5 
bin kilokalori/kilogramlı ithal kömürünün yakılması 
teknik olarak mümkün değildir. Bu sebeple ithal kö
mürüne dayalı bir işletme düşünülmemektedir. 

4 üncü sorunun cevabı : Santralın, sadece Polonya 
Olectrim Firmasına malzeme temini, inşaat, montaj ve 
işletmeye alma dalhil olmak üzere anahtar teslimi ba
zında ihale edilmiştir.-

5 inci sorunun cevabı : 1976 yılında 2x210 me
gavatlık Yatağan Termik Santralı ihalesi beynelmilel 
bir ihale yöntemi ile Polanya Electrim Firmasına, 
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malzeme temini, inşaat, montaj ve işletmeye almak 
dahil olmak üzere, anahtar teslimi bazında ihale 
edilmiştir. 

1977 yılında imza edilen 2 x 210 megavatlık Ya
tağan Termik Santralı sözleşmesindeki fiyat ve şart
larla ve sözleşmesindeki eskalasyon formülleri dik
kate alınarak Bakanlar Kurulunun 8.4.1980 tarih ve 
8/648 sayılı kararı ile Yatağan 3 ve Yeniköy 1 - 2 
15.10.1983 tarih, 124 sayılı Ekonomik tşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulu kararı ile de birisi opsiyonlu 
olmak üzere, Kemerköy Termik Santralı Polonya 
Electrim Firmasına anahtar teslimi bazmda ihale edil
miştir. 

Cevap 6 : Yukarıda açıklandığı gibi, ilk ihale 
beynelmilel teklif alınmak suretiyle yapılmıştır. Söz
leşmesi içindeki eskalasyonla yapılan hesaplamalar 
sonucunda bulunan değerler, diğer firmalara naza
ran maliyet artırıcı bir unsur oluşturmamıştır. Ayrı
ca, içinde bulunduğumuz enerji darboğazının aşılma
sında yaklaşık birbuçuk senelik zaman kazanılmış ve 
santralın birbirine benzer üniteler olması nedeniyle 
yedek parça temini, işletme bakım kolaylığı da bu 
suretle sağlanmıştır. 

Cevap 7 : Ören Türkevleri sahil şeridinde, deniz 
kenarında zeminin çürük olduğu doğrudur. Bunun 
içindirki santral, yaklaşık denizden 1-1,5 kilometre 
içeriye çekilmiştir. Burada küçük bir tepenin hafre-
dilmesiyle elde edilecek satıh üzerine, santral ağır ya
pıları oturtulacaktır. Bu ağır yapıların oturacağı sa
hanın zemini sağlam olup, başka santrallardaki gibi 
kazık temel sistemine ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Daha önce planlanan iskele, sahil tahkimatı ve 
denizden su alma ağzı inşaatları için yaklaşık 2 mil
yon metreküp taş ve dolgu maddesine ihtiyaç vardır. 
Bu malzeme, santral ağır binalarının oturacağı tepe
nin hafredilmesiyle sağlanacaktır. 2 milyon metreküp 
olan bu hafriyatın - ki, bu hafriyat esasında buradan 
kazılmasa başka yerden kazılıp buraya diğer mak
satlarla getirilmek durumundadır - bedeli takriben 2 
milyar Türk Lirasıdır. 

Cevap 8 : TEK'in yatırım programında yer alan 
Kemerköy Termik Santralı için öngörülen proje be
deli 227 milyon 681 bin 472 Amerikan doları karşı
lığı, 52 milyar Türk Lirası dış olmak üzere, toplam 
86 milyar 270 milyon Türk Lirasıdır. 

Cevap 9 : Büyük çapta açık işletmeyle kömür 
üretilmesi mümkün olan Hüssamlar sahasmdaki kö
mürlere dayalı santralın Kemerköy'de yapılması en 
ekonomik bir çözüm olarak görülmektedir. Bu konu
da 1 inci ve 2 nci sorulara cevap verirken yeterli 
açıklama yapılmış bulunmaktadır. 

Saygılarımla bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Fırat, verilen bilgiler yeterli mi efendim? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Konuşmak istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer arkadaşlarım; önce sayın bakana verdiği 
izahattan dolayı şükranlarımı arz ederim. Ancak, 
duyduğunuz gibi, Kemerköy'deki kömürün Yeniköy'e 
taşınmasına sayın yeni Enerji Bakanı itiraz etmişti. 
Geçen hafta veya 15 gün önce bir arkadaşıma ver
diği cevapta (zabıtlar elimdedir) sayın bakan aynen 
şöyle demektedir : «11,5 kilometre mesafe ve 200 met
re yükseklikteki Yeniköy'e taşınmasından, yılda tak
riben 3,5 milyar olmak üzere, 33 yıl müddetle 100 
milyar lira civarında fazla bir masraf olacaktır.» 

Şimdi, sayın bakanımız dediler ki, Yeniköy'de 
eğer su bulamazsak, oradaki kömürü aşağıya taşıya
cağız. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Onda bir fiyata mal 
olur. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Müsaade edin 
efendim, hesabı meydanda. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yanlıştır. Niye yan
lıştır arz edeceğim. Bakın 14 ünite kuracaklar, 5 üni
te Yeniköy'e, planlanmıştır, işte Sayın Türel'in yazı
sı elimizde, isterseniz okuyayım efendim. 4 ünite Hü-
samlar'a, Kemerköy'e ve 4 ünite de Yatağan'a, 1 üni
tenin de daha yeri belli değil dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi 800 milyon ton 
kömür vardır; bu 3 yerdedir. Gayet rahatlıkla arz et
mek istiyorum: Yatağan bölgesinde bir kömür var, 
Yeniköy'de bir kömür var, bir de Hüsamlar'da bir 
kömür var. Yatağan bölgesindeki kömür, üç - dört 
yere serpiştirilmiş durumda, 415 milyon ton jeolojik 
rezervli ve 150 milyon tonu santralın kurulduğu yer
den onsekiz - yirmi kilometre daha uzakta ve bu kö
mür santralın bulunduğu yere taşınacak. 
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Gelelim Yeniköy'e : Yeniköy'de jeolojik rezerv 
275 milyon ton. Çıkarılabilir rezerv yüzde 60'ını de
sek, 65'ini desek 170-180 milyon ton. 5 ünite kuru
lacağını Sayın Bakanımız Türel 15 gün önce söyledi
ler, elimizdeki zabıtlarda var, alın okuyun. Peki, 5 
ünite, 210 megavat?.. 

Arkadaşlar, bakın, 1 kilovat/saat enerji üretmek 
için 2 bin kilokalori gerekli, 210 megavatlık bir grup 
için saatte 210 ton kömür gerekli. Yıl 8 760 saat, bu
nun 6 bin saati çalıştırdığınızı düşünürseniz, 1 mil
yon 260 bin ton kömür gerekli. Buna yüzde 10 daha 
ekleyin, 1,4 milyon ton kömür gerekli. Bu teknik bir 
hesap. Daha önce beni suçlayan sayın eski bakan da 
buradalar,- yanlışsa yanlış desinler; teknik yanılmaz. 
Demek ki, yılda 6 bin saat çalışırsa yakacağı kömür 
1,4 milyon tondur. 1 yıl 8 760 saat, eğer 1 yıl tüm 
çalışırsa 2 milyon ton kömür gerekli. 

Şimdi biz 1,4 milyon ton kömürü alalım. Hüsamlar' 
da ne kadar jeolojik rezerv var? 90 milyon ton. Bu
nu Sayın Bakan Türel de söylediler, eski sayın bakan 
da söylediler. Bunun yüzde 65'ini çıkardığını kabul 
edelim, 55 - 60 milyon ton. Peki arkadaşlar, 1 üni
te 1,4 milyon ton kömür harcarsa 35 yılda 50 milyon 
ton eder; 2 nci üniteye kömür yok. Sayın eski Enerji 
Bakanı 10 gün önce, «Bu kazan o kadar özel yapıl
mıştır ki, Hüsamlar'daki kömürden başkasını yaka
maz» dedi ve beni cahillikle itham etti. Şimdi görü
yoruz ki Yeniköy'den kömür -taşıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, hata var, istirham ediyo
rum. Bu Hüsamlar'daki kömür 1 ünite için ancak 
kâfi. Bu üniteyi Yeniköy'e kurarsanız mesele kendi
liğinden hallolur. Şimdi diyorlar ki : «Buradan 10 ki
lometre kömür taşıyacağız.» Pahalıdır. Bakın ters ta
rafa taşımaya başladınız, gün geçtikçe neler oluyor? 
Halbuki Yatağan'da kömür 18 kilometre, 20 kilo
metre taşınıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, istirham ediyorum, konu 
o kadar açık ki, bulunsun bir teknik heyet şu işin 
başına oturtulsun, bunu burada yapmak ülke yararı 
yok, kamu yararı yok; bana itimat edin. Cahilsem 
söyleyin, cahil deyin, işte hesap meydanda; bu kö
mürü nereden bulacaksın, ithal mi edeceksin diyo
rum, «Hayır» diyor, beni cahillikle itham ediyor. 
Şimdi görüyoruz yukarıdan kömür taşınacak. Yuka
rıdan, 275 milyon tondan buraya kömür taşıyıncaya 
kadar, 55 milyon ton kömürü yukarıya taşısanız ve
ya bırakıp bunu teshinde kullansanız... Ülkenin bu 
kadar ihtiyacı var arkadaşlar. 
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i Uzun baca yapmak. Bu araziyi, bu doğayı, bu şe-
I yi harap etmemek varken, niye bu kadar bunda ısrar 
I ediyoruz; bunu anlamıyorum. Bakın bir rapor hazır

lanır; fizibilite. Bu fizibilite neye göre hazırlanır? 
I Mevcut şartlara göre hazırlanır. 

Bugün deniyor ki «Efendim, biz 300 metre baca 
yapacağız araziyi kurtarmak için.» Olmaz arkadaş
lar. O zaman bu fizibilite raporu değişir, fizibil ol
maktan çıkar proje. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın Afşin - Elbistan'da 
bir ünite 4 x 340 megavattır. (A) ünitesi yapıldı, 
(B), (C), (D) ünitelerini yapmak mümkün Beş Yıllık 
Plana bakın, 1995'e kadar Afşin - Elbistan'dan hiç
bir haber yok. 4 tane 340 megavat, buradaki santral-
ların toplamından daha büyük. Açın Beş Yıllık Pla
na bakın Yeniköy Santralı 2 tane 1 200 küsur mega
vat, yani 1 milyar 200 milyon kilovat/saat enerji üre
tir; 2 tanesi 2,5 diyelim, 2,5 da öbürü; 5. Bir Afşin 
- Elbistan'ın (B) santralını yaparsanız 8 milyar kilo
vat/saat enerji üreteceksiniz. Peki bu parayı orada sarf 
edin, oraya yatırın, o da var; yani bunlar ortada iken 
niye bu kadar ısrar; bunu anlamak mümkün değil. 
Arkadaşlarım, bakın bir şey daha, var; elde raporlar 
var. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen toparlayın efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Bu rapor, ki 28 Eylül 1984'te bakanlığın bir ya
zısı var, numarası da 75 792'dir; burada,, santralın ya
pılacağı yerde mevcut tarım arazisinin asit, toz ve du
mandan etkilenmemesi için, santralın tarım arazisi dı
şına kaydırılması istenmiştir. Ayrıca bu civardaki ara
zilerin, suyu olan ikinci sınıf tarım arazisi olduğu be
lirtilmektedir. Onun için, «Tedbir alın, içeri kaydırın» 
diyor. Bu yapılmıyor. 

Yine aynı şekilde, «Bu arazi tarım arazisi dışına 
çıkarıldığı takdirde, burada yaşayanları tüketim top
lumu haline getireceksiniz» diyor. 

Ben bir misal vereyim : Türkiye'de 30'a yakın çi
mento fabrikası vardır. Bunların hepsinin bacasında 
da elektronik filtre vardır. Nerede çimento fabrikası 
varsa, etrafındaki arazi sahipleri tazminat alırlar. Ne
den, Çünkü o dumanı tutamazlar, işte Gökova'daki 
Kemerköy Santralının akıbeti. Kömür yok. Kullan
mak rrümkün, 10 kilometre ileride. Çünkü Yatağan'da 
1 8 - 2 0 kilometre taşınıyor. Taşıyacağı 55 milyon 
ton kömür. O mümkün. Teshinde kullanmak mümkün 
bu kömürü. Afşin - Elbistan'a yatırmak mümkün. E, 

! neden burada ısrar ediliyor? 
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Bir şey daha söyleyeyim : Bakın bugün bir fela
ket Malatya'nın başındadır. Yarın Adıyaman'ın başı
na gelecektir. Elazığ'ın başına daha önce geldi. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen sözlerinizi ta
mamlayınız. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Karakaya Barajı 
istimlaki nedeniyle 1980 yılında 4 - 5 milyon lira de
ğer biçilen arazilerin sahiplerine bu paraları daha 
bugünlerde zar zor ödeniyor. Bugün 5 milyon liraya 
bir daıire alınamıyor. 100 bin üretken insan bugün tü
ketim toplumunu oluşturur hale getirildi, işte burada 
10 dönüm arazisinden hayatını kazanan aileler yarın 
tüketim toplumunun birer ferdi olarak karşınıza ge
lecekler. 

Bakınız hiçbir şey kaybetmiş durumumuz yok bu
gün. Hükümetten istirham ediyorum, lütfen bu-konu 
tekrar incelensin, makul olan neyse o yapılsın. Ben de 
bir teknik heyet huzurunda konuşmaya hazırım. Bu
nu istirham ediyorum. 

Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Sağ-
olun efendim. (HP sıralarından alkışlar^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, bazı konu
ları açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu soru müessesesini yan
lış işletiyoruz. Müsaade ederseniz soru hakkında Tü
züğümüzün şu maddesini bir daha okuyalım : 

Bir dakika efendim, size de imkân vereceğim. 
«Madde 94. — Soru, kısa, gerekçesiz ve şahsî mü

talaa, ileri sürülrneksizin bir önerge ile Hükümet adı
na sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, 
Başbakan ve bakanlardan açık ve belli konular hak-
kında bilgi istemekten ibarettir.» 

Mütalaa ileri sürülemez ne cevapta, ne soruda, 
bu tarafa gidilmemesi lazımdır, soru bilgi istemek de
mektir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim, size de izah ediyorum, her iki 
tarafa izah ediyorum, bu müesseseyi böyle işletme
miz lazım. Soru bir konuşma değildir Meclis kuralla
rına göre. Soru müessesesi bir beyanat değildir, hiç 
kimse için değildir, milletvekili için de değildir, ba
kan için de değildir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Bilgi verdim beyanatla 
karşılaştım efendim, müsaade ederseniz ben der be
yanatta bulunayım. 

BAŞKAN — Karşılıklı olmaz efendim bu. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Beyanat verdiriyorsunuz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerinin dikkatine su
nuyorum, soru sormak bizim Tüzüğümüze göre bir 
konuşma yapmak değildir efendim, beyanat vermek 
de değildir efendim, soru sormaktır. 

Onun için müsaade ederseniz bu defalık Sayın 
Bakana söz vereceğim, bundan sonra soruyu bu şe
kilde uygulayacağız. 

Buyurun Sayın Bakan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ma
demki maddeye sığmıyor neden söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN — 70 inci maddeye göre veriyorum 
efendim. 

Sayın Bakan çok kısa efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, çok muh
terem milletvekili arkadaşlarım; konu önemli olduğu 
için sizlerin sabrım kullanmak için Sayın Başkandan 
bu müsaadeyi rica ettim. 

Şimdi efendim, teknik bir konuyu konuşuyoruz, 
bu kürsüde teknik hesaplar yapılamaz, buna imkân 
yoktur. Mesela buradan bir kalp hastalığının detay
larını konuşabiliyor muyuz? Eczacılığın detaylarını 
ilgilendiren konuşma yapabiliyor muyuz? 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Basit bir hesap ya
pılabilir Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Basit hesabı o zaman 
arz edeyim müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, onu arz etmeyin 
efendim, kendi söylemek istediğinizi söyleyin. 

BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Şimdi efendim, burada 
şu mesaj veriliyor : Niye kömür aşağı taşınıyor da 
yukarıya taşınmıyor? Bu kadar açık bir şey bu. Bi
risi burada, birisi burada. Bunu yukarıya götürmek 
mi kolay, aşağıya indirmek mi kolay? Aşağıya indirir
ken enerji sarf etmem, yukarıya götürürken enerji sarf 
ederim. Mesele budur. Bu bir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

İkincisi; Yeniköy Santralında başlangıçtaki fizibi
litelerde su bulunacağı farz edilmiş. Halbuki devamlı 
olarak yapılan incelemelerde görülmüş ki, biliyorsu
nuz orada bir baraj yapılması da sözkonusu olmuş, 
bu barajın yapılamayacağım, suyun bulunamayacağı
nı göstermiş. Her ünite için gerekli su miktarı 200 
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litre/saniyedir. Bu rakam yılda aşağı yukarı 6 milyo
nun üzerinde metreküp su eder. Bu suyu bulamıyor
sunuz. Kaldı ki, eğer orada (Yeniköy civarında) böyle 
bir su bulsanız oradaki vatandaşın tarım için ihtiyacı 
var, ona vermeniz lazım. 

Kernerköy'de suyu daha değişik bir sistem için de
nizden alıyorsunuz, çok daha büyük su alıyorsunuz; 
19 metreküp/saniye alıyorsunuz. 210 litre/saniiyeyi yu
karıda, bulamıyorsunuz türbin başına. 

Bir de şunu rica edeyim, arkadaşlarımız lütfen 
değerlendirsinler : Böyle bir santralı yaptığınız za
man etüde de devam edersiniz. Kömür rezervlerinin 
varlığının devamlı olarak kontrolü için, siz belli bir 
bilinen rezerv üzerine santral kurarsınız, ondan son
ra devamlı araştırmaya devam edersiniz, rezervleri
nizin arttığını görürsünüz. Genellikle maden işletme
lerinde bu böyledir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ya artmazsa ^ayın 
Bakan?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Kurduğunuz santral, 
artmadığı takdirde ekonomik olarak kurulacaktır. Her 
zaman bu budur beyefendi. Onun için bu konuyu bu 
platformda, bu detayda konuşmamız mümkün değil
dir. Bunun uzmanı olan idaremiz vardır : Türkiye 
Elektrik Kurumudur. 

İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Olayı yapan Tür
kiye Elektrik Kurumu, haftayı işleyen o. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Sayın milletvekili ar
kadaşım, sayın başka bir arkadaşım orada çalışmış
lardır. Türkiye Elektrik Kurumunun bu hesaplan ne 
kadar titizlikle yaptığını gayet iyi bilirler. 

ÎDR1S GÜRPINAR (Muğla) — Geyik Barajını 
neden yapmadınız? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Onun için lütfen bu 
münakaşayı gazetelerde, burada bu mikrofonda yap
mayalım. Memlekete faydacı olmaz. Türkiye Elektrik 
Kurumunda yapalım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayınız efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
8 ünci sıradaki soruya geçiyoruz. 
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8. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibânk'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/270) 

BAŞKAN — Sayın Özgenç?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9 uncu sıradaki soruya geçiyoruz. 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yükseltilme neden
lerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/271) 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
W. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan 

kasabasında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

BAŞKAN — Gündemin 10 uncu sırasındaki söz
lü soruyu, 15 gün mehilli olduğu için geçiyoruz. 

11 inci sıradaki soruya geçiyoruz. 

11. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Bingöl 
İli Özel İdaresine ait «KÖS» kaplıcalarının ihalesine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
cevabı (6/274) 

BAŞKAN — Sayın Özgenç?.. Burada.. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişikte sunmuş bulunduğum sorumun Sayın İç

işleri Bakanı Yıldırım Akbulut tarafından sözlü ola
rak açıklanmasını arz ve istirham ederim. 

Edip özgenç 
içel Milletvekili 

1. 25 Nisan 1984 tarihinde mülkiyeti Bingöl İli 
özel İdaresine ait olan «KÖS» kaplıcalarının kira
lanması ile ilgili ihalede kademe kademe 22 kişinin 
katılıp pey sürdüğü açık artırma sonucu en son 
Mehmet Yakut isimli şahsın 6 330 000 TL. (Altımil-
yon üçyüzotuzbin TL.) bedel sürdüğü halde bu mik
tar üzerinden bu şahsa ihale yapılmayıp Yusuf Kork
maz isimli ANAP'lı bir şahsa 3 000 000 TL.'na ihale 
edilmesi karşısında bu usulsüz işlemi icra ederek kira 
mukavelesi imzalayan Vali Kurtuluş Şişmantürk hak
kında ne gibi işlem yapmaktasınız? 

2. Valilerin usulsüz ve yasal olmayan işlemleri 
uygulamama mükellefiyetleri olduğu malumdur. Dev-
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leti zarara uğratan bu işlem hakkında ve diğer ilgi
liler hakkında müfettiş göndererek bu haksız işlemi 
durdurdunuz mu? 

3. 11 daimi encümenin ANA'Plı üyeleri tarafın
dan hazırlanarak vali tarafından kiralanan 'bu haksız 
işlemden sonra 'bu kaplıcalara ait 10 000 000 TL. de
ğerindeki demirbş 'eşyaların 300 000 TL.'na (Üçyüz-
bin TL.) devredildiği gerçeği karşısında ne gibi bir 
işlem yapmaktasınız? Bu haksız işlemleri iptal ede
rek İhale Yasasına uygun olan ve en çok artırana 
ihale edilerek kira mukavelesi yapılmakta mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçel 
Milletvekili Sayın Edip özgenç'in, Bingöl İli Özel 
İdaresine ait KÖS kaplıcalarının ihalesine ilişkin söz
lü soru önergesine cevap vermek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

25 Nisan 1984 tarihinde mülkiyeti Bingöl 11 Özel 
İdaresine ait KÖS kaplıcalarının kiralanmasryla ilgili 
ihalede yolsuzluk yapıldığı, kaplıca tesislerine ait de
mirbaş eşya ve diğer malzemenin ihalesiz olarak müs-
tecire satıldığı iddiaları bakanlığımca görevlendirilen 
mülkiye müfettişi marifetiyle incelettirilmetkedir. 

Kaplıca işletmesinin, açık artırma usulüyle ki
raya verme ihalesi sonucunda 6 310 000 lira ile en 
çok artıran kişiye kiraya verilmeyerek, ihale komis
yonu 'başkanı olan valinin ve !bir üyenin muhalefe
tine rağmen, çoğunluğun kararıyla 3 milyon 300 'bin 
lira teklif eden kişiye kiraya verilmesinin sorumlu
ları bulunan il daimi komisyonunun seçilmiş 3 üyesi 
haklarında görevi kötüye kullanmak suçundan Bin
göl Cumhuriyet Savcılığınca Asliye Ceza Mahkeme-
mesinde kamu davası açılmış olup, ayrıca kanuna 

•aykırı ihalenin iptali için 'idare mahkemesinde açıl
mış olan dava devam etmektedir. Valinin encümen 
tarafından alınan 'bir kararı uygulamama gibi bir 
yetkisi hukuken 'bulunmamaktadır. 

KÖS kaplıcalarına ait demirbaş eşya ve diğer 
malzemelerin kaplıcaların kira şartnamesine konulan 
hükümler gereğince idarece kurulan 'bir .komisyon 
marifetiyle tespit ettirilen bedel üzerinden pazarlık 
usulü ve il daimi komisyonu kararıyla kaplıcaların 
müstecirine satışının yapıldığı, bu satışın 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 'hükümlerine aykırı bir yö
nünün bulunmadığı 1984 yılı için 2987 sayılı Kanun
la tespit edilen pazarlık usulünde 1 milyon 500 bin 
liralık parasal sınırın da aşılmadığı ve. iddianın ta
mamıyla gerçek dışı olduğu anlaşılmıştır. 
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Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Özgenç bir* diyeceğiniz var mı? 
EDİP ÖZGENÇ (içel) — Sayın Bakana teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
12. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklının, 

Şanlıurfa İlindeki kamu kuruluşlarının başka illere 
nakledilirine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/275) 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili, Rıfat Baya-
zıt'ın, günlük bir gazetede risale-i Nur kitaplarının 
propagandasının yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/277) 

BAŞKAN — 12 nci ve 13 üncü sıradaki sorular 
15 gün mehilli olduğu için ertelenmiştir 

14 üncü soruya geçiyoruz. 

14. — Malatya Milletvekili Fahri Şahin'in, şeker 
ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/278) 

BAŞKAN — Sayın Fahri Şahin?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 

sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

.16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari'. 
in, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

BAŞKAN — 15 ve 16 ncı sırada bulunan sözlü 
soruların görüşülmesi, mehil istenmiş olması sebebiy
le ertelenmiştir. 

17 nci sırada bulunan sözlü soruya geçiyoruz. 

17. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, şe
ker pancarı fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/281) 

BAŞKAN — Sayın Gökgün?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
18 inci sırada bulunan sözlü soruya geçiyoruz. 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, körlerin rehabilitasyonu ve rehabilitasyon mer
kezlerinin geliştirilmesine ilişkin sözlü sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın ce
vabı (6/282) 
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BAŞKAN — Sayın Arıkan?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Bu

rada. 
Sözlü soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı Sayın Mehmet Aydın tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılması için müsaadelerinizi saygıla
rımla arz ederini. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 

Konu : Körlerin rehabilitasyon ve rehabilitasyon 
merkezlerinin geliştirilmesi. 

Soru 1. Ülkemizde 0 - 18 yaş ve 18 yaşın üze
rinde resmî olarak saptanabilen kör vatandaşlarımı
zın sayısı ayrı ayrı nedir? Resmî olarak saptanama
yanlar var mıdır? Varsa bunların yaklaşık sayısı 
nedir? 

Soru 2. Ülkemizde körler için hangi şehirlerde, 
hangi kurumlara bağlı, kav adet körler rehabilitasyon 
merkezi vardır? Bu merkezler hangi tarihlerde ku
rulmuştur? 

Soru 3. Mevcut rehabilitasyon merkezlerinde bu
güne kadar rehabilite edilen körlerin sayısı nedir? 

Soru 4. Mevcut rehabilitasyon merkezlerinde ne 
gibi rehabilite hizmetleri yapılmaktadır? Bu hizmet
ler yeterli midir? Bu hizmetlerin geliştirilmesi için Ba
kanlığınızca 1985 yılı için ve önümüzdeki yıllar için 
ne gibi önlemler alınmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun^Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH

MET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, Yü«e 
Meclisin değerli üyeleri; Sayın Arıkan arkadaşımı
zın sorularının cevaplarını birer birer takdim edece
ğim. 

Cevap 1. Ülkemizde körlerin sayısını, yaş ve 
cinsiyet gruplarına göre dağılımını belirleyen, güve
nilir ve geçerli olarak yapılmış araştırmalar mevcut 
değildir. 

Batı ülkeleri, 'kâr nüfus oranını genel nüfusun 
'binde 2'si olaraik kabul etmişleridir. Batı ülkelerinin 
'kabul ettiği gibi, genel nüfusun binde 2'si oranında 
kör olduğu varsayımından hareketle ülkemizde 
1980 genel nüfus sayımına göre 0-18 yaş arası kör 
nüfus 44 802, 18 yaşın üzerimde 44 338 olarak ka
bul edilebilir. Böylece 1980 genel nüfus sayımına gö
re, yalklaşık toplam 89 140 kör nüfus olduğu söylene-
'bilir. 
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2. Ülkemizde 18-35 yaş grubundaki yetişkin kör
lerin rehabilitasyonu ile ilgili hizmet veren halen iki 
rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Bunlardan is
tanbul'da 'bulunan Emirgan Altı Nokta Körler Re
habilitasyon Merkezi, yetişkin körlerin sosyal ve 
meslekî rehabilitasyonu ile işe yerleştirilmelerini sağ
lamak amacıyla Altı Nokta Körler Eğitim ve Kal
kındırma Vakfı tarafından kurulmuş olup, işletilmesi 
vaJkıf ile bakanlığımız arasında 2 Mart 1973 tarihin
de imzalanan işbirliği protokolü gereğince bakanlı
ğımıza devredilmiştir. 

Ankara'da hizmet veren Ankara Körler Rehabili
tasyon Merkezi yine aynı amaçla Türkiye Körler 
Vakfı tarafından kurulmuş olup, merkezin işletilme
si Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Müdürlüğü ile Türkiye Körler Vakfı arasında 
29 Aralık 1983 tarihinde imzalanan işbirliği protoko
lü gereğince genel müdürlük tarafından devir alın
mıştır. 

3. İstanbul Emirgan Altı Nokta Körler Reha
bilitasyon Merkezinde kuruluşundan bugüne kadar 24 
dönemde toplam 567, Ankara Körler Rehabilitasyon 
Merkezinde ise, (kuruluşundan bugüne kadar 4 dö
nemde toplam 108 görmeyen rehabilite edilmiştir. Her 
2 merkezde rehabilite edilen görmeyenlerin sayısı 
toplam 675'tir. 

4. Ülkemizde görme özürlülere götürülen hiz
metler sınırlı imkânlarla verilmektedir. Bakanlığımı
za bağlı olarak hizmet veren körler rehabilitasyon 
merkezleri 18-35 yaş arası görme özürlülerin körlüğe 
adaptasyonlarını, mümkün olan en az yardımla ba
ğımsız hareket edebilmelerini, çevreleri İle ilişkilerim
den doğan sorunları çözebilecek yeterliliği kazanma-, 
larını, ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarını, kendi 
kendilerine yeterli olmalarını, toplumdakii üretkeni 
yerlerini alabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri 
edinmelerine yardımcı olan yatılı - gündüzlü sosyal 
hizmet kuruluşlarıdır. Ayrıca bu kuruluşlarda 18-35 
yaş grubunun dışında 'kalan görmezlerin de merkezle
rin temel eğitiminden yararlandırılarak, sosyal adap
tasyonları sağlanmaktadır. 

Merkezlerin kuruluş ve işleyiş amaçlarına uygun 
olarak, yer alan rehabilitasyon programları temel 
eğitim ve [meslekî rehabilitasyon konularından olu
şur. Temel eğitimde bağımsız hareket, kişisel idare, 
kabartma yazı ve etüt etkinlikleri programları uygu
lanmaktadır. 
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Meslekî rehabilitasyonda görmezterm iş ve mes- j 
lek edinmeleri amacıyla montaj, am'balaj - palketleme, I 
el. örgü işleri, halıcılık, santralcılık, masörlük ile ilgi
li programlar uygulanmaktadır. I 

Ayrıca, merkezin rehabilitasyon programlarını ba- I 
şan ile bitirerek:, kurs belgesi almış olan görmeyen- I 
lerden iş 'imkânı sağlananlara, işe yerleştirilmeleri ve I 
işkoluna adaptasyonları i'le ilgili rehberlik ve takip 
hizmetleri de merkez tarafından yürütülmektedir. I 

Bu hizmetler nitelik ve nicelik açısından yeterli I 
görülmemektedir. Hizmetin yeterli seviyeye ulaştırıl
ması için ülke genelinde; I 

a) Ülkemiz genel nüfusu içinde her türlü özür I 
grubuna ait sağlıklı istatistik! verilerin Devlet İstatis- I 
tik Enstitüsünce tespiti, I 

b) Özürlülerle ilgili mevzuata işlerlik kazandırıl- I 
ması, I 

c) Körler rehabilitasyon merkezlerinde uygula- I 
nan programlardan, görmeyenlerin üst seviyede ya- I 
rarlanmaları için, özellikle okul çağındaki görmeyen- I 
lerin eğitim ve öğrenimini sağlayacak özel eğitim ku- I 
ruluşlarının sayısal olarak çoğaltılması ile okullaştır-
ma oranının yükseltilmesi, I 

d) Merkezlerde verilen hizmetlerin iyileştirilme- I 
si, yeterli kadroların oluşturulması ve merkezlerin sa- I 
yıca çoğaltılması, I 

e) Hizmetlerin standartlaştırılması ve ülkemiz 
şartlarına uygun hizmet modellerinin geliştirilmesi, 

f) Konu ile ilgili olarak hizmet veren bakanlığı
mız ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ara- I 
sında daha ileri derecede işbirliği sağlanması gibi ted- I 
birler üzerinde durmak gerekiyor. 

Bakanlığımızca 1985 yılı ve önümüzdeki yıllar için 
alınacak önlemler; I 

a) 1983 yılında yürürlüğe giren 2828 sayılı Sos- I 
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu- I 
nun 4 üncü maddesinin (1) fıkrasında, «Muhtaç sakat I 
ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde I 
sürdürmesi, muhtaç sakatların toplum içinde kendi I 
kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebile- I 
cek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, I 
bunlardan tedavisi mümkün olmayanların sürekli ba- I 
kim altına alınması amacıyla gerekli her türlü tertip I 
ve tedbir alınır» denilmektedir. I 

Yasanın, bu hükmüyle ilgili diğer hükümlerinde I 
yetişkin sakatların rehabilite edilmeleriyle ilgili, ku- I 
ruluş ve hizmet modelleri geliştirmek görevleri Sos- I 
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. | 
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Bu amaçla Ankara Sarayköy'de inşaatı devam et
mekte olan 1 100 kapasiteli entegre rehabilitasyon 
tesislerinin 100 kapasitelik ünitesi görme özürlülerinin 
rehabilitasyonu için ayrılmıştır. 

Samsun'da aynı amaçla Samsun Körler Rehabili
tasyon Merkezinin 50 kapasiteli olarak hizmete açıl
ması hususunda gerekli planlama yapılmıştır. Mevcut 
hizmetlerin etkin hale getirilmesi konusunda persone
lin eğitimine özen gösterilerek, hizmet içi eğitim se
minerleri yapılacaktır. Eğitim, araç, gereç ve cihaz 
konusunda yurt içi ve yurt dışı kaynaklar araştırıla
caktır. Hizmetlerin planlanması ve yaygınlaştırılması 
için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılacak 
1985 genel nüfus sayımında sakatların nitelik ve nice
liklerini belirleyen bilgilerin bölüm olarak yer alması, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca 
söz • konusu Devlet İstatistik • Enstitüsü Başkanlığına 
teklif edilmiştir. 

Görüldüğü gibi, körlerle ilgili birtakım meseleler 
(Tabiî bunların sayısı ayrıdır, o bir sayım hadisesi
dir) vardır. Bunların rehabilitasyonu bizim bakanlığı
mızın görevleri arasındadır. Ancak, tabiî mesele millî 
eğitim ve diğer kuruluşları da ilgilendirdiği için, bun
larla işbirliği yapmak suretiyle biz de elimizden geleni 
yapacağız. 

Maalesef geçmişte Türkiye'de sakatların rehabili
tasyonu konusunda gereken önem verilmemiştir. Sağ
lık Bakanlığına ait bazı rehabilitasyon tesisleri bakan
lık dışında başka kuruluşlara verilmiş, (millî eğitim 
vesaire gibi) bir kısmı ise, atıl vaziyettedir. Bu başka 
kuruluşlara verilmiş olanların elinden bunların tekrar 
alınıp bakanlık içerisinde hizmet verir hale gelmesi 
için faaliyete geçtik, yazışmalar yaptık ve bunları 
alıyoruz. İstanbul'da büyük bir merkez vardır. Bun
dan körler de istifade edecektir. Atıl kapasiteli olan 
yerler maalesef yanlış yere kurulmuş tesislerdir." Onun 
için planlamalarının iyi yapılması lazımdır. Biz göre
ve başladıktan sonra bunları büyük şehirlerimizde te
merküz ettirerek (Çünkü bu hizmet çok kalite iste
yen bir hizmettir) bu şekilde kaliteli hizmet vermek 
üzere yeniden planlama yapmış vaziyetteyiz ve önü
müzdeki yıllarda bu görmeyen vatandaşlarımıza da 
yeterli hizmet vermek için çalışmalarımız devam et
mektedir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan söz istiyor musunuz? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Bakana, cevap verdikleri için teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
19. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, tü

tün üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (61285) 

BAŞKAN — 19 uncu sıradaki sözlü soru mehil 
verildiğinden ertelenmiştir. 

20 nci sıradaki soruya geçiyoruz. 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Adana karayolunun, 
Kömürler - Bahçe arasındaki bölümüne ilişkin bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/286) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21 inci sıradaki soruya geçiyoruz. 

21. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, tif
tik ve yapağı satış kooperatiflerinde çalışan persone
lin maaşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/287) 

BAŞKAN — Sayın Gökgün?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok . 
Soru ertelenmiştir. 
22 nci sıradaki soruya geçiyoruz. 

22. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, çarşı ve mahalle bekçilerinin özlük haklarına iliş
kin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut' 
un cevabı (6/288) 

BAŞKAN — Sayın Ergüder?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Hakkındaki 

Yasada mevcut bekçi hakları konusunda aşağıda ya
zılı hususların, Sayın İçişleri Bakanı Yıldırım Akbu
lut tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

1. Bekçiler günde kaç saat mesai yapmaktadır
lar? 

2. Haftada kaç gün izin haklan vardır? 
3. Polislere verilen son 5 000 TL.'lık tazminat, 

bekçilere verilmiş midir? 
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4. Orman memurlarına, PTT müvezzilerine, za
bıta ve polis kuvvetine tanınan 5 yıllık yıpranma hak
kı bekçilere de verilmiş midir veya bu hususta mev
zuat çalışmaları yapılmakta mıdır? 

Saygılarımla. 
Halil Orhan Ergüder 

istanbul 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLER t BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in, 
15.2.1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına verilen ve tarafımdan sözlü olarak ce
vaplandırılması talep edilen, Emniyet Genel Müdür
lüğünün yardımcı hizmetler sınıfında bulunan çarşı 
ve mahalle bekçilerinin özlük haklarına ilişkin sözlü 
soru önergesini cevaplıyorum. 

Soru : Bekçiler günde kaç saat mesai yapmakta
dırlar? 

Cevap : Çarşı ve mahalle bekçileri günde 10 saat 
mesai yapmaktadırlar, 

Soru : Haftada kaç gün izin hakları vardır 
Cevap : Haftada 2 gün izin haklan mevcuttur. 
Soru : Polislere son olarak verilen 5 000 Türk Li

rası tazminat bekçilere verilmiş midir? 
Cevap : 29.6.1984 günlü ve 18446 sayılı Resmî 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 241 karar sa
yılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde kararnamenin 35 inci maddesinin 
12 Aralık 1984 günlü 18603 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 51 inci maddesiyle değişik şekline göre, emni
yet hizmetleri sınıfı için ödenen tazminat, çarşı ve 
mahalle bekçilerine ödenmemektedir. 

Meri mevzuat hükümlerine göre, çarşı ve mahalle 
bekçilerine maaşları haricinde 13 881 Türk Lirası 
tayın bedeli, 9 750 Türk Lirası yan ödeme, 1 850 
Türk Lirası fazla çalışma ücreti, 12 500 Türk Lirası 
yakacak yardımı aylık olarak ödenmekte ve ayrıca 
giyecek yardımı da yapılmaktadır. 

Orman memurlarına, PTT müvezzilerine, zabıta 
ve polis kuvvetlerine tanınan 5 yıllık yıpranma hakkı 
bekçilere de verilmiş midir veya bu hususta mevzuat 
çalışmaları yapılmakta mıdır? Şeklinde olan soruya 
cevap olarak : 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa göre, genel çalışma durumları itibariyle 
çarşı ve mahalle bekçileri haftada 2 gün izin ve her 
gün 10 saatlik mesaiye tabi olup, fiilî hizmet müd
deti ile ilgili yıpranma hakkı verilmemektedir. Bu ne
denle hizmet sınıfları arasında çalışma pozisyonları 
itibariyle bariz bir çalışma farklılığı bulunması nede
niyle çarşı ve mahalle bekçilerinin fiilî hizmet zam
mından faydalanabilmeleri hususunda herhangi bir 
çalışma düşünülmemekte olup, anılan kanunun ilgili 
madde hükmüne göre de faydalanma imkânları mev
cut değildir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Sayın Ergüder ilave edeceğiniz bir husus var mı? 
Buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (fetanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal kesimimizin 
mağdur bir sınıfını yüksek huzurunuza getirmenin 
mutluluğu içerisindeyim. 'Belkçiler, artık 'bizim ede
biyatımıza girmiştir. Çocuklarımızın alfabelerinde 
«Bekçi Baba» tabiri kullanılır; fakat gelin görün ki, 
bunların fiilî yaşantıları fevkalade kötüdür. Hele ha
vaların bu soğuk günlerinde, köşe başlarında (iki ta
ne çırpıyı yakarak ısınmaya çalışan bir nesil; ama 
bunlar aslında çok büyük vazife görüyorlar. Zabıta 
vakalarını takip ederseniz, inanın caniyi bazen bu 
yakalıyor, hatta bazı kamyonlarda kaçak eşyayı bek
çiler yakalıyor. Geçenlerde İstanbul'da, soylu bir 
semtte otomobilde kötü ilaçlar içen insanları da bu 
bekçiler yakalıyor; fakat bekçilerin, nedense polisler
den tefrik edilerek bir mağdur sınıf durumunda ol
duklarını görüyoruz. 

Sayın bakanımızın izahatına teşekkür ederim; 
ama kâfi değil. Bunlar bir hizmet görüyorlar, bun
ların istediği gayet basit; ekmek olarak aldıkları 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 2978 Sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) 
(S. Sayısı: 256) (1) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

Biraz evvel aldığımız karar gereğince, bu kısmın 

(1) 256 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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(Türkiye Cumhuriyetine, Maliyesine dua ediyorlar) 
paralan kötü değil, belki 40-50 bin lira para geçiyor 
ellerine; fakat polisler sıcak: sobanın başında oturur-
'ken, bunlar sabaha kadar dolaşıyorlar ve inanın na
musumuzun, malımızın, canımızın korunmasında da 
büyük hizmet görüyorlar. 

Binaenaleyh, bu sınıfın ya tamamen ilgası, (taz
minatlarını vermek suretiyle) tek tip bir polis yaratıl
ması veya bu yardımcı sınıfı polis hüviyetine soka
rak, onların sosyal haklarından, egemenlik hakların
dan istifade ettirilerek tek tip bir polis tipi yaratılma
sının faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Şu dakikada, bütün Türkiye'de 25 bine yakın bir 
bekçi kafilesi, mütemadiyen memleketin kötü 'insan
larından bizi korumaktadırlar. Binaenaleyh, bunlara 
yerii bir hak tanımanın, öyle zannediyorum ki, sayın 
hükümetimizin (Tabiî daha evvel büyük parlamento
nun) bunu tasvip ederek durumlarının iyi hale getiril
mesi ile bir sınıfın mutlu olmuş hale gelmesinden 
mutlu olacağımızı belirtir; teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
SALİM EREL (Konya) — Usul hakkında söz is

tiyorum efendim.-

BAŞKAN — Usulün nesi efendim?. 
SALİM EREL (Konya) — Efendim, Sayın ko

nuşmacı konuşma içerisinde bir sürçü lisanda bulun
dular, «istanbul'un soylu bir semtinde» diye bahset
tiler; soylu bir semt olduğuna göre, soysuz bir semt 
de olabilir. 

BAŞKAN — Yok efendim, o kelimenin anlam
ları, imaları konuşmacıya ait; onu düzeltmek gerek
mez. 

Teşekkür ederim. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

7 nci sırasındaki 256 sıra sayılı, 2978 sayılı Ücretli
lere Vergi ladesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Sayın komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler,.. Okunması kabul edilmemiştir. 

'Şimdi kanunun tümü üzerinde söz isteyenlere söz 
vereceğim. 
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Tümü üzerinde söz isteyenler; Milliyetçi Demok- I 
rasi Partisi Grubu adına Sayın ismail Şengün, Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Erol Ağagil'dir. 

Sayın Şengün, buyurun efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar) I 

MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubu adına say
gılar sunuyorum. I 

Geçen yıl kabul edilen Ücretlilere Vergi ladesi 
Kanununun hatırlayacaksınız iki amacı bulunmaktay
dı; birincisi memur, işçi, emekli, malul, dul ve yetim
lerin faturaya bağlanmış bazı harcamalarının belirli 
bir nispetini vergi iadesi a'dı altında kendilerine ver- I 
mek, böylece bu kesimin vergi yükünü hafifletmek. 

ikincisi; fatura sistemini yaygınlaştırmak ve böy
lece gelir ve kurumlar vergilerinde otokontrole git- I 
mek, I 

14 aylık bir süreden sonra bu amaçlar ne ölçüde 
gerçekleşmiştir, şimdi üzerinde durmamız gereken bu
dur. 

'Sayın Başbakan «Faturalı yaşam tuttu» diyor. I 
Evet, antibiyotikle tedavisi gereken ateşli hasta eğer I 
bu ilacı temin edemiyorsa, ona antibiyotik verilmi
yorsa elbette asprinle yetinecektir. Fiyatlar genel se- I 
vi'yesinin 1 yılda ortalama yüzde 52 yükseldiği bir 
ortamda ücreti sadece yüzüe 30 artırılan vatandaş ça
resizlikten faturaya sarılmasın da ne yapsın? 1985 I 
için gerçekleşeceğini artık büyük vatandaş kitlelerinin 
de inanmadığı yüzde 25 bir enflasyon hedefi ortaya 
'koyup,, sonra kemali iftiharla bütün yıl itibariyle üc
ret artışlarını öngörülen enflasyonun -Dikkat buyu
runuz- öngörülen enflasyonun üzerinde tutacağız di- I 
yen bir hükümet karşısında, ne yapsın fatura topla- I 
masın da memur, işçi, emekli, dul ve yetim? I 

İşte size temsil ettiğim vilayetten taptaze bir ha- I 
'ber; «Zamlar çığ gibi geliyor. Başta taksi ve dolmuş- I 
çular olmak üzere lokantacılar, pideciler, pastacılar, I 
otelciler, hamamcılar ve elbise temizleyicileri zam is- I 
'fertiklerini belediyeye iletti. Merkez ilçe belediyesin- I 
den bir yetkili de, bu hafta içinde zamlar zorunlu ola- I 
rak peşi sıra verilecek dedi. Halen kalkışı 200, kilo- I 
metresi ise 85 lira olan taksiler için zam istenirken I 
esnaf da zam talebini belediyelere yağdırdı. Minü- I 
büsçüler ücretlerine 15 liralık yeni zam isterken, lo- I 
kaniacılar, pastacılar, hamamcılar, otelciler, kuru el
bise temizleyicileri, kebapçılar mevcut tarifelerin ye- I 
tersiz kaldığını belirtti ve yüzde 30-35 oranında zam I 
istedi.» I 

Bakınız, bir yıllık uygulama sonucunda ve 1984 
yılı içinde vergi iadesi ile ücretliye rie verilmiştir : 
Maliye ve Gümrük Sayın Bakanının lütfettikleri bil
giye göre, ücretli başına geçen yıl ayda ortalama öde
nen vergi iadesi tamı tamına 804 liradır, bir diğer ifa
de ile, tüm memurun maaşını en çok yüzde 2 artır-
makta'dır. Bu vergi iadeleri mesela Ankara'da 1.984'te 
1 ayda 8 günlük ulaşım ücretinden ibarettir. Gerçek
te bu kanun ücretlinin derdine deva olmaktan uzak, 
göstermelik bir kanundur, bir fantazidir. Geçen yıl bu
rada -Genel Kurulda ANAP'lı bir sayın üye «Geli
niz, bu kanun tasarısını çıkaralım, evine yarım kilo 
et almakta güçlük çeken, kışın soğuk günlerini yaka
caktan mahrum insanımıza hep birlikte biraz imkân 
tanıyalım» diyordu. İşte tanınmış olan imkân sayın 
milletvekilleri. Ayda 804 lira. 

'Sayın milletvekilleri, şimdi birkaç noktası değişti
rilmek istenen bu kanuna tekrar bir bakalım. 

Kanunla hükümete yetki verildi; adil bir sistem 
'kurmak istiyorsanız sayıları 1,5 milyona varan serbest 
meslek erbabı ile sınaî ve ticarî gelir elde edenlere 
de vergi iadesi tanıyabilesiniz diye. Zamanın Sayın 
Maliye ve Gümrük Bakanı da -hatırlayacaksınız- «Bir 
süre sonra bu yetkiyi kullanacağız» diye burada be
yanda bulundu. O süre bir türlü sona ermedi, yetki 
hâlâ kullanılamadı. 

Daha önemlisi, sayıları 800 bin civarındaki götürü 
vergi ödeyenlere ve ek olarak küçük esnaf, sanatkâr 
ile geniş çiftçi kütlesine vergi iadesi bir türlü tanın
mamıştır. Sormak gerekir, götürü vergi ödeyenler, 
küçük esnaf ve sanatkârlar, çiftçiler ortadirek değil 
miydi? Onları hâlâ kanun kapsamına niye almıyor
sunuz? Gene, kanuna göre ücretliler götürü usulde 
vergiye tabi ma'halle bakkalından, esnaf ve sanat
kârlar ile pazarcı esnafından satın aldıkları karşılı
ğında vergi iadesi talep edememektedirler. Köyler ve 
küçük kasabalardaki ücretliler de genellikle götürü 
usulde çalışan esnaftan yaptıkları alışveriş sonucu ver
gi iadesinden faydalanamamaktadırlar. Şu halde Üc
retlilere Vergi ladesi Kanunu, küçük esnaf, sanatkâr 
ve çiftçiyi kapsamayan eksik ve adaletsiz bir kanun
dur; çiftçi, küçük esnaf ve sanatkâr aleyhine mahzur
lar yaratan, iç ticarette de küçüklere hayat hakkı ta
nımamaya yol açan bir düzenlemedir. 

Ayrıca, sadece ücretlilere dayanılarak yapılan bir 
otbkontrol ekonomik hayatın tümünü kapsamayacağı 
için eksiktir; amaca ulaşmaya d | yetmez ve yetme
mektedir. 
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Nihayet en önemli noktalardan birisi, kanunun iş
verene, tüccara, esnafa yüklediği külfetler ve getirdi
ği kırtasiyeciliktir. İşveren meccanen çalışan bir vergi 
memuru olmuştur. Hatta işçisine ödenecek vergi iade
sini, ödeme süresi içinde müracaat ederek almayan 
işverenlere ceza uygulamak dahi mümkün olabilmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl Şubat başında yü
ce Mecliste vergi iadesinin görüşülmesi sırasında, ki
raların, suyun, mesken tamir ve badana giderleriyle 
aydınlatmanın kapsama alınmasını önerdik. ANAP 
Grubunun ve sayın bakanların çifte oylarıyla redde
dildi. Ancak, sonradan gördük ki, hükümet 21 Mayıs 
1984 günlü kararnamesiyle, vergi iadesine konu har
camalar arasına şehir şebekesine bağlı su alım bedel
leriyle, konutların boya ve badana giderlerini dahil 
etti. Memnunuz ücretliler yönünden. Burada bir pa
rantez açayım ve belirteyim ki, zamanın Maliye ve 
Gümrük Bakanı söz konusu hükümet kararnamesi
nin tam aksine ve bu karardan sadece 4 gün önce, 
«Konutların boya ve badanasına dair harcamalar 
vergi iadesi kapsamına giren harcama olarak kabul 
edilmeyecektir» diye bir tebliğ yayınlamıştı. Bir ba
kanlıkla hükümet arasında tasarruf tutarsızlığının ti
pik bir örneğidir bu. 

MDP mületvekilleri olarak, kiralarla ilgili olarak 
reddedilen önerimiz, aradan 10 ay geçtikten sonra 
hükümetçe kabul gördü;, müteşekkiriz. Muhalefetin 
önerilerine biraz gecikmeyle de olsa, Bakanlar Ku
rulunda uyulmuş olmasını tabiî memnuniyetle karşı
lıyoruz. Bununla beraber yüce yasama organının üye
leri olarak, hükümete kanunun hangi madde ve fık
rasına dayanarak, tuvalet, ıtriyat, kozmetik madde
lerini, kuaför ücretlerini, altın, .gümüş, platin, kıymetli 
taş, inci alımları, ziynet eşyası, mücevherat, taklit süs 
eşyası ve Katma Değer Vergisi vergi iadesine tabi tu-
tulabilmiştir, sormak istiyoruz. Çünkü sayın milletve
killeri, Bakanlar Kuruluna yüce Meclisin tanıdığı yet
ki, sadece mal ve hizmet gruplarının çeşitlerini tespit
ten ibarettir, örneğin, dayanıklı tüketim maddelerin
de buzdolabı ve çamaşır makinesinin tespit edilmiş 
olması gibi. 

Mal ve hizmetler kanunda (a)'dan (g)'ye kadar 7 
b'aşlık altında sıralanmıştır. Kanunda eğer mal ve hiz
met gruplarım tespit yetkisi hükümete tanınmış ol
saydı, söz konusu grupları ayrıca yegân yegân yaz
maya, zikretmeye gerek duyulmazdı zaten. Sayın ba
kandan bu konuda da açıklama bekliyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, biz geçen yıl vergi iadesinde 
asgarî bin liralık fatura tutarının 250ı liraya düşürül
mesini önermiştik. Bu öneri, «vergi iadesi müessese
sinin işlerliği zorlaşabilir, belge muhafazasından so
rumlu olanların külfeti artar» denilerek hükümet ve 
iktidar kanadınca reddedilmişti. Bu iyi niyetli teklifi 
zamanında değerlendirmeyi şanına yakıştıramayantar, 
ücretli yönünden şimdi memnuniyetle görüyoruz ki 10 
liralık kibrit için dahi fatura kesilmesine razı olmuş 
durumdadırlar. 

Değişiklik tasarısının getirdiği diğer iki husustan 
birisi, vergi iade oranlarının yüzde 2,5 ila yüzde 5 ka
dar artırılması ve dilimlerde küçük değişiklikler ya
pılmasıdır. Biliyoruz ki söz konusu oran değişikliği 
için tasarı getirmeye gerek yoktu zaten; çünkü hükü
met bu konuda yetkiliydi. Bu hükümet, kanunî yet
kisi yokken yetkiliymiş gibi, kanunî yetki almışken 
de yetkisizmiş gibi hareket etmektedir. 

Uygulamaya konulacak yeni oranlarla vergi iade
si tutarı, Mıaliye ve Gümrük Bakanlığına göre bu yıl 
200 milyar lira civarında olacakmış, Sayın Başbaka
nın gazetelere bugün yansıyan beyanlarına göre ise 
300 milyar lira olacakmış. Sayın milletvekilleri, han
gisine inanalım? 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Doğu Anadolu'da 
ücretlere indirim oranı dahil olmak üzere. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Diğer değişik
likle vergi iadesi 3 aylık yerine aylık dönemlere indi
rilmektedir. Ancak hemen belirtelim ki memur ve işçi 
emeklilerine emekli maaşı ödeme şeklinin değiştiril
mesi hususuna yol açacak bir tasarı veya teklifin de 
şimdiden karşısındayız. 

Sayın milletvekilleri, özellikle Katma Değer Ver
gisi uygulamasına geçildikten sonra, hazır, üreticiden 
tüketiciye tüm zincirin denetlenmesi mümkün olacak 
iken, oto kontrol yönünden artık ücretlilere vergi 
iadesi fonksiyonunu yitirmektedir. Vergi ladesi Ka
nununun diğer amacı olan ücretliye fatura toplama 
karşılığı Ödenen miktarın ise Gelir Vergisi nispetleri
ni daha hızlı düşürerek veya daha güzel ve güncel 
çözüm olarak ücretlilerin maaşlarını artırmak, kat
sayı artırmalarına gitmek ve bu kanunun artık geçer
liliğini tartışmak yerinde olacaktır. Böylece kanunun 
getirdiği büyük hacimli kırtasiyecilik ve bürokrasi 
konusu da belki halledilmiş olacaktır. 
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Belirtmek istediğimiz diğer bir görüş de şudur : 
Ücretlilere vergi iadesinde olsun, Katma Değer Ver
gisinde olsun, otokontrolün ötesinde asıl gerçek de
netim, maliye memurlarınca yapılır. Bu memurları 
maddeten ve manen tatmin etmedikçe, vergi gelirle
rinde arzulanan düzeye erişmek güç görünmektedir. 
Bugün denetim kadrolarını doldurmak mümkün ol
mamaktadır. 196 maliye müfettişi kadrosuna karşılık 
103 müfettiş iş görmektedir. 789 hesap uzmanı kadro
suna karşılık 321 uzman mevcuttur. Gelirler kontro
lörleri ve vergi kontrol memurlarıyla 49 milyonluk 
Türkiye'nin vergi denetimini, sadece ve sadece. 2 600 
kadar denetmen yapmaktadır. 

Hükümet, vergi toplamada başarılı olmak niyetin
de ise, Maliyenin denetim memurlarını, Personel Ka
nununda, genel hizmetler sınıfında tefrik etmelidir. 

Sonuç olarak sayın milletvekilleri, «Ücretliye Ver
gi ladesinde Değişiklik Tasarısı» ücretlilere hatırt sa
yılır bir tatmin getirmemektedir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Hiçbir şey getirmiyor. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — O da sizin gö
rüşünüz. 

Bunun yanı sıra adaletsizliği, kırtaciyeciliği, nay
lon fatura ihtimalini körüklemektedir, körükleyecek
tir. Hükümet, net olmalı ve bu kanun ve değişikliğiy
le ücretliye vermek istediğini, memur, emekli dul, 
yetim ve memur maaşlarına münasip bir artırım ile 
temin etmelidir. 

Zam, bu hükümetin mâalesef soyadı olmuştur. 
Zamda tek yönlü davranmayıp, fiyatlara zam yap
maktan çekinmezken, adil ve eşit şekilde dar gelirli
nin de maaş ve ücretlerini artırmalısınız. 

MDP Grubu adına yüce Meclise en derin saygı
lar sunuyorum. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ağagil; buyuru

nuz efendim. 
HP GRUBU ADINA EROL AĞAGtL (Kırk

lareli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2978 
sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında 
Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimizi açıklamak 
üzere yüksek huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesi
leyle yüksek heyetinizi grubum adına saygıyla selam
larım. 

1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 2978 
sayılı ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun ile 
tam mükellefiyete tabi ücretlilerle sosyal güvenlik ku

rumlarından aylık alanlara vergi iadesi uygulanması
na başlanmış bulunuyor. Bu kanunun uygulanmaya 
konmasında, kanunun genel gerekçesinde de belirtil
diği gibi, iki ana amaç öngörülüyor : 

Bunlardan birincisi, vergi iadesi uygulamasıyla 
belge düzenine işlerlik kazandırmak ve bu suretle 
vergi kaçırılmasına mani olmak veya en azından azalt
maya çalışmak. 

İkincisi de, vergi iadesinden yararlanacak olanla
ra belli bir miktar ilave gelir sağlamak. 

Şimdi huzurlarınıza getirilen ve görüşmekte oldu
ğumuz bu kanun tasarısı ile, 2978 sayılı Kanunda ba
zı kapsam ve oran artırımlarıyla ilgili olarak hükü
mete daha geniş yetkiler talep etmeyi amaçlamakta
dır. Bu bakımdan, Halkçı Parti Grubu olarak, tasa
rıyla getirilmek istenen değişiklik ve ilavelerin karşı
sında olmadığımızı belirtmek istiyoruz. 

Gerçekten çok sıkıntılı bir yaşam savaşı vermeye 
uğraşan ve hatta bir yerde hayatını idame ettirecek 
asgarî geçim düzeyini dahi teminde zaman zaman ça
resiz kalan ve ortadirek diye tabir edilen memur, işçi, 
küçük esnaf, küçük çiftçi ve dul, yetim, emekli gibi 
dar ve sabit gelirlilerin yaşamına bir dilim dahi olsa 
ilave ekmek getirecek her önlemin ve teklifin yanın
da ve hatta önünde olmaya her zaman hazırız ve de
vam edeceğiz. 

2978 sayılı Kanun Tasarısı bundan takriben 15 ay 
kadar önce huzurlarınızda müzakere edilirken de 
grubumuz sözcülerince belirtildiği gibi, kanunun ana 
içeriğine evet diyor ve fakat iki açıdan eksik ve yanlış
larla dolu olduğu konusuna dikkatlerinizi çekiyorduk. 

Bugün huzurlarınıza eksik kalan kısımları tamam
lamak üzere getirilmiş olan aynı kanuna ait değişiklik 
teklifinde de, yine eski' yanlışlıkların, hataların büyük 
çapta devam ettiğini maalesef görüyoruz. Bu iki ana 
husus şunlardır : 

Genel gerekçede yazılı iki sebepten dolayı; vergi 
denetim vasfı, Katma Değer Vergisi uygulamasına 
geçilmiş olmasından dolayı; kısmen de olsa tesirsiz 
hale gelmiştir. Dolayısıyla 'kanun taslağının genel 
gerekçesinde bunu dikkate alarak yeniden bazı dü
zenlemeler yapılması gerektiği kanaatindeyiz. 

İkincisi; bu kanunda, aslında mevcut olan ve 
demin arz ettiğim adaletsizlik ve eşitsizlikler, bu ke- > 
re görüşmekte olduğumuz bu tasarı ile de tümüyle 
giderilmiş değildir. 'Bu 'eksiklik ve adaletsizliklerin 
neler olduğunu ve bu konulardaki önerilerimizi, hem 
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biraz sonra aşağıda, hem de maddeler müzakere 
edilirken, yeri geldiğinde önergeler vermek suretiyle 
huzurlarınızda izah etmeye çalışacağız. 

Aslında Halkçı Parti olarak biz, böyle son de
rece kırtasiyeci devleti, 'Maliyeyi ve vatandaşı kar
gaşa ve uğraşıya sokucu ve karşılığında da hemen 
hemen hiçbir kesime hiçbir şey getirmeyen bu tarz 
tedbirler yerine, doğrudan doğruya ücretlilere yapı
lacak makul bir zam usulünün aynı maksada matuf, 
daha pratik ve gerçekçi bir önlem olacağına inanı
yoruz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Kaynak, kaynak?.. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Aynı kaynak 
efendim. 
• Ancak, mademki hükümet bir yandan da vergi 

kaçağını kontrol amacına matuf olarak- bu şekilde 
bir uygulamayı yürütmeyi devam ettirmek istemek
tedir, hiç olmazsa daha az aksak ve hatalı bir kanun 
sökünde çıksın diye, şimdi bu tasarı ve asıl kanun
daki eksik ve yanlışlıkları dile getireceğim. Zira, eğer 
2978 sayılı Kanun bu yüce Genel Kurulda daha ön
ceki uyanlarımız doğrultusunda ve onlar dikkate alı
narak görüşülürken çıkarılmış olsaydı, 'bugün bu de
ğişiklik tasarısı tekrar gündeme getirilmek mecburi
yetinde kalınmayacaktı. Dolayısıyla bu aksaklık ve 
eksiklikler giderilmediği takdirde, büyük çapta şüp
he duymaktayız ki, çok kısa zaman sonra bu kanun 
teklifi yeni düzeltme 'istekleriyle huzurlarınıza tekrar 
gelmek zorunda kalabilecektir. 

Şimdi sırasıyla tespit ettiğimiz aksaklıkları arza 
geçiyorum. 

Muhterem millet vekilleri, esas kanunda yüzde 10 
oranında vergi iadesine tabi ve tavanı 30 bin lira olan 
en alt dilim için vergi iadesi oranı, 'bu tasarıyla yüz
de 20 oranına çıkarılmakta; fakat 30 bin liradan 25 
bin lira tavanına indirilmektedir. Esasen, halen bazı 
maddölere uygulanan yüzde 10 Katma Değer Ver
gisiyle bu oran vatandaştan alışveriş esnasında peşi
nen, alındığı için, t>u yeni uygulamanın, alt gelir 
düzeyine sahip çalışan ve emeklilerine bir ilave gelir 
olması çok zor hatta imkânsızdır. 

İkincisi, genel gerekçede de belirtildiği üzere, ka
nunun iki amacından biri olan otokontrolü sağlaya
rak vergi kaçağını azaltmak ve dolayısıyla vergi ge
lirini artırmak amacı ele alındığında ise, bu uygula
ma ile Hazinenin ne miktar ilave gelir sağlayacağı 
hususunda, Plan ve Bütçe Komisyonunundaki mü
zakereler esnasında öğrendiğimiz kadarıyla, şu anda 
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hiçbir çalışma ve hatta tahmin dahi yapılamadığı 
anlaşılıyor. Kaldıki tasarının 2 nci maddesi son pa
ragrafı hükümete rakamları iki katına, oranları ise 
yarı misline kadar artırıp eksiltmeye yetki verdiğine 
göre, nasıl uygulanacağı 'bugünden belli olmayan bu 
yetki ve oranlar dolayısıyla yapılabilecek herhangi bir 
tahminin güvenilirlik ve geçerliliği de yoktur. Dola
yısıyla Hazineye tahmil edeceği yük ve 'buna karşılık 
getireceği ilave gelir belli olmadığından, realizesi, ya
ni Bakanlar Kuruluna verilmesi istenen oran ve ra
kam artırımları yetkisinin realizesi imkân dahilinde 
görülmemektedir. 

Alkollü içki ve sigaranın neden kapsam dışı bı
rakıldığı da pek anlaşılamamaktadır. Alkollü içki sa
yılan ve özel sektöre^ de imal edilen bira ve şarap 
gibi içkiler vergi iadesi kapsamı dışında bırakılmak
la, vergi, zayiine neden olunmuyor mu? Sigara ise 
neden kapsam dışıdır, anlamak gerçekten güç. «Zira 
kanunun demin de arz ettiğim vergi kaçağını önle
mek ve ücretlilere Ök bir gelir sağlamak ana amaç
larının dışına çıkılıyor. Yani muhterem üyeler, bu 
kanunun ana gerekçesinde yazılan iki ana amacın, 
sigara ve alkollü içkilerin kapsam dışı bırakılmasıyla 
«Genel Gerekçe» kapsamı dışına çıkılmaktadır. Ay
rıca son zamanlarda hepimizin malumları olan özel 
sektöre de sigara imali konusunda hükümetçe yapı
lan birtakım hazırlıklardan sonra bu sigara üretecek 
özel firmaların da bir sürü vergi zayiine neden ola
cağı endişelerini muhafaza etmekteyiz. 

Tasarının 2 nci maddesindeki dilimler arasında git
tikçe artan bir adaletsizlik ve eşitsizlik açıkça göze 
çarpıyor. Esas kanunda 30 bin lira olan alt gelir dü
zeyi için yüzde 10 vergi iadesıi olarak vatandaşa 3 bin 
lira iade ediliyorken, 100 bin lira gelir düzeyi için 
6 500 lira vergi iadesi ödeniyor idi. Şimdi huzurları
nıza getirilen tasarının 2 nci maddesinde ise 25 bin 
lira gelir sahibine 5 bin üra iade edilmesi öngörülür 
liken, 100 bin lira gelir düzeyine sahip olan bir kim
seye 13 750 lira iade edilmesi öngörülüyor. 

Eski usulde, en alt ve en üst 2 gelir düzeyi ara
sındaki iade oran farkı 1 kat iken, şimdi hemen hemen 
3 kata yaklaşmaktadır. Biz, alt gelir düzeyindekilerin 
oranlarının bir miktar daha artırılıp .karşılığında üst 
düzey gelirindekülerin oranında indirim yapılmasını ve 
böylece gruplar arasında sosyal adalet dengesinin 
muhafaza edilmesi gerektiği inancındayız. Bu husus
taki değişiklik önergemizi, ilgili maddesi geldiğinde 
sizlere arz edeceğiz. 
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Emekliler için aylık ödeme öngören tasarının hü
kümetçe hazırlanıp yüce Meclise sevk edilmek üzere 
olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Burada, - sırf zabıt
lara geçmesi bakımından arz ediyorum - Halkçı Parti 
olarak tasalının 3 üncü maddesinin, birinci paragrafı
nın son cümlesiyle hükümete verilecek yetkinin, emek
li maaşlarının aylık ödenmesine başlanması halinde 
- ki, Halkçı Parti olarak buna da karşı olduğumuzu 
şimdiden arz ederim - bu kesime ödenecek vergi iade
sinin de aylık olarak yapılacağı tarzında anladığımızı 
ifade etmek istiyoruz. Hükümetin bu konuda açık ve 
net bir beyanda bulunmasını da kendilerinden talep 
ediyoruz. 

Arkadaşlarım, kanunun en önemli aksak gördüğü
müz konularından bir tanesi de, ulaştırma giderleri
nin bu kere de vergi iadesi kapsamı dışında bırakıl
masının nedenlerini anlamaktır. Malumlarınız olduğu 
üzere akaryakıt, mazot, benzin vesair masraflar vergi 
iadesine tabi bulunuyor. Yani kendi vasıtası, aracı 
olan şahıs aldığı akaryakıt karşılığında temin ettiği 
faturayla vergi iadesi alıyor. Ancak şehir içerisinde 
belediye otobüslerinden, (dolmuş ve taksi za,ten dı
şında) şehirlerarası yollarda ise iki çocuğunu yanına 
alarak eşiyle beraber Devlet Demiryolları veya özel 
şirket otobüsüyle seyahat eden vatandaşa bu vergi 
iadesinden yararlanma hakkı tanınmıyor. Ben kendi 
arabama bineceğim, buradan izmir'e gideceğim, 15 
bin liralık benzin harcayacağım, kanuna göre 3 bin 
lira geri alacağım; ama aynı işi yapan bir fakir va
tandaş şehirlerarası otobüse veya trene binip seyahat 
etti mi ona bu hakkı tanımayacağım!.. Bunun nerede 
sosyal adalet ilkesi, bunun nerede ortadireği koruma 
ilkesi, bunun nerede fakirden yana olunması? Bunu 
anlamak mümkün değildir. Bu konuyu daha teferru
atlı olarak madde geldiğinde ayrıca önerge vermek 
suretiyle tekrar huzurlarınıza da getireceğim. 

Faturalı vergi, iadesinden yalnızca ücretli ve emek
lilerin yararlandırılmasını da bu tasarının bir diğer 
önemli aksaklığı olarak görüyoruz. Bu tasarı da 2978 
sayılı Kanun gibi bu şekliyle kanunlaşırsa, aynı eski 
aksaklık yine devam edecektir. Zira, yalnız ücretliler 
ve emekliler fatura toplayacaklardır. Serbest meslek 
sahipleri ve beyannameli mükellefler fatura isteme
yeceklerdir. Bu kesiiminse, yine hepinizin malumları 
olduğu üzere, ücretli ve memurlar ile emeklilerine gö
re daha üst gelir ve harcama düzeyine sahip insanlar 
oldukları malumdur. Bu durumda, vergi kaçağını kon
trol altına alma amacı olan bu tasarının genel gerek
çesinde yazılı iki ana amacından bir tanesi kendiliğin-

ı den zayıflamış, zayıftılatılmış olmuyor mu? Ayrıca, 
bu şekilde ikinci defa huzurlarınızdan bu kanun teklif i 
geçerse, iktidar ve onun hükümetinin esnaf, sanat
kâr ve küçük çiftçiyi ortadirek olarak kabul etmedi
ği bir kere daha belgelenmiş olacaktır. 

I Esa,s kanunun Genel Kurulda görüşülmesi sıra
sında zamanın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Vu
ral Arıkan (Tutanaklardan aynen kendi ifadelerini 
söylüyorum) «Bu konuda, kanunun 1 linçi maddesi-

I nin sonuna bir yetki hükmü getirdik; bu kanunun 
I kapsamına alınmayan, girmeyen mükelleflere teşmil 
I etme yetkisini Bakanlar Kuruluna verdik» demiştir. 
I Aradan 15 ay geçmiştir. Bu teşmilin nasıl kullanıldığı 
I hepimiz tarafından malumdur. Hiçbir şekilde, yuka-
I rıda arz ettiğim kesimlere en ufak bir ilave getiril-
I memiştir. 

Götürü usulde vergiye tabi küçük esnafın ve be
lediye rüsumuna; tabi pazarcı ve seyyar esnafın fatu-

I ra kesmeye mecbur olmaması da bu kesimlerden ya-
I pılan alış verişlerden doğan gelirin vergi kaçağına 

konu olabilme aksaklığını sürdürmeye devam edecek-
I tir ve gene hepimiz biliyoruz ki, alt gelir düzeyine 
I sahip vatandaşların büyük çoğunluğu, haftalık ihti-
I yaçlarını pazardan giderdiği için, belge toplayama-

maktan dolayı kendilerinin de gelirlerinde vergi iade-. 
I si yönünden ayrıca bir eksilme olacaktır. 

I Biz, Halkçı Parti olarak, bu, kesimdeki esnafın da 
fatura ve makbuz kesmesinin daha adilane ve vergi 

I kaçağını azaltıcı bir önlem olacağı inancındayız. 
I Sayın Başkan, sayın üyeler; daha kapsamlı ve sos

yal içerikli bir kanun haline dönüşmesi için bu tasarı 
hakkında grubumun görüş ve temennilerini huzurla-

I rınızda dile getirmiş bulunuyorum, önereceğimiz deği-
• siklik önergelerinin tarafınızdan kabul görmesi halin

de toplumumuza ve özellikle da,r gelirlilere daha ya-
I rarh olacağı inancıyla hepinize saygılar sunarım. (HP 

ve MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Anavatan Partisi Grubu adına, konuşmak üzere 

Sayın Aşkın; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADİNA İLHAN AŞKIN (Bur

sa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
2978 sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında, Ka
nun 1.1.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve 

I bu kanun ile tam mükellefiyete tabi ücretlilere ve sos
yal güvenlik kurumlarından aylık alanlara ek bir ge-

j lir olarak vergi iadesi uygulamasına, başlanılmıştır. 
Sistemin amacı, hem belge düzenine işlerlik getirmek, 

I hem de bu sisteme katkıda bulunanlara belli bir mik-
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tar ek gelir temin etmektir. Bir yılı aşan bir süredir 
bu kanunun getirdiği yenilik, özellikle belge toplama 
yönünden büyük ölçüde etkili olmuştur. Buna karşı
lık büyük ekonomik sıkıntılar içinde bulunan takri
ben 5,5 milyonu aşan sabit ve dar gelirli ücretlilerimi
ze ek bir menfaat temin edilebilmiştir. Hatta bu olay 
aile düzeni içinde fevkalade olumlu sonuçlar ortaya 
çıkarmıştır. Çoğu kez aile reisleri alınacak vergi iade
lerinde aile fertlerinin ihtiyaçlarını sırasıyla karşıla
maya dahi gitmeye başlamışlardır. Sosyal yönü, sos
yal amacı kuvvetli olan bir vergi iadesi; böylece siste
min büyük bir sosyal fayda sağladığını rahatlıkla söy
lememiz mümkündür. Zaten vergi sistemlerinin başa
rısı, sağladıkları malî ve ekonomik fayda yanında sos
yal faydayı da beraberinde getirmelerine bağlıdır. 

2978 sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Ka
nun, bu özellikleriyle başarılı uygulamalar içerisinde 
olan kanunlar arasında yer almış bulunmaktadır. Şim
di ise müzakeresine başladığımız kanun tasarısıyla 
sözkonusu kanunda biraz daha ileri bir hamle yapıl
dığını görmekteyiz. Memur, işçi ve emeklilerle, bunla
rın dul ve yetimlerine bir miktar daha ek ödemenin 
sağlanması imkânı getirilmektedir ki, böylece sosyal 
adaleti sağlamanın gerçek yolu da ortaya çıkmakta
dır. 

Hükümetimiz, programında da, belirtildiği gibi, sos
yal adaletçi bir hükümet olduğunu söyleyerek işe baş
lamıştır. İşte, işe başladıktan hemen sonra böylesi
ne sosyal adaletçi bir kanunu da getirmiş ve yüce 
Meclisin onayı ile yürürlüğe koymuş bulunmaktadır. 
Anavatan Partisi iktidarı ve onun hükümeti bir taraf
tan devlet hazinesine sağlam bir kaynak, sağlıklı ver
gi elde etme imkânını sağlarken, diğer taraftan da 
büyük bir kitleye ücretlerine ilaveten ek bir şeyler 
verebilmenin mutluluğunu hissetmektedir. Takriben 
200 milyar liralık vergi iadesi, bugün kabul ettiği
miz takdirde uygulamaya girecek olan kanunla dar 
gelirlilere iade edilmiş olacaktır. Hatta Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgesindeki özel indirim hadlerin
den de vazgeçilmesi suretiyle sağlanacak iadeler de 
dikkate alındığı takdirde, bu rakamın 300 milyar lira
yı bulması sanıyorum pek muhtemeldir. Sayın Başba
kanımız da bu vesile ile bir açıklama yapmış bulun
maktadırlar. 

Hepimiz sosyal adaletin lafını yapmaktayız. «Üc
retli kesimden Gelir Vergisine yüzde 65 - 70 civarında 
pay gitmektedir, ücretli kesim yüzde 70 civarında Ge
lir Vergisini ödemektedir» diye sözünü edip duruyo
ruz. tşte bu sözünü ettiğimiz kanunla yüzde 20, hatta 
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50 bin liraya kadar yüzde 17,5'luk bir iadenin yapıl
ması suretiyle, sanıyorum ücretli kesimin üzerindeki 
bu ağır vergi yükü de yüzde 50'ler mertebesine kadar 
indirilmiş olacaktır. İşte gerçek sosyal adaleti sağla
yan Anavatan iktidarı ve hükümeti bu konuda da du
yarlı hareket ettiğini, bu kanun vesilesiyle bir kere 
daha huzurlarınıza getirmektedir. 

Demek ki hükümetimiz, böylesine iyiniyetli ve 
güzel öuygulan içerisinde programında neleri öngör
müşse, o hedeflere doğru yol alma gayreti içinde
dir. Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı da bu iyi-
niyetin tezahürü olarak gündeme gelmiştir. Değişik
lik tasarısıyla 3 önemli durum yeniden düzenlenmek
tedir : 

1. Vergi İadesine esas tutar ve oranlar değişmek
te, 

2. Bin liranın altındaki harcamalar belgelendirile
rek iade kapsamına alınmakta, 

3. iadelerin ödeme süresi 3 aylık yerine aylık 
ödeme şekline dönüştürülmektedir. 

Bunlara ilave olarak, vergi iadesine tabi mal ve 
hizmetler arasına kiralar da dahil edilerek kapsamı 
genişletmeye ve daraltmaya ve ayrıca madde met
ninde belirtilen tutarları iki misline kadar, oranları 
da yarısına kadar artırmaya ve artırılan tutar ve oran
ları artırılmadan önceki sınırlara kadar ündirmeye Ba
kanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. Sayın muhalefetin 
«Bazı eksiklikler var» şeklindeki iddiaları da Bakan
lar Kuruluna verilen yetkiyle sanıyorum ki, önümüz
deki günlerde giderilmiş olabilir. 

Bu tasarıyla bir örnek vermek gerekirse, 25 bin 
liraya kadar olan ücretlilere topladıkları fatura tu
tarlarının eskiden yüzde 10'u yerine şimdi yüzde 20' 
sinin geri verilişi oldukça tatmin edici bir nispettir; 
ama belki sayın muhalefete mensup bazı üyelerin bu 
nispeti az bulduklarını ifade etmeleri de mümkündür. 
«Alt gelir gruplarında oranı artıralım» şeklinde öne
rileri de olabilir. Bunu biz, 1985 Malî Yılı Bütçe 
Kanununun görüşülmesi sırasında da «Katsayının ye
terli olmadığıyla» ve «Katsayıyı yükseltelim» şeklin
deki önerilerle aşağı yukarı aynı paralelde görmekte
yiz ve birtakım mesajların verildiğini görmekteyiz. 
Sayın muhalefet sözcüsü az önce bir yerde, «Kanun 
devrini tamamlamıştır; Katma Değer Vergisi Kanu
nu uygulanmaya başlanmış, belge toplanma böylelik
le halledilmiştir» diye ifade etmekte ve «Ücretli kesime 
belli bir zammı yapalım, böylesine bir kırtasiyecilik
ten de vazgeçmiş olalım» demektedirler; ama bir ta-
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raftan da kanunda bir sürü eksikliklerin olduğunu 
ifade ile bazı şeylerin daha ilavesini istemektedirler. 

Biraz çelişkili gibi gelen bu durum, sanıyorum hü
kümetimize verilecek yetki ile halledilecektir ve ücret
li kesim de biraz daha devlet katkısından nasibini 
almış olacaktır. . 

Sayın milletvekilleri, Türkiyemiz yepyeni, kavga
sız, ileri ve modern bir ülke haline gelme çabası için
dedir. Şu bir yılı aşan 14 aylık süre içerisinde Ana
vatan Parti&i iktidarı ve onun hükümeti bu gayretin 
içinde bulunmuş ve bundan sonra da aynı gayretin 
içinde olacaktır. 

Bugün dünyanın birçok ülkesi Türkiye'mizdeki 
olumlu gelişmeleri yakından takip etmekte ve her ve
sile ile Türkiyeye olan güvenlerinin arttığını ifade 
etmektedirler. Bundan yararlanarak yüce Milletimize 
daha mutlu, daha ferah günler yaşatmamız mümkün 
olabilecektir. 

Söz konusu 2978 sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Ka
nunda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı da 5,5 milyon 
civarındaki insanımıza biraz daha ek ücret ödemesini 
getirirken, otokontrol yoluyla Devlet vergi gelirlerini 
artırıcı özelliğiyle güzel bir uygulamaya imkân ve
recektir. Bu tam bir sosyal adaletçi uyggulamadır. Sos
yal adalet kavramı (yine tekrar ediyorum) lafta kalma
yıp, işte böylesine kanunlarla yüce milletimize mal edil
mektedir. 

Anavatan Partisi Grubu olarak söz konusu tasarıya 
olumlu oy vereceğimizi belirtir, yüce Meclise saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın milletvekilleri, kanunun tümü üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

2978 Sayılı ücretlilere Yergi ladesi Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dalîr Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2978 sayılı Kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Tam mükellefiyete tabii olup ücret 
geliri elde edenler, emekli, maluliyet, dul ve yetim 
maaşı alanlar ile bunların eş ve çocukları ve 'bak
makla yükümlü oldukları kimselerin; kamu idare ve 
müesseseleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir ver
gisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerin
den (Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nc'i maddesi 
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ile vergiden muaf tutulmuş kurumlar dahil) aşağıda 
yazılı mal ve hizmet alımları vergi iadesine tabi tu
tulur. 

a) Dayanıklı tüketim malları alımları, 
b) Yiyecek içecek giderleri (Sigara ve alkollü 

içkiler hariç), 
c) İkâmet edilen konuta ait yakacak giderleri, 
d) Her türlü giyim giderleri, 
e) Sosyal güvenlik kurumları veya işverenler ta

rafından karşılanmayan sağlık giderleri, 
f) Eğitim ve öğretim, anaokulu, kreş giderleri, 
g) Vekalet ücretleri, 
h) Mesken olarak kullanılan konutların kim be

delleri, 

Yukarıda sayılan mal ve hizmet alımları fatura, 
serbest meslek makbuzu, kamu idare ve müesseseleri 
tarafından verilen 'belgeler ve birden fazla ibağıımsız 
bölümü muhtevi (binalarda münhasıran ortak yaka
cak giderlerinden müstakil birim başına isabet eden 
gideri gösteren belgelerle tevsik edilir. 

'Belirtilen bu belgeler dışında vergi iadesine konu 
harcamaları tevsik edici 'belgeleri ve bu belgelerde 
yer alması gereken bilgileri tayin ve tespite Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Vergi iadesi konusuna giren mal ve hizmet çe
şitlerini tespit etmeye, yukarıda yazılanlar dahil kap
samı genişletmeye ve daraltmaya, birinci fıkrada sa
yılanlar dışında kalan tam mükellefleri kanun kap
samına almaya ve kapsam dışına çıkarmaya, iade 
usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen
ler; Sayın Melen, Sayın Şengün. 

Buyurun Sayın Melen. (MDP ve HP sıralarından 
alkışlar.) 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; kanunun tümü üzerinde gru'bumuz adı
na konuşan arkadaşımız, kanun tasarısında gördüğü
müz eksiklikler hakkında 'bilgi verdi. Ben onları bu
rada tekrar etmeyeceğim; yalnız gördüğüme göre, bu 
kanun Ikeç'iboynuzundan farksız 'bir kanundur, yani 
getirdiği müessese, keçiboynuzu .gi'bi bir dirhem Ibal 
vermek için bir sürü külfet yüklemektedir. Külfeti 
evvela memura yüklemektedir, yani memur devlet 
hesabına adım adım koşarak, hatta fişini - gücünü bı
rakarak fatura toplayacaktır. Bu faturaları toplama
sı esnasında da kasa'bıyla, bakkalıyla vesaire ile ihtila
fa düşecek, kavgalar edecektir. Sonunda 1>eş-on tane 
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fatura toplayacak, bunun karşılığında da memurlar 
(arkadaşımız rakam verdi) ayda üst üste bin liraya 
yalkın bir menfaat sağlayacaktır. 

Bu sadakadır; yanü yüklediğiniz külfete değmeyen 
bir sadakadır. Memuru koşturacaksınız, bunun mu
kabilinde de beş - on kuruş veya fiyat artışı karşısın
da dilenciye veyahut yardıma muhtaç kimseye veri
lecek sadaka kabilinden bir şey vereceksiniz. Bu me
mura külfet yüklemektedir, bir; işverenlere külfet 
yüklemektedir, iki. Bunun maliyetini hesap etmek 
lazım Sayın Maliye Bakanı, 

ÎSMAÎL DAYI (Balıkesir) — Estağfurullah efen
dim, memur diilenci değildir. 

FERİT MELEN (Devamla) — Bir sürü personel 
istihdam edilmektedir; bu faturaların karşılığını he
sap etmek için, 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
FERtT MELEN (Devamla) — 7 milyona yakın 

ücretli var, her birisi ayda asgarî 4 fatura toplaya-
bilse, bu 300 milyona yakın fatura eder. Bu 300 mil
yon faturanın muamelelerini yapacaktır işverenler, 
bankalar, şunlar, bunlar; bunları hesap edecek, def
tere geçirecek, kayda geçirecek; vergi dairesine gide
cek, vergi iadesini toplayacak, iade edeeek. Bunu 
düşünün; yani kırtasiyecilikle mücadele eden bir hü
kümet, ufak bir şey sağlamak için bu kadar büyük 
kırtasiyeciliği nasıl göze alır hayret ediyorum. 

Sayın Maliye Bakanımdan evvela rica ederim, ha
kikaten bir hesabını yapmış olmaları lazım; ne ka
dar personel istihdam ediyor işverenler (Devlet da
hil) bu fatura işini hesap edip vergi iadesini temin 
etmek için? 

BAŞKAN — Sayın Bakan işitebiliyor musunuz 
efendim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — tşitemiyorlarmış efendim. 
FERİT MELEN (Devamla) —. Değerli arkadaş

larım, ikinci nokta maliyeti. Naylon fatura kullanma 
imkânı vardır. Sayın Maliye Bakanının geçenlerde 
bir toplantıda yaptığı konuşmayı radyodan dinledim, 
«Tetkik ettirdik, naylon fatura yok» dediler. Ben 
hesap ettim, ücretli başına, ayda 288 - 300 milyona 
yakın faturayı nasıl tetkik etmişlerdir de «Naylon 
fatura yok» diyebiliyorlar? Bir faturanın naylon fa
tura olup olmadığını tetkik etmek için, hesap uzma
nı veya maliye memuru o faturayı alacak ve onu ve-
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i ren esnafa veya tüccara gidecek, fatura muhteviya-
I tının deftere kaydedilip edilmediğini tespit edecek. 

Tetkik böyle olur, ancak bu suretle naylon fatura 
I olup olmadığını tespit etmek mümkündür. Bunu Sa

yın Maliye Bakanı nasıl bir teşkilatla yaptı, elektro
nik beyin rai kullandı, tıe yaptı bilmiyorum bu kadar 

I cesaretle büyük bir iddiayı ortaya attı? Herhalde bu
nun cevabını verecektir sanıyorum. 

Arkadaşlarımın ortaya attığı sualler oldu. Bu 
kadar önemli bir tasarı konuşulurken, tenezzül edip 
gruplar adına yapılan konuşmalarda ortaya atılan 
suallerin cevaplarını vermedi. Yani bu hükümetin 

I vazife anlayışı nasıldır bilemiyorum. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Biz söz is
tedik, Saym Başkan farketmediler. Maddeler görü
şülürken cevap arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Maddeler üzerinde söz. vereceğim 
] efendim. 

FERİT MELEN (Devamla) '— Değerli arkadaş
larım, bunun yeri ve şekliyle bütçeye tesirini de he
sap etmek lazım Bunun bütçeye tesiri konusunda, 
Maliye Bakanı «200 milyar civarında» dedi, Sayın 
Başbakan «300 milyar» demiş; benim tahminim biraz 
üstünde olacaktır; 500 milyar liranın altında olma
yacaktır. 1 trilyon liraya yakın açığı olduğu bilinen 
bir bütçeye, yeniden gelecek 300 milyar veya 500 
milyar lira açık, bütçeyi ne hale getirir; onun da iza-

I hı lazımdır. 

Enflasyon devam ediyor ve bunun esas sebebi, 
temel sebebi, artık hükümet de itiraf etmeye başla
mıştır, bütçe açıklarıdır. Bütçe açıklarını ortadan kal
dırmadan enflasyonu durdurmaya imkân yoktur. Bu
nun karşılığını sağlamadan bütçeye yeni açıklar ge-

I tirirseniz netice ne olur onu takdirinize bırakırım, enf
lasyon devam eder, nitekim devam etmiştir. Bu ve
sileyle şunu arz edeyim; bütçeyi ve yıllık programı 
yüzde 25 enflasyona göre hesap ettik ve daha 1 inci 
ayda görüldü ki, bu hesap yanlıştır ve hükümet adı
na bir sayın bakan «Hükümet yüzde 25 hedefinden 
vazgeçti yüzde 35 hedefini tutmaya çalışıyoruz» gibi 
beyanda bulundu, 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Yok öyle bir şey, yanlış. 

FERİT MELEN (Devamla) — Gazetelere göre 
söylüyorum, yoksa «yok» dersiniz; ama bütün gaze
teler - Anadolu Ajansı dahil •• yazdı, hepsi de yalan-

| cı değil. 
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Şunu arz etmek istiyorum : Sayın hükümet bil-
hissa Sayın Başbakan çok sık tekrar eder «Biz iş bi
lir iş bitirir hükümetiz» der. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
«İş bitirici...» 

FERİT MELEN (Devamla) — Ama 4 adım ile
risini de görmez. Yani iş bilirliğe hiç olmazsa bir de 
basireti ilave edelim. Yani 4 adım ilerisini görmeyen 
hükümete de müsaadenizle hükümet denmez. 

Teşekkür ederim. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) - Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; çok değerli bir 
konuşmacının ifade-ettiği gibi bu çok önemli kanun 
tasarısı üzerinde tenezzül etmediğim için konuşma
mak durumunda hiçbir zaman olmadım. Ancak, ben 
müracaat ettim, Sayın Başkan göremedi, dolayısıyla 
müracaatım tümü üzerinde olmadı, şimdi maddeler 
üzerinde elimden geldiğince sizleri aydmlatmaya ça
lışacağım. 

Yüce Meclisin kişiliği, benim kişiliğim, konuşu
lan, tartışılan kanun tasan sı ve «tenezzül» kelimesini 
müsaadelerinizle maalesef bağdaştıramadığımı ko
nuşmamın başında hemen ifade etmek istiyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, kanunun genelinde çok değer
li bir konuşmaca bir bas:t hesap yaptılar. Hesapları 
çok kuvvetli, kendilerine teşekkür ediyoruz. Çarptı
lar, böldüler ve bu hesabın doğruluğunu hemen bize 
ispat etmeye hazır olduklarını da ifade ettiler. Ken
dileri diyorlar ki «Bu kanun tasarısı 1984 yılında kişi 
başına 804 lira vergi iadesi sağlamıştır» Tabiî eğer 
benim ifade ettiğim, 1984 yılında takriben 55 milyar 
civarında tahakkuk eden vergi iadesi miktarını tak
riben 5,5 milyon civarında çalışana bölerseniz... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 5,7. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) - Evet 5,7. 
Onu da 12'ye bölerseniz ayda 804 lira civarında bir 
rakam elde edebilirsiniz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — O halde?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Değerli 
arkadaşlar, tabiî hesap yaparken yumurtaları sepete 
koyarsınız, «Sepette bu kadar yumurta var, 'ben bun
ları şu kadara satarsam bu kadar para elde ederim» 
dersiniz, pazara gitmek üzere yola çıkarsınız, ama pa
zara giderken sepetteki yumurtaları kırarsanız hesa
bınız yanlış çıkar. 

Değerli arkadaşlar, 'biz bu kanunu çıkardığımız 
zaman birinci dilimde 30 bin liraya yüzde 10 vergi 
iadesi vereceğimizi ilan etmiş idik ve yüce takdirle
rinizle, tasviplerinizle 'bu kanun uygulandı. Belge 
toplayan her vatandaşımıza 100 bin liraya kadar 
asgarî 6 500 lira para verilmiştir. Bu verilen paranın 
804 lira ile hiçbir alakası yoktur. Kanunun yeni uy
gulanmaya başlanması, yeni bir uygulama olması 
ve benzeri hususları göz önünde bulundurursak; tak
riben 55 milyar rakamının dahi yine çok önemli bir 
meblağ olduğunu hiç kimsenin herhalde inkâr etme
ye dili varmayacaktır. 

Hepinizin malumu olduğu üzere, yapılan 'bir de
ğişiklikle 1.1.1985'ten itibaren bu meblağ 50 bin lira 
için ilk kademede yüzde 15'e çıkarılmıştı. Ancak, 
Katma Değer Vergisi uygulamasına başlanılması, üc
retlilere bir miktar daha ilave kazanç sağlanması 
noktalarından hareket ederek; bugün sizlere sundu
ğumuz kanun değişikliği teklifiyle ütretlilere 100 bin 
liraya kadar 13 750 liralık bir vergi iadesi sağlaya
cağız. Eğer bu rakamı da 'küçümser, neticede, «6 500 
lira geçen sene ortalama 804 lirayı sağlamıştı şimdi 
bu takriben iki mislidir; 1 600 lira aşağı yukarı vergi 
iadesi sağlayacak. Bu vergi iadesi için bu kanunu 
kabul etmek gerekmez» gibi bir mantıktan hareket 
edersek, herhalde yanılmış oluruz, yanlış yaparız. 

Değerli arkadaşlar, bir değerli konuşmacımız, 
«Hangi yetkiden hareket ederek, nasıl oldu da koz
metiği, mücevheratı, kuaförü ve benzeri masrafları 
vergi iadesi kapsamına koydunuz?» diye soruyor. 
Kanun, Bakanlar Kurulumuza bu kanunun kapsa
mını genişletmek, daraltmak, miktarlarını artırmak 
ve indirmek yetkisini vermiştir. Bakanlar Kurulu
muz, kanunun hedefleri çerçevesinde, 'kontrol altına 
almak istediği istikametlerde kendisine verilen yetkiyi 
kullanmak hakkına sahiptir ve kullanmaktadır. Yetki, 
kanununun içinde mevcuttur. 
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Değerli arkadaşlar, yeni bir uygulamadır, intibak 
zorlukları olabilir noktasından hareket ederek, ka
nunda, 1984 yılında vergi iadesinin 3 ayda bir ya
pılmasını öngörmüştük. Şimdi, Katma Değer Vergisi 
meselesi var. Katma Değer Vergisi hemen ödeniyor; 
ayda 'bir toplanıyor. 3 ayda bir vergi iadesi almak 
çok uzun 'bir zaman sürmektedir. Bunu ayda bire 
indiremez miyiz?» diye hepimiz konuştuk, hepimiz 
tartıştık. Hükümetimiz şimdi 'bu kolaylığı getirmek
tedir; ama 'belki sırf muhalefet olsun diye, belki ken
dilerine göre hakikaten haklı gerekçeleri vardır, bazı 
arkadaşlarımızın ayda bir ödenmeye dahi karşı çık
tıklarını görüyoruz. Ama zannediyorum, muhalefet 
olsun diye söylenenleri bir tarafa bırakırsak, 'genel
de hepimiz ayda bir ödemenin ücretlilere oldukça 
'büyük bir kolaylık sağlayacağı konusunda hemfikir 
olacağız. 

Değerli arkadaşlar, gene bazı konuşmacılarımız 
naylon fatura konusunda bazı konulara değindiler. 
Birçok değerli konuşmacımız, bizim 'bilgisayarlarla 
mı naylon faturaların ortadan 'kalktığını tespit ettiği
mizi merak ve hayretle sordu. Geçtiğimiz dönemler
de naylon fatura meselesi hakikaten olmuş, hakika
ten bir kısım mükellef 'bir taraftan faturasız mua
mele yaparken, bir taraftan da naylon fatura verme
ye devam etmiş. Zamanın yetkilileri herhalde o za
manlar bu naylon fatura meselesine köklü çözüm yol
ları bulamamışlar. 

(Şimdi, esas olan, bir konuda ekonomik tedbir 
almaktır. Getirdiğimiz vergi iadesi sistemi otokont-
rolü getirmektedir, belge düzeni otokontrolü getir
mektedir. Yeniden, sayın konuşmacının tasavvur et
tiği gibi, 'korkunç, büyük bilgisayar düzenleri olma
dan naylon fatura meselesi ortadan kalkmaktadır. 
Hakikaten, daha önce bir toplantıda ifade ettiğim 
gibi, son 2 ayda yapılan kontrollerde naylon fatura 
meselesiyle karşı karşıya gelinmemiştir. Çünkü, de
ğerli arkadaşlar, belge sistemi oturmaktadır. Gerek 
vergi iadesi, gerekse Katma Değer Vergisi uygula
masının başlamasıyla tam manasıyla 'belge düzeni 
oturacak ve artık naylon fatura gibi bir mefhum 
Türk toplumu için mevcut olmayacaktır; tabiî ki is
tisnalar kaideleri bozamaz. 

Değerli arkadaşlar, 1 Mart 1985'ten itibaren pe
rakende satış fişlerinin de karbon kopyalı olarak 
verilmesi, bunların müteselsil numaraya sahip olma
sı, defterdarlıklar ve valilikler tarafından tespit edil
miş belli matbaalar tarafından basılması veyahut 
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] bakanlığımız tarafından bastırılması konusunda yeni 
I bir düzenleme getirilmiştir. Bundan böyle vatandaş, 
I bin liranın altında da yaptığı her alışveriş için öde

diği her kuruş verginin devletin Hazinesine gidece
ğinden emin olmaktadır. Dolayısıyla bundan 'böyle 
verilen kâğıt parçaları, peçete üzerine yazılan hesap
lar geçersiz olacak; ama vatandaşın mutlaka ve mut
laka istemek durumunda olduğu bu perakende satış 

I fişleriyle yapılan alışveriş belgelenecek ve vatanda
şın ödediği her kuruş vergi Hazineye irat kaydedile
cektir. 

Değerlî  arkadaşlar, bir konuşmacımız ulaştırma 
giderlerinin dejbu vergi kapsamına alınması konu
sunda beyanda bulundular. Yeri geldiği zaman gö
rüşülebilir, öneriler olduğu zaman bu husus göz 
önünde bulundurulabilir. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim, . 
sağolun. {Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

söz istemiştim. 
BAŞKAN — Siz şahsınız adına söz istemiştiniz, 

öylemi? 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Grup adına söz 

istemiştim. 
BAŞKAN — Grup adına Sayın Melen konuştu. 
İSMAİL ŞENGÜN ((Denizli). — O halde ben 

şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN - r Peki efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben de söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Grup adına konuşuldu. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Grup adına değil 

Sayın Başkan, kanunun 1 inci maddesi üzerinde şah
sım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Grup adına da ola
bilir, onu söylemek istedim. 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, ben onu düşünmemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın 'Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; gruplar adına iki de
ğerli arkadaşım da konuştuktan sonra, normal pro
sedür bu Mecliste; muhatap olan sayın bakanın Baş
kanlık Divanından söz isteyip grup sözcülerinin ifa
de ettiklerine cevap vermek, tenkitlerini karşılamak, 
görüşleri karşı görüşlerle cevaplamaktır. Ben yakı-

I nında olduğum için, hükümet kanadına baktım, sa-
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yın balkan herhangi ıbir gayret içinde değildi konuş
mak için. Şu halde, 'bundan ıb'öyle biz kendilerinden 
rica ©delim, gruplar adına konuşulduktan sonra lüt
fetsinler, ıbu iktidar-muhalefet diyalogunun güzel öl
çüler içinde sürdürülmesinde 'büyük yarar gördüğü
müzü ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, lütfen madde üze
rinde konuşun efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Madde üze
rinde konuşuyorum Sayın Başkan. 

Ancak ıbu şekilde bu yüce Meclis en salim ka
rarlara varabilecektir diye düşünüyoruz. 

Efendim, sayın bakan gayet itinalı olarak, isim
lerimizi de zikretmeden, muhalefet sözcülerinin gö
rüşlerine kısaca değinmiş oldular; 1 inci madde ile 
İlgili olarak yaptıkları konuşmada. Bunlardan birin
cisi, şu 804 lira meselesidir. Bendenize, «Hesabınız 
yanlış» dediler. Burada da çıktılar, «ölçmüş, 'biçmiş, 
kesmiş» dediler; sonradan kendileri de 804 lirayı ka
bul ettiler. Neresi yanlış anlamadım? Bir de yumur
tadan 'bahsettiler, onu da anlayamadım. Belki daha 
iyi açıklarlar. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıl vergi iadesinden, 
sayın bakanımın da kabul ettikleri gibi, ayda orta
lama 804 lira ödenmiştir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCE'BE ALPTEMOÇIN (Bursa) — O hesabı ya
parsınız çıkar efendim,- ama mantık hatası var. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Eğer mantık 
hatası varsa, 'ben kendilerinden, söz sahibi olarak, 
hükümet olarak şunları sormak istiyorum : Bunu 
cevaplasınlar, 'ben mantığın ters olduğunu derhal ka
bul ederim. 

Sayın Bakan, lütfen cevap veriniz : 30 'bin liraya 
kadar mal ve hizmet alımları için geçen sene Hazi
neden ne ödediniz? Bu bir. 

ikincisi, 30 bin lira ila 100 lira arasındaki mal 
ve hizmet alımları için Hazineden (55 milyar lira 
içinden) geçen yıl ne ödediniz? 

Üçüncüsü, 100 'bin lirayı aşan mal ve hizmet 
alımları için Hazineden {55 milyar lira içinden) ne 
ödediniz? Bunların cevaplarını verebilirseniz mesele. 
yok. Veremezseniz, benim mantığımı kabul zorun
dasınız. Başka hiçbir cevabı yoktur 'bunun.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI SU-
Dt TÜREL (Antalya) — Size göre tabiî. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bendenize gö
re tabiî efendim. 

27 . 2 , 1985 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Şengün, lütfen Genel Kuru
la hitap edin efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Efendim, sa
yın bakan «Size göre» diyor, 'ben de evet diyorum. 

BAŞKAN — Genel Kurula hitap edin efendim. 
Lütfen müdahale etmeyin efendim konuşmacıya. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Saym Başkan, 

ben*'bazı sualler sordum, dedim ki, şu ıtriyat malze
melerini, kozmetikleri, kuaför ücretlerini, altın alım
larını, inci alımlarını nasıl oldu da vergi iadesi kap
samı içine aldınız? Benim ve grubumun görüşüne 
göre, kanunda bu yetki hükümete tanınmamıştı. Sa
yın Bakan da dediler ki, «Tanınmıştır.» 

Değerli 'arkadaşlarım, şimdi tasarı metnini size 
kısaca okuyorum : «Vergi iadesi konusuna giren mal 
ve hizmet çeşitlerini tespit etmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.» 

Hükümetin, daha sonra kararnamelerle kapsamı 
genişletmek ya da daraltmak konusunda yetkisini 
kullanarak yaptığı, iş, yeni mal grupları ortaya koy
mak şeklindedir. Halbuki 'bu kanunda zikredilmiş
tir; hangi mal ve hizmet gruplarının vergi iadesi kap
samına gireceği açık olarak, hatta tadat edilerek or
taya konmuştur. Şu halde, hükümet olarak kesin
likle yeni mal gru'bu ortaya koymaya hakkınız yok
tur ve ben şimdi soruyorum; Itriyat şu 7 ana grup 
içinden hangisine girmektedir, kozmetik hangisine 
girmektedir? Hiçbirine. O halde, hükümet yetkisiz 
bir yetki kullanmıştır. 

Değerli arkadşlarını, naylon fatura meselesi, eli
nizi vicdanınıza koyun, yürürlüktedir. Benzin alıyor
sunuz 5 bin liralık, 'benzinci soruyor, «Ne kadarlık 
fatura istiyorsunuz» şaşırıyorsunuz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — O 
ayrı konu, o ayrı konu. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Kanunda 
var; kanun metnini okursanız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Şaşırıyorsunuz.. 

Bu naylon faturadır. 
Değerli arkadaşlarım, Katma Değer Vergisi ko

nusunda 'birtakım pazarlıkların maalesef piyasayı 
kapladığına da hepimiz şahidiz. 

B. DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) — Suç 
işleniyor. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) —"Evet suç işle-
nivor, Memur da 'bu sistem içinde suç işlemeye zor
lanıyor maalesef. Bunu da tebarüz ettirmek mecbu
riyetindeyim. 

• 
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Değerli arkadaşlarını, bizim sayın hükümetten 
beklediğimiz, mümkün olduğu kadar 'bu kürsüden 
ifade ettiğimiz görüşlere cevap vermesidir ve 'bu yü
ce Meclisin iyi çalışması için 'bu cevaplara 'biz mut
laka ihtiyaç duyuyoruz. 

Ben daha fazla vaktinizi almamak için sözlerime 
burada nihayet veriyorum ve sayın 'bakandan görüş
lerimizi çok daha dikkatli dinlemesini ve görüşleri
mizi mümkün olduğu kadar detaylı cevaplamasını 
arz ve rica ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Halkçı Parti Grubu adına sayın Kuşhan; buyu

run efendim. 

HP GRUBU ADİNA ÖMER KUŞHAN (Kars) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok saygıdeğer üyeleri; önemli konuların tartışılması 
söz konusu olduğunda, el'betteki zaman zaman tan
siyonun yükselmesi de mümkün; ama 'biz özellikle 
Halkçı Parti olarak bu tansiyon yükselmesini haki
kati bulma yönünde 'bir 'heyecan olarak değerlendi
riyoruz. O yüzden de, ifradı tefrikten ayırmak kay
dıyla yararlı görüyoruz bunu sayın üyeler. 

Değerli 'milletvekilleri, bugüne kadar sunulan ve
ya biraz önce sayın 'bakanın sunduğu (ki, bundan 
evvel de söylenmiş olanlardan farklı değil) rakam
lar hayalî. Bir kanun getiriyorsunuz; kanun yaşayan 
realiteler üzerinde eğer 'bir mana ifade ediyorsa de
ğeri oradan kaynaklanır. Şöyle ki : 

Siz 103 'bin liralık alışveriş eden 'bir kamu gö
revlisine galiba 13 bin lira veya 20-bin lira, (rakamı 
iyice alamadım) vergi iadesinde 'bulunacaksınız. Sa
yın 'bakan, bana lütfeder söyler misiniz; Türkiye'de 
kamu görevi ifa edenlerin yüzde kaçı acaba 50 bin 
liranın üstünde maaş alıyor? Peki maaşı olmayan, 
maaş almayan kimseye siz; yani elinde parası olma
yan kimseye siz 103 bin lira için 13 bin değil de 33 
'bin verseniz neyi ifade eder? 'Diyeceksiniz ki, 50 bin 
liranın altındaki miktarlar da aynı oranlar içerisinde 
değerlendirilmiş olacak. Olacak; ama bir gerçek da
ha var sayın 'bakan, realitelerin üzerine objektif git
mek ve dolayısıyla olayı yerinde teşhis etmek lazım. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Vergi iadesini kal
dıralım mı? 

'ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Vergi iadesini 
kaldırmayalım sayın milletvekili. Yalnız, söyledikle
rimi lütfeder dinlerseniz, sonunda siz de bunu sor
mak ihtiyacını duymazsınız. 

Toplumun bütün kesimleri laboratuvardır sayın 
bakan; her tarafa birden bakmak lazım sayın mil
letvekilleri. 

Şimdi, müsaade ederseniz değerlendirmeye 'gele
lim : Anadolu yalnız Ankara, İstanbul, İzmir gibi 
büyük kentler değildir. Buyurunuz Anadolu'ya sizin
le beraber 'bir çıkalım. Kasabalarda, ilçelerde, köy 
dükkânlarında alışveriş eden kamu görevlilerinin ha
line 'bakalım hep 'beraber; hepsi veresiye alışveriş et
mektedir sayın bakan. İki ay sonraki parasını yiyor 
bugün ve o 'bakkal dükkânının sahibinden o zavallı, 
kendisini ona mahkûm ettiğimiz kamu görevlisi eğer 
faturayı ister ise veya vergi iadesine dahil edilmesini 
sağlayacak o perakende fişleri dediğiniz 1 000 liranın 
altındaki 'belgeyi ister ise dükkânda bir de dayak yer, 
kovulur. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın 
Başkan, 'bu söylenenlerin madde ile ne alakası var? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
ÖMER KUŞHAN '(Devamla) — Bu söylenenle

rin hepsi madde ile ilgili sayın milletvekili. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen dikkat edin 

kelimelerinize. 
ÖMER KUŞHAN '(Devamla) — Çünkü bunun 

arkasından getireceğim sonuç... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Kuşhan, 

vergi iadesini alanlar memur ve işçidir. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, böyle karşılıklı 

konuşacaksak Başkanlığa lüzum yok 'burada. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Memur ve işçiye 

kimse dayak atamaz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, ne yaptığınızın 

farkında mısınız? Meclisin 'bütün müesseselerini tah
rip ediyorsunuz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Madde üzerinde 
konuşsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, konuşmayı kesme
yin, ona ben karar vereceğim sayın milletvekili. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Her zaman 
yapıyor Sayın 'Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri,.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen söz alma
dan konuşmayın. 

Buyurun efendim, devam edin. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve

killeri, özellikle dikkat etmek mecburiyetindeyiz; her
hangi 'bir konuyu getirirken göstermelik bazı şeyler 
de getirmek devamlı surette hem tansiyonu, hem de 
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insanların hüsnüniyetle yaklaşmasını 'bozar. Binaena
leyh, eğer ben 'burada bazı gerçekleri ifade ediyor 
isem ve özellikle de bu kanunu savunan iktidar par
tisinde ıbazı rahatsızlıkların emareleri sesler çıkıyor
sa, ben, inanınız hakikati söylediğimi anlıyorum ora
da; iyiden iyiye hakikatin üzerinde olduğumu hisse
diyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bir dakika. 
Sayın Kuşhan, kanunun tümü üzerinde Halkçı 

Parti Grubu adına konuşma yapıldı efendim. JSiz 
madde üzerinde söz aldınız, lütfen madde üzerinde 
konuşma yapın. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — 1 inci madde 
üzerinde konuşuyorum Sayın Başkanım. Çünkü, 1 
1 inci madde zaten kanunun esasını teşkil ediyor. 

BAŞKAN — Madde üzerinde lütfen konuşun 
efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hay, hay Sayın 
Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce sayın bakanın 
vermiş olduğu ve özellikle de 1 inci madde üzerinde 
verdiği örneğe göre, 103 bin liraya 13 bin lira vergi 
iadesi ödenecek... Bu mümkün değil. Çünkü, 103 bin 
lira para kazanan yokki. Yüzde 70'i 50 bin liranın 
altında maaş alan bir toplumda siz, kamu görevlileri
ne, 103 bin lira alan bir kimseye 13 bin lira vergi 
iadesi uygulayacağım diye kalkıp onları avutmaya ça
lışacaksınız. Bu olmaz, hakikati ifade etmiyor, Dola
yısıyla 103 bin liraya 13 bin lira değil de, 20 bin liraya 
2 500 lira vergi iadesi ödeyeceğim, deyin de bu iş 
açıkça olsun, mertçe olsun, herkes de alacağını bilsin. 
Kamufle etmeye gerek yok, hakikatler kamufle edil
memelidir. 

Sayın milletvekilleri, bir de şu konuya dikkatinizi 
çekmek istiyorum : (Sayın Şengün de özellikle rakam
lar vererek üzerinde durdu, Sayın Ağagil'in de ver
diği rakamlar bunu teyit eder mahiyettedir) Herhan
gi bir gelir getirici kanun ilk evvela tadat edilip uy
gulamaya konurken, devlete ne getireceği ve devletten 
ne götüreceği; devleti milletten ayırt etmek mümkün 
olmadığına göre, millete ne getireceği ve miletten ne 
götüreceği hesap edilmek mecburiyetindedir. Kabul 
ediyoruz, hakikaten çaresizlik içindesiniz, 1985 yılı 
Bütçesinin büyük ölçülerde açık vereceğini siz de bi
liyorsunuz ve bunu kapatmak için ne gerekirse ya
pacaksınız. Buna da olumlu yaklaşıyoruz; ama siz 

bunu uygularken devlete yüklediğiniz külfeti kamufle 
edemezsiniz. O, milyarlara varacak, onu önlemeniz 
mümkün değil. 

Dün muhalefetin vermiş olduğu değişiklik önerge
lerini reddeden sayın iktidarın milletvekillerine bir 
şey sormak istiyorum : Sayın hükümet şimdi, dün 
bizim önerge ile değiştirmek isteyip de sizin mukad
des oylarınızla reddedilen önerileri getiriyor. Hükü
metin getirmiş olduğu bu önerilere de, eğer bizim dün 
getirdiğimiz değişiklik önerilerine samimiyetle inanmı-
yorduysanız, bugün de inanmayıp onların getirdiğini 
reddediniz; çünkü aynı şeyi getiriyorlar. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Genel gö
rüşme yapıyor sayın konuşmacı. Madde ile ne ilgisi 
var? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Sayın Kuşhan, lütfen sadede gelelim. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve

killeri, biraz önce de vurgulamaya çalışmıştım; hepi
miz büyük kentlerin milletvekilleri değiliz. 

Değerli üyeler, Anadolu'yu dolaştık. Lütfen, bize 
büyük ikramlarda bulunulan o dükkânlara bir gidin, 
veresiye defterleri vardır, açın görün orayı. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, genele hitap edin 
efendim; bir gruba hitap etmeyin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Dolayısıyla sa
yın milletvekilleri, sizden de istirham ediyorum, siz
ler de gidin görün. Hakikatin ne olduğunu hep bera
ber görelim ve o zaman, bundan sonra getireceğimiz 
kanun teklifleri üzerindeki görüşmelerimiz, öyle zan
nediyorum çok daha objektif olacak. Bunu yapmak 
mecburiyetindeyiz sayın milletvekilleri. 

Bir kanun toplumun bütün kesimlerini istiap et
melidir. Eğer belirli bir kitleye menfaat sağlayan bir 
kanunu, bir başka kisvet veya kamuflaj altında geti
rirseniz saygınlığınız olmaz. Binaenaleyh ben, alım 
gücü olmayan bir kimseye yergi iadesi, diye bir şey 
sağlamayı, kesinlikle alım gücü olanlara getirilecek 
imkânlar şeklinde mütalaa ediyor; bu kanunu, alım 
gücü olana imkân getirecek veya vergi iadesi getire
cek şeklinde mütalaa ediyorum ve dengeli bulmuyo
rum, adil bulmuyorum. Bu, devamlı surette saygınlığı 
yitirici bir eylemdir. 

Naylon fatura meselesine gelince sayın milletvekil
leri : Buyun, teşrif edin, bugün buradan çıktıktan 
sonra veya yarın, hanginiz istiyorsanız geliniz sizi top-

— 222 — 



T. B. M. M< B: 66 27 , 2 , 1985 O : İ 

tancıya götüreceğim, «Beyim, ne kadar fatura istiyor
sun?» diyor. Sizi benzinciye götüreceğim, «Beyim, ne 
kadar fatura istiyorsunuz?» diyor. Sizi bakkala götü
receğim, «Beyim, ne kadar fatura istiyorsunuz?» di
yor. Sizi manava götüreceğim, «Ne kadar fatura isti
yorsunuz?» diyor. Peki, bunlar gerçek değil mi? Bu
nun adına «Naylon fatura» demeyeceksiniz de ne di
yeceksiniz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen efendim, to
parlayınız ve madde üzerinde görüşünüz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, elbetteki 1985 yılı Bütçesinin açık olmaması 
bizim de arzu ettiğimiz şeydir. İktidar için bir başarı 
veya muhalefet için bir başarısızlık şeklinde mütalaa 
etmiyoruz; ama bir topluma, getirdiğimiz kanunlar
la neleri reva gördüğümüzü çok iyi değerlendirmek 
durumundayız. Yani, topluma ne getireceğiz, toplum
dan ne götüreceğiz, bunu hesap etmek durumundayız. 

Son söz olarak şunu söylüyorum ki, son değişik
liğiyle dahi bu kanun toplumdan çok şeyler götüre
cektir. Geçici, palyetif tedbirler olarak ufak - tefek 
açıkları kapatıcı özellikler getirecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkürr ederim Sayın Kuşhan. 
Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
ÎSMAİL SARUHAN (Ankara) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde şahsınız adına 

mı konuşacaksınız? 
ÎSMAİL SARUHAN (Ankara) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Saruhan. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, benden önce konuşan sayın 

milletvekilinin madde içerisinde kaldığı şekliyle ben 
de kalmaya çalışacağım. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz, Ücretlilere Vergi 
ladesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısını, sanıyorum ki, milletvekilleri-
mizin tümünün alkışlaması lazımdı. Ancak bu kürsü
den, Türk esnafının naylon fatura vermekle itham 
edilmesi, gerçekten esnafımıza bir bühtan olur. 

Bu tavrın yanlış olduğunu ne zaman anlayacağız? 
İktidar milletvekillerinin her oyu millet iradesini tem
sil eder. Fakir - kufara edebiyatı yapanların; o fakir -

fukaranın, o dar gelirli insanın cebine daha çok para 
girmesini sağlayan bu kanun tasarısında yadırgaya
cağı hiçbir yön yoktur. Onun için de, iktidarın getir
diği her kanuna karşı çıkılması gibi bir anlayışı tas
vip etmek mümkün değildir. İyiye de karşı çıkma, 
kötüye de karşı çıkma gibi, iktidar milletvekili olarak 
milletin iradesini temsil eden bizim oylarımızın yadır
ganacak yönünün olmadığını burada belirtmek isti
yorum. O bakımdan, her milletvekilinin oyuna saygı 
gösterilmesini burada, ifade ettikten sonra teşekkür 
ediyorum. (HP ve ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili verilmiş önergeler vardır, önce bu 

önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 256 sıra sayılı Kanun Tasarısı

nın 1 inci maddesinde (h) şıkkının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

h) Mesken olarak kullanılan konutların kira be
dellerinin ilk 30 bin lirasının tamamı, aşan kısmın 
yüzde 20'si. 

Türkân Turgut Arıkan İsmail Şengün 
Edirne Denizli 

Fehmi Memişoğlu Ali Mazhar Haznedar 
Rize Ordu 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad

desinde vergi iadesine hak kazanacaklar arasına : 
«Götürü usulde gelir vergisine tabi esnaf ve sanatkâr
larla bunların eş ve çocuklarıyla bakmakla yükümlü 
oldukları kimselerin» de eklenmesi için gevreğini say
gıyla öneririz. 

İsmail Şengün Ferit Melen 
Denizli Van 

Fenni Islimyeli Yılmaz Altuğ 
Balıkesir Sivas 

Ahmet Süter 
İzmir 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad

desinde, vesika verecek gerçek usule tabi mükellefler 
yanına : «Götürü usulde gelir vergisine tabi esnaf ve 
sanatkârlar»ın eklenmesi için gereğini saygıyla öne
ririz. - " 

İsmail Şengün Fenni tslimyeli 
Denizli Balıkesir 

Ferit Melen Emin Alpkaya 
Van Niğde 

Abdurrahman Necati Kara'a " ... 
Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2978 sayılı Ücretlilere Vergi 

tadesi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesindeki vergi 
iadesine tabi mal ve hizmet alımlarına (i) fıkrası ola
rak «Ulaştırma giderleri» ibaresinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Not : Gerekçesi şifahen arz edilecektir. 

Tülay öney Erol Ağagil 
İstanbul Kırklareli 

Mehmet Üner H. Barış Can 
Kayseri Sinop 

Fikret Ertan 
izmir 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi de öner
geleri aykırılık sırasına göre okutup işleme koyaca
ğım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad

desinde vergi iadesine hak kazanacaklar arasında : 
«Götürü usulde gelir vefgisine tabi esnaf ve sanatkâr
larla bunların eş ve çocuklarıyla bakmakla yükümlü 
oldukları kimselerin» de eklenmesi için gereğini say
gıyla öneririz. 

îsmail Şengün 
Denizli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibinin bir açıklaması ola
cak mı efendim? 

ÎSMAİL ŞENGÜN ^Denizli) — (Kısa bir açıkla
ma rica edebilirmiyim efendim? 

BAŞKAN — Lütfen, kısa bir açıklama olsun efen
dim. 

ıBuyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN <Denizli) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; götürü usulde Gelir 
Vergisine tabi esnaf ve sanatkârların da vergi iadesi
ne hak keslbedebilmeleri ve ayrıca vergi iadesine mes
net teşkil edecek vesika verebilmelerini temkıen. iki 
önergeyi ardarda vermiş bulunuyoruz. Huzurlarınızı 
tekrar tekrar işgal etmiş olmamak için, Sayın Baş
kanımın da müsamahasıyla ikisini birden kısaca izah 
etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bir hesaba göre 
takriben 800 hin civarında ıgötürü usulde vergiye tabi 
mükellef bulunmaktadır. Maalesef Vergi İadesi Ka
nununda hükümete verilen yetki sadece tam mükellef
lere inhisar etmektedir; yani hükümet arzu ederse ser
best meslek erbabı ve ticaret ve sanayiyle uğraşanlar 
da vergi iadesi kapsamı içine alabilmek yetkisine 
sahip bulunmaktadır. 

Kanun geçen yıl bu kürsüde görüşülürken, zama
nın Sayın Maliye ve Gümrük (Bakanı, ileride bir süre 
sonra o mükellefleri de;' yani tam mükelleflerin bu 
Kanunda zikredilmemiş olan diğer grubunu da vergi 
iadesi içine alacağız, buyurmuşlardı. Ancak, son 14 
ay içinde hükümet kanadından böyle bir teklif veya 
bir hareket, kararname, karar çıkmış değildir. 

Şimdi, eğer kanun içinde esnaf ve sanatkârların 
da vergi iadesine alınabilmesini temin eden bir hü
küm bulunsaydı, bizim gayet tabiî bu önergeyi ver
memize de hiç lüzum kalmayacak'tı, 

'Biz MDP olarak diyoruz ki, götürü vergiye tabi 
esnaf ve sanatkârlar da vergi iadesine muhatap ol
malıdır. Götürü vergiye tabi esnaf ve sanatkârlar, 
sizin ortadirek dediğiniz kütlenin en büyük grupla
rından birisidir. Götürü vergiye muhatap esnaf ve 
sanatkârların bugün hali maalesef içler acısıdır. Ana-
doluyu gezerken çok yerde gördük; sabahleyin «Bis-
millah»la kepengini açan esnaf, akşamleyin yine aynı 
kutsal kelime ile kapatırken, maalesef kazançtan yok
sun günler geçirerek bu işi yapar «hale (gelmiştir. 

Bugün toplumun en çok ezilen ve uyguladığınız 
politika sonucu en çok yara alan kesimlerinden birisi 
esnaf ve sanatkârlardır. Bunu tashih etmek de bizlere 
ve iktidar kanadına özelikle düşmektedir. Bu düzen-
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lemeyi kabul etmek de, biraz önce bu kürsüden ko
nuşan ve «Esnafa bühtanda bulunmayınız» diyen sa
yın milletvekili ve onun arkadaşlarına düşmektedir. 

Saygılar sunarım. (M'DP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmamıştır. 
Önergeyi yüce heyetin oylarına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum1: 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad

desinde, vesika verecek gerçeik usule tabi mükellefler 
yanına: «Götürü usulde »gelir vergisine tabi esnaf ve 
sanatkârlardın eklenmesi için gereğini saygı ile öneri
riz. 

Denizli Milletvekili İsmail Şengün ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROGLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?,. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz eefndim. 

ıBAŞKAN — Önerge sahibinin bir açıklaması ola
cak mı? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Önergemiz açıktır 
Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 256 sıra sayılı Kanun Tasarı-
sının 1 inci maddesinde (h) şıkkının aşağıdaki şelkilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

h) Mesken olarak kullanılan konutlarım kira be
dellerinin ilk 30 bin lirasının tamamı, aşan kısmın 
yüzde 20'si. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar
kadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EM1İB.OGLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

ıBAŞKAN — Önerge sahibi açıklama yapacaklar 
mı? 

Buyurun Sayın Arıkan. (Alkışlar) 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, bağımsız din
leyici bir milletvekili olarak, Plan ve Bütçe Komisyo
nuna katıldım. Orada birtakım hesaplamalar vardı. 
Fakat hesaplamalar kâğıt üzerinde doğru; ama fiiliyat
ta ise yanlıştı. Bakınız bu nasıl oluyor: 

Asgarî ücretin tamamen vergi dışı tutulduğu hesap
lanıyordu. Şöyle ki, asgarî ücret net 17 bin lira olu
yor. Bunun yüzde 20'si vergi iadesi olarak 3 440 lira 
tutuyor. Böylece asgarî ücretlinin eline 20 660 lira 
geçeceği varsayılıyordu. 

Halbuki bugünkü uygulamada, kira gelirlerinin 
sadece yüzde 20'si vergi iadesine tabidir. O zaman bu 
asgarî ücretli açıkta mı oturuyor veya çadırda mı 
oturuyor ki, yüzlde lOO'ünü alabilsin? 8 bin lira ve
yahut 10 bin lira kira verdiğini varsaysak, bunun 
yüzde 20'si vergi iadesine tabi olduğuna göre, 10 bin 
liranın ancalk 2 bin lirası üzerinden vergi iadesi alabi
liyor, 8 bin lirası vergi iadesine tabi değil. O zaman, 
hesaplamadaki 3 440 lira çok aşağılara düşüyor. 

100 bin lira ücret alan birisi için de aynı şeyi söy
leyebiliriz. Bu hesaplamaları yaptığımız zaman, 100 
bin lira net ücret alan bir kişinin de, mevcut öneri 
ile yüzde 13,75 değil, onun çok daha altında bir oranda 
vengi iadesi aldığını görüyoruz. Onun için bu önergeyi 
vermiş bulunuyoruz ve diyoruz ki, asgarî olarak ilk 
30 bin liraya kadar olan kiraların hepsi vergi iadesi 
kapsamına alınsın. Böylece, hiç değilse dar gelirli 
vatandaşlara aylık 6 bin lira kadar bir imkân sağlan
sın. 

'Bunu söylediğimiz zaman hükümet üyeleri; bu
nun kabulü halinde kişilerin fatura ve belge topla
maktan sarfınazar edeceklerini ve böylece Maliyeye 
gelir sağlamakta birtakım güçlüklerin ortaya çıkaca
ğını söylediler. 

Sayın milletvekilleri, bunu kabul etmek bana çok 
zor geliyor. Çünkü, hükümetin görevi belge almayı 
teşvik etmektir. 'Belge almayı teşvik etmenin bir yolu 
da halkı bilinçlendirmektir. Belge atoıamak suretiyle 
vergi iadesinden değil, vergi gelirlerinden devletin 
kaybı olduğunu milletin kafasına sokmaktır. Televiz
yon elterirtdedir, her gün bu konuyu televizyonda halka 
açıklayarak vurgulayabilirler. Yoksa, hükümet olarak 

— 225 — 



T. B, M. M. B. 66 27 , 2 , 1985 0 : 1 

tıa'lkı bilinçlendirme »görevini yapmadığı için dar ge
lirlileri kötü duruma sokmayı veya bunların bir im
kândan mahrum bırakılmasını ben uygun görmü
yorum. 

Sözlerimi sununla bitirmek istiyorum: Ben de siz
ler gibi bir zamanlar ANAP sıralarındaydım ve seçim 
sırasında şu ilanlara bakarak ben de söz verdim'; «Ka
şıkla verip kepçeyle geri almak» burada «Söz verir» 
dedik. Şimdi, çay kaşığı ile verip kepçeyle mi geri 
alalım? Çünkü, daha 10 gün önce sadece 1 500 
lira otobüs ücretlerine zam yapılmış bulunuyor. 
Bunları karşılamak ve dar gelirlileri biraz rahatlatmak 
için 30 bin liranın vergi iadesi kapsamına alınması 
hususunda bir önerge verdik, 

Takdir sizindir, saygılar sunarım. (HP, MDP ve 
Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Arıkan ve arkadaşlarının önergesini oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. {HP ve MDP sıra
larından «Hepsi el kaldırmadı» sesleri, gürültüler) 

Ne dediğiniz anlaşılmıyor efendim, 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Yarısı el kaldırmadı, tereddüt hâsıl oldu efendim; 
yeniden oylansın. 

BAŞKAN — Ben görüyorum efendim buradan, 
ben görüyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum': 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2978 sayılı Ücretlilere Vergi 
îadesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesindeki vergi 
iadesine tabi mal ve hizmet alımlarına (i) fıkrası ola
rak «Ulaştırma giderleri» ibaresinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Not : Gerekçesi şifahen arz edilecektir, 
istanbul Milletvekili Tülay Öney ve arkadaşları 
BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor 

mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN ıBMıİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tıldığı için doğrudan Genel Kurulun oylarına sunu
yorum: Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir, (Alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — De
mek ki, bazan beraber kanun çıkarabiliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi 
bu kabul edilen önerge ile yapılan değişik şekliyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 2978 sayılı Kanunun 3 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Hesap ve oranlar 
Madde 3. T— Vergi iadesi aylık olarak hesap edilir. 
Vergi iadesi, 2 nci madde hükmü ide dikkate alı

narak mal ve hizmet alımları tutarına; 
25 000 liraya kadar % 20, 
50 000 liranın 25 000 lirası için % 20, 

aşan kısmına % 15, 
100 000 liranın; 50 000 lirası için % 17,5 

aşan kısmına % 10, 
100 000 liradan fazlasının; 100 000 lirası 

için, % 13,75, aşan kısmına % 5, 
Nispeti uygulanarak hesaplanır. 
Bu maddede yazılı tutarları iki misline kadar, 

oranları ise yarısına kadar artırmaya, arıtırılmış tutar 
veya oranlan yukarıda yazılı sınırları kadar indirmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?,. 
Madde üzerinde söz isteyen... 
Sayın Bakan, son dakikada elinizi kaldırıyorsu

nuz. «Söz isteyenler» diye... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
siz hep o tarafa bakıyorsunuz.-

BAŞKAN — Efendim, bu söz alma hususunda 
bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorumı: 

Bir yanlış uygulama oluyor. Söz isteme bakana 
ayrı, komisyona ayrı, Genel Kurula ayrı, diye böyle 
bir şey yok. Genel Kurul bir bütündür. «Söz isteyen
ler?» diye; «Madde üzerimde söz isteyenler?» «Tümü 
üzerinde söz isteyenler?» diye çok açık - seçik sor
duğumuzu biliyorsunuz. Bu sırada bakan da, komisyon 
da söz alabilir. Söz alma işaretle olmaz efendim, 
«Madde üzerinde söz istiyorum» denecek. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Söz isti
yorum. 
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'BAŞKAN — «Tümü üzerinde söz istiyorum» di
yecek. Buna göre... (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Balkan. 
Sayın Bakan demin söz istememişti 'bu anlamda; 

onu tekrarlamak istiyorum. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; Sayın Başkana bana söz verdiği 
için teşekkürle sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, değerli Kuşhan kardeşimizin 
biraz önce sadece 100 bin lirayla ilgili vergi iadesin
den hareket ederek verdiği örneğe de, 'benim verdi
ğim örnek üzerine yaptıkları (konuşmaya da bir açık
lık getireceği bakımından, direkt olarak bu madde
deki teklif edilen miktarlar ve yüzdeler ile ilgili de 
olduğu için 'kısa 'bir hesap ve açıklama yapmak ve 
neticeyi takdirlerinize arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum1. 

Değerli arkadaşlar, Vergi İadesi Kanununu kabul 
ettiğimizde, ilk dilim olarak 30 bin liraya kadar yüz
de 10 vergi iadesi verileceğini kabul etmiş idik. Yani o 
tarihte eğer 'bir ücretli 25 bin liralık fatura töplasa 
idi, alacağı vergi iadesi 2 500 lira olacaktı. Şimdi bu 
Kanun tasarısı eğer oylarınızla kabul edilirse, alaca
ğı vergi iadesi miktarı 5 bin lira oluyor. 

Gayet tabiî ki Türkiye'de herkes 100 bin lira üc
ret almıyor; ama Türkiyemizde çalışanların hepsi en 
azından asgarî ücret alıyor. 

Yine aynı hesaba bir başka rakam için bakarsak; 
mesela, 50 'bin lira alan bir kişinin sene başında ala
bileceği vergi iadesi miktarıyla 'bu kanun gerçekleşti
ği takdirde alacağı miktarı karşılaştırırsak, karşımı
za çıkan rakam; 50 bin lira karşılığında 4 bin lira alı
nırken, şimdi 8 750 lira alınacağı ve eğer yine 100 
bin liralık hesabı yaparsak, 6 500 liraya karşılık 
13 750 rakamı çıkıyor. Bu hesabı (bilgilerinize ve tak
dirlerinize arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa

yın bakana konuyla ilgili olarak yerimden bir soru 
sorabilir miyim?. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kuşhan; sorular 
madde üzerindeki görüşmeler, konuşmalar bittikten 
sonra soruluyor. 

Madde üzerinde başka konuşmak isteyen var mı?. 
Yok. 

27 . 2 4 1935 0 : 1 

Gorulara geçiyoruz efendim. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa

yın bakana şunu sormak istiyorum : Bakanlık ola
rak, biraz önce kürsüden de izah etmeye çalıştığım 
gibi, esnafının yüzde 70 veya yüzde 90'u veresiye alış
veriş eden 'bir ülkede, (Bu bir realitedir) acaba hü
kümet olarak, özellikle Maliye Bakanlığı olarak uy
gulamada, bu gibi alış - verişini veresiye yapan kim
selerin de vergi iadesinden istifadesinli sağlayıcı ön
lemler düşünüyorlar mı?. Düşünüyorlarsa, (Ben bu
lamadım) ne gibi Önlemler olduğunu lütfederlerse 
memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Bakan, soruyu cevaplandırınız efen

dim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Efendim, 
konuştuğumuz kanunun maddeleri gayet açıktır. Biz, 
fatura vergi iadesi üzerinde konuşuyoruz. Değişik ta
sarılar, değişik hususlar belki değişik platformlarda, 
değişik vesilelerle konuşulup cevaplandırılabilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu madde üze

rinde bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2978 sayılı ücretlilere Vergi 

îadesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin, gerekçesi 
şifahen arz edilecek nedenlerle aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 2. — 2978 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hesap ve oranlar 
Madde 3. — Vergi iadesi aylık olarak hesap edi

lir. 
Vergi iadesi, 2 nci madde hükmü de dikkate alı

narak mal ve hizmet altınları tutarına; 
25 bin liraya kadar yüzde 25, 
50 bin liranın; 25 bin lirası için yüzde 25, aşan 

kısmına yüzde 15, 
100 bin liranın; 50 bin lirası için yüzde 15, aşan 

kısmına yüzde 10, 

100 bin liradan fazlasının 100 bin lirası için yüzde 
12,5 aşan kısmına yüzde 5, 

Nispeti uygulanarak hesaplanır. 
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Bu maddede yazılı tutarları iki mislisine kadar, 
oranları ise yarısına kadar artırmaya, artırılmış tu
tar veya oranları yukarıda yazılı sınırlara kadar in
dirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

Tülay Öney Erol Ağagil 
İstanbul Kırklareli 

Mehmet Üner H. Barış Can 
Kayseri 'Sinop 

Fikret Ertan 
İzm'ir 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahîbi bir açıklama yapacak 
mı? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Yapacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun, kısa bir açıklama. 
Sayın Ağagil bir dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine 

çok az bir zaman kalmıştır. Bu kanun tasarısı 4 - 5 
maddelik 'bir kanun tasarısıdır. Bu kanun tasarısının 
görüşmeleri bitinceye ve açık oylamanın sonuçları 
alınıncaya kadar çalışma süremizin uzatılmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Ağagil buyurun. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; hükümet tarafından getirilen 
tasarı ile benim bu 2 nci madde üzerinde verdiğim 
önerge arasındaki fark, en alt gelir düzeyindeki vergi 
iadesi diliminin yüzde 20'den yüzde 25 oranına çıkar
ılmasıdır. Bu şekilde ilave getirecek külfetin ise; 100 
bin lirası için yüzde 13,75'ten yüzde 12,5'e, 100 bin 
liranın da 50 bin lirası için de yüzde 17,5'dan yüzde 
15'e indirmek suretiyle, demin genel görüşme sıra
sında da arz ettiğim gibi, en alt gelir düzeyi dilimi 
ile en üst gelir düzeyi dilimleri arasındaki farklılık 
oranının artmamasını sağlamaya çalışmaktır. 

Sayın 'Maliye ve Gümrük Bakanının da biraz ev
vel izah ettiği gibi, en alt gelir dilimi düzeyindeki 
25 hin lirası için bir 5 bin l'ira vergi iadesi alma hak
kına sahip. Eski usulde 30 bin lira için 3 bin lira alı
yordu. 

I Gene eski usûlde 100 hin lira 6 500 lira alıyor iken, 
I şimdi 100 bin lira 13 750 lira alıyor. Yani, kanunun 

eski şeklinde en alt dilim düzey ile en üst dilim dü-
I zey arasındaki fark 2 misli kadar hir fark iken, bu 
I tasarıyla en alt düzeyle en üst düzey arasındaki fark 
I 3 misline yakın bir hale getirilmiştir. 

I Kanunun ana amacı alt gelir düzeylilerine ilave bir 
gelir sağlamak olduğuna göre, bu farkın devamlı ola-

I rak artacak maaş artırımlarıyla gittikçe büyüyeceği 
ve belki de katsayının 55, 60 düzeyine yükseleceği 

I gelecek yıllarda eğer bu şekliyle kalırsa 4 misline, 
I 5 rriisline kadar en alt gelir düzeyiyle en üst gelir dü

zeyi arasında fark olacağı görüşü ve bu iade edile
cek vergi tutarlarına alt gelir düzeyinin, üst gelir dü-

I zeyinden daha çok ihtiyacı olduğunun yüce kurulca 
I ve hepinizce de malum olduğu üzere, ben bir kay

nak karşılaması; 'belki tümüyle değil, bir kısım kay-
I nak karşılaması için de en üst iki gel'ir düzeyinde in

dirimler yaparak, en alt gelir düzeyine hir yüzde 5'lik 
ilavenin daha uygun olacağı tarzında düşünüyorum. 

I Karar yüce heyetindir, takdirlerinize sunarım. 

Saygılarımla. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Bu önergeye komisyon ve hükümet katılmamıştır. 

Önergeyi yüce heyetinizin oylarına sunuyorum : 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

I kabul edilmemiştir. 

I Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza.sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde ka-

I bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2978 sayılı Kanunun 4 üncü mad-

| desinin dördüncü, 'beşinci, altıncı ve dokuzuncu fık-
I raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I «Vergi iadesinin ödenmesinde aylık dönemler esas 

alınır. Şu kadar ki, sosyal güvenlik kurumlarından 
I emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar için 

vergi iadesinin ödenmesinde üçer aylık dönemler 
esas alınır. Birinci dönem Ocak - 'Mart aylarını, ik'in-

I ci dönem Nisan - Haziran aylarını, üçüncü dönem 
Temmuz - Eylül aylarını, dördüncü dönem Ekim -

I Aralık aylarını kapsar. Vergi iadesinin ödeme dönem-
I lerini bir aydan az olmamak üzere, çalışan ücretli 
I sayısını da dikkate almak kaydıyla işyeri itibariyle 
I tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu yetki, sosyal 
I güvenlik kurumlarından aylık bağlananlar için de 
I aynı şekilde kullanılabilir.» 
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«Vergi Dairesi, bir dönemin vergi iade beyanna
mesine göre çıkan iadeyi, vergi iade beyannamesinin 
verildiği tarihten itibaren beyannamenin verildiği 
ayın sonuna kadar işverene öder.» 

«îşVerenlerce hesaben veya nakten alınan vergi 
iadesi, iadenin alındığı tarihten itibaren en geç on 
gün içinde hak sahiplerine nakten ödenir. Bu süre 
içinde ödenmeyen vergi iadeleri müteakip ilk işgü-
nünde vergi dairelerine geri verilir. Bu suretle öden
meyen vergi iadeleri vergi iade dönemini takip eden 
altı ay içinde 'başvurmaları şartıyla ücretlilerin ken
dilerine veya kanunî mirasçılarına vergi dairelerince 
ödenir.» 

«Götürü usulde vergilendirilen ücretliler, bir öde
me dönemine ait vergi iadesi için ertesi ödeme dö
neminde mal ve hizmet alımlarına ait vesikalar ve 
'bir vergi iade beyannamesi ile 'birlikte 'bağlı olduk
ları vergi dairesine başvururlar. İade edilecek meblağ 
vergi dairesince hesaplanır ve takip eden ay içinde 
ücretliye ödenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Buyurun Sayın Şengün. 
'Sayın Şengün, şahsınız adına mı? 
'İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Grup adına efen

din^ 
BAŞKAN — Buyurun. 
M'DP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De

nizli) — Sayın Başkan, yüce Meclîsin değerli üyeleri; 
önemli gördüğümüz bir konuda huzurlarınızı tekrar 
işgal etme durumunda kaldık. 

Efendim, vergi iadelerinin ödeme dönemlerinin 1 
aya indirilmesi grup olarak tasvip ettiğimiz bir hu
sustur. Şimdiye kadar, malumunuz 3 aylık dönemler 
itibariyle ödeniyordu, 1 aya indirilmiş olması büyük 
vatandaş kitlelerini bir ölçüde de olsun rahatlatacak 
bir tedbirdir. Ancak, getirilmekte olan değişiklik ta
sarısının ilgili paragrafında dikkati çekecek bir hü
küm bulunmaktadır. Bu hüküm, yetkinin sosyal gü
venlik kurumlarından aylık bağlananlar için de aynı 
şekilde kullanılabilecek olması ifadesinde bulmakta
dır kendisini; yani 1 aylık ödeme dönemi düşünürken 
sayın hükümet, emeklilerin bundan böyle maaşlarını 
da l'er aylık olarak ödemeyi düşünmüşse, biz mad
denin bu paragrafına kesinlikle karşıyız. 

Sayın üyeler, biliyorsunuz emeklilere 2 adet 3'er 
aylık çekler verilmektedir. Emeklisini başka türlü tat
min edemeyen bugüne kadarki hükümetlerimiz; gel
miş geçmiş ve şimdiki, onların yaşam, şartlarını bu 
şekilde bir nebze olsun hafifletmek istemişlerdir. 

Ocakta alınan 3 aylık çeki derhal bozduran emekli, 
yine aynı anda aldığı nisan, mayıs, haziranla ilgili 
ikinci 3 aylık çekini de hemen kırdırmaktadır. Kır
dırma faizi bugün yüzde 20 dir. Emekli ocak maa
şını cebine koymakta; fakat sinekten yağ çıkarmak 
gayreti içinde olduğu için de, geri 'kalan 5 aylığı mev
duat olarak bankaya yatırmaktadır ve bir faiz geliri 
elde etmektedir. Bu faiz geliri onun için bir derde 
devadır değerli arkadaşlarım. 

Örneğin, '60 bin lira emekli maaşı alan vatandaşın 
kırdırma faizi, faiz stopaj vergisi çıktıktan sonra eline 
geçen net para 30 bin 138 liradır. Sayın Bakan, bu 
hesap da doğrudur. Yani 60 bin lira emekli maaşı 
alan bir ücretli ayda ortalama 5 bin lira faiz geliri 
elde edebilmektedir. 

Şimdi, emekliye her ay ödeme yaparsanız, sosyal 
güvenlik kurumlarının bu konudaki işlerini 3 misli 
artıracağınız gibi, emekliyi 4 değil, yılda 12 kez so
kaklara düşüreceksiniz, ulaşım masrafları ile karşı 
karşıya bırakacaksınız, bankaların yükünü artıracaksı
nız ve en önemlisi, deminki hesapta belirttiğim gibi, 
60 bin lira alan emekliyi, ayda 5 b'in liralık faiz geli-
ririden de mahrum edeceksiniz. Bu, bir elle verip diğe
riyle atmaktır sayın milletvekilleri. Bu, 750 bin sos
yal sigorta, 250 bin Bağ - Kur ve nihayet 600 bin 
memur emeklisine bir darbe indirmektir, omları kar-
ştnıza almaktır. 

Umarım bu paragrafın ifade ettiği, benîm şu sırada 
sizlere anlatmaya çalıştığım husus 'değildir ve emekli 
çekleri bundan önce olduğu gibi, üçer aylık olarak 
verilmeye devam edilecektir. 

Saygılar »sunarım. (MDP sıralanridan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
3 üncü madde üzerinde başka süz isteyen?.. Yok. 
EROL AĞiAGtL '(Kırklareli) — Soru sormak is

tiyorum Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Buy urunuz ef endim. 
IEROL AGAÖİL '(Kırklareli) — Sayın Başkan, 

ben Sayın iMalıye ve Gümrük Bakanından, tasarının 
tümü üzerinde görüşürken bu konuyla ilgili bir hu
susa açıklık getirmesi için görüşlerini öğrenmek iste
miştim, ancak kendileri konuşmaları sırasında bu ko
nuya değinmediler, onun iç'in tekrar soruyorum. 

IBu kanun tasarısı İle emekli maaşları eğer aylık 
olarak Ödenme şekline döner ise, biz burada getiri
len matide değişikliğinin son fıkrasından, emeklilerin 
vergi iadelerinin de aylık yapılacağını mı anlayaca
ğız? Biz bu şekilde anlamak işitiyoruz. Yoksa şimdi 
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olduğu gibi, maaşları yeni sistemle aylık ödenecek, 
ama vergi 'iadelerini 3 ayda bir almaya devanı ede
cekler mi? Bu 'hususu açıklamalarını istiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Ağagiıl. 
(Soru anlaşıldı değil mi efendim? 
Buyurun^ 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KÜRTOEBE ALFTBMOÇÎN (Bursa) — Efendim, 
her şeyden önce şunu ifade etmek 'istiyorum, şu gün
demde Vergi iadesi Hakkında Kanunda değişiklik 
yapılmasıyla ilgili kanun tasarısı görüşülmektedir, 
emeklilerin ücretlerinin nasıl ödeneceği 'hakkında ka
nun görüşülmemektedir. Bu kanunla ilgili suallere ce
vap vermek durumunda değilim. 

Ancak hemen ifade etmek istiyorum, eğer bu is
tikamette bir kanun bu Meclisten geçerse, emeklilere 
ücretlerini aylık olarak 'ödeme hususunda bir kanun 
geçerse, emeklilere de aylık 'ödeme yapılacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplanmıştır. 
3 üncü maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
ddilm'iş'tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanunun 1 inci maddesi ya

yımı tarihinde, diğer maddeleri 1.4.1985 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. • , 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Oyunun rengini belli etmek üzere tasarının tümü 

üzerinde konuşmak isteyen var mı? Yok. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylama

ya tabidir. 

Açık oylamanın oy kutusunun sıralar arasında 
dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında, basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim 
çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiy
le oylarını kullanabilirler. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, açık oylamanın 

sonucunu yüce heyetinize sunuyorum : 
Tasarının açık oylamasına 319 sayın üye iştirak 

etmiş ve neticede; 

Kabul : 258 
Ret : 59 
Çekimser : 2 oy çıkmıştır. 
Bu sonuca göre tasarı kabul edilmiş ve kanunlaş

mıştır. Yüce milletimize hayırlı olsun. 
Çalışma süremiz dolmuştur; gündemdeki konu

ları sırasıyla görüşmek için 28.2.1985 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.20 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Ankara ve Erzurum Bayındırlık - İskân müdürlük
lerince yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı, cevabı 
(7/333) (1) 

(1) Soru cevabının ekleri çokluğu nedeniyle ya
yınlanmamıştır. (7/333) esas numaralı dosyasındadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
1. 1984 yılı içinde; 
a) Ankara Bayındırlık - iskân Müdürlüğünce ve 
b) Erzurum Bayındırlık - iskân Müdürlüğünce 

100 milyon ve yukarı keşif bedelli işlerden ihalesi 
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yapılanların; ihalesine talipli olan müteahhitler ile, bu 
müteahhitlerden kimlerin değerlendirme sonucu iha
leye sokulduklarının ve işlerin yüzde kaç tenzilatla 
hangi müteahhit firmaya verildiğinin bildirilmesini. 

2. Yukarıdaki konu ihale edilmiş işler olan firma
ların hangi ticaret odasına ve kaç tarihinde kayıtlı 
olduklarının, teminat mektuplarının şekli, miktarı ve 
menşelerinin bildirilmesini. (Hangi bankadan) 

3. Bu firmaların müteahhitlik karnelerinin mik
tarı ve tarihlerinin bildirilmesi. 

4. Bu firmalar şirket ise şirketin şekli, kuruluş ta
rihi, sermaye miktarı ve şirket ortaklarının kimler ol
duğunun bildirilmesini. 

5. Yukarıdaki liki il için ayrı ayrı ve detaylı ola
rak bildirilmesi mercudur. 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân 26 Şubat 1985 

Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel 

Müdürlüğü 
Ankara 

Sayı : B.06/I, iş. Md. Gr. 
1/86-1/1832 - B 

Konu : 1984 yılında 100 milyon ve daha 
yukarı olan ihaleler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 24.1.1985 gün ve 7/333-2674/10822 sayılı ya

zınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 1984 

yılı içerisinde, Ankara ile Erzurum Bayındırlık ve İs
kân Müdürlüklerince, 100 milyon ve daha yukarı ke
şif bedelli işlerin ihaleleri hususunda ilgi yazınız eki 
yazılı soru önergesinde istenilen bilgilerin birer ör
neği ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I. Safa Giray 

Bakan 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlaş
ma Sandığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı 
(7/378) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor (Bakanı 'tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nafbantoiğlu 
'Erzurum MiilletVekiıl'i 

'Soru 1. 19413 yılında 'kurulmuş olan ve sanırım 
hala devam etmekte olan «İlkokul Öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı»nın şu andaki 
maddî varlığı (nak'it, taşınır ve taşınmaz) ne kadar
dır? 

ıSoru 2. (Bu sandığın, ilkokul öğretmenlerinin ya
rarlanmasına sunduğu, sosyal güvenlik tesisi, din
lenme tesisi, sağlık ve yurt ve misafirhane gibi tesis
leri var mıdır? Nerelerdedir? 

Soru 3. IBÜ sandığın nakit parası hangi banka
lara yatırılmıştır? 

Soru 4. IBu sandığın statüsünün, üyelerinin yara
rına olacak şekilde değiştirilmesi düşünülmekte mi
dir? 

TC , 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

İlköğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı : 2430. Taz. Sb. Md. (8)-5255 
Konu : Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Yazıtı 

Soru Önergesi 
27 . 2 . 1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 13.2,1985 tarih ve 

Genel Sekreterliğinin 7/378-2769/111'6Ö sayılı yaznsı. 

1, Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğ
lu'nun Bakanlığımızca cevaplanması isteği ile 'Baş
kanlığınıza vermiş olduğu yazılı soru önergesi ince
lenmiştir. 

2i 1943 yılında kurulmuş olan «İlkokul öğret
menleri Sağlık ve Sosyal Yardım Saridığı»nın şu an
daki maddî varlığı; 
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Bs'ki Maliyet Bedeli 

Binalar : 64 325 412,— 
Arsalar : 8 246 775,— 
Fabrika ve Tesisler : 47 397 871,— 
Taşınır Mallar : (Mağazalarda) 
Sabit Kıymetler ve Demirbaşlar 
19.2.1985 tarihi itibarı ile kasa ve Bankalarda 
nakit para miktarı 

GENEL TOPLAM : 

2 7 . 2 , 1985 O : I 

Bugünkü Asgarî Değeri 

250 000 000,— 
244 000 000,— 
330 000 000 — 
218 000 000 — 
58 223 993,— 

28 711 394,— 

1 128 935 387,— liradır. 

3. 'Bu sandığın, ilkokul öğretmenlerinin yararlanmasına sunduğu Sosyal Güvenlik Tesisi, dinlenme tesisi, 
sağlık, yurt ve misafirhane gibi tesisleri şunlardır. 

Tesisin Adı Yeri : 

a) İLKSAN Konukevleri 
b) ÎLKSAN Burhaniye Kampı 
c) İLKSAN Ankara Mağazası 

d) İLKSAN Adana Mağazası 

e) 'İLKSAN Zonguldak Mağazası 

f) İLKSAN Bitlis Mağazası 

Hisarpark Caddesi No. : 7 Ulus ANK. 
Balıkesir Burhaniye 
Rüzgârlı Sok. Halk Işhanı No. : 3 Ulus/ANKARA 
Cemal Gürsel Cad. Tepebağ O. Ortaokulu Yanı 

ANKARA 

Gazipaşa Bulvarı Belediye Altı No. : İl/C 
ZONGULDAK 

Nato Cad. No. : 41 BİTLtS 

4. Bu sandığın nakit parası T.C. Ziraat Bankası 
ve Türkiye İş Bankasında bulunmaktadır. 

5. Bu sandığın ana statüsünün, üyelerin yararına 
olacak şekilde değiştirilmesi Bakanlığımızca düşünül
müş konu ile ilgili olarak bir kanun teklifi hazırlan

mış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonuna intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor 'Bakanı 
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T. B.M. M. B : 6 6 2 7 . 2 , 1 9 8 5 0 : 1 

Vergi ladesi Hakkmda Kanunda Değişildik Yapılmasına 
rilen Oyların Sonuca : 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
319 
258 
59 
2 

77 
4 

2978 Sayıta ÜcretUlere 

ADANA 

Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 

Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 

Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 

.Nihat Türker 

AĞRI 

İbrahim Taşdemir 

AMASYA 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

(Kabul 

I ANKARA I 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 

I Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 1 
Fauna Rezan Şahankaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi 'Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

Edenler) 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

I BİLECİK 
i Recep Kaya 

BİNGÖL 
I Hakkı Artukarslan 
j M. Ali Doğuşta 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

' Kâzım Ok&ay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi ÇeHkbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrefc 

I A, Sabahattin Özbek 
ı Fahir Saboıûş 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya — 

İlker Tuncay 

Dair Kanon Tasarısına Ve-

KanunlaşnıifDr. 

I ÇORUM 
I Ali Rıza Akaydın 
I Ünal Akkaya 
t Ali Ayhan Çetin 
I Mehmet Besim Göçer 
I İhsan Tombuş 

I DENİZLİ 
I Muzaffer Arıcı 
I Mustafa Kani Bürke 
I Ayçan Çakıroğulları 
I Halil İbrahim Şahin 

I DİYARBAKIR 
j Şeyhmus Bahçeci 
I Özgür Barutçu 
I Cevdet Karakurt 
I Hayrettin Ozansoy 
I Ahmet Sarp 
J EDİRNE 
I Türkân Turgut Arıkan 
I S. Hüsamettin Konuksever 
I İsmail Üğdül 
I Muhittin Yddırım 

I ELAZIĞ 
I Mehmet özdemir 
I Naci Taşeft 
I Nevzat Yağcı 
I Zefci Yavuzıtürk 

ERZİNCAN 
I Veysel Varol 
I Metin Yaman 

ERZURUM 
I İlhan Araş 
I Togay Gemalmaz 
I Mustafa Rıfkı Yaylalı 
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ESKİŞEHİR 

Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
îsmet Oktay 
Mehmet Nura Üzel 

GAZİANTEP 

Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 

Cevdet Karslı 

GÜMÜŞHANE 

Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HAKKÂRİ 

Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 

Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
Kânıran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 

Metin Ataman 
Mustafa Kemal Toğay 
ibrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 

ibrahim Aydoğan 
Hükmet Bicentürk 
Ali İhsan Elgin 
Rüştü Kâzım Yüceden 

T. B. M. M, B : 66 

İSTANBUL 
Befaiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Sabit Batuımlu 
Ömer Necaiti Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Halil Orhan Ergüder 
îsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Ömer Ferruıh llter 
Mehmet KafkaslıgiÜ 
Alitan Kavak 
R. 'Ercümenıt Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay öney 
Turgut Özal 
ibrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 

Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olcî 
Yılmaz önen 
özdemir FefhM'vanioğlu 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 

İlhan Aküzüm 
Halis Soylu 

27 . 2 , 1985 O : 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metip Emiroğlu 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
tdris Gürpınar 
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MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Melımet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Musıtafa Kemal Palaoglu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Veoihıi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 



TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın . 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 
Fahrettin Kurt 

T. B. M. M, B : 66 

TUNCELİ 

Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

27 . 2 * 1985 

VAN 

O : 1 

Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 

Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK] 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Engin Cansızoğlu 

Rıza Öner Çakan 

İsa Vardal 

Muhteşem Vasıf Yücel 

(Reddedenler) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ali Bozer 

ANTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Fenni Islimyeli 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BURSA, 
tsmet Tavgaç 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Ma'hmud AltunaJkar 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Feyzullah Yıldınr 

İÇEL 
Mehmet Kocabaş 

İSTANBUL 
ttmren Aykut 
Doğan Kasaroğlu 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memdüh Yaşa 

İZMİR 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Mustafa İzci 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

MUĞLA 
Emin Alpkaya 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Nacî Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TRABZON 
Osman Bahadır 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

(Çekimser) 

İSTANBUL 
Günseli özkaya 
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T. B. M. M< B: 66 27 . 2 , 1985 0 : 1 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Mehmet Erdal Durakan 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
H. İbrahim Karal (ıBşkv.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

DİYARBAKIR 
Kadir Narin 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (B.) 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali (1. A.) 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
thsan Gürbüz 
M. Murat Sötamenoğlu 

İSPARTA 
Fattma Mihrlban Erden 

İÇEL 
Edip özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Hayrettin Elmas 
Kemal öter 
Bilâl Şişman 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 

t7ıM'! 

Vural Arıkan 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KARS 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KONYA 
Kadir Demir 
Sabri Irmak 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahın 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmail Özdağlar 
Gürbüz Şakranli 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoglu 
Şevki Taştan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfuülah Kayalar (1. A.) 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy (B.) 
Cahit Karakaş 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL : 1 
BURDUR : 1 

İSTANBUL : 1 
İZMİR : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

66 NCI İBt'RLBŞİM 

27 . 2 . 1985 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I! 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — T.C. Ziraat Bankasının Tasvibe Sunulan 1982 

Yılı Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 468 Numara
lı Kanunun Değişik 3 üncü Maddesi Uyarınca Ha
zırlanan, Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
Raporu ve Bu Rapora Yapılan itiraz ile Komisyonun 
Görüşü (3/20) -(S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
13.2.1985) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 27.2.1985) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ONGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
nun, pancar ürününe uygulanan fiyat farkına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/283) (x) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Şe-
ker'barik tarafından pancar kooperatiflerine verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) 

3. — Hakkâri 'Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
işsizlik konusunda alınacak tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/251) 

4. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, ilk 
ve ortaöğretimi aynı binada yapan okullara ilişkin 

(x) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
mya çevrilmiştir. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/2)54) 

5. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Salt Erol'un, 
Hakkâri İlinde 19S5 yılında ne ğibİ hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğhı' 
nun, Erzurum deprem 'bölgesindeki işsizlerin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/267) 

7. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Muğ
la - Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santralıları
na ilişkin Enerji ve Tabî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/268) 

8. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakamridan sözlü soru 
önergesi (6/270) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yükseltilme nedenle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/21711) 

'10. — İçel Mlilîe'tvekİli Edip Özgençln, Çayırhan 
kasabasında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

11. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Bingöl ili 
özel idaresine ait «'KÖS» kaplıcalarının ihalesine 
ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/1274) 

12. — Şanlıurfa Milletvekili Vecih'i Ataklı'nın, Şan
lıurfa İlindeki kaimu kuruluşlarının başka illere nak-
ledilişine ilişkin Baışbakaridan sözlü soru önergesi 
.(6/275) 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili, Rıfat Baya-
zit'ın, günlük bir gazetede rlsale-i Nur kitaplarının 
propagandasının yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan gözlü soru önergesi (6/277) 

il 4. — Malatya Milletvekili Fahri Şahİn'in, şeker 
ihracatı nakliye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia
sına İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözü soru 
önergesi (6/278) 

(Devamı arkada) 



— a 
15. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 

sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 'görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/279) 

!İI6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, ücretlilere Ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/ 280) 

17. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgünlün, şe
ker pancarı fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanımdan sözlü soru önergesi (ti/ZSl) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
m, körlerin rehalibitasyonu ve rehabilitasyon merkez
lerinin geliştirilmesine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

I1'9. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, tü
tün üreticilerinin bazı sbrunl'anna ilişkin Maliye ve 
Gümrük (Balkanından sözlü soru önergesi (6/285) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezît'in, Kahramanmaraş - Adana karayolunun, 
Kömürler - Bahçe arasındaki bölümüne ilişkin bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü .soru önergesi 
(6/286) 

21. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, tif
tik ve yapağı satış kooperatiflerinde çalışan persone
lin maaşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/287) 

22. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'-
in, çarşı ve mahalle bekçilerinin özlük haklarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 

17 
KANıUN TASARI VE TEKUİFLEiRİYÜE 

KOMİSYONLARDAN GEUEN DÎĞIBR İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu 1(2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82' 
ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25J6.1984; 9.10.1984) 

2. — Ordu Milletvekili 'Bahriye Üçok ve 45 Ar-
ka'daşının, 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun 441 inci Maddesinin Değiştirilmesine iliş
kin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/1S2) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 8.2.1985) 

3. — 21.2.1967 Tarih ve '832 Sayılı Sayıştay Ka
nununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında "6,11.1984 Tarih ve 3072 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze
re Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu 'Raporu (1/626) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma 
tarihi : S.2,19#5) 

4. — 18 Ağustos 19181 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun 3 üncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi, 8 inci Maddesinin 2 nci Fıkra
sının Değişıtirilmösi Ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/494) (S. Sayısı : 243) (Dağıt
ma tarihi : 8J2.1985) 

5. — Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonları Raporları (1/547) (S. Sayısı : 254) (Da
ğıtma tarihi : 19.2J1985) 

6. — Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Ha
millerinin Korurima'sı Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir ve 7 Arkadaşının 
29:6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
na Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/157) (S. 
Sayısı : 236 ve 236*ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1985; 20.2.1985) 

X 7. — 2978 Sayılı Ücretlilere Vergi ladesi 
Hakkırida Kanunda Değişiklik Yapılma'sına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/646) (S. Sayısı : 256) (Dağıtma tarihi : 22.2.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

....... 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 176 

T. C. Ziraat Bankasının Tasvibe Sunulan 1982 Yılı Bilanço ve 
Netice Hesaplarına Ait, 468 Numaralı Kanunun Değişik 3 üncü 
Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun 

Görüşü (3 /20 ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERt KOMİSYONU RAPORU 

SAYI : 13 

23 . 7 . 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. BAŞKANLIĞINA 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında 
468 sayılı Kanun gereğince, Komisyonumuzun onayına tabi T .C Ziraat Bankasının 1982 yılı bilanço ve ne
tice hesapları 11.7.1984 tarihli toplantımızda incelenmiş ve hazırlanan rapor ilişikte sunulmuştur. 

Kamu İkt. Teş. Kom. Başkanı 
Ordu Milletvekili 

Şükrü Yürür 

I — TOPLU BAKIŞ : 

1. Kuruluş Yasası : 
T.C. Ziraat Bankası, 17.6.1983 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Ku

rulunun 10.10,1983 tarih ve 107 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi ile yürürlüğe konulan «T.C. Ziraat 
Bankası Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» hükümlerine göre faaliyet göstermektedir. 

2. Kuruluşun Amacı : 
107 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde, Bankanın amaç ve faaliyet konuları; ta

rımsal ürünlerin üretilmesine, işlenmesine, değerlendirilmesine, pazarlanmasına, tarıma dayalı sanayi ile tarı
ma girdi sağlayan tarımsal sanayie dönük her türlü girişimlerin klkınma planı ilkelerine göre üretimde bu
lunması, oluşması ve gelişmesi ile ilgili finansman-desteği sağlamak, kaynak yaratmak ve gerekli kredileri 
düzenlemek, izlemek ve bu amaçların elde edilmesini sağlayacak ortaklıkları kurmak ve korumak, kurul
muş ve kurulacak ortaklıklara ve yapılmış ve yapılacak teşebbüslere gereği halinde katılmak; tarım sek
törünün kalkınma bankacılığı görevini üstlenmek; sektör bankası olarak çalışmak, menkul rehni karşılığı 
krediler açmak; her türlü bankacılık işlemlerini ifa etmek; sigorta acenteliği yapmak olarak belirlenmiş
tir. 

3. Toplu Bilgiler : 
Bankanın 1982 yılı faaliyet dönemline ilişkin olarak derlenen bilgiler, bir önceki yılla karşılaştırmalı ola

rak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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II — İDARÎ BÜNYE : 

1. Kuruluşun Yapısı : 

T.C. Ziraat Bankası Teşkilatı, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, istihbarat Müdür
lükleri, ülke içindeki şube ve bürolar, Kıbrıs'taki şubeler, A.B.D.'ndeki New York Şubesi ile Almanya ve İn
giltere'deki temsilciliklerden oluşmuştur,. , 

Ankara'daki Genel Müdürlükte 34'ü müdürlük, 3'ü başkanlık şeklinde olmak üzere 37 birim faaliyet gös
termektedir. 

Bölge Müdürlükleri, Ankara, İstanbul, İzmir, Adama, Erzurum, Samsun ve Diyarbakır'dadır. 
İstihbarat Müdürlükleri Ankara, İstanbul ve İzmir'dedir. 
Almanya'daki temsilciikler Köln, Hamburg, Frank furt-Main, Hannover, Münih, B. Berlin, Stutgart ve 

Rotterdam'da, İngiltere'deki Londra'da; Kıbrıs'taki şubeler Girne, Lefkoşe, Güzelyurt ve Gazimagosa'dadır. 

Toplu Bilgiler Ölçü 1981 1982 
Son iki 
yıl farkı 

Artış veya 
•azalış % 

Esas Sermaye 
ödenmemiş Sermaye 
Öz Kaynaklar 
Yabancı Kaymaklar 
Verilen Faiz ve Kom. 
Sabit Kıymetler (Edinme değeri) 
Birikmiş Amortismanlar 

Yatırımlar için yapılan nakdî ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı {Nakdî) 
İştiraklere yatırılan sermaye * 
İştiraklerden alınan kâr payı 

Mevduat : 
•Tasarruf Mevduatı 
Ticarî Mevduat 
Resmî Mevduat 
Banka Mevduatı 
Diğer Mevduat 
Döviz Mevduatı 

Plasmanlar : 
Ziraî Krediler 
Ticarî Krediler 
Resmî Krediler 
Malî Plasmanlar 
Teminat ve Kefalet Mektupları 

Memur Sayısı (Ortalama) 
İşçi Sayısı (Ortalama) 
Memurlar için yapılan tüm giderler 
Memurlar için kişi başına yapılan 
aylık ortalama giderler 

Mil, TL. 
» 
» 
I» 

» 
» 
» 

> 
1% 

Milyon TL. 
t» -

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

15.000,0 
15.000,0 
34.159,2 

561.516,5 
59.605,8 
3.210,3 

675,8 

725,5 
36,2 

3.1.69,9 
16,9 

290,932,2 
148.314,4 
47.407,4 
86.675,6 
7.161-.5 

977,4 
295,9 

470.838,6 
362.881,0 
83.088,5 
5.455,6 

24.350,4 
31.871,0 

50.000,0 
15.010,8 
44J007.6 

832.194,0 
.103.247,2 

5.481,2 
924,2 

3.136,0 
83,2 

3.697,0 
246,9 

541.731,7 
338.061,5 
70.656.5 

115.273,5 
9.938,8 
1.431,2 
6.370,2 

517.586,6 
371.804,8 
101.128,1 

2.120.5 
42,533,2 
51.529,6 

35.000,0 
10,8 

9.848,4 
270.677,5 
43.641,4 
2.270,9 

218,4 

2.410,5 
47,0 

527,1 
230,0 

250.799,5 
189.647,1 
23.249,1 
28.597,9 
2.777,3 

453,8 
6.074,3 

46.748,0 
8.923,8 

18.039,6 
— 3.335,1 

18.1.82,8 
19.658,6 

233,3 
— 

28,8 
48,2 
73,2 
70,7 
36,8 

332,3 
129,8 
16,6 

1.360,9 

86,2 
127,8 
49,0 
33,0 
38,8 
46,4 

— 

9,9 
"2,5 
21,7 
61,1 
74,7. 
61,7 

Kişi 

Mil. TL. 

30.894 
261 

13.950,9 

37.631 

30.787 
269 

19.565J 

52 960 

— 107 
8 

5.614,8 

15.329 

~v 

0,3 
3,T 

40,2 

40,7 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 176) 
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Toplu Bilgiler 

işçiler için yapılan tüm giderler 
işçi başına yapılan aylık ortalama giderler 
Şube Sayısı 

Dönemine ilişkin kurumlar vergisi 
Tahakkuk eden vergiler 
GSYtH'ye katkı 

Malî Kârlılık (Özkaynaklar yönünden) 
iktisadî kârlılık 
Dönem Kârı 
Bilanço Kârı 

ölçü 

» 
» 

Adet 

Mil. TL. 
» 
» 

!% 
!% 

Mil. TL. 
» 

1981 

147,4 
47.072 

1.040 

6.319,4 
33.255,5 
62.795,0 

64,38 
13,66 

21,991,9 
21.991,9 

1982 

153,6 
47.576 

1.045 

2.322.8 
45.512,0 
45.660,4 

27,05 
13.12 

11.906,0 
27.578.5 

Son iki 
yıl farkı 

6,2 
504 

5 

— 3.996,6 
12.265,5 

— 17.134,6 

— 37,33 
— 034 

— 10.085,9 
5.586,6 

Artış veya 
azalış % 

4,2 
1,1 
0,5 

63,2 
36,9 
27,3 

58,0 
4,0 

45,9 
25,4 

2. Yöneltilin Organı : 

îkjtisaidî Devlet Teşdklkiiilleri ve Kamu iktisadî Kuruluşları ha'kikınldaki 2929 sayılı Kanuna göre, Yöne
tim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşmaktadır. 

107 sayılı Kanun Hükmürtdeki Kararnaınede, Yönetim Kurulu Üyelerinden üçünün, Maliye ve Gümrük 
Bakanınca önerilip Başfbalkan. ile Maliye ve Gümrük Balkanının; biris'inlin, Tarım, Orman ve Köy İşleri Ba
kanınca önerilip Başlbakan, Maliye ve Gümürk Balkanı Me Tarım, Oılmam ve Köy İşleri Bakanının imzala
rını taşıyan orifcak kararname ile atanacakları bdirtiîmiştir. 

III — MALÎ BÜNYE : 

T.C. Ziraıt Bankalsının kaynak ve varlıklar toplamı, 1982 yılında % 47,1 oranında 280 milyar 525,9 
milyon İra artarak: 876 milyar 201,6 milyon liraya yüktelirnişItJir. 

Kaynakların % 5 aranımda 44 milyar 7,6 milyon l'irası öz, (% 95 oranında 832 milyar 194 milyon Iraisı 
yabancıdır. Yalbancı kaynakların % 51,7 oranında 430 milyar 598,4 milyon lirası uzun süreli % 48,3 ora-
nınlda 401 milyar 595,6 milyon lirası kısa sürelidir. Varlıkların, % 34,7 oranında 304 milyar 104,4 milyon 
İrası bağlı ve uzun sürede paraya çevrilebilir. Değerlerden, % 65,3 oranında 572 milyar 97,2 miliyon lirası 
dönen değerler'den meydana gelmiıştür. 

Bankanın, Devlet desltekıleme mubayaaları için açılan krediler, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna açılan 
krediler, T. Söker Fabrikalarına açılan krediler, çeşitli Kanun ve Kararname hükümlerinden doğan Hazine
den alan alacakları ile T.C. Merkez Bankasından olan toplam 126 milyar 900 milyon lira tutarındaki ala
caklarını tahsil edememesi, banka kaynaklarını olumsuz yönde etkilemekte fonlklsıiyonel görevlerinde aksa
malara neden olmak'taldır. 

IV — İŞLETME ÇALINMALARI : 
1. Mevduat : 
1982 yılı sonunda TürkİyeMe l'i emisyon bankası, 13'ü özel yasalarla 'kurulmuş, 24'ü ticaret, 9/u yalban

cı, 2'si özel kalkınma ve yatırım bankası olmak üzere 49 banka faaliyette bulunmaktadır. Bunların şube sa
yıları 6.375'dir. 

Bunlardan mevduat toplamı yetkisine sahip olan 43'ü; 1982 yılı sonunda 2 trilyon 632 milyar 411 mil
yon lira mevduat toplamışlardır. 

Ziraat Banlkası toplam mevduatin % 20,6 oranında 541 milyar 731 milyon lirasını, tasarruf mevduatı
nın % 22,4 oranında 338 milyar 61 milyon lirasını elde ederek T. İş Banlkasınıdan sonra 2 nci sırada yer 
almıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 176) 
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Zkaat Bankasındaki mevduatın % 21,3 oranında 115 milyar 274 milyon lirası resmî, % 13 oranında 70 

milyar 656 milyon' lirası ticarî, % 18 oranında 9 milyar 939 milyon lirası bankalar mevduattı, % 62,4 ora
nında 338 milyar 961 milyon lirası tasarruf, % 1,2 oranında 6 milyar 370 milyon lirası döviz tevdiatı, % 0,3 
oranında 1 milyar 431 milyon lirası diğer mevduattır. 

2. Plasmanlar : • ' ' 
Bankada verilen krediler, tarımsal (ziraî) krediler, resmî krediler ve ticarî krediler olmak üzere başlıca 

üç gruba ayrılabilir. 
Dağıtılan kredi tutarı, 1982 yılında % 7,1 oranında 32 milyar 171 milyon lira artarak 483 milyar 596 

milyon liraya çıkmıştır. Bunun % 76,9 oranında 371 milyar 805 milyon lirası tarımsal, % 2,2 oranında 
10 milyar 663 milyon lirası resmî, % 20,9 oranında 101 milyar 128 milyon lirası ticarî kredidir. 

Ancak, 2569 sayılı Kanun gereğince konsolide edilen 85 milyar 165 milyon lira yukarıdaki rakamlara 
dahil edilmemiştir. Bu da dahil edildiği takdirde, toplam kredi hacmindeki genişlemenin % 26 oranı ile 
117 milyar 336 milyon lira olduğu tespit edilecektir. 

1982 yılında tarıimisal krediler % 2,5 oranında 8 milyar 924 milyon lira resmî krediler % 95,5 oranın
da 5 milyar 208 mii'yon lira, ticarî kredler % 21,7 oranında 18 milyar 39 milyon lira artış kaydetmiştir. 

Yıllardan beri; Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine tarımsal destekleme alımlarının finansmanı 
amacı ile açılan kredilerle, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna suni gülbre tedarikinin finansmanı için verilen 
krediler, bankaca tarımsal krediler arasına alınmlaktadır. 371 milyar 805 milyon lira tutarındaki tanımsal 
kredilerin 151 miyar 49 milyon lirası destekleme mubayaalarının finansman için Tarım Satış Kooperatif
leri Birliklerine, 20 milyar 11 milyon lirası suni gübre tedariki için T. Ziraî Donatım Kurumuna, 129 mil
yar 8 milyon lirası doğrudan doğruya üreticiye, 71 milyar 737 milyon lirası Tarım Kredi ve Tarım Satış 
Kooperatifleri vaisıtiası ile üreticilere ve kooperatiflere kuHandırıDmıştır. 

Tarımsal destekleme alımları ile suni gübre temini gayesiyle Tarım Satış Kooperatifleri BirflMeri ile Tür
kiye Ziraî Donatım Kurumuna verilen kredilerin, dolaylı olarak tarım kesimine faydası olduğu kabul edil
mekle beraber bunları tarımsal kredi olarak niltelendlirımiek ve tarımsal krediler arasında ithal etmek doğru 
değilidir. Bankaca tarım sektörüne açılan kredileri yüksek göstermek ajmacı ile sürekli darak tarımsal 
krediler bölümüne dahil edilegelmiştir. Gerçeklten, Ziraalt Bankasını sadece aracı rdü oynadığı destekleme 
kredileri ile T. Ziraî Donatım Kurumuna verilen 171 tmlyar 60 milyon lira tutarındaki krediler hariç tutu
lursa, tarımsal amaçlı kooperatiflerle üreticiye sunulan krediler toplamının 371 milyar 805 milyon lira de
ğil, 200 milyar 745 milyon lira olduğu tespit edilir. Bu nedenle tarımsal krediler değerlendirilirken bu husu
sun önemle göz önünde tutulması gerekir. 

Genelde kaynak yetersizliğine bağlı, sebeple, banka esas gayesinden giderek uzaklaşmaktadır. Çünkü, 
1982 de 2 trilyon liranın üzerinde kredi ihtiyacı bulunan tarım sektörünün bu gereksinmesinin ancak % 
18.6 oranı banikaca karşılanıalbilmiştlir. 

iBanlkanın denkleme kredilerinden mütevellit alacaklarını, erltesi yılın devlet bütçesine yeterli ödenek 
konulmadığından zamanınlda alamaması ve bu alacakların güderek teraküm etmesi; suni gülbre için T. Zi
raî Donatım Kurumuna açılan kredilerin zamanında geri dönmemesi; Kuzey Kıibrıs Türk Cumhuriyetine 
açılan kredilerin geri dönme Mirnalinıin bulunmaması; çeşlJtli kanun ve kararnamelerle harikaya verilen gö
revler sonucunda Hazineye düşen malî mükellefiyetlerin yerine getirilmemesi; T. Şeker Fabrikaları A.Ş.'ne 
açılan kredinin donmuş hale gelmesi; ikinci üriân, nadas alanlarının daraltılması ve tohumluğu geliştirme 
projelerine açılan krediler için reeskont imkânı sağlanmaması; T.C. Merkez Bankası 'imkânlarının önemli öl
çüde daralltıtorılası; T.C. Merkez Bankasındaki banka alacaklarının tahsil edilmemesi; menkul kıymetler tan
zim fonuna iştirak edilmek zorunluluğunda kalınması; tarımla ilgisi olmayan kişi ve kuruluşlara tarımsal 
fcredli verilmesi, dkonomide ağırlığı dan malî durumu bozulan firmalara Ziraalt Bankasınloa gelir kaybına 
yol açacak şekilde destek sağlanması; bazı firmklar bu tür krediler üzerinde olup önemli yekûn tultan alacak
lara yıllardır çözüm getirilmemesi; bazı firmaların borçlarını Ödeyemez duruma düşmeleri Arap Banking 
Carporatiion'un ajanlığım yaptığı 28 bankadan oluşan konsorsiyumdan alınan 200 milyon dolarlık kredinin 
döviz kredisi şeklinde kıü'andırılanıaması üzerinde durulması gereken eh önemli sorunlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 176) 
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3. Yaıtırılmlar : 
Ziraat Bankasının yatırım faaliyetleri, bina inşaattı arsa ve hazır bina sattın alınması bilgisayar edinilme

si, hizmet aracı temin edilmesi, demirbaş eşya satın alınması, gayritaenkullerde tamirat, takJilait ve ilaveler 
yapılması gibi işlerden oluşmaktadır. 

IBankaca bu tür yatırımlar için 1982 yılında 3 milyar 136 mlilyon lira nakdî ödeme yapıllmııştır. Bunun 
içimde en önemi olanı, 1 milyar 805 mlilyon lira ile, Genel Müldürllü'k ihtiyacı için Ankara Tandoğan'da 
sattın alınan bina ile ilgilidir. 

V — İŞTİRAKLER : 

©aölkja 48 şirllceitin seıtaâyesine iştirak etmiş 4 milyar 55 mÜyon lira slermaiye payı ödeme taahhüdünde 
(bulunmuş, taahlhüdünün 3 rriiyar 697 milyon lirasını yerine gefenlistir. 

İştiraklerin 9'u tarımsal sanayi, 8'i bankacılık, 6'sı tekstil, 3'ü gübre sanayii, l'i tarım makineleri üreti
mi, li' sigortacılık, l'i elektrik enerjisi, l'i kaliteli çelik üretimi Vi demir ve çelik dökümü 2*si traktör ve 
nakil vasıtası istihsali, l'i ekmek üretimi, l'i tarımsal ilaç, il'i margarin üretimi, 3'ü pazarlama dalında faa
liyet halimdedir, Kalan 5 kuruluştan ikisinin tasfiyesi 'bitmiş olup birinin tasfiyesi sürdürülmekte, 2'si gayri 
faal durumda bulunmaktadır. 

1982 yılında ortak olunan kuruluşlardan en önemli olanı Güney Sanayi ve Ticaret işletmeleri A. Ş. dir. 
'Banka, bugüne kadar akılcı bir işjtirak politikası sahibi olamamış, iştirakleri gelişigüzel veya zor durum 

dan kurtarılmalsı gibi zaruretlerle ortak olunması yoluna gidilmiştir. Bu yüzdendir ki, iştiraklerden sağlanan 
kârın Ödenmiş sermayeye oranı düşük seviyede kalmış; örneğin bu oran, 19811'de '% 0,54, 1982'de % 6,68 
düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Bankanın tutarlı iştiraklerde bulunması, ülke ekonomisine daha yararlı olabilmesi için; idarî ve malî or
ganizasyonu bozuk bulunan, zararla çalışan kaldıramayacağı kredi yükü altına giren, henüz kuruluş safha
sında olmakla beraber malî gücü yatırımları gerçekleştirmekten uzak bulunan firmalara iştirak edilmemesi; 
mevcut iştiraklerden, kârla ve verimli çalışmayan, yönetiminde sorunlar taşıyan kuruluşların sermaye artı
rımları sırasında rüçlhan haklarının kullanılmaması ge rekmektedir. 

VI. — TBMENNİDER : 

1. Bankanın genelde tarımsal kredilerle, özel olarak da su ürünleri kredileriyle ulaşmak durumunda 
bulunduğu amaçlara tamamen zıt ve lüks nitelikte bulunan süs balıkçılığının kredilerdidirilmesi uygulanması
na son verilmesi, ,- • 

2. 5254 sayılı Kanunun 3 üncü maddesini değiştiren 2488 sayılı Kanun nedeniyle tohumluk yardım kre
dilerinde 1983 yılı sonuna kadar kullandırılacak kredi tutarının 2jl milyar liraya ulaşması, bu kredilere uy
gulananı faiz oranının % 9'dan % 20'ye yükselmesi, (Tarım ve Orman Bakanlığı adına yapılan giderlerin bü
yük meblağlara ulaşacağı ve bu durumun da (Bankanın kaynaklarını zorlayacağı hususu göz önüne alına
rak; Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilen, giderler tutarı ile Maliye IBakanlığına devredilen senet bedel
leri tutarının 5254 sayılı Kanunun 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince Bütçeye konularak Bankaya ödenmesi
nin sağlanması. 

3. Malî durum bozuk olduğu bankaca bilinmesine rağmen, 
Kredi verilmeye devam edilen firmalarla ilgili olarak; 
Tranısltürk Holding A,Ş„'ne verilen ve daha bir yıl geçmeden ne zaman tahsil edileceği belli olmaz hale 

gelen kredilerin açılmasına sebep olanlar hakkında, 'Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müfettiş
leri ile (Banka Yeminli (Murakıpları tarafından incelenmesi, 

Dokusan - İstanbul Dokuma Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne kullandınlan kredilerin ilgili Bakanlıkça ele alınarak; 
malî durumu bozuk olduğu bankaca büinmesine rağmen, firmaya sürekli olarak kredi açılması suretiyle 
artan miktarlarda kredi kullandıran ve böylece banka alacaklarının! 'tahsilinin tehlikeye düşmesine neden olan 
ilgililer hakkında soruşturma açılması, 
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Yeni kurulması nedeniyle tatminkâr bir faaliyeti görülmeyen, piyasadaki başarısı belli olmayan, tesislerini 
dış kaynakla ikmal etmeye çalışan; mevcut ipoteğin borçlarını karşılaması kuşkulu bulunan, verilen kredilerin 
bankaya dönüşü başlangıçta şüpheli olan Türkmen Kadife Türkmenli Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 
kredi verilmesi suretiyle banka alacaklarının tahsilini tehlikeye düşürenler hakkında ilgili (Bakanlıkça soruş
turma açılması, 

4. T. C. Merkez Barikasında bulunan faiz farkı iadeleriyle kur farkından oluşan 15j6 milyar liralık 
alacağımın, gereksinme duyulduğunda bankaya ödenmesi, 

5. Şubelerce kuruluşların güvenirliği hakkında yeterli araştırma yapılmadığından açılışından itibaren bir 
yıl geçmeden donmuş hale gelen ve amaca ulaşmayan Van/Kartal Ticaret Kollektiıf Şirketi, Büyükçekme-
ce/'Marmara ©esi Çiftliği ve Niğde - Aksaray/Necati Atar'a açılan kredilerin ilgili Bakanlık Müfettişleri 
ile Banka Yeminli Murakıplar tarafından incelenmesi, 

6. Hükümet nezdinde malî sorunlarıma çare aranan firmalarla ilgili olarak: 
— A'silçelik A. Ş. ile Güney Sanayi ve Ticaret işletmelerinin nakit dar boğazından çıkarılması kararları, 

bankanın gelirlerini menfî yönde etkilediği, banka alacaklarının ancak uzun sürede tahsil edilmesi uygula
masını getirdiği için; bundan böyle bu kabil uygulamalarda, bu arada Dokusan - İstanbul Dokuma Sa
nayii ve Ticaret A. Ş, ile Tranştürk Holding A. Ş.'nin devam eden malî problemlerinin çözümlenmesi çalış
malarında; banka gelirlerinin* azalmasına ve bankaya ek külfet yüklenmesine dönük uygulamalar getirilme
mesi, 

— iBu gibi çalışmalar sonucunda yetkili üst düzey mercilerinin kararları ile ortaya çıkan veya çıkacak 
olan bankanın gelir kaybının Hazinece karşılanması ve ilgili Bakanlık Müfettişleri ile Bankalar Yeminli 
Murakıpları tarafından İncelenmesi, 

7. Önceki yıllar Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında soruşturma istenip yerine getirilmeyen firma
larla ilgili olarak; 

— Bahattin Gören firması üzerinde, dövize nakit teminat mektubunun peyderpey nakde çevrilmesi so
nucu oluşup tasfiye olunacak alacaklarda bulunan 1.900,5 milyon lira tutarındaki vadesi geçmiş banka 
alacağımın süratle tahsil ve tasfiye edilmesi, mevcut teminat açığının giderilmesi; uzun zamandan beri bir 
türlü tasfiye edilemeyen ve giderek artan bu krediyle ilgili olarak 1979 ve 1981 yılları Yüksek Denetleme 
Kurulu raporlarında istendiği halde yerine getirilmeyen soruşturmanın, ilgili Bakanlık Müfettişleri ve Ban
kalar Yeminli Murakıpları tarafından incelenmesi, 

-^ IMüdürbğlu Limited Şirketti lehine 1979 yılında Libya'ya hitaben verilen 36,2 milyon dolarlık teminat 
mektubunun nalfcde çevrilmesi ısoınucu karşılıksız kalan 2.093.3 milyon lira tutarındaki banka alacağı ile ilgili 
olarak, 1981 yılı Yüksek Denetleme (Kurulu raporlarında istenip yerine getirilmeyen soruşturmanın ilgili 
Bakanlık Müfettişleri ve 'Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından incelenmesi, 

VII. — SONUÇ : 

T.C. Ziraat Bankasının 1982 yılı bilançosu ve 11.905.966.962,93 lira kârla kapanan kâr ve zarar hesabı, 
yukarıda belirtilen temenniler nedeniyle ibra edilmemiştir. 
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A K T I F 

T.C. ZİRAAT BANKASININ 31 

TL. 

I — Ödenmemiş tsorimıaye 
II — Kasa Vadesiz . Vadeli 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 

T.C. Mer!kez Banisi 21.884.546.433,52 
Barikatlar 9.901.060.367,52 
Röporlar 
Menkul değerler cüzdanı 
Mevduat karşılıkları 
Krediler i(îhtisas Kredileri 
Hariç) Kısa Vadeli Orta ve Uzun Toplam 

34.989.198.284,98 
54.564.030.247,44 

21.884.546.433,52 
9.901.060.367,52 

42.533.209.490,82 
69.465.191.984,07 

98.322.678.669,61 

iştirakler ve kuruluşlar 3.035.477.397,94 
İştirakler ve kuruluşlar 
kefaletliyle diğer müşteriler 95.287.201.271,67 

3.035.477.397,94 

, 95.287,201.271,67 

98.322.078.669,61 98.322.678.669,61 

IX 
X 

XI 
XII 

XIII 

XIV 
XV 

XVI 

XVII 

Tarımsal Krediler 234.987.309.532,18 112.005.688.257,70 
Gayrimenkul Kredileri 
Meslekî Krediler 
Denizcilik Kredileri 
Kalkınma ve Yatırım Banka
larına Verilen Krediler 
Muhtelif borçlular 
özel hesaplar '(T.C. Merkez 
Bankası) 
Kanunî yedekler karşılığı 
kıymetler (Bankalar K. N. 36) 
İştirakler 
Bankalar Kan. Mad. 48 f. 1 345.139.633,— 
'Bankalar Kan. Mad. 48 f. 2 
veMuv.M. 5f. 5 3.351.852.145,— 

346.992.997.789,? 

130.371.516.740,84 

4.694.601.725,14 

1.206.901.800 — 
3.696.991.778,— 

XVIII Kuruluşları 
Bankalar Kan. Mad. 48 f. 1 
Bankalar Kan. Mad. 48 f. 2 
ve Muv. M. 5 f. 5 
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ARALIK 1982 TARİHLİ BİLANÇOSU 

P A S İ F 

I — Sermaye 
II — Yedek akçeler 

Kanunî yedek akçeler 
İhtiyarî yedek akçeler 

IH — Karşılıklar 
IV — Tahvillerimiz 
V — T.C. Merkez Bankası 

Avanslar. 
Reeskont ettirilen senetler 

VI — Özel (hesaplar karşılığı 
Transfer emirleri 
İthalat teminatları 

VII — Bankalar 
VIII — Dış krediler 

IX — Fonlar 
X — Mevduat 

Resmî mevduat 
Ticarî mevduat 
'Bankalar mevduatı 
Tasarruf mevduatı 
Diğer mevduat 

XI — Döviz tevdiatı 
XII — ödeme emirleri 
XIII — Muhtelif alacaklar 
XIV —i Zaman aşımına uğramış 

olunmamış kuymeftüter 
XV — Diğer pasifler 
XVI — Kâr 

Geçen yıldan devren 

Bilanço yılı kârı 

TL. 

3.050.508.341,88 
357.765.131,06 

Vadesiz Vadeli Toplam 

50.000.000.000,00 
3.408.273.472,94 

458.408,91 

73.955.856.372,89 

3.962.183.607,70 69.975.172.765,19 73.937.356.372,89 
2.800.000,— 15.700.000— 18.500.000,— 

3.964 983.607,70 69.990,872.765,19 73.955.856.372,89 
5.835.096.607,28 

5.835.096.607,28 

5.835.096.607,28 

— 5.835.096.607,28 

8.617.042.991,04 
6.724.167.733,59 

5.835.096.607,28 

8.617.042.991,04 
6.724.167.733,59 

535.361.491.396,50 
93.711.403.199,72 21.562.114.921,73 115.273.518.121,45 
69.311.790.375,45 1.344.702.965,57 70.656.493.341,02 
8.965.128.382,13 973.690.091,40 9.938.818.473,53 

63.095.930.419,21 274.965,589.493,— 338.061.519.9112,21 
1.413.425.464,98 17.713.083,31 1.431.141.548,29 

236.497.680.841,49 298.863.810.555,01 535.361.491.396,50 

6.370.169.610,33 6.370,169.610,33 
6.086.418.059,24 

130.265,001.984,08 

1.690.190,35 
35.930.563.418,89 
27.578.503.032,36 

15.672.536.119,43 

11.905.966.962,93 

TOPLAM 890.134733.328,40 
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A K T İ F TL. 

XIX — Sabit Değerler Mal. Bed. Bir. Amort. Kalan 4.557.008.198,18 

Menkuller 1.708.704.422,64 635.849.581-,76 1.072.854.840,88 
(Menkuller 1.708.704.422,64 
TL.na sigortalıdır.) 
Gayrimertkuller 3.772.457.866,12 288.304.508,82 3.484.153.357,30 
(GayrimenkuUer 3.114.396.104,68 
TL.na sigortalıdır.) 

5.481.162.288,76 924.154.090,58 4.557.008.198,18 

XX — Tahsili gecikmiş alacaklar 
XXI — Diğer aktifler 

XXII — Aktifleştirilmiş giderler 
XXIII - Zarar 

Geçmiş yıl zararları 
Bilanço yılı zararı 

Tutar Ayrılan Kar. 

29.841.499.517,63 7.631.385,82 29.833.868.131,81 
37.053.118.572,62 

Kayıtlı D. B. Amortis. 67.813.113,97 

96.278.451,08 28.465.337,11 

TOPLAM 890.134.733.328,40 

Nazım Hesaplar 
X 

665.049.879.331,42 

GENEL TOPLAM 1.555.184.612.659,82 
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P A S İ F TL. 

Nazım Hesaplar 
Cirolarımız 
T.C. Merkez Bankasına 
Diğer 
Kefaletler 
İştirak ve kuruluşlar kefaletiyle 
İştirak ve kuruluşlar kefaletiyle 
Diğer müşterilere 

Kabuller 
Yurt içi 

Yurt dışı 
Diğer Nazım Hesaplar 

665.049.879.331,42 

153.225.664.213,51 

8.055.547.156,12 
1.703.834,91 

43.472.358.182,03 

222.933.646,35 

153.225.664.213,51 

51.529.609.173,06 

222.933.646,35 

460.071.672.298,50' 

GENEL TOPLAM 1.555.184.612.659,82 
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B O R Ç TL. 

I — Personel giderleri 
1. Aylık ve ücretler 
2. Kıdem tazminatları ve emekli 

İkramiyeleri 
3. Diğer personel giderleri 

T. C, ZtRAAT BANKASI 1982 

TL. TL. 

9.494.962.698,27 

449.025.628,90 
9.28 İJİ 27.473,92 

19.225 115.801,09 

II — Vergi ve harçlar 
III — Diğer işletme giderleri 
IV — Verilen faizler 

1. Mevduata 
A) Resmî mevduata 
B) Ticarî mevduata 
C) Bankalar mevduatına 
D) Tasarruf mevdu. 

E) Diğer mevduata 
2. T, C. Merkez Bankasına 
3. Tahvillerimize 
4. İştirak ve kuruluşlarımıza 
5. Verilen diğer faizler 

V — Verilen komisyonlar 
VI — Kambiyo zararları 
VII — Amortismanlar 

1. Menkuller 
• 2. Gayrimenkuller 

3. özel maliyet bedelleri 
4. İlk tesis giderleri 

VIII — Muhtelif giderler ve zararlar 
IX — Kâr 

2.436.077.956,39 
4.959.237.936,08 

103.051.965.531,36 
79.466.022,141,64 

1.916.591.071,65 
442.959.554,99 
690.078.840,17 

76.416.392.674,83 

22.191.068.883,04 

1.394.874.506,68 

201.013.122,62 
60.949.411,83 
28.465.337,11 

195.T8I8.548,— 
2.324.959.288,53 

290.427.871,56 

TOPLAM 

143.259.968,07 
11.905.966.962,93 

144.532.199.864,01 
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YILI. KÂR VE ZARAR HESABI 

A L A C A K TL. TL. 

I — Alınan faizler 123.854.975.522,69 
1. Kredilerden 111.303.645.191,99 
2. Bankalardan 31.347.272,24 
3. Mevduat karşılıklarından 1.916.741.401,— 
4. Kanunî yedekler karşılığı kıymetlerden 126.298.279 — 
5. Menkul değerler cüzdanından 9.451.256.490,78 
6. Diğer faizler 1.025.686.887,68 

II — Alınan ücretler ve komisyonlar - 8.230.253.098,96 
1. Kredi işlemleriyle ilgili olarak alınanlar 2.159.561.338,89 
2. Bankacılık hizmetleriyle ilgili olarak alı

nanlar 6.070.691.760,07 

III — Kambiyo kârları 10.235.060.231,30 
IV — İştiraklerimizden alınan kâr payı 246.912.246,97 
V - Muhtelif gelirler ve kârlar 1.964.998.764,09 

TOPLAM 144.532.199.864,01 
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] 

©aşkan 
Şükrü Yürür 

Ordu. 
Kâtip 

Mahmut Karabulut 
Sivas 
Üye 

Nejat A. Gülecek 
Ankara 

Üye 
Rezan Şahinkaya 

Ankara 

Üyo 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Balıkesir 

Üyo 
Ebubekir. A kay 

Erzurum 
Üyo 

H. Avni Güler 
İstanbul 

(kiraz Hakikim Var) 

Üye 
Ömer Kuşhan 

Kars 

KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU 
İMZA CETVELİ 

Baîşlkanıvekıili 
Metin Gür der e 

Tdkaii 
Üye 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Üye 
Oslman Işık 

Ar ta ra 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
M. Seyfi Oktay } 

Ankara 
(Muhalefet Şerhimi Sunacağım) 

Üyo 
M. Kemal Gökçora 

!Bunsa 
(İtiraz hakkım mahfuzdur.) 

Üyo 
Cevdet Karslı 

Giresun 
Üyo 

Doğan Kasar oğlu 
İstanbul 

(Bazı konularda komfeyonda arz 
ettiğim litiı'aziaırılm baki kalarak 

muhalefet şerhim eklidir.) 
Üyo 

Salih Güngörmez 
•Kocaeli 

(Nihai raporun yayımını müteakip, (İmzada Bulunamadı) 
katılmadığım huisusılara itiraz hakkım 

saklı kalmak üzere) 
Üye 

A. Necati Kara'a 
Kütahya 

Üye 
Nâzmı Önder 

Muş 
Üyo 

H. Avni Sağesen 
Ordu 

Üyo 
Mustafa İzci 

Manto 

Üyo 
Ali Babaoğlu 

Nevşehir 
Üye 

Aydın Baran 
Şiir* 

(İtiraz hakkım saklı kalmak 
kaydıyla) 

H. 

Üye 

Sözcü 
H. Fecri Alpaslan 

Ağrı 
Üye 

Nihat T ürker 
Afyon 
Üyo 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Üycı 
Ht Nüshet Goral 

Aydım 
Muhalifim 

Üyo 
Naci Taşel 

Elâzığ 
(İmzada Bulunamadı) 

Üyo 
Alton Kavak 

İstanbul 
Üyo 

İlhan Aküzüm 
Kars 

Üyo 
Ahmet Ekici 

Kütahya 

Üye 
Ayhan Fırat 

Malatya 
(İtiraz Hakkım Saklıdır) 

'Üye 
Birsel Sönmez 

Niğde 
'Üye 

Ahmet Karayeli 
Tekirdağ 

Üye M. Vasıf Yücel 
Pertev Aşçıoğlu Zonguldak 

Zonguldak (itiraz hakkım saklı kalmak kaydıyla) 
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KARŞI OY YAZISI 

T.C. Ziraat Bankasının 1982 yılı faaliyetlerini içeren raporunun KİT Karma Komisyonunda görüşül
mesini müteakip bilhassa iktidar milletvekillerince verilen oylarla ibra edilmediği malumdur. 

Bu husustaki görüşlerimiz aşağıda arz edilmiştir. 
a) Büyük kuruluşların raporlarının görüşüldüğü günlerde Komisyonumuzun oldukça dolu olduğu ve 

üye olmayan sayın milletvekillerinin de ilgi duydukları müşalhade edilmiştir. Ancalk Ziraat Bankasına ait 
1982 Raporunun görüşülmesi sırasında sayın ANAP milletvekillerinin büyük oranda salonda yer aldıkları 

»ve o güne kadar Komisyona ancak bir kaç defa uğramış olan bâzı Komisyon üyelerinin de salonda yer al
dıkları, olmayanların daha sonraki saatlerde toplantılara kaltıldıkları görülmüştür. Bu husus o günün fevkala
de 'bir durumla kapanacağı intibaını başlangıçta vermiştir. 

Ib) Altkomisyon raporunda yer alan temennilere ilaveten 10 temenni daha 'bir önergeyle gündemle ilave 
tîltir'iıJimiştıir. Halbuki, görüşmeler şurasında genellikle railletvelkiilleri banka yöneticilerinin iyi niyetli, gayretli 

, ve bankanın çalışmalarını olumlu bulduklarını belirtmişler ve kendilerine teşekkür etmişlerdir. 
c) O güne kadar 'Komisyonumuzda görüşülen Devlet bankaları içinde en tultarlı en kârlı ve diğerlerine 

nazaran müdebbir bir tüccar gibi hareket etmiş olan bu bankanın 1982 yılı faaliyetlerinin ibra edilmemesi
ni, bu durumda anlamak (mümkün olamamıştır. 

d) IBankanın çek kifayetsiz sermayesi 1982'de 15 milyardan 50 'milyara çıkartı'lımışsa da ödenmiş serma
ye ancak 10,8 milyon Türk 'lirası artırılmıştır. Bu derece malî 'Ankân'sızlıklar ve sermaye kifayetsizliği içeri
sinde çalışan bu milî bankamız, 832 milyar TL. yabancı kaynak kullanmıştır. Bu bir önceki yıla nazaran % 50 ora
nında yabancı kaynak artışını ifade eder. Hal böyle iken banka 1982 yılını 11,9 milyar TL. kârla kapamıştır. 

e) 1981 yılında 725 milyon TL. yatırımının ı% 36'sını gerçekleştiren banka 1982'de 3,136 milyarlık yatırı
mın % 83,2'sini (gerçekleştirmiştir. Ayrıca Komisyonu muzda söz alan planlama temsilcisi bankanın 1982 yılı
nın 1983'e nazaran daha başarılı olduğunu konuşmalarında vurgulamıştır. 

f) Ayrıca, gerek şirket kurtarma operasyonları TA sil Çelik ve Güney Sanayinin satın alınması) gerekse 
banka kurtarma operasyonlarının (üç banka) yöneticilerin iradeleri dışında kararnamelerle bankaya veril
miş olan görevler okluğu gözden uzak tutulmuştur. 

tş'te yukarıda genel hatlarıyla bahsetiğimiz şartlar dahiMnde bilançosunu takriben 12 milyarlık bir 'kârla 
kapayan ve dünya bankaları içerisinde baş sıralarda yer alan bu millî bankamizın, zorlama nedenlerle, 1982 yı
lı hesaplarının 'ibra edilmemiş olması ancak millî bankamızın itibarını sarsan bir olay- olmaktan öteye geçe
mez. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

Malatya Milletvekili Ankara Milletvekili 
Ayhan Fırat Mehmet Seyfi Oktay 

KARŞI OY YAZISI 

Ziraat 'Bankası hesaplarının incelenmesi sırasında sayın üyeler ademi ibra doğuracak bir görüş ortaya koy
mamış aksine banka sorumlularını takdir eden konuşmalar yapmışlardır. 

Ayrıca, Komisyonumuzda hesapları tetkik edilen bankalardan birisi olan Ziraat Bankası, bunların içe
risinde en iyi çalışan, en düzenli bankacılık işleminin yürütüldüğü kuruluş olarak görülmüş, idarenin müdeb
bir bir tüccar gibi çalıştığı tespit edilmiştir. 

(Sonuçta çoğunluk oylarının birleştiği ademi ibra kararı tatmin edici bir gerekçeden uzak kalmıştır. 
Hiçbir dayanağı olmayan karara muhalifim. 

Doğan Kasar oğlu 
İstanbul Milletvekili 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonu Üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 176) 



KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

T. C. Ziraat Bankasının 1982 yılı faalflyetleririin Komisyonumuzda müzakeresini nıütakip ibra edilmediği 
malumdur. 

Ancak;: 
1. Bazı gazetelerde' Ziraat Bankası üst yöneticilerinin görevden alınmalarının sayın Başbakan ve Baş

bakan Yardımcısı tarafından ocak ayında kararlaştırılmış olduğu yer almıştır, Bu durumda idarî yargı yol
larını kapama'k için, ademî İbraya gidildiğine dair bir kanaat 'hâsıl olmak'tadır. 

2. Bazı sayın ANAP mMdtVek'ffierinin Komisyon çalışmaları sırasında, bu kuruluş yöneticilerinin'yap
tıkları çalışmalar övülmüş ve zabıtlarda yer aldığı üzere bir sayın üye «Bu dev kuruluşun daha da otken bir 
guç haline getirilmesi için bazı teşvik sözlerin de söylenmesi gerektiğine inanarak 'sözlerime 'başlıyorum. Ve 
keridilerini tdbrık ediyorum.» gibi sitayişkâr ve lehte Mahmut Ibey arkadaşımın dediği gibi 'bende Genel 
Müdürün her sempozyumda tarımla ilgili her işte hatta Ziraat Fakültesinin birçok problemlerinde bize de 
yardımcı 'olduğunu burada söylemek istiyorum.» «Hele ifcöy kalkınmasında ve çiftçinin yanında olması ba-* 
kımıridan fonksiyonunu devamlı olarak yapabiılmesini hepim'izin canı gönülden istediğimizi 'belirtmek istiyor 
'kendilerini tebrik ediyorum.» gibi sitayişkâr ve lehte konuşmalar yaptıktan sonra neticede faaliyetlerin ibra 
edilmemesi lehinde oy kullanmalarını anlamak mümkün olamamıştır. 

3. İBu kuruluşta alt komisyon raporu ile gelen temennilere İlaveten raporun görüşülmesi esnasında sayın 
ANAP m'illdtlvek'illerince on temenni daha ilave edilmiş olması bu konuda hassasiyet gösterildiği açıklıkla 
belirtilmiştir. 

4. O güne kadar Komisyonumuzda görüşülen Devlet Bankaları içinde en tutarlı en kârlı' 've diğerlerine 
naıasaran müdebbir bir tüccar gibi hareket etmiş olan bu bankanın ademi ibraya'uğraması anlaşılamamıştır. 

5. Bankanın sermayesinin kifayetsiz olduğu komisyonda bütün milletvekillerince açıklıkla belirtilmiş ve 
'bu yüzden bankanın «32 milyar TL. gibi büyük bir meblağ yalbancı kaynak kullandığı görülmüştür. Bu 
bir önceki yıla nazaran !% 50 yabancı kaynak artışını ifade etmektedir. Hal böyle liken (banka 1982 yılını 
yinede 11,9 milyar TL. kârla kapatmayı başarmıştır. 

<6. Ba'nka 1981 yılında 725 milyon TL.l'ik yatırımının ancak !% 36 sini gerçekleştirdiği halde, 1982 yı
lında 3 136 milyarlık yatırımının % 83,2'sini gerçekleştiinmi^tir. İBu bakımdan da banka 198)2 yılını olumlu 

-geçirmiştir. Ayrıca Komisyonumuzda söz- alan planlama temsilcisi zabıtlarda yer aldığı gibi bankanın 1982 
yılının 83'e nazaran daha başarılı b'ir yıl olduğunu vurgulamıştır. 

7. Ayrıca mevzubahis olan gerek şirket kurtarma, gerekse banka kurtarma operasyonlarının kurum yö-
ndticileririin iradeleri dışırida kararoa'melerle bankaya verilmiş görevler olduğu da gözüen uzak tutulmuş
tur. 

İşte 'yukarda genel hatlarıyla bahsettiğimiz şartlar dahilinde, bilançosunu tahminen 12 milyarlık b'ir kâr
la kapayan ve dünya bankaları içerisinde baş sıralarda yer alan bu Millî Bankamızın çoğunluk oylarıyla 
ibra edülmemesi kararı taltmin edici bir gerçekten uzak ve inandırıcı bir dayanaktan yoksun kalmıştır. 

Gereğini arz ederiz. 

Ayhan Fırat 
Malatya Milletvekili 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul Milletvekili 

Doğan Kasar oğlu 
Üstanbül Milletvekili 

Mustafa izci 
Manisa Milletvekili 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu Milletvekili 

Abdurrahman N. Kara a 
Kütahya Milletvekili 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir Milletvekili 

M. Seyfi Oktay 
Ankara Milletvekili 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Milletvekili 

M. Kemal Gökçora 
'Bursa' Milletvekili 

Ömer Kuşhan 
Kars Milletvekili 

Salih Güngörmez 
Kocaeli Milldöveklli 

Cevdet Karslı 
Giresun Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 176) • 
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Kamu İktisadî Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Komisyonu 16.11.1984 
Esas No. : 429 
Karar No. : 9 

TÜRJKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu Misadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenteömeşi Hakkın
daki 468 Sayılı IKanunun 21102 sayılı Kanunla değişik 3 ündü maddesi gereğince T. C. Ziraat Bankasının 
Kamu tkti^dî Teşebbüsleri Kom'isyonunea kalbul ve ibra edilmeyen 1982 yılına'ait Bilanço ve netice (he
saplarına : 

1 Bâzı gazetelerde Ziraat Bankası üst yöneticilerinin görevden alınmalarının sayın Barbakan ve Baş
bakan YaMımcısı tarafından »ocak ayında kararlaştırılmış olduğu yer almıştır. Bu durumda idarî yargı yol
larını kapamak için, ademî ibraya gidildiğine dair bir kanaait hâtsı! olduğu, 

2. Bazı sayın ANAP mılelVekillerinin komisyon çalışmaları sırasında, bu kuruluş yöneticilerinin yap
tıkları çalışmalar öMitaûş ve zaaflarda yer aldığı üzere bir saym üye «Bu dev kuruluşun daha da etken bir 
güç haline getirilmesi İçin bazı teşvik sözlerin de söylenmesi gerektiğine inanarak Sözlerime (başlıyorum. Ve 
kendilerini tebrik ediyorum. Yöneticileri ve hakikaten Mahmut (bey aikadaşaımın dediği gibi ben de genel mü
dürün Iher sempozyumda tarımla ilgli her işte haltta Ziraat Fakültesinin birçok prdblemleriride bizede yar
dımcı olduğunu burada söylemek istiyorum» «Hele köy kalkınmasında ve çiftçinin yanında olması bakı
mından fonksiyonu devamlı olarak yapabilmesini hepimizin canı gönülden W£edifimizi belirltmek istiyor 
'kendilerini tebrik ediyorum.» gibi sitayişkâr ve lehte konuşmalar yaptıktan sonra neticede faaliyetlerin ibra 
edilmemesi lehinde oy kullanmalarını anlamak mümkün' olmadığı, 

3. Bu kuruluşta ait komisyon raporu ile gelen temennilere üalvelen raporun görüşülmesi esnasında sa
yın ANAP Milletvekillerince on temenni daha ilave edilmiş olması bu konuda hassasiyet gösterildiği açık
lıkla belirtildiği, 

4. O igiüne kadar 'Komisyonumuzda görüşülen Devlet Bankaları içinde en tultarlı en 'kârlı ve diğerlerine 
nazaran müdebbir bir tüccar gibi hareket etm'iş olan bu bankanın adem! İbraya uğraması ani aşılamadığı, 

5. Bankanın sermayesinin kifayetsiz olduğu komisyonda bütün mflletvekilerince açıttdhkla belirtilmiş ve 
'bu yüzden bankanın #32 milyar TL. gibi büyük bir meblağ yabancı kaynak kullandığı görülmüştür. Bu 
bir önceki yıla nazaran '% 50 yabancı kaynak artışını Jfade ekmektedir. Hal böyle iken banka 1982 yılını 
yine de 11,9 milyar TL. kârla kapatmayı başardığı, 

6. Banka 1981 yılında 725 milyon TL.'lik yatırımının ancak ;% 36'sını gerçekleştirdiği hailde, 1982 yı
lında 3.136 milyarlık yatıranının % 8'3.2'Sirii gerçekteşürtniştfir. Bu bakımdan da banıka 1982 yılım olumlu 
geçirmiştir. Ayrıca komisyonumuzda söz alan planlama temsflcJsi zabıtlarda yer aldığı gibi bankanın 1982 
yılının $3'e nazaran daha başarılı bir yıl okluğunu vurguladığı, 

7. Ayrıca mevzubahis ottan gerek şirket kurtarma, gerekse banka kurtarma operasyonlarının kurum yö-
neftcflerinin iradeleri dışında kararnamelerle bankaya verilmiş görevler olduğu da gözden uzak tultulduğu, 

İşte yukarda genel hatlarıyla bahsettiğimiz şartlar dahilinde, bilançosunu tahminen 12 milyarlık bir kâr
la kapayan ve dünya bankaları içerisinde baş sıralarda yer alan bu Millî (Bankamızın çoğunluk oylarıyla 
İbra edilmemesi kararı taitmİn edici bir gerçekten uzak ve inandırıcı bir dayanakltan yoksun kaldığı, 

Belirtilerek yapılan itiraz Komisyonumuzca görüşülmüş, itiraz benittisenmem'iştîir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 176) 
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468 sayılı Kanunun 2102 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesi gereğince işlem yapıümalk üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Şükrü Yürür 

Ordu MiÜldÖvekiti 

Ü'ye 
Yılmaz (Hiocaoğlu 

Adana Milletvekili 
(İmzada (bulunamadı) 

üye 
İV. Abdullah Gülecek 
Ankara Milletvekili 

Üye 
F. Rezan Şa'hinkaya 
Ankara Milletvekili 

(tmzada bulunamadı) 

Üye 
M. Kemal Gökçora 
Bursa Milletvekili 

(•Muhalifim) 

Üye 
İhsan Gürbüz 

Hatay M'iletjvekili 
^Muhalifini) 

Üye 
İlhan Aküzüm 

Kar* MllietoekM 

Üye 
Ahmet Ekici 

Kütahya MİHelfvekili 

üye 
Ali Babaoğlu 

Nevşehir Milletvekili 

Başkan V. 
Meltin Oürdere 

Tokat Maiettve'kili 
(lmzadaj Ibulunamadı) 

üye 
Metin Balıbey 

Afyon Milletvekili 

Üye 
Osman Işık 

Ankara MilMivekili 
(tmzada (bulunamadı) 

Üye 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 'Milletvekili 
i(Muhati<f im) 

Üye 
Naci Tasel 

Elazığ MMetvekili 

Üye 
Al'tan 'Kavak 

' ytanjb'ul 'Milletvekili 
(tmzada ©ulunamadı) 

'Üye 
Ömer Kuşban 

Kars Milletvekili 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
A. Necati Kara'a 

Klütafaya Milletvekili 

Üye 
H. Avrii Sağesen 
Ordto MMeiüvekili 

(tmzada Ibulunamadı) 

Üye 
M. Vasıf Yücel 

23oniguldak Milletvekili 
Muhalifim 

[Kâtip 
Mahmut Karabulut 
Sivas Milletvekili 

Üye 
Nihat T ürker 

Afyon Milletvekili 

Üye 
Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara Millefttvekili 

Üye 
Mustafa Çofapçıoğlu 
Balıkesir MüldtVekUi 
(tmzadaj bulunamadı) 

Üye 
Ebubekir A kay 

'Erzurum Milletvekili 

Üye 
Doğan Kasaroğlu 

tstanbül Milletvekili 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
SaliH Güngörmez 

Kbcaeli Milletvekili 
('tmzada bulunamadı) 

Üye 
Nazmi Önder 

Muş MMetvekili 

Üye 
H. Pertev Aşçıoğlu 

Zonguldak Milletvekili 

»&<i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 176) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 256 

2978 Sayılı Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1 /646) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15 . 2 . 1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn. Mâ. 18/101-1871/01689 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ye Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.2.1985 tarihin
de kararlaştırılan «2978 Saydı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, 2978 sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun, 1.1.1984 tarihinden âtibaren yürür
lüğe girmiş ve bu Kanun ile tam mükellefiyete tabi ücretlilere ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık alan
lara vergi iadesi uygulamasına başlanılmıştır. 

Vergi iadesi uygulaması ile bir taraftan belge düzeninin işlerliğinin sağlanması ve diğer taraftan da vergi 
iadesinden yararlananlara belli bir miktar ücret ödenmesi amaçlanmıştır. 

öte yandan, 12.2.1985 gün ve 18654 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan «Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi 
Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik» hükümleri uyarınca 
1.3.1985 tarihinden itibaren belge kullanımı (Perakende satış fişleri dahil) belli usul ve esaslara bağlanmıştır. 
Böylece perakende satış fişleri de disipline edilmiş güvenilir belgelerden olacağı için bu belgelerin ve lüzum 
görülecek diğer belgelerin de ücretlilere vergi iadesi açısından, harcamayı tevsik edici belgeler kapsamına alın
ması hususunda Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmektedir. Diğer taraftan, bu düzenleme ile vergi 
iadesinden yararlanacak olanların 1 000 liranın altında kalan harcamalarının belgelendirilmesi ve iadeye konu 
edilebilmesi de sağlanmış olacaktır. 

Tasarı ile vergi iadesine esas tutar ve oranlar değiştirilmekte, vergi iadesinden yararlananlara aylık ödeme 
esası getirilerek bunların belge toplamaları Özendirilin ekte ve iade dönemleri ile 2 nci maddede belirtilen tu
tarları iki misline kadar, oranları ise yarısına kadar artırmaya ve artırılan tutar veya oranları artırılmadan 
önceki sınırlara kadar indirmek suretiyle yeniden tespite Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 
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MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. •— Bu madde ile 2978 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan jdeğişiklikle, 
vergi iadesine konu olan harcamaların vergi iadesine esas olması için her bir belge tutarının 1 000.— liradan 
fazla olması esası kaldırılarak, harcama tutarına bakılmaksızın ibraz edilen belgelerin vergi iadesinde kulla
nılması imkânı sağlanılmaktadır. Ayrıca, 1 inci maddenin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile vergi iadesinden yararlanma imkanı verilen maluliyet aylığı alanlar ile vergi iadesine konu harcamalar 
kapsamına alınan mesken kiraları da yapjlan değişiklikle birinci fıkra metnine dahil edilmektedir. 

1 inci maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 1.1.1985 
tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan İşletme Vergisine ait «İşletme Vergisi Perakende Satış Vesikası» 
ifadesi fıkra, metninden çıkartılmaktadır. 

Maddeye ilave edilen üçüncü fıkra ile, maddede yer alan belgeler dışında diğer belgelerle vergi iadesine 
konu harcamaları tevsik konusunda ve ayrıca bu belgelerde yer alacak bilgileri tespit ve tayin hususunda Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Mevcut maddenin,üçüncü fıkrası dördüncü fıkra olarak aynen muhafaza edilmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile 2978 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan vergi iadesine esas olan tutar 
ve oranlar değiştirilmektedir. 

Ayrıca, madde metninde belirtilen tutarları iki misline kadar, oranları ise yarısına kadar artırmaya ve artı
rılan tutar veya oranları artırılmadan önceki sınırlara kadar indirmek suretiyle yeniden tespite Bakanlar Ku
rulu yetkili kılınmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile 2978 sayılı Kanunun vergi iadesinde usul ve esasları düzenleyen 4 üncü mad
desinin dördüncü, beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkraları değiştirilmektedir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul 
ve yetim aylığı alanlar dışında kalan ücretlilerde belge alımının özendirilmesini sağlamak amacıyla vergi iade
lerinin aylık dönemler itibariyle ödenmesi esası getirilmektedir, öte yandan vergi iadesinden yararlananların 
vergi iadesine ilişkin ödeme dönemlerini bir aydan az olmamak üzere, çalışan ücretli sayısını da dikkate ala
rak işyeri itibariyle yeniden tespit ve tayine Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Ayrıca, bu yetkinin sos
yal güvenlik kurumlarından aylık alanlar için farklı bir şekilde kullanılması imkânı da getirilmektedir. 

Maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle de, verilen vergi iadesi beyannamesine göre çıkan vergi 
iadelerinin vergi iade beyannamesinin verildiği ayın scnuna kadar ödenmesi öngörülmektedir. 

Maddenin altıncı fıkrasında yapılan değişiklik teknik bir düzenleme olup, işverenlerce vergi iadelerinin üc
retlilere ödenmemesi halinde, ücretlilerin veya kanunî mirasçılarının vergi iadelerini vergi dairelerinden altı ay 
içinde almaları hususunda maddede yer alan sürenin başlangıç tarihi belirtilmektedir. 

ödeme döneminin aylık olarak belirlenmesine paralel olarak maddenin dokuzuncu fıkrası da yeniden dü
zenlenmektedir. 

Madde 4 ve 5 — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 256) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 21 . 2 . 1985 

Esas No. : 1 [646 
Karar No. .98 ' 

TÜRKÜYE BÜYÜK, MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 13.2.1985 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve T8.2.1985 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «2978 sayılı Üc
retlilere Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 20, 
21 Şubat 1985 tarihilerinde yapılan 46 ve 47 nci birleşimlerde Hükümet Temsilcilerininde katılması ile görü
şüldü. 

Bilindiği gibi, ücretlilere vergi iadesi hakkında Kanun 1.1.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bu 
Kanun ile tam mükellefiyete tabi ücretlilere ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlara vergi iadesi uy
gulanmasına başlanmış ve bu uygulama ile bir taraftan 'belge düzeninin işlerliğinin sağlanması ve diğer ta
raftan da vergi iadesinden yararlananlara belli bir miktar ücret ödenmesi amaçlanmıştır. 

1.1.1984 tarihinden bu yana uygulanan söz konusu kanunda gerek ücretliler lobinde bir kısım iyileştirme
ler yapılması ve gerekse katma değer vergisinin tatbikatıyla ortaya çıkan vergi iadesindeki reel azalmamn 
telafi edilmesi amacıyla değişiklik yapılmasının zorunlu duruma geldiği bilinmektedir. 

Nitekim, 12,2.1985 gün ve ll8654 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan «Vergi- Usul Kanunu Uyarınca Vergi 
Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik» hükümleri uyarınca 
1.3.1985 tarihinden itibaren 'belge 'kullanımı belli usul ve esaslara bağlanmış, böylece perakende satış fişleri 
de disipline edilmiş güvenilir belgelerden olacağı için 'bu bölgelerin ve lüzum görülecek diğer belgelerin de 
ücretlilere vergi iadesi açısından harcamaya tevsik edici 'bölgeler kapsamına alınması hususunda Maliye ve 
Gümrük iBalkanlığına yetki verilmekte, diğer taraftan, bu düzenleme ile vergi iadesinden yararlanacak olan
ların 1 000 liranın altında kalan harcamaların belgelendirilmesi ve iadeye konu edilebilmesi sağlanabilmek
tedir. 

Ayrıca, tasarı ile vergi iadesine esas tutar ve oranlar değiştirilmekte, vergi iadesinden yararlananlara ay
lık ödeme esası getirilerek bunların belge toplamaları özendirilmekte ve iade dönemleri ile 2 nci maddede be
lirtilen tutarları iki misline .kadar, oranları ise yarışma kadar artırmaya ve artırılan tutar veya oranları artırıl
madan önceki sınırlara kadar indirmek suretiyle yeniden tespit içlin Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi ön
görülmektedir,; 

Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında söz alan üyeler, ücretlilere vergi 
iadesi hakkındaki kanunda yapılan değişikliklerin çeşiiı'a yönleri üzerinde durarak ilgililere soru yöneltmiş
ler ve izahat istemişlerdir. 

Komisyon üyelerinin sorularını cevaplayan 'hükümet temsilcileri yaptıkları açıklamalarda değiştirimesi iste
nen ücretlilere vergi iadesi hakkındaki kanun ile getirilen yenilikleri; 

1. il 000 liranın altında bulunan harcamaların iade kapsamına alındığı, 
2. Vergi iadesi nispetlerinde ücretliler lehine değişiklik getirildiği, 

3. Bölge alımının özendirilmesi amacıyla aylık dönemler itibariyle vergi iadesi hükmü götirildiği, 
şeklinde belirtmişlerdir. 

Yapılan bu açıklamalardan sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan «Mesken olarak kullanılan konutları kiralamaları» 

ibaresi konuya açıklık götirmek amacıyla fıkra metninden çıkarılarak aynı fıkraya (h) bendi, olarak eklen
miştir.' 

Ayrıca aynı maddenin son fıkrasında yer alan «bunların kapsamını» sözcüğü ilerdeki değişme şartlarını 
göz önünde bulundurarak «yukarıda yazılanlar dahil kapsamı» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu değişik
likle kabul edilmiştir. 
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Tasarının 2 nci maddesi gelir vergisinin 103 üncü maddesindeki oranların hesaplanması ile ifade bakımın
dan paralellik sağlanması ve tarife tekniğine daha uygun hale gelmesini teminen yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesinin 'birinci fıkrasında yer alan «sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar 
için farklı bir» ibaresi 'tatbikatta sakınca yaratacağı gerekçesiyle «sosyal güvenlik kurumlarından aylık bağ
lananlar için de aynı» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeyi' düzenleyen 4 ve 5 inci maddeleri aynen ka'bul edilmiştir. 
Ayrıca tasarının biran önce kanunlaşmasında yarar görüldüğünden, öncelikle görüşülmesi hususunun Ge

nel Kurula arzı Komisyonumuzca karar altına alınmıştır. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malaıtya 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

3 üncü maddeye karşıyım 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muiş 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

İmzada bulunamadı 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Karşı oy yazım ekidir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizi 

Karşı oy yazım ekldJir 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kjrşethdr 

' 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

Karşı oy yazım ekidir 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Karşı 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Sururi Baykal 
Ankara 

3 üncü maddeye karşıyım. 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanalkkafe 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Erol Ağagil 
Kırklarelli 

3 üncü maddeye karşıyım 

Ayhan Fırat 
•Malatya 

Muhalifimi 
(1 inci ve 3 üncü maddeye) 

H. Barış Can 
Simop 

3 üncü maddeye karşıyım 

Ferit Melen 
Van 

oy yazım ekldür 
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KARŞI OY YAZISI 

Bu Tasarı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkındaki 2978 sayılı Anakanunda mevcut afcsaMtklarm ve adaletsizlik
lerin tamamını ortadan kaldırma hususunda yetersizdir. Ayrıca, KDV. uygulamasına geçilmiş olması nedeniyle 
kanunun amaçladığı vergi denetim vasfı artık ortadan kalkmıştır. Bu nedenle ücretlere vergi iadesini telafi 
edecek bir zam yapılmak suretiyle kırtasiyeyi artıran bu sisteme son verilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Fenni tslimyeli Ferit Melen Fehmi Memişoğlu 
BaHtair Milletvekili Van Milletvekili Rize Milletvekili 

İsmail Şengün 
Denizli Milletvekili 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2978 Sayılı Ücretlîîare Vergi ladesi Hakkında Kanımda 
Değişüklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2978 sayılı Kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Tam mükellefiyete tabi olup ücret 
geliri elde edenler, emekli, maluliyet, dul ve yetim 
maaşı alanlar ile bunların eş ve çocukları ve bakmak
la yükümlü oldukları kimselerin; mesken olarak kul
lanılan konutları kiralamaları ile kamu idare ve mü
esseseleri, gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi 
mükellefleri ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden 
(Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi ile ver
giden muaf tutulmuş kurumlar dahil) aşağıda yazılı 
mal ve hizmet alımları vergi iadesine tabi tutulur. 

a) Dayanıklı tüketim malları alımları, 

b) Yiyecek içecek giderleri (Sigara ve alkollü 
içkiler hariç), 

c) İkamet edilen konuta ait yakacak giderleri, 

d) Her türlü giyim giderleri, 

e) Sosyal güvenlik kurumları veya işverenler ta
rafından karşılanmayan sağlık giderleri, 

f) Eğitim ve öğretim, anaokulu, kreş giderleri, 

g) Vekâlet ücretleri. 

Yukarıda sayılan mal ve hizmet alımları fatura, 
serbest meslek makbuzu, kamu idare ve müesseseleri 
tarafından verilen belgeler ve birden fazla bağımsız 
bölümü muhtevi binalarda münhasıran ortak yakacak 
giderlerinden müstakil birim başına isabet eden gideri 
gösteren belgelerle tevsik edilir. 

Belirtilen bu belgeler dışında vergi iadesine konu 
harcamaları tevsik edici belgeleri ve bu belgelerde yer 
alması gereken bilgileri tayin ve tespite Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Vergi iadesi konusuna giren mal ve hizmet çeşit
lerini tespit etmeye, bunların kapsamını genişletmeye 
ve daraltmaya, birinci fıkrada sayılanlar dışında ka
lan tam mükellefleri kanun kapsamına almaya ve kap
sam dışına çıkarmaya, iade usul ve esaslarını belirle
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

2978 Sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

e) Sosyal güvenlik kurumları veya işverenler ta
rafından karşılanamayan sağlık (giderleri, 

f) Eğitim ve öğretim, anakolu, ıkreş giderleri, 

g) Vekâlet ücretleri, 

h) Mestken olarak kullanılan konutların Ikira be
delleri. 

Yukarıda sayılan imal ve hizmet alımları fatura, 
serbest meslek makbuzu, kamu idare ve müesseseleri 
tarafından verilen belgeler ve birden fazla bağımsız 
bölümü muhtevi binalarda münhasıran ortalk yaka
cak giderlerinden müstakil birim başına isabet eden 
gideri gösteren belgelerle tevsik edilir. 

Belirtilen bu belgeler dışında vergi iadesine konu 
harcamaları tevsik edici belgeleri ve bu belgelerde 
yer alması gereken bilgileri ıtayin ve tespite Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Vergi iadesi konusuna giren mal ve hizmet çe
şitlerini tespit etmeye, yukarıda yazılanlar dahil kap
samı genişletmeye ve daraltmaya, birinci fıkrada sa
yılanlar dışında kalan tam mükellefleri kanun kap
samına almaya ve kapsam dışına çıkarmaya, iade 
usul ve esaslarını belirlemeye Bakamlar Kurulu yet
kilidir.» 

MADDE 1. — 2978 sayılı Kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirikniştüis 

«Madde 1. — Tam mükellefiyete tabi olup ücret 
geliri elde edenler, emekli, maluliyet, dul ve yetim 
maaşı alanlar ile bunların eş ve çocukları ve bak
makla yükümlü oldukları kimselerin; kamu idare ve 
müesseseleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir ver
gisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerin
den (Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi 
ile vergiden muaf tutulmuş kurumlar dahil) aşağıda 
yazılı mal ve hizmet alımları vergi iadesine tabi tu
tulur. 

a) Dayanıklı tüketim malları alımları, 
b) Yiyecek içecek giderleri (Sigara ve alkollü 

içkiler hariç), 
c) İkâmet edilen konuta ait yakacak giderleri, 
d) Her türlü giyim giderleri, 
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MADDE 2. — 2978 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hesap ve oranlar 

Madde 3. — Vergi iadesi aylık olarak hesap edi
lir. 

Vergi iadesi 2 nci madde hükmü de dikkate alı
narak mal ve hizmet alımları tutarına aşağıdaki oran
ların uygulanması suretiyle hesaplanır. 

25 000 liraya kadar olan mal ve hizmet alımları 
için % 20, 

25 000 lira ile 50 000 lira arasındaki mal ve hiz
met alımları için, .25. 000 liraya kadar % 20, aşan kıs
mı için % 15, 

50 003 lira ile. 100 000 lira arasındaki mal ve hiz
met alımları için 50 000 liraya kadar % 17,5, aşan 
kısmı için % 10, 

100 000 lirayı aşan mal ve hizmet alımları için, 
100 liraya kadar % 13,75, aşan kısmından % 5. 

Bu maddede yazılı tutarları iki misline kadar, oran
ları ise yarısına kadar artırmaya, artırılmış tutar veya 
oranları yukarıda yazılı sınırlara kadar indirmeye Ba
kanla Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 3. — 2978 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desinin dördüncü, beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi iadesinin ödenmesinde aylık dönemler esas 
alınır. Şu kadar ki, sosyal güvenlik kurumlarından 
emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar için ver
gi iadesinin ödenmesinde üçer aylık dönemler esas 
alınır. Birinci dönem Ocak - Mart aylarını, ikinci dö
nem Nisan - Haziran aylarını, üçüncü dönem Tem
muz - Eylül aylarını, dördüncü dönem Ekim - Aralık 
aylarını kapsar. Vergi iadesinin ödeme dönemlerini 
bir aydan az olmamak üzere, çalışan ücretli sayısını 
da dikkate almak kaydıyla işyeri itibariyle tespite Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. Bu yetki, sosyal güvenlik 
kurumlarından aylık alanlar için farklı bir şekilde 
kullanılabilir.» 

«Vergi Dairesi, bir dönemin vergi iade beyanna
mesine göre çıkan iadeyi, vergi iade beyannamesinin 
verildiği tarihten itibaren beyannamenin verildiği ayın 
sonuna kadar işverene öder.» 

«tşverenlerce hesaben veya nakten alınan vergi 
iadesi, iadenin alındığı tarihten itibaren en geç on gün 
içinde hak sahiplerine nakten ödenir. Bu süre içinde 

(Plan ve Bütçe Koımüsyonu Metnli) 

MADDE 2. — 2978 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hesap ve oranlar 

Madde 3. — Vergi iadesi aylılk olarak hesap edilir. 
edilir. 

Vergi iadesi, 2 noi madde hükmü de dikkate alı
narak mal ve hizmet alımları tutarına; 

25 000 liraya kadar % 20, 
50 000 liranın; 25 000 lirası için % 20, 

aşan kısmına % 15, 
100 000 liranın; 50 000 lirası için % 17,5 

aşan kısmına % 10, 
100 000 liradan fazlasının; 100 000 lirası 

için i% 13,75, 
aşan kısmına % 5, 

Nispeti uygulanarak hesaplanır. 
Bu maddede yazılı tutarları iki misline kadar, 

oranları ise yarısına kadar artırmaya, artırılmış tu
tar veya oranları yukarıda yazılı sınırlara kadar in
dirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 3. — 2978 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desinin dördüncü, beşinci, altıncı ve dokuzuncu fık-

• raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Vergi iadesinin ödenmesinde aylık dönemler esas 

alınır. Şu kadar k'i, sosyal güvenlik kurumlarından 
emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar için 
vergi iadesinin ödenmesinde üçer aylık dönemler 
esas alınır. Birinci dönem Ocak - Mart aylarını, ikin
ci dönem Nisan - Haziran aylarını, üçüncü dönem 
Temmuz - Eylül aylarım, dördüncü dönem Ekim -
Aralık aylarını kapsar. Vergi iadesinin ödeme dönem
lerini bir aydan az olmamalk üzere, çalışan ücretli 
sayısını da dikkate almak kaydıyla işyeri (itibariyle 
tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu yetki, sosyal 
güvenlik kurumlarından aylık bağlananlar için de 
aynı şekilde kullanılabilir.» 

«Vergi Dairesi, bir dönemin vergi iade beyanna
mesine göre çıkan iadeyi, vergi iade beyannamesinin 
verildiği tarihten itibaren beyannamenin verildiği 
ayın sonuna kadar işverene öder.» 

«tşverenlerce hesaben veya nakten alınan vergi 
iadesi, iadenin alındığı tarihten itibaren en geç on 
gün içinde bak sahiplerine nakten ödenıir. Bu süre 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ödenmeyen vergi iadeleri müteakip ilk işgününde ver
gi dairelerine geri verilir. Bu suretle ödenmeyen ver
gi iadeleri vergi iade dönemini takip eden altı ay için
de başvurmaları şartıyla ücretlilerin kendilerine veya 
kanunî mirasçılarına vergi dairelerince ödenir.» 

«Götürü usulde vergilendirilen ücretliler, bir öde
me dönemine ait vergi iadesi için ertesi ödeme döne
minde mal ve hizmet alımlarına ait vesikalar ve bir 
vergi iade beyannamesi ile birlikte bağlı oldukları vergi 
dairesine başvururlar. İade edilecek meblağ vergi dai
resince hesaplanır ve takip eden ay içinde ücretliye 
ödenir.» 

MADDE 4. — Bu Kanunun 1 inci maddesi yayı
mı tarihinde, diğer maddeleri 1.4.1985' tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğ. Gençlik ve Spor Bakanı V. 
H. H. Doğan 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metinli) 

içinde ödenmeyen vergi iadeleri müteakij) ilk işgü
nünde vergi dairelerine geri verilir. Bu suretle öden
meyen vergi iadeleri vergi iade dönemini takip eden 
altı ay içinde başvurmaları şartıyla ücretlilerin ken
dilerine veya kanunî mirasçılarına vergi dairelerince 
ödenir.,» 

«Götürü usulde vergilendirilen ücretliler, bir öde
me dönemine ait vergi iadesi için ertesi ödeme dö
neminde mal ve hizmet alımlarına ait vesikalar ve 
"bir vergi iade beyannamesi ile birlikte bağlı olduk
ları vergi dairesine başvurulur. İade edilecek meblağ 
vergi dairesince hesaplanır ve takip eden ay içinde 
ücretliye ödenir.» 

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

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. İV. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V, 
S. N. Türel 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

13 , 2 , 1985 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam V. 
H.C. Aral 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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