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Sayfa 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Ankara Milletvekili Hü

seyin Barlas Doğu'nun, 29 Kasım 
1987 tarihinde Güney Kore Ha
vayollarına ait bir uçlağın sabo
taj sonucu düşürülmesine ilişkin 
gündem dışı konuşması 123:125 

2. — Kahramanmaraş Millet
vekili Ahmet Uncu'nun, Filistin 
sorunu ve Yahudi mezalimine 
ilişkin gündem dışı konuşması 125:127 

3. — Hatay Milletvekili Tur
han Hırfanoğlu'nun, Amik Ova

sında meydana gelen sel ve taşkın
lar ile, vatandaşların uğramış ol
duğu zararlara ilişkin gündem dı
şı konuşması ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı İsmail Safa Giray'ın 
cevabı 

B) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması Önergeleri 

1. Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu ve 41 ar
kadaşının, TRT ile ilgili konula
rın ve yolsuzluk iddialarının 
açıklığa kavuşturulması amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/16) 

C) Çeşitli İşler 
1. — Vaki resmî davet üzeri

ne El Salvador'da yapılacak olan 
yasama meclisi ve belediye mec-
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132 

132:135 

135 
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Sayfa 
lisi seçimlerinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsilen çoğun
luk partisinden 'bir milletvekilinin 
gözlemci olarak katılmasının Baş
kanlık Divanınca uygun görüldü
ğüne ve ANAP Grubunca İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in 
aday gösterildiğine ilişkin Başkan
lık tezkeresi (5/15) ,135 

V. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞ
LER 136,157 

1. — Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin 
İhdası ile 3074 Sayılı Akaryakıt 
Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 1318 Saydı Finansman Ka
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 

Sayfa 
Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/395) (S. Sayısı : 19) 136:156, 

157:162 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 162 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
ları 162 

1. — Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay'ın, Eskişehir Özel 
Tip Cezaevinde tutuklu ve hü
kümlülere kötü muamelelerde bu
lunulduğu iddiasına ve sorumlu
ları hakkında kovuşturma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı - Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/72) 162:165 

2. — Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay'ın, tutuklu ve hü
kümlülerin, yakınlarının ikamet 
ettiği bölge veya illerden uzakta 
bulunan ceza ve tutukevlerine 
gönderildikleri iddiasına ilişkin 
sorusu ve Adalet Balkanı Mah
mut Oltan Sungurlu'nun yazılı 
cevaJbı (7/73) 165:166 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İzmir Milletvekilli Türkân Akyol, Sağ
lık Hizmetleri Temel Kanunu doğrultu
sunda dört büyük hastanenin özel işlet
meler haline dönüştürülmeleri ve reka
bete açılmaları; 

Ankara Milletvekilli Beşer Baydar, 
Türk - Iş'in, 11.3.1988 Cuma günü ülke 
çapında yaptığı yemek boykotu, 

Konularında gündem dışı 'birer konuş
ma yaptılar. 

Federal Almanya'ya gidecek olan : 
Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa Tı

naz Titiz'iın dönüşüne kadar Kültür ve 
Turizm Bakanlığına, Bayındırlık ve iskân 
Balkanı İsmail Safa Giıray'ın, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı 
İmren Aykut'un dönüşüne kadar Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağ-
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lık ve Sosyal Yardım Bakanı Bülent 
Akarcalı'mın; 

•Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 
gidecek olan Devlet Balkanı Abdullah Te-
nekeci'nin dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Nihat Kitapçı' 
nın, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulum bilgisine sunuldu. 

Bazı milletvekillerinin belirtilen sebep 
ve sürelerle izinli sayılımialaırına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi kabul edildli. 

Elazığ Milletvekili Ahmet Küçükel ve 
40 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgelerinin sorunları ve bu sorun
ların çözüm yoları konusunda bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

Tasarı 
1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 

1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan 
Koruma Kanunu, 5680 sayılı Basın Ka
nunu ile 1412 .sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı (1/413) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.3.1988) 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polon

ya Halk Cumhuriyeti Arasında Konso-

üzerindeki öngörüsmeler tamamlandı; ge
nel görüşme açılması reddedildi. 

Gaziantep Milletvekilli Abdulkadir 
Ateş ve 34 arkadaşının; 

Zonguldak Mtiletvefciii Koksal Top
tan ve 10 arkadaşının; 

Bankacılık sektörünün içinde bulun
duğu sorunları ve Anadolu Bankasının 
Türkiye Emlak Kredi Bankası ile 'birleş
mesinden önceki durumunu ve birleşme
den sonra ortaya çıkan sorunları tiespıit 
etmek amacıyla bir Meclis 'araştırması 
açılmasınla ilişkin önergelerinin (10/10, 
10/11) birlikte görüşülmesi kabul edildli; 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

16 Mart 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 
18.35'te son verildi, 

loşluk Sözleşmesiınin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/373) 
(S. Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) (GÜNDEME) 

2. — Sivas Milletvekili Mükerrem 
Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, 298 sayılı 
Seçi'ml'erin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve îhtiyar Heyetleri Seçimi 

Başkan 
Baskanvekli 

A. Hüdai Oral 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Bursa 

Cemal Özbilen Mustafa Ertuğrul Ünlü 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

16.3.1988 Çarşamba 

— 121 — 
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Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Anayasa ve İçişleri 'komisyonları rapor* 
lan (2/31) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tari
hi : 16.3.1988) (GÜNDEME) 

3. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta-
ısarısı ve içişleri Komisyonu Raporu 
{1/399) <B. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihli : 
16.3.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Samsun Milletvekili irfan De-
rniralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/62) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 11.3.1988) 

2. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 

gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1988) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-

nak'ın, Türkiye üzerinden İran'a silah 
nakledildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/87) (Başkan
lığa geliş tarihi : 10.3.1988) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa 

Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.3.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul ÜnKi (Bursa), Cemal Özbikn (Kırklareli) 

..». ^>m*^—*•• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşimini açıyorum. 

III. <— YOKLAMA 

IHAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılaeafctur. ISayın milültotvekilll 
lleriınıiın salonda (bufaıdukllanını yüksek 
sesle oeliirıbmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelilere 'basılıyoruz. 

Gündem dışı söz iisteyen üç aırlkadaşir 
ımızıa slöz vereoeğiim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) 
LAR 

GÜNDEM DIŞI KONUŞMA-

1. — Ankara Milletvekili Hüseyin 
Barlas Doğu'nun, 29 Kasım 1987 tari
hinde Güney Kore havayollarına ait bir 
uçağın sabotaj 'sonucu düşürülmesine 
ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Anlkıara Müfetvekiiı Sa
yın Hüseyin Barlas Doğu, buyurun, 

Sayın Doğu, gündem dıışı, Parlamen-
ıtoliararası (Birilik Grup Başkamı olarak, 
Güney Kore Milî Mec'Uis Başkam ve 
Parilamenitollarara&ı Birlik Başkanı Sayın 
Lee'niın, 29 Kasım 1987 tarihinde Güney 
Kore (hıaJvtaıyoİannın ihiır uçağına yapılan 
•salbotaj ile ligiılii ımektubu ve 28 Ocak 1988 
(tarihli Kare Miillfi (Meclisi kararlarını, 
ParÜaımentolararası Birilik kura'Ulıarı gereği1, 
Yüoe iMeölliisıte arz etmek için söz iste
diniz, ıbuıyurun ©fendim. 

HÜSEYlliN BARLAS DOĞU (An
kara) — Sayın Başkan, Yüce Meoll'ısin 
değerli üyelled; XVII. Dönemde, Türkiıye 

(Büyük Millet Meclisimi ıtemısiıfen, ulus-
lllaraırası forada, ©tkıiılü ve güçîü katkı
larıyla, Türk demokrasisinin ve dış po
litikasının lultariıı çizgisini savunarak 
müesseselleşen Parlanıemtolaırarası (Biırlk 
hakkında sMlere çok kısa »temeli bilgiler 
arz etmek işitiyorum. 

XVIH, Dönemin (Birincıi Yılk içinde 
de Parliamentoliaraırıası (Birilik Türk 
Grubu seçilmiş ve göreve başllamışıtr. 
(Bu gnulbu, ıMeois aritmetiği doğrultu
sunda, Anavatan Paritijsıimden 5, SHP' 
den 2, DYP'den de .1 sayın üye şekilen-
diırmekted'Mıer. 

Parilamenıbollaramsı IBiırlıik, özeıtlle, 
1890^lardan (bu yana ıfaaHiyıelt gösteren 
biır dünya «parllamentosıuduır. Dünya Par-
(Daımenltasu, 108 ülkeriin temsil edildiği 
ve 1 3001den Ifazla parlamenterin olüş-
ttuırduğu Ibir topluluktur. Türkiıye Büyük 
Mifflöt IMeolsinıi ıtemsıillen, 17 oy hakkına 
saıhıiip Türk ıMilffi Gruibu, PariamenıtoJlar-
arası IBMiklte Ibu yüce, ıbu ıbüyük Parila-
ımıentonun temıslitoliğiini yapmaktadır. 

^-123 — 
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Parlıarri'anıtoliararası Birdik - kısa adıy-
ılla ıPA(B - kurallarına göne, bazı mlM mec
lislerim karanlarını dost ülkelerin ırniıllî 
meclislerine sunmak, arz etmek, bilgidar 
etolde liizene görevlendviiiılebilii'ııûer. jşjte 
'bu cümleden olarak, bugün sizlere, Dün
ya Parlaraemtoliararası Birliğinde günde
mdi iışıgail eden önemli bir konuyu aırz et
mek âsltdyoıruım efendim. 

•Güney Kore Cuımhurıiiyefcinn Ankara 
Büylükelçiisiı, 'evvelice tespit edilen ran-
devuı uyarıncıa, 10 IMaılt 1988 Perşembe 
günü saat 10.00'da 'Mecliste bizleri 
ziyaret ebti. Bir saat süren görüşme 
sırasında, Sayın Büyükelçi, Güney Kore 
MİİİCbt MecCliisi Başkanı ve aynı zaıman-
da Güney Kore Millî Grup Başkanı 
Sayın Ohay Hyung Lee'nıiın bir mek
tubunu verdi Sayın Lee, ıbu ımekltıu-
bunda, Güney Kore ıHaıvayoıllitona 
ait (bir uçağın 29 Kasıım 1987 günü, 
normal! seferini» yaparken, havada bom
balanarak düşürülmesiyle iiHgdılliı biılgi ver-
mıdfcte ve özetle, uçağın, Kuzey Kördü 
ilki ajan 'tarafından içerisine yerllleştirıiı-
>lan boımlbanıın patlaması sonucu düştü
ğünün ıfcesp.it edldiğini bMlrmcıkte; G'ü- • 
ney Kore'de ve dünyada büyük üzüntü 
ve 'infial yaratmış d'Jan Ibu olaıy hak
kında Kore Millıliet Meclisinin 28 Ocak 
1988 'tarihinde almış olduğu takbih ka
rarının ve muhtevasının Türkiye Büyük 
Millet Meolliısi sayın ü'yeleır'ne ve Tüılk 
Milletine duyurulmasını ıbiızllerden riıca 
etmektedir. Güney Kore Miıiiilet •Meclisi-
rain bu karar metninin Türkçe suretini 
dolaplarımıza koydurmuştum. Kısa ve öz 
karârı bir kez de burada ben okuyarak 
arz ediyorum: 

«Kore Cumhuriyeti Millet Meclisi, 
tüm dünya halkının gerçekten 'en büyük 
festivali olan ve ideolojiı ve siyasî sis
temlerden arınmış 1988 Seul Oliımp.iyat-
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i'arını enge'ilemek gibi kötü bir maksat
la Kuzey Kore tarafından tertip edilen, 
tamamıyla insanlık dıışı ve barbarca bir 
'tedhiş hareketiyle, Kore Havayollarına 
aiıt 858 sefer sayıllı uçağın seyir haliiradey-
fcen bomlbalilanıması hadisesinden duydu
ğu ibüyük ışaşikınliık ve hiddeti lilfade eder. 
1983 Renıgoon bombalama katliamı hâlâ 
zlh'in'Jarde 'tüm canlılığıyla yaşadığı halli
de ve Kore Hükümetinin sürekli ola
rak 'tüm ulusilaraırası dostane ve baoş-
çı 'illişjkiller arama siyasetime rağmen, Ku
zey Kore tarafından ıbu boyuıtta yeni bir 
ifceıiör hareketimin 'yaratılmış olamsındam 
derin ıstırap duyarak, bu büzünllü olay 
neticesinde hayatlilarını kaybeden 115 
imasum kuıtban içim dua ederek ve ke
derli ailelerine en derin başsağlığı die-
yerek, Kuzey Kore'nin bu affedilmez 
mezalimini 40 milyonluk Kore halkıyla 
Ibiırtlilkte ciddî oliarak telin ederek ve Ku
zey Kore'nin böyle biır bareketıtıe bullun-
ımaısına bir daha asla müsamaha edilme
mesinin sağlanmasını ıtüım dünyaya du
yurarak: 

1. Kuzey Kore'den, vicdanının se
sini diinllemesıini ve bu o'Üaym isor'urnıluhı-
ğunu derhal kabul etlmeslinil: Kore Cum
huriyetinden, 'tüm dünyadan ve ayrıca 
sevdiklerini kaybeden ailelerden alenen 
'özür dilemesini kuvvetle talep eder. 

2. ıRu suçun faillerini cezalandırma
sını ve bu trajediden dolayı ıstıınap çe
ken kederli ailelere tazminat ödenmesini 
ve böyle barbarca bir hareketti tekrar-
İamayaıoağına dair ıtiüm dünyaya ciddî 
olarak söz vermesini Kuzey Kore'den 
ısrarOı talep eder. 

Kuzey Kore'ye karşı uygun disiplin 
tedbirleri almak suretiyle aynı olayın 
'tekerrürümün önlenmesine katkıda bu
lunmaları lifin tüm barışsever ülkelere, 
Birleşmiş Milletlere ve diığer uluslararası 
teşkilatlara çağrıda bulunur.» 
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Sayını milletvekillileri, Türkiye liılle Gü
ney Kore araısımdalki mevcut ve kuvve
tini Kore Haribinde üllkemıiziın 'gösberdiığj 
değerli ve cesur kaltkısından alan eski 
dosltllulk ve amılıaıynş lillkıelıerıi!, -faepim-Jzim 
mallıoımllanıdır. Tarihten 'bu yıaınıa, ü'JkıemJz 
ve Güney Kore arasımda yapılan kar
şılıklı temaslarla .gelişen bağlar, her iki 
üllkenim menlfaatllarıına hizmet leden Ibiır an-
lıaım ve özelliğe -sahiptir. Tür&iye, Gü
ney Kore'deki ©konıamlilk ve sosyal- Ikali-
kıınmıa çabaLarıını, özeiliilifclle' dış ıu!baret 
konusundaki hamfellerıi iiıllgiyfe ve tak
dirle liiZBemıekıtoediır. 

Türkiye - Kore iişıkisiıne kısaca de-
ğimd'lklten sonra, ımlüsaadetnJzlle, konuş-
rnıanıın aısıil konusunu 'teşkil eden Kore 
uçağıma aiıt olayı arza geçiyorum efen
dimi. 

Güney Kore Hava yolüarıma a:lt Ibu 
uçağın düşürüllmıesi sonucu, yolıcuı'ianm 
ve mürettebatım oluşturduğu 115 kişilik 
(kafilenin hepsi ihayaltülarunı ikaylböteniştı'.ır; 
humun derim üzüntüsünü ifade etmek ıiıs-
ıteriım. Hiçlbir (kusuru ve dihmalii olmayan 
hiır sivili uçağım normali ibiır seyri suasın-
da sıalbotaj ile düşürüllmıesi;, hiçbiır anla
yışa sığmadığı tgibiı, çok demim ımanalı, 
limısanhk dışı ıbiır harekettir. Dünya Ika-
ımuoyuınum ıgeniş üzüıntiü ve yanlkiilıannı 
yaramam ve Türikîıye dahili Ibiırçolk üllce ta
rafımdan 'töin ediıllmiş olan bu oılayu, Gü
ney Kore Oülkümöti, (Birileşmıiş Mi'ltetlier 
'Güvenlik Konısıeyii ve Ulluısllararası Siiviill 
Havacılhlk örgütüne de götürmüştür. 

Türlkiye'niın uluslararası tedhiş, anarşi 
(konusunda dilklkat ve hassasiyetimi hu-
zurllarımızda ıtekrar vurgulamak gereği
mi duymuyorum. ÜfUkıerniıziın Ibitrffik, berıa-
iberiliik ve ıbüfiümlüğünü hedef alan ve ibazı 
dıış Ikaıyınıalkllaırdıan teşvik ve des'bek gören 
terörıilzmlie mücadelede, devlietiımiiziın ve 
rmilfetiımiızim, hütün güç ve iımikânlianını 

— 125 
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ıseferıbör edeceğinden ve emciğinden hiç 
şüphemıiız ydktur. Tüırflöiye, her ıtüırDü 
'tedhiş, anarşi olaylarının ve zulmüm, 
her nerede ollurisıa ollsıum, Ikarşısmdadır ve 
(bunları şiddetle fflametUlemıekıüedir. Müda
faasız ibir sivil halika, siviiü ıbiır uçağa 'kar
şı yapıllam ıbu ıtür sıa'Jdırillar, ıbüıüüın ba
rışsever iımsıaımllığı lilllgiıllenldiıren ciddî hiır 
oSaydır. (Bu löiir lolaylarım ıtdkrarılaııımiası 
ve önfenımesi için, uluslararası alanda 
ıgereMli ıtedbir ve iiışjbiriiıği lilm'kânlarımn 
ciddî ibir şekillide aırltımlrnıasınıın devamını 
dilllemıekıbeyiız.~ 

Türkiye'ye dost ibir Üllkenim son ay-
ılıaırda ımaruız kaldığı derin acılı bir cilayı 
Ikıısaoa huzurlarınıza getirmem, insanî 
duygudan mülhem olduğu ıkadar, ülke
mizi de hedef alan hemzeni salbofcaj, ted
hiş ve anarşi eylamlBerü fcarşıısımda, özel1-
HMe 'bunlarım müşahhas örnelklierimim vu
ku 'bulduğu Güney Kore gilbiı diğer dosıt 
ve yakım Ülkelerden de, ayını ıill|gi ve has
sasiyeti ıbekllamıeflate ne derece haddi ol-
duğuımuzuın İbir kanıtıdır. 

Bu mıüınasebetlıe ıbu hassasiıyetimlizi 
ib:ır kez daha belirtir, Yüce Mec&e say
gılarımı sunanım efendim. (ANAP sııra-
ıllaruıdaın allkışllar) 

BAIŞKAJN — Teşelklkür ederilz Sayım 
Doğu. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Ahmet Uncu'nun, Filistin sorunu ve Ya
hudi mezalimine ilişkin gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Ahmet Uncu buyurun 
efendim. 

Sayın Uncu, Filistin sorunu ve Ya
hudi mezalimi ile ilgili olarak, gündem 
dışı söz istediniz. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
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— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizi hürmetle selamlarım. 

Büyük bir çoğunluğu Müslüman olan, 
kend» yurdu Yahudilerce işgal edilmiş 
bir Filistin milletinin, kendi toprakların
da yaşama ve kendi kaderini tayin etme 
yolundaki şerefli mücadelesi ile, bu mü
cadeleye karşı işgalci israil Hükümetinin 
insanlık dışı zulmü, yıllardan beri devam 
etmektedir. Son üç aydan beri, Ürdün' 
ün batı yakası ve Gazze'de, Filistin hal
kının yaşama savaşına yapılan zulmün 
had safhaya ulaştığını hepimiz görmek
teyiz. Yine, hepimizin kabul ettiği gilbi, 
bugün, Filistin meselesi, dünya siyaseti 
için kanayan bir yara durumundadır. 

Sayın milletvekilleri, 400 yıl Osmanlı 
egemenliğinde kalan, halkının büyük bir 
çoğunluğu Müslüman olan Filistin'in bu 
dramının, 1980'li yıllarda dünya siyase
tine giren siyonizmden kaynaklandığını 
kesinlikle bilmeye mecburuz. 

Siyonizm, genel anlamıyla, Yahudile
rin, Filistin'de bağımsız bir devlet şek
linde yerleşmesi ve orada Yahudiliğin 
tüm kuramlarıyla dirilmesini amaçlayan 
evrensel bir harekettir. Siyonistler, bütün 
Yahudileri Filistin'de toplayarak, bağım
sız bir Filistin devleti kurmayı amaç edin
mişlerdir. Bu amaca ulaşmak için, 1980' 
li yıllarda Filistin meselesini gündeme 
getirmişler ve dünya politikasına yön ve-
ıen büyük -güçlerin bu meseleye eğilme
sini sağlamayı başarmışlardır. Bu Siyo
nist çabalar sonucu, 1917 yılında Balfour 
Bildirisiyle, ingilizler tarafından, belli bir 
toprak parçası gösterilmeden, Filistin'de, 
Yahudi halkı için millî bir yurt kurulma
sını kolaylaştırıcı bütün çabaların har
canacağı sözü verilmiştir. Böylece, ingi
liz hükümeti, Filistin'de siyonizmin he
define ulaşabilmesi için her türlü yardı
mı yapacağını açıkça belirtmiş oluyordu. 
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ingilizler bununla da kalmamışlardır; 
ayrıca, 1922 yılında, ingiliz manda ida
resi, Filistin Genel Valiliğine bir siyonisti 
atamıştır. Bu vali de, Musevilere uygu
lanan. Filistin'e giriş kısıtlamalarını ve 
arazi satın alma yasaklarım derhal kal
dırmıştır, 

Sayın milletvekilileri, işte bu uygula
malarla, bölgede ezici bir çoğunluğa sa
hip Filistin halkının dramı başlamış ve 
günümüze kadar devam etmiştir. Bakınız, 
Filistin'in, ingiliz manda idaresine geçti
ği 1922 yılında Yahudilerin nüfusu yüz
de 11 iken, manda idaresinin sona er
diği 1948 yılında (26 yıl içinde) bu oran 
dünyanın her tarafından yaptırılan Ya
hudi göçleriyle yüzde 30'a yükseltilmiş
tir ve bunun neticesi, 1948 yılında israil 
Devleti kurulmuştur. 

Siyonistlerin sloganı, vatanı olmayan 
bir millete, milleti olmayan bir vatan 
yapmaktır. Oysa, kendilerine vatan ola
rak seçtikleri Filistin, yüzyıllardır yaşa
yan bir Filistin halkının vatanıydı. 

Sayın milletvekilleri, Filistin halkının, 
vatanında verdiği mücadele, gerçek bir 
vatan mücadelesidir. Filistin topraklan 
asla Yahudi vatanı değildir. Zira, vatan, 
ne bir galibin, ne de bir kâtibin kalemi
nin çizdiği basit bir haritadan ibaret de
ğildir. Vatan, bir milletin tarihî başlangı
cından sonuna kadar, millî manevî ve 
maddî bütün değerleriyle, toprak, su, ha
va, bayrak ve şehitlerimle tarif edilen yer
dir. Vatan, dil, din, ülkü ve bütün mu
kaddes duyguların bütünleştiği ve yaşa
dığı yerdir, işte, Filistinliler, Yahudiler
ce, öz vatanlarından atılmış; köyleri, kent
leri yerle bir edilmiş; namahremlerine ©1 
sürülmüş; mukaddes mabetleri yıkılmış 
ve yakılmıştır, Mescidi Aksa gibi... 

Yıllardır, masum Filistin halkının bu 
acı dramı süregelmektedir. 20 nci asrın 
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sonunda, Filistin halkının bu öyküsüne, 
medenî dediğimiz ülkelerce, yalnız seyir
ci kalınmış; bir o kadar da, siyonizmin 
yayılmasına destek olunmuştur. 

israil, Birleşmiş Milletler Antlaşması 
hükümlerini, Birleşmiş Milletlerin Filistin 
meselelerine ilişkin çeşitli kararlarını, İn
san Hakları Evrensel Bildirisini ve sivil
lerin savaş zamanında korunmasına iliş
kin Cenevre Sözleşmelerini her zaman 
çiğneyerek, yıllardır, tüm dünya ülkele
rine meydan okumaktadır. 

Sayın milletvekilleri, belirtildiği gibi, 
devletlerarası hukuk ve kural dinleme
yen, devletlerarası kınamadan tınmayan, 
bütün ianitâaşmıaları hiçe sayan bu zihni
yetin temelinde ve hedefinde, doğrudan 
doğruya, Yahudiliğin tarihî laırzusu yat-
mıaktadır. Yıllardır, dünya mMletleriniın 
gözleri önünde, sivil halka, badın, çoculk, 
yaşlı, genç demeden hunharca saldıran, 
silahsız masum kişileri en alçak işkence-
ferlıe öldüren bu sıiyonist zihniyete, el
bette, kınama kâr etmeyecektir. 

Ayrıca, Batı'dan gelen tepkiler şüphe 
uyandırıcıdır. Çünkü, Batı yıllarca, İsra
il'e Ortadoğu petrollerinin kendileri adı
na bekçisi ve Müslüman halikın millî 'kur
tuluş akımını durduracak bir kale ve Ba-
ıtı'nın stratejik çıkarlarını 'kollayacak bir 
üst gözüyle bakmıştır. Başlka bir ifadeyle, 
Filistin'deki Siyonistlerin toprak, par
çası olan İsrail, Batı devletlerinin Ortado
ğu'daki ekonomiiık meselelerinin Çözümü 
için, bir asıkerî hareket için, üs görevi gö
ren bir sigortadır. Netice olarak, 
Batı'ya dağılmış Siyonistlerin Filistin'deki 
İsrail Devleti, Siyonistlerin bir siyasî hal
kasıdır. Bu gerçeklerden hareket edildi
ğinde, Yahudilerin arkasında tarih boyu 
yer alan, onılıarı besleyen, onları destek
leyen, onlara hamilik yapan Amerika, İn
giltere ve Baltı'nın, bu Siyonist (katliamcı-
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lan iilkide bir kınlamalarını inandırıcı bul-
malk, esla mümkün değildir. 

Kendi ülkelerinde insan haklarını, 
adaleti ve demokrasiyi her şeyin üstünde 
tutan Amerliika ve Batı dünyası, bu kanlı 
faciaya daha ne ıkadar destek olacaklar
dır? 

Yahudilerin bu insanlık dışı tutumla
rı, Hitler'ıinkinden daha az yüz karası bir 
olay değildir. Olaylarım son günlerdeki 
seyrj o derece iğrenç ki, televizyonda gös
terilen o şeni' işkence tablosu, insanlığın 
utanç duvarını bile yıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin endi-
şssi ve ıstırabı aynıdır. Filistin halikına ne 
yapılmak isteniyor? Filistin halkı, bir 
yandan, öz vatanında, vatansız; öbür 
yandan, her gün, 'ama her gün, her saat, 
işkence, İkan ve gözyaşına boğuluyor. Bü
tün insanlık bu vahşete seyirci kalıyor. 
Bu vahşete, ikim, ne zaman, dur» diye
cek? 

Yüce Meclisten en büyük düeğiım, bu 
zulme uğrayan Müslüman Filistin halkı
na, 'İsrail Devletini kınamadan öte, tari
hî şahsiyetlimize yaraşır ve yalkışır bir ka
rarlılıkla, dünyaya örnek olacak bir bi
çimde, yeni bir tavır koymasıdır. Bü
tün milletiımiz de, devletimizden ve Hü
kümetten bu tavrı, bu olumlu tavrı bek
lemektedir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Uncu. 

3. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Amik Ovasında meydana 
gelen sel ve taşkınlar ile, vatandaşların uğ
ramış olduğu zararlara ilişkin • gündem 
dışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın cevabı. 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın 
Turhan Hırfanoğlu, buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Hırfanoğlu, Ami'k Ovasında 
meydana gelen sel ve taşkınlar konusun
da ve bugün© kadar vatandaşların uğra
mış olduğu zararla ilgii olarak gündem 
dışı söz istemiş bulunuyorsunuz. 

Buyurun efendim. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 

— Sayın Başkan, sayın miüetvefcilleri; 
konuşmama başlarken, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

3 Şubat 1988 tarihinde, Sayın Başba
kanın yanıtlamsı istemiyle, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş 
olduğum sözlü soru önergesiyle, 1987 ve 
1988 yıllarında Hatay'ın Amik Ovasında 
meydana gelen yağış ve taşkınlar nede
niyle, bazı ilçe ve köylerde zarara uğra
yan vatandaşlara ne gibi yardımlar ya
pıldığı, sel ve taşkınladın önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığını sormuştum. 
Ne var ki, bir ayı geçen zaman içinde 
sorularıma yanıt alamadığım gibi, Ge
nel Kurulda haftada bir güne sığğdırıl-
mak istenen denetim çalışmalarıyla da, 
daha uzun bir müddet soru önergemin 
yanıtlanmayacağı düşüncesiyle ve geçen 
hafta içinde aynı bölgede teküar meyda
na gelen sel ve taşkınlar nedeniyle, konu
yu gündem dışı bir konuşmayla Genel 
Kurulun bilgilerine 'arz etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1987 yılı 2-4 
Ocak tarihleri arasında yağan yağmur
lar nedeniyle, Amik Ovasının Kırıkhan 
sınırları içinde kalan hölümünde, 12 385 
dekar arazi sular altında kalmışken, aynı 
yılın 10-13 Mart tarihleri arasında ise, 
yağış ve taşkınlar nedeniyle, 153 875 de
kar arazi sular altında kalmıştır. Bu ara
zilerin 86 290 dekarı ekili olup, 1 659 
çiftçiye ait bulunmaktadır. 

Yine bu afet sonucu, 151 konut su
lar altında kalmış, 5 ev de çökmüştür. 
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Çok şükür ki, can ve mal kaybı olma
mıştır. Tehlikeli durumda bulunan bir
çok köyden, 9 bin dolayında yurttaş, 
köyleri boşalttırılarak, Kırıkhan İlçe 
merkezine getirtilmiş ve okul, otel ile, 
yakınlarının yanlarına yerleştirilmişler
dir. 

Sayın milletvekilleri, bu afetin nasıl 
meydana geldiğine kısa bir göz atmak 
istiyorum. Sürekli yağışlar nedeniyle, 
Tahtaköprü Barajındaki su seviyesi çok 
yükselmiş ve hu yüzden barajda meyda
na gelebilecek bir tehlikeyi önlemek 
amacıyla, 'barajdaki su, Karasu nehir ya
tağına verilmeye başlanmıştır. Ancak, 
kapasitesinden fazla su verilen nehir, yer 
yer kanal setlerini yırtarak, suyu, ovaya 
doğru akıtmaya başlamıştır. Ayrıca, Su
riye istikametinden gelen Curcurum ve 
Afrin kanal sularının da kabarması so
nucu, bazı tarım alanlarıyla, birçok ev 
sular altında kalmıştır. 

Bu afetten sonra, ilgili sayın devlet 
bakanıyla bera'ber; yetkili kuruluşların 
heyetleri, sel ve taşkın altında kalan Amik 
Ovasında incelemeler yaparak, alınması 
gereken önlemleri tespitle, yapılması ge
rekecek teknik çalışmaların hemen başla
yacağını; ayrıca, zarar gören köylü ve 
çiftçilerimize her türlü yardımın yapıla
cağını bildirmiklerdir. Bu nedenle, ilçede 
zarar - ziyanı tespit edecek komisyon 
kurularak, en kısa zamanda raporlarını 
hazırlamaları da istenmiştir. Acil gerek
çesiyle de, Kırıkhan ilçesi Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışma Vakfından 1 mil
yon liralık yiyecek yardımı yapılmıştır. 
Ayrıca, 33 kişiye de hayvanları için Zira
at Bankasınca 100 ila 200 hin lira ara
sında yem kredisi verilmiştir. 

Afetin büyüklüğünü göz önüne ala
rak, yapılan yardımların ne kadar ye
tersiz olduğunu takdirlerinize arz ediyo
rum. 
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Sayın milletvekilleri, buraya kadar 
olan olaylar normal seyrini takip etti; fa
kat daha sonra işler değişti. Zarar - zi
yan tespit komisyonları, gelişigüzel tes
pitler yapmaya başlayarak, işi oluruna 
bıraktılar. Öyle ki, hiç zarar görmeyen
ler dahi, zarara uğramış gibi, dilekçe ver
meye başlayıp, asılsız tespitler yaptırdı
lar. Zaten 'bu aşamada, sonucun ne ola
cağı tahmin edilmeye başlanmıştı. Söz 
verilen yardımlar ve vatler unutulmuş; 
afetzede yurttaşlar, kaderleriyle başbaşa 
'bırakılmışlardı. 

Sular altında kalan arazilere yeniden 
ikinci ürün veya pamuk ekmek için ge
reken kredi ve yardımlar yapılmamış, 
çiftçilerin uğradıkları zararlar tazmin 
edilmemiş; aksine, yapılan ufak tefek çi
ğit ve yem kredileri de, vadesi geldiğin
de, faiziyle birlikte geri alınmıştır. Sel 
ve taşkınlardan zarar gören 37 köyün 
Ziraat Bankasına olan borçları da, faiz
leri işlenerek ertelenmiştir. Ancak, çiftçi 
ve köylülerimiz, böyle uygulamayı pro
testo etmek için, borçlarını, vadesi gel
diğinde, binbir meşakkatle ödemişlerdir. 
Keîza, afete sebep olan olaylar incelenip, 
yapılması gençken teknik çalışmalar hiç 
yapılmamış, halen de yapılmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu olaylar ge
çen yıl yaşandı. Yine bu sene, 1988 Ocaik 
ayı sonlarında, Asi Nehriınİn taşması 
sonucu, Reyhanlı İlçesine bağlı Varışlı 
Köyü ile, Antakya Merkeze bağlı 3 köy
de, toplam 10 000 dekar arazi sular al
tında kalmıştır. Bunun 3 500 dekarı, buğ
day ekili alan, 6 500 dekarı da pamuk 
alanıdır. Taşkın gerekçesi olarak, gayet 
basit bir şekilde, Suriye'deki fazla ya
ğışlar nedeniyle baraj kapaklarının açı
larak Asi Nehrine bol miktarda su bı
rakılması gösterilmiştir. Demek ki, top
raklarımızın ve çiftçilerimizin kaderi, 
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başka bir ülkede meydana gelebilecek 
olaylara terk edilmiştir. 

Keza, bundan kısa bir süre önce 
(8 - 10 Mart tarihleri arasında) sahip
siz Amik Ovası yine sular altında. Basın 
ve televizyon, olayı defalarca göriintülü-
yor. Bu seferki afet daha büyük Res
mî makamlar, 35 000 dekar arazinin su
lar altında kaldığını bildiriyorlar. Şu gün 
için, Amik Ovası halen sular altında bu
lunmaktadır. Tabiî ki, gerekçe, büyük 
bir sorumsuzlukla, yine eskisi gibi gös
teriliyor. Televizyon görüntüsünde, ova, 
sanki deniz gibiydi. 

İki yıldır yapımı devam eden Asi Tah
liye Kanalı bitirilememiş, Asi Nehri 
ile, Amik Ovasında bulunan Gölbaşı, 
Karasu, Afrin gibi taMiye kanalları ve 
bazı köylerdeki çay ve nehir yatakları, 
zamanında taranıp, temizUetımemiş, tah
liye kanalları çoğaltılamamış; kritik ba
zı köyler, tehlikesiz yörelere nakledilme
miş; sel ve taşkın olduğu zaman da, «Su
riye'den su bırakılmış» diyebilecek kadar 
vurdumduymaz olacağız!... 

Olay yerinde, zarara uğrayan yurt
taşlarla yaptığım görüşmelerde, köylüle
rimiz, yukarıda söylediğimiz önlemler 
alınmazsa, çok daha büyük afetlerin, 
hatta can ve mal kaybının dahi olabi
leceğini söyleyerek, Amik Ovasında 
acil çalışmaların yapılmasını istemişler; 
ancak, bu senaryonun her sene devamlı 
yaşandığını, buna rağmen, hiçbir şey de 
yapılmadığını bildirerek, umutsuzlukla
rını dile getirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, binlerce de
kar ekili alan ve ekime hazırlanmış ara
ziler, bu tür sel ve taşkınlar yüzünden 
zarara uğramakta ve ulusal gelirimiz yok 
yere heba olmaktadır. Böylece de, tarım
sal etkinliği nedeniyle ekonomimize bü
yük katkısı olan Amik Ovası ve çiftçiie-
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ri, kaderleriyle baş başa bırakıfcnaktadır-
lar. 

Uzun yıllardan bu yana, her yıl bu 
sel ve taşkınlar olur, ilgililer gelir ve bir
takım çalışmalar yapılır, hükümet yetki
lileri bol keseden vaatlerde bulunurlar; 
ancak, bugüne kadar hiçbir önlem alın
madığı gibi, ufak tefek çok basit yar-
dımlarm dışında, zarar görenlere, olumlu 
ve yeterli hiçbir yardım da yapılmaz. 

Bunun sebebi nedir? Bu meseleye 
neden ciddî bakılmıyor? Alınacak önlem
ler, büyük ve pahalı yatırımlar değil; 
ama ne çare ki Hükümet bu konuya 
gereken önemi vermiyor. 

Geçmişten 'ibret alınarak, ilgililerin, 
daha etkin ve olumlu önlemler alınması 
için, derhal teknik çalışmalara başlama
ları ve zarara uğrayan köylü ve çiftçi
lerimize gerçek ve yeterli yardımları yap
maları acilen gerekmektedir. 

Hükümetin bu konuya gereken önemi 
göstermesini temenni eder, Yüce Meclise 
saygılar sunarım.: (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Hırifanoğlu. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz Sayın 
Hırfanoğlu'na oeVap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ha
tay illi Amik Ovası taşkını, bu yıl da 
taşkın oluşu sebebiyle gündeme geldi. 
Ortada, daha ziyade teknik ağırlığı olan 
ve elbette sosyal problemlere de dönü
şen bir mesele vardır. «Bugüne kadar 
hükümetler ne yapmışlardır ya da ne 
yapıllması lazımdır?» konusunda, burada 
konuşan arkadaşımızın bazı sözlerini dü- t 
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zeltici, bazılarını da aydınlatıcı kısa bir 
izahat vermek istedim. Bu vesileyle de 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Bizdeki kayıtlara göre, Amik Ovasın
da, 1969 yılında, Asi Nehri üzerinde 
510 metreküp/saniye, Afrin 710 metre
küp/saniye; 1976 yılında Asi Nehri üze
nimde 732 metreküp/saniye, 1987 yılında 
Asi Nehri üzerinde 800 metreküp/saniye 
ve 1988 yılında (bundan bir hafta evvel 
meydana gelen taşkın sırasında) 600 
mdtreküp/saniye su geçişi olmuştur. Bu, 
her yıl tekrar eden bir olay değildir; 
ama elbette 1969 yılından bu yana, dört 
defa, Asi Nehrinin Antakya geçişi ve 
Antakya'dan mansapta kalan bölümünün, 
kapasitesinin üstüne çıkan ve o suretle 
Amik Ovasında bir ara göilenmeye se
bep olan taşkınlar meydana gelmiştir. 

Aslında, 1953 yılında, zamanın hükü
meti, o zaman Devlet Su İşlerinin tek
lifiyle, 85 kotu altında kalan alanı - ki, 
bu alan aşağı yukarı 29 bin hektardır -
Taşkın Sular Kanunu kapsamına almış
tır. Bu suretle, itaşkma uğrayabilecek sa
ha kavramı içerisinde, buralarda tarım 
yapılabileceğini, yani tarım yapanın ken
di riskinde olmasını kabul etmiştir. Bila-
hara, 1966 yılında, Amik Gölü Gelişti
rilmesi Yapılabilirlik Raporuyla bir adım 
daha atılmıştır. O rapora göre yapılan 
işlerle, Afrin Deresi ile Karasu Deresi 
güzergâhları ıslah edilerek, Amik Gölü
nün ufaltılması yoluna gidilmiş ve 1967 
yılında, esas itibariyle 12 bin hektarlık 
bir alanın, göl alanı, taşkın alanı dçeri-
sinde kalacağını, geri kalan kışımın da 
kurutma alanı şekline getirileceğini ka
bul eden bir kararname çıkarılmıştır. Bu 
suretle, yansı kurutma, yarısı taşkın ko
ruma dlımak üzere, bir işleme başlanıl
mıştır; o günden beri de bu işlem yürü-
tülmektedtir. 
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Bu raporda bahsedilen tesisler, yani 
'kanalların açılması, genişletilmesi, 1975 
yılına kadar gerçekleştirilmiş; fakat ka
pasiteler küçük olduğundan ve proje
nin, önlenmesi gereken feyezan olarak 
aldığı, iki üç senelik bir periyodun feye
zanını karşılayacak şekilde kanalılar ka-
pasitelendirildiği için, daha büyük feye
zan geldiği zaman, başımıza bu olay gel
mektedir. 

Bakınız, geçen sene - şurada verdi
ğim rakama göre, '800 metreküp/saniye 
1956 yılından bu yana ölçülmüş en yük
sek rakamdır - Büyük Asi Nehrine 800 
metreküp/saniye su gelmiştir ve 12 112 
hektar alan su altında kalmış, aşağı yu
karı 2,3 milyar Türk Lirası zarar ver
miştir. Bu sene gelen daha ufaktır, 800 
yerine 600 ıme'treküp/ saniye gelmiştir ve 
aslında, taşkın, geçen gün televizyonda 
da söylendiği gibi, hızını kaybetmiş
tir. 

Şimdi, Asi Nehrinin, gelen feyezanı 
akıtacak kapasitede olmayışından dola
yı, arada bu gölün teşekkül etmesi ka
çınılmazdır, Bir kere, bu kaçınılmaz 
olayı kabul etmemiz lazım. Buna muka
bil ne yapılmış? 81 konutun altındaki 
12 bin hektar alanın 7 bin hektarı Ha
zine mülkiyetinde bırakılmış; 5 bin hek
tarı da, tapu dağıtılmak suretiyle vatan
daşa verilmiş; bu suretle orada 1960'lı 
yıllarda ters bir işlem yapılmış, vatanda
şın oraya yerleşmesine sebep olunmuş. 
Aslında, bu 12 bin hektarlık arazi içe
llisine hiç eV yapılmamış olması lazım
dı; tarım yapılabilirdi. Bu bölgede ge
rek yağışın bol oluşu sebebiyle, gerek 
iklimin müsait oluşu se'bebiyle, yılda dör
de kadar ürün alma imkânı vardır. Fe
yezan süresine göre (taşkının sürdüğü 
gün sayısına göre) eğer üç günü geçme
yecek bir taşkın ise, hiçbir ürüne zarar 
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vermeden geçebilmektedir; ama daha 
uzun sürdüğü takdirde, bir ürün kaybe-
dilebimefctedir. 

Ovada asıl problem - bu 12 bin hek
tarı ayırırsanız -- taşkından korumadan 
ziyade, sulama ve drenaj probleminin, 
bir de tesviye probleminin hallidir.; Bu 
konuda da, halen Devlet Su İşleri İda
remiz çalışmaktadır. Orta Ceyhan Pro
jesine bağlı olarak, Menzelet Projesi esa
sen bitirilmek üzeredir; o suretle, regü-
lasyon etkili bir şekilde yapılmış alacak. 
Kılavuzlu Projesinin de yapılması ve su
lama meselesinin burada halli sonunda, 
Antakya'nın tarım üretimindeki düzen ve 
artış, garantilenmiş olacaktır. Şimdi, şu 
anda bu projeye henüz başlamak imkânı 
yoktur. Daha, kesin projelerine geçilmiş 
durumda değildir; ancak, idare ciddî bir 
şekilde üzerine eğilmiş durumdadır; ben 
de eğildim. Yalnız, o proje yapılıncaya 
kadar, eğer feyezan Asi Nehrinde 600 
metreküp/saniyenin üzerine çıkacak olur
sa, gölde bu taşma kaçınılmazdır. Yapıla
cak başka bir şey yoktur. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Allah'a emanet, değil mi Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Elbette hepimiz Allah'a emanetiz 
beyefendi. 

Ben size olayın teknik olarak gerçek 
durumunu anlattım. 1950'lerden beri ya
pılmış bütün işleri :anlattım ve bu yapıl
mış işlerin, bu feyezanları kaldıracak, 
bu fezeyanları zararsız şekilde denize 
akıtacak imkânı getirmemiş olduğunu 
söyledim; bu doğrudur. 

Daha büyük bir proje, beyefendinin 
burada arz ettiği gibi, ucuz bir proje de 
değildir, 

Kapasite artırımı üzerinde çalışma
larımız vardır. Afrin'in aşağı yukarı üç-
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te birinin kapasitesi artırılmıştır; ancak, 
yalnız kapasite artırılması; sulamayı, ku
rutmayı, drenajı ve tesviyeyi bir tarafa 
bırakınız, yalnız kapasitelerinin artırı
lıp, 10 yıllık feyezan ihtimalime Ikarşı 
tedbirli olabilmenin 'bedeli, 1987 fiyatla
rı ile, 50 milyar Unadır. Mesele odur; 
lama ıkapasiteyi artırıp, 10 yıllık feyezan 
ihtimaline ıkarşı tedbirli olduğunuz za
man, yine meseleniz bitmeyecektir. Ba
kınız, Suriye'den gelen, Asi Nehrinden 
gelen su o nehir üzerinde, mevcut bir 
tarihî köprünün de debouchesii (debuşesi) 
az olduğu için, köprünün menbaından ta
şarak ovaya yayılmaktadır. 1986 yılın
da, bu taşmanın önüne geçmek için ora
da bir Harin Kanalı açılmıştır. Harin 
Kana'lı bu yıl tamamlanıyor. Bu suret
le, Asi Nehrine, o köprüden geçemeye-
oek kadar su geldiği zaman,, ovaya ya
yılmasının önüne geçmiş oluyoruz, bu 
seneden itibaren; ama Amik Gölünde su
yun 81 kotuna kadar çıkmasının önüne 
şu anda geçmemiz mümkün değildir. 

ÖNER MtSKl (Hatay) — O zaman, 
Asi Nehrini tarayalım Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Efendim, tamam işte, onları söylü
yorum. Asi'yi tarayarak bunu yapmanın 
bedeli - sade Asi'yi tarayaralk da bu iş 
halloknuyor - 50 milyar liradır bugün 
ve Asi'yi taradığınız zaman da, aşağıda 
verdiğiniz zararla, yukarıda elde ettiği
niz faydayı da karşılaştırmanız gereki
yor. 

Ovanın tesviye problemi eksiktir. 
Bugün bu derelerden taşan veya gölde 
meydana gelen şişmenin getirdiğinin üs
tüne, bir de, bu tesviye eksikliğinden 
dolayı, ovada öbek öbek, yer yer top
lanan (büyük yağışlar olduğu zaman, 
yer yer toplanan) gölcükler vardır; tes-
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viye yapmadan bunun önüne geçmeniz 
mümkün değildir. Drenaj da yapma
dan - ovanın, toprağı killi olduğu için -
ibüyük yağışlardan sonra burada suyun 
bir süre' için beklemesinin önüne geç
memiz mümkün değildir; ama üç dört 
gün süren bir şişme halinde, tarımda 
büyük bir zarara seb,ep olmadan, bir 
ürün dahi kaybına sebep olmadan, olay 
geçmektedir. 

Tekrar şunu ifade etmek istiyorum: 
İdaremiz ciddî ollarak konunun üzerin
dedir, çalışmalar devam etmektedir. Bir 
de ayrıca, bu şekilde zararın meydana 
geldiği yıllarda, kurutma paraları da 
alınmayacaktır; bunu burada size ifade 
ediyorum. Bu sene, kurutma parasını 
'kararnameden çıkaracağız, almayacağız. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Balkan. 
Sayın üyeler gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGE
LERİ. 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, TRT 
ile ilgili konuların ve yolsuzluk iddiala
rının açıklığa kavuşturulması amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması 
önergesi var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Devletin radyo ve televizyonu, bir 
Anayasa müessesesi olmanın gerektirdi
ği temel nitelikleri bir yana bırakarak, 
uzun zamandan beri iktidarın tek yönlü 
şartlandırma aracı halinde görev yap
maktadır. 
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Bu anlayış, bu müesseseyi nihayet 
«demokrasinin engeli olma» gibi, rejim 
için tehlike arz eden bir duruma getir
miştir. Haber verme tekeli, vatandaşı 
doğrulan öğrenmekten mahrum bırak
makta, kamuoyu ülke gerçeklerinden ha
berdar olamamaktadır, 

Buna ilaveten, önemli devlet kaynak
larına, tasarruf etaek imkânına sahip 
•bulunan TRT, adı geçen kaynakları kul
lanmakta gereken titizliği göstermemekte 
ve pek çok yolsuzluk ihbarlarının ga
zete sütunlarını doldurmasına sebep ol
maktadır. 

Fırsat 'bulduğumuz her zeminde dile 
getirdiğimiz bu mahzurları, TRT idaresi
nin ortadan kaldırması beklenirken, bir 
devlet kurumundan umulmayacak kayıt
sızlık ve pervasızlığın hâlâ devam et
tiği gözlenmektedir. 

Daha geçen yıl Meclis kürsüsüne ge
tirdiğimiz yolsuzluklar vesilesi ile1 Hükü
met «eğer iddialar doğru ise, yapanın 
yanına kâr kalmayacağını, sorumluların 
cezalandırılacağını, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunun bu konuda 
soruşturma açacağını ve sonucun Yüce 
Perlamentoda açıklanacağını» ifade et
mişti. 

Aradan geçen zaman içinde, ne Hü
kümetten, ne TRT'den, ne de Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulundan bu 
konuda bir açıklama yapılmamış bulun
ması, hatta bu iddiaların örtbas edilme
si için özel gayretlerin sarf edildiğinin 
intibaı kamu vicdanını rahatsız etmekte
dir. 

Söz konusu yolsuzluk iddialarına şim
di de günlerdir belgeleri açıkça yayınla
nan başka yolsuzluk iddiaları da eklen
miş bulunmaktadır. Gazetelerde yer alan 
bu iddialar TRT'nin bir çiftlik gibi yö
netildiğinin yeni bir örneğini sergile
mektedir. 

Çağ atlayan Türkiye'de ortaçağ zih
niyeti ile yönetilen TRT, istanbul'da bir 
misafirhane yaptırmaya karar verdikten 
sonra, beş yıldızlı otel kalitesindeki bu 
misafirhanenin 'ihalesinde ve inşaatında 
sayısız usulsüzlükler yapıldığı iddiaları 
inşaattan evvel başlamıştır. 

İhale, kazanan şirket yerine, bir 
ANAP ilçe başkanının şirketine' verilmiş, 
zamanında bitirilemeyen inşaat için ceza 
vermesi lazım gelen söz konusu şirket, 
bu sefer ihalesiz olarak 700 milyon lira
lık bir ek 'inşaatı yüklenmiş ve henüz 
işi bitirmeden inşaatın parasını almıştır. 

Görevli komisyonların aksine karar 
alması, bu yolsuzlukları önlememiş, kar
şı çıkanlar başka yerlere atanarak ceza
landırılmışlardır. 

TRT Yönetim Kurulu, ek inşaatın 
yapılacağını, şirkete paralar ödendikten 
üç ay sonra öğrenebilmiştür. 

Şirket, yapılan özel protokollar ile 
ayrıca 'büyük ölçüde1 haksız kazanç sağ
lamıştır. 

Ayrıca, TRT'de yayınlanan bazı yerli 
dizilerim çekimi, eski TRT mensuplarının 
veya bugünkü yöneticilerin yakınlarının 
kurduğu şirketlere usulsüz verildiği bel
geleri ile ortadadır. Bu şirketler, daha 
kurulur kurulmaz TRT'den milyarları 
bulan dizi siparişleri almaktadır. 

Özetlenmeye çalışılan ve belgeleri 
ile yayınlanan söz konusu iddialara ve 
diğer suçlamalara bugüne kadar hiçbir 
sorumlu TRT yöneticisi tarafından bir 
açıklama gelmemesi veya mukabele or
taya konmaması ise hazindir. 

Bu hazin tablo, yapılanın, yapanın 
yanında kaldığı bir Türkiye imajı ver
mektedir. 

«Bırakınız yapsınlar, bırakınız rnuha-
lefettekiler sorsunlar» metodu ile varıl
mak istenen, uyuyan, susan bir Türkiye 
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imajına Yüce Parlamentonun müsama
ha göstermesi, ise üzucu ve ürkütücüdür. 
Tek taraflı bir TRT ile varılmak istenen 
noktanın aydınlığa kavuşturulması ve 
kamu vicdanında bir devlet müessesesi
nin daha fazla yıpranmasına mani ol
mak için meseleye Türkiye Büyük Mil
let 'Meclisinin el koyması zarurî hale 
gelmiştir. 

Belgeleri ile ortaya atılan iddiaların 
ise, gün ışığına çıkarılması bir Meclis 
araştırması açılmasını icap ettirmektedir. 

TRT Me ilgili konuların ve yolsuz
luk iddialarının açıklığa kavuşturulması 
için, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 
102 nci maddeleri gerjeğince Meclis araş
tırması açılmasını saygı ile arz ve talep 
ederiz. 

Mustafa Sökmenoğlu 
Hatay 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Koksal Toptan 
Zonguldak 
Vefa Tanır 

Konya 
Abdullah Aykon Doğan 

İsparta 
Hüseyin Özalp 

Samsun 
İrfan Demiralp 

Samsun 
Şinasi Altıner 

Zonguldak 
Abdullah Ulutürik 

Afyon 
Esat Kıratlıoğlu' 

Nevşehir 
Ali Eser 
Samsun 

Mahmut Öztürk 
Niğde 
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Orhan Şendağ 
Adana 

İbrahim Demir 
Antalya 

Mehmet Abdurrezaik Ceylan 
Siirt 

Haydar Baylaz 
Bingöl1 

Tevfifc Ertüzün 
Zonguldak 

Süleyman Çeljebi 
Mardin 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Mehmet Gö'lhan 
Sakarya 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Hasan Ekinci 
Artvin 

M. Selahattin Kılıç 
Adana 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 
Atilla îmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

İsmail Köse 
Erzurum 

Datif Sakıcı 
Muğla 

Balkı Durmaz 
Afyon 
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İbrahim Gürdal 
İsparta 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Abdulkadir Cenkçiler 
Bursa 

Zekieriya Bahçeci 
Antalya 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Ömer Şeker 
Konya 

Yaşar Topçu 
Sinop 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

önerge, gündemdeki yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmama'sı husu
sunda öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Vaki resmî davet üzerine El Sal
vador'da yapılacak olan yasama meclisi 
ve belediye meclisi seçimlerinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsilen çoğunluk 
partisinden bir milletvekilinin gözlemci 

olarak katılmasının Başkanlık Divanınca 
uygun görüldüğüne ve ANAP Grubunca 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in aday 
gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(5/15) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi var
dır; okutup, onay ve bilgilerinize sunu
yorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

ıVaiki resmî davet üzerine El Salvador' 
da 20 Mart 1988 tarihinde yapılacak olan 
yasama meclisi ve belediye meclisi se
çimlerinde Türkiye Büyük Mület Meclisi
ni temsülen çoğunluk partisinden bir mil
letvekilinin gözlemci olarak katılması, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di
vanınca uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Ka
nunla değişlik 5 ve 1 indi maddelerli ge
reğince, Anavatan Partisi Grubunca İs
tanbul Milldtvekiili Reşit Ülker aday ola
rak gösterilmiştir. 

Genel Kurulun onay ve bilgilerine su
nulur. 

Yıldırım Aklbulut 
Türkiye Büyük M ilet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum 
efendim: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kafoul edilmiştir. 

«Gündemin, Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 
kısmına geçiyoruz. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE] 
DİĞER 

1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sa
yılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 Saydı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda De
ğişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/395) (S. Sayısı: 19) (1) 

BAŞKAN — Eğüti'm, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıitlar Ver
gisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Ka
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklikler Yapılması ve 
Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesi
ne Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri
ne, kaldığımız yerden devam ediyoruz 
'©fendikn. 

Kom'isyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar. 

Geçen ıbirleşirmde, tasarının 1 ve 2 nci 
maddeleri kabul edilmişti. 

Şimdi, 3 üncü maddeye geçiyoruz. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Teslim ve Teslim Sayılan Haller. 
(MADDE 3. — Tesüm ve tesim sayı

lan haller, 3C'65 sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanunu hükümlerine göre belirlenir. 

(1) 19 S. Sayılı Basmayazı 10.3.1988 
tarihli 33 üncü Birleşim Tutanağına ekli
dir. 

UYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
İŞLER 

ıBAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde 
söz isteyen var mı efendim? Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Enis 
Tütüncü, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ENİS TÜ
TÜNCÜ (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli milletvekilleri; enflas
yon Ve hayat pahalılığının, işisizl'ik ve gelir 
dağılımındaiki adaletsizliğin, bir arada, 
topîumdaikii tüm değer yargılarını çarpıt
tığı >ve halkımıızın çok büyülk bir bölümü
nü, hızla sefalete, hızlla yoksulluğa sürük
lediği bir ortamda, böyle bir yasa tasarı
sının aleyhinde de olsa, konuşmanın de
rin üzüntüsünü taşıyorum; böyle bir ta
sarının Meclise sevk edilmiş olmasının, 
içimde dayanıilmaz buruk acısını duyu
yorum. (ANAP sıralarından «Vay be!» 
sesleri) Evet, vay be!.. Bu üzüntümün, 
ANAlP'h milletvekili arkadaşlarıimın en 
azından bÜr bölümü tarafından da pay
laşıldığı ümidini taşıyarak sözlerime baş
larken, hepinizi en derin saygıyla selam
lıyorum-

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türk vergi sisterriinde Ka/tma Değer Ver
gisi uygulamasından sonra, bu 3 üncü 
maldde İle getirilen düzenleme, vergi sis-
•temimizde bir gerilemeyi ifade etmekte
dir; çünkü, Türkiye ıbu 3 üncü madde uy
gulamasıyla, yeniden, maktu tarifeli ver
dilerle gellir toplama sürecine sokulmak 
iisitenımdktedir. Bu, kelimenin tam anla
mıyla, Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, bir mehter yürüyüşü; iki ileri bir geri 
anlayışını anımsatıyor insana, 

Tasarıda, «Teslim ve teslim sayılan 
haller 3055 sayılı Kalma Değer Vergisi 
Kanunu hükümlerine göre belirlenir» de
niyor. 
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Vergi 'matrahına esas olan tonu, 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hü
kümlerine göre belirleniyorsa, bu madde
ye ne gerek vardır? Ayrıca, maiktu vetigii 
sistemi, neden, Katma Değer Vergi sis
temiyle ilişkilendirilmektedir? Katma De
ğer Vergisi sistemi çerçevesinde, eğer ye
ni gelir kaynağına gereksinim duyuluyor
sa, bu Katma Değer Vergisi sistemi çer
çevesinde ek vergi nispetleri artırılarak, 
!bu amaca rahatlıkla ulaşılabilirdi. Bu ya
pılmıyor; buna karşılık, Türk vergi siste
mine yeni sorumluluklar, Türk vergi sıis-
tem'ine yeni yükler yükleyen bir yöntem 
tercih ediliyor. 

Uygulamada ne olacak; lütfen şimdi 
hep birlikte bir düşünelim; Bsnaf ve sa
natkâr, hem de her geçen gün, vergi uy
gulamalarıyla, enflasyon ve hayat palha-
lılığıyla inini inim inleyen esnaf ve sa
natkâr, vergiye konu olan malların katma 
değerini hesap edecek, ödemesini yapa
cak, arkasından bir ek vergi hesabı içine 
girecek; ıbunu başardıktan sonra, teslim 
ve teslim sayılan hallerle ilgili olarak tari
feleri eline alacak, her mal için farklı olan 
miktarlara göre, eğitim, gençlik ve sağlık 
•hizmetleri vergisini belirleyecek. 

Söylediklerdim toparlayacak olursam, 
«vergi ödeme kutsal bir öki'ev» diyoruz; 
ama bunun ödenmesini mükellefin bur-
nun'dan getiriyoruz. «Angarya yasaktır» 
'diyoruz; ama enflasyondan, hayat pahalı
lığından bunalmış, kepenik indirme nok
tasına gelmiş, işini durdurma noktasına 
gelmiş kişilere, (gözümüzü kırpmadan 
angarya yüklüyoruz. Sayın mıilletvekille-
ri, hem de nerdde yüklülyoruz? Vergisi
ni Ödem'ede yüklüyoruz. Olmaz böyle şey; 
bunun kabul edilmesi mlümkün değildiir. 

Neden, Türk vergi sistemi zorlanarak, 
haltta geriye götürülerek sonuca gidilmek 
istenmektedir? Vergi sistemimiz, bulgun, 
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temelde adaletsiz oknaikla birlikte, yüne 
de ekonomik ve sıosyal dengeleri koruya
cak mekanizmalara sahip esnek bir sistem
dir. Bu mekanizmalar çalıştırılmadan, baş
ka yollara başvurmak, sayın milletvekille
ri, az önce belirttiğim gibi, bir geriye dö
nüş değil de, nedir? 

iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu ara'da (bir konuya daha değinmek isti
yorum. Hükümet, bu yasa tasarısıyla bizi 
ve Türk halkını sanki bir oldubittiye getir
mektedir. Aslında, görüştüğümüz tasarı, 
çok sayıda yasa tasarısını içermektedir. 
Hükümet, eğer bunları ayrı ayrı getirmiş 
olsaydı, her b'ir tasarı üzerinde daha çok 
tartışma fırsatı elde etmiş olacak ve Yüce 
MMetiimize, Anavatan İktidarının haksız-
ıhıkttarını ve halk yararına olmayan uy
gulamalarını, daha rahat, daha açık ve 
seçik biçimde anlatacaktık. 

Anavatan İktidarı, aslında halktan 
korktuğu için, böyle bir yasa tasarısı de
metiyle ortaya çıkıyor, yangından mal ka
çırır gitti, Yüce Meclisten yasa kaçırıyor. 
Örneğin, eğMm, gençlik, spor ve sağlık 
'hizmetleri vergisi ile taJhsil edilecek gelirin 
yüzde 50'sıi, doğrudan bir fona aktarıl
maktadır; ismi: Geliştirme ve Destekle
me Fonu. Yani, vergi toplayacaksınız ve 
(bu verginin yüzde 50'si fona dönüşecek; 
Iböylece, genel bütçe kontrolü dışına çı
karılmış olacak. Peki, sayın milletvekil
leri, bu durumu, Anayasanın 161 inci mad
desi çerçevesinde, bir dalha, bir daha ve 
bir daha tartışmak gerekmez mi? Kuşku
suz, gerekir, hem de enine boyuna tartış
mak gerekir; ama, tasarı, çok sayıda ya
sada değişiklik yapıldığı için, tasarının tü
mü üzerinde konuşulması gereken konu
lar dolayısıyla, çok dar bir zaman kesiti
ne girilmekte ve yeterince tartışılmamak-
tadır, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ülkemizde enflasyonun kontrol altına alı-
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namalmış olmasının nedenlerinden biri, 
'bilindiği gibi, devlet ve yerel yönetim har
camalarıyla, KİT harcamalarının, bütçe 
disiplininden, bülyük ölçüde çıkarılmış ol
masıdır. Anayasamızın 161 inci maddesi 
aynen şöyle demektedir: «Devletin ve 
Ifcamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki ka
mu tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık büt
çelerle yapılır.» Bu amir hükme rağmen, 
Hükümetlin, sürekli olarak fonlara (kay
nak aktarmasını veya yeni fonlar oluştur
ma gayreti içinde olmasını, Anayasa ku
rallarını hafife alan bir tavır olarak görü
yoruz. Kaldı ki, dört aylık geçici bütçe ile, 
fonların yüzde 30'unu bütçeye aktaraca
ğını kaibul eden Hükümet, şimdi kısa bir 
süre sionra, bazı gelirleri yeniden bütçe 
dışına çıkarma gayreti içinde görülüyor. 
Ş'ilmdi - hep birlikte - sormak istiyorum : 
Bu, tutarsızlık değil de, nedir? 

Sayın Başkan, değerli milfetlvekillerıi; 
ibiz Sdsyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 
yıllardır, eğitim ve sağlık gilbi iki temel 
sorunun çözümü için çırpınan bir parti
yiz. Bu sorunların çözümü için bütçeye 
konan ödeneklerin yetersizliğini, her plat
formda dile getirmekteyiz. 1987 bütçesin
de millî eğitime ive sağlık hizmetlerine ay
rılan payların düşüklüğü, gerçekten, ken
dinin sosyal adaletçi olduğunu iddia eden 
iktidarın, tamamıyla blir yüzkarası olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, sağ
lık ve 'eğitim sorunlarının çöızümü için pa
ra bulamıyor; ama, holdingleri destek
lemek için, batık şirketleri kurtarmak için, 
pekala para bulabiliyor. 

Şimdi sormak isteriz; Anavatan İkti
darı, enflasyon canavarına teslim ettiği 
yoksul halkın feryatlarına kulak asmak-
sızın, temel iki sorunun çözümü için, ne
den, dönüp dolaşıp, hayat pahalılığından 
inleyen geniş halk yığınlarına müracaat 
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'ödüyor; neden varlıklı kesime yönelmiyor? 
Sorumun yanıtı çok basittir sayın millet
vekilleri : Anavatan İktidarının gücü, an
cak ve ancak yoksula yetmektedir. Eğer 
bu yanıt doğru değilse, «Anavatan, hol
dinglerin, servet sahiplerinin temsilcisi ol
duğu için onlara yüklenememektedir» ya
nıtı ağırlık kazanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan iktida
rı aracılığı ile, aslında enflasyon ile mü
cadelede ciddî önlemler alınmamaktadır; 
çünkü, dar ve saibit gelirli geniş halk yı
ğınlarından, enflasyon yoluyla, bir çeşit, 
adaleıüsiz vergi alınmaktadır. Diğer yan
dan, Hükümet, çiftçinin taban fiyatını dü
şük tutarak; işçinin, memurun, emekli, 
dul ve yetimlerin maaş ve ücretlerini in
san onuruyla bağdaşmayacak düzeyde sap
layarak, sermaye keslmıine kaynak aktar
mayı, politikasının, sanki, temeli saymak
tadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
tasarıyla, Anavatan İktidarı, üzülerek söy
lemek medburiyetindeyiz ki, şimdi, vatan
daşın, sanki, son lokmasına göz dikmek
tedir. 

Değinmeye çalıştığım bu gerekçeler
le, tasarının tümüne karşı olduğumuz gi
bi, bu maddeye de katılmadığımızı bildi
rir, Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Tütüncü. 

Başka söz isteyen var mı efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şah

sım adına istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kamer 
Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değeriÜ üyeler; bu tasarının tümü 
üzerinde yaptığım konuşmalarda da be
lirttiğim üzere, tasarı, komisyonda birta
kım değişikliklere uğrayınca, yeteri kadar 
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incelenemiyor ve tasarıda büyük boşluk
lar meydana geliyor. ' 

Tasarının 2 nci maddesi müzakeresiz 
geçti. «Her türlü alkolsüz ve alkollü içki
lerle, iner türlü tütün mamullerinin tes
limi vergiye tabidir» deniliyor. Peki, bu 
parantez içindeki «su, soda, sade gazoz, 
meyveli gazoz ve meyve suları hariç» iba
resi nedeniyle, sütün teslimi, bu vergi kap
ışanımın içine girer mi? Süt de bir içkidir, 
ayran da bir içkidir; o hailde bunlar da 
bu vergi kapsamına girer mi? 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Süt içki mi? 

KAMER GENÇ (Dâvamla) — Efen
dim, su içki ise, ısüt de içkidir. (Gürültü
ler) Su, meşrubat değil ki? «Ayran, içki 
midir, değil midir?» Bunun münakaşasını 
yapmaya artık gerek. yok. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
hatip kendi yorumunu ve madde metniy
le ilgili kendi görüşünü ifade ediyor. Eğer 
oturduğumuz yerden hatibe müdahale 
edersek, kanun tasarısını rahatlıkla, sükû
netle geç'irmem'iz mümkün değildir. Yar
dımınızı rica ediyorum efendim. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Mü
dahale değil ef endim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, siz doğrusunu bilirseniz, söylersiniz. 

BAŞKAN — Karşılı'Mı konuşmayınız 
Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yarın 
bunlar büyük kargaşaya sebebiyet vere
cek. Olay dalha açık seçik yorumlanırsa... 

BAŞKAN — Devam edin efendim siz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 

itibarla, Hükümetin buna cevap vermesi 
lazım. Yani, «... su, sOda bu kanun kap
samı dışındadır» denildikten sonra, «ayran 
ile süt, girer mi, girmez mi?» şeklinde 
bir soru gelebilir uygulamada. Onun için, 
bunun çözümlenmesi lazım. 
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Değerli arkadaşlar, talbiî, bu kanun, 
bir hizmet içtin getiriliyor. Aslında, bu 
hizmetler, bizim temel hizmetlerimizdlir, 
'insan yaşamında çok önemli hizmetleri-
mıizdir; ancak, biz bu kanunlar vesile
siyle burada gündem dışı konuşma im
kânını bulamadığımız için, böyle temel 
bir iki konumuzu da, bu vesileyle bura
da söz alıp, dile getirmek durumundayız. 
Mesela, bana bugün Tunceli'den muhtar
lar telefon ediyorlar, diyorlar ki; «Hiçbir 
köy ve ilçemizin yolu açık değil.» 

Valiiye telefon açıyoruz, yerinde değil; 
Köy Hizmetleri Bölige Müdürü, yerinde 
değil. Arkadaşlar, artık, çağ atladığından 
'bahsettiğimiz bir Türkiye'de, lütfen, köy
lerin yolunu açın, nahiyelerin yolunu açın. 
Evvela, insanların birtakım hizmetlerden 
yararlanabilmesi için, o hizmetlere gele
bilecek bir yola sahip olması lazım. 

NECAT TUNÇSÜFER (Balıkesir) — 
Maddeyle ne alakası var? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ge
çen gün Bayındırlık ve İskân Bakanlığına 
gittik, «Efendim, nahiye yolları benim 
ağım içinde değil» diyor. Köy Hizmetle
rine .gidiyorsunuz, «Efendim nehiyeye ka
dar Karayolları yolu açacak, ondan son
ra ben de köy yolunu açacağım» diyor. 

Kusura bakmayın, ben gündem dışı 
konuşma imkânı bulamadığım için, bu 
vesileyle, bu hizmetin gerefcMiğîne de inan
dığım için, bunu burada vurgulamak zo
rundayım. Lütfen, bu memleketin yolun
dan kimler sorumluysa, bunlar kendi gö
revlerini yapsınlar ve vatandaşların yol
larını açsınlar. 

Sayın arkadaşlar, 3065 sayılı KDV 
Kanununda tesliim ve teslim sayılan hal
ler uzun uzadıya izah edilmiştir. 2 noi 
madde, 3 üncü madde, hizmetlerde teslim, 
hizmet sayılan haller; 5 ve 6 ncı madde
ler de, uluslararası taşıma işlerinde tes
lim... 
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-Şimdi, burada, 3065 sayılı Kanuna atıf 
yapmak, teslimi kargaşalı bir hale getir
mektedir. Zaten, verginün konusu nedir? 
Her türlü alkol ve alkollü içkilerle, her 
türlü alkolsüz içkiler, tüttün, tütün mamul-
lerinin teslimi, itlhaıli, bu verginin kapsamı 
içinde kalmaktadır. O halde, bunları han
gi safhada alıyoruz? Îmalat ve ithalat saf
hasında alıyoruz. Yani, burada da teslimi
ne yapmak lazım? Bence, «ıBu .mamulle
rin imalli ile, ithali; ithal safihası vergiye 
taib'idir» deyip, kanuna daha rahat bir an
layış getirmek mümkünken, bir ıbaşka ka
nuna atıfta bulunmak, olayı rahat anla
şılır bir durumdan çıkarıp, uygulayıcılara 
ib'inta'kım prdblerriler yaraitimak sonucunu 
doğurur. Bu itibarla, bu konuyu vurgu
lamak istedim. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Sayın Başkan, bir açıklama 
yapmalk istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Konuşmam kısa olacağı için, 
müsaade edersen'iz buradan konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran efendimi. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Sayın Başkam, çok değerli 
milletvekilleri; şu anda, 3 üncü maddeyi 
görüşüyoruz. 3 üncü maddede, «Teslim 
ve teslim sayılan haller, 3065 sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu hükümlerin© 
göre belirlenir» diyor. Bir kanun var; 
bunlar, bu Kanunda enine boyuna anla
tılmıştır; uzun uzadıya tekrar burada an-
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latmaya lüzum olmadığı dçin o kanuna 
atıf yapılıyor. 

Sayın Tütüncü, «Esnaf ve sanatkârı
mıza b'r süre külfet getiriyoruz; Katma 
Değer hesabını yapacak, ek vergiyi he
saplayacak ve bir sürü problemleri® kar
şı karşıya Ikaılaoaik. İnim inim inleyen es
nafımıza bu kadar külfetleri bir daha yük
lemenin ne âlermi var?» ifadesini buyur
dular. 

Sayın konuşmacımız, herhalde, bir alt
taki maddeyi okumadılar. O bir alttaki 
madde de ımüıkallefj: tarif ediyor, diyor 
'k,:: : «Vergimin mükellefi, vergiye tabi 
mamulleri dahilde imal edenlerle, ithaîat-
çiılardır.» Yani, kim ömal ediyorsa, bu 
hesapları -imalatçı- yapacak; esnaf ve sa
natkârın bununla uğraşması ve ilave bir 
külfet altında kalması söz konusu de
ğildir. Bu konuya bir açıklık getirmede is-
ted;m. Bir sonraki maddede bu husus 
var. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz çok 
kısa olarak İkinci bir açıklama yapaca
ğım. 

Efendim, Sayın konuşmıacımız, sadece 
Anayasanın 161 inci maddesılnıin birlinci 
bölümünü okudu. Ben, müsaade ederse
niz, ikinci ve üçüncü paragrafları da oku-
yaeağıım. İkinöi paragraf şöyle diyor : 
«Malî yıl başlangıcı ile, genel ve katma 
bütçelerin nasıl hazırlanacağı ve uygula
nacağı kanunla belirlenir.» 

Üçüncü paragraf, «Kanun, kalkınma 
planları ile 'ilgilıi yatırımlar veya bir yıl
dan fazla sürecek Aş ve hizmetler üçkı 
özel süre ve usuller koyabilir» diyor. 

İşte, Anayasanın 161 inci maddesi, bir 
kanun yapılmasını emrediyor; biz de bu
rada bir kanun yapıyoruz, Anayasanın 
161 inci maddesi uyarınca bir ıkıanun ya
pıyoruz ve bu Kanunda da süreler ve 
usu!ı!er, açık bir şekilde 'ifade ediliyor. Do-
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layısıylıa, 'iddia edildiği gibi, Anayasaya 
aykırılıkla ilgili .herhangi bir husus yok
tur. Kanun, Anayasanın 161 inci mad
desinin emrettiği bir şekilde hazırlanmış, 
usul ve esasları da açıkça tarif etmek
tedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, başka söz is

teyen var mı? Yok. 
Biır önerge var, okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan EğJtim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finans
man Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183 sayılı Amme Alacaklarımın Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılma
sı ve Bu Kanurtlara Bazı Hükümler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının, 3 ün
cü maddesinıJn aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini larz ve teklif edeniz. 

ıKaımer Genç 
Tunceli 

Vedat Altun 
Kars 

Keman Sönmez 
İstanbul 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

Madde 3. — Teslim ve teslim sayı
lan haller 3065 sayılı K.D.V. Kanunu ve 
bu Kanunda değişiklik yapan kanunların 
hükümlerine göre belirlenir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKtLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK, BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. Ana 
kanun anılır; burada da ana kanundan 
bahsedilmiştir. Değişiklik yapan kanun 
da, zaten ana kanunla beraber anıldığı 
için, önergeyi kabul etmemiz mümkün 
değildir; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum efendim : Kabul edenler.,. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Mükellef 

MADDE 4. — Eğitim, gençlik, spor 
ve sağlık hizmetleri vergisinin mükellefi, 
vergiye tabi mamulleri dahilde imal eden
lerle ithalatçılarıdır. 

BAŞKAN — Sosyajdemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına, Sayın Enis Tütüncü; 
buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ENİS TÜ
TÜNCÜ (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerime 
başlarken, Yüce Meclisim •saygıdeğer mil-
let vekillerimi en derin saygıyla selamlı
yorum. 

•Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
4 üncü madde lile «Eğiıtim, gençlik, spor 
ve sağlık hizmetleri vergisinin mükellefi, 
vergiye tabi mamulleri dahilde imal eden
lerle ithalatçılarıdır» hükmü getirilmekte
dir. İşte, bu hükümle, Anavatan İktidarı
nın yutturmacalarından birini daha gör
mekteyiz. 
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Sayın mMetvekilleri, söz konusu ver
gimin mükellefi, vergiye tabi mamulleri 
dahilde dmaıl edenlierlıe, ithalatçıları değil
dir. Bu verginin asıl mükellefi, her geçen 
gün yoksullaşan, acımasız zamlar altın-
da ezilen işçiler, mıemuriıar, çiftçiler, 
emekli, dul ve yetimler, da,r gelirli esnaf 
ve sanatkârlardır; çünkü getirilen vergi
ler, mahiyeti 'itibariyle dolaylı vergilerdir. 
Dolaylı vergiler, bilindiği gibi, sosyali ada
lete ters, gelir dağılımını daha da bozam, 
yoksulu daha da yoksul kulan vergilerdir. 
Üzüntü ve endişeyle izlediğimiz bir olgu 
var Türkiye'de : Türk vergi sistemi içe
risinde, dolaylı vergilerin payı giderek art
maktadır. 

Sayım Başkam, değerli milletvekillileri; 
toplam vergi gelirleri içinde, dolaylı ver
gilerin payının giderek1 artmakta oluşu
nun anlamı şudur : Ülkemizde, çarpık 
ekonomik politikalarım sonucu her gecem 
gün yapılmakta olan zamlarla bumalımış 
geniş halk yığımlları, bir de vergi yoluyla 
yoksufeştırılımaktadır. Aslında, bu olay
da şaşılacak btiır taraf da yoktur; bu hü
zün verici gelişme, Anavatan İktidarınım 
siyasî terdiminin, Anavatan iktidarının zih
niyetinim ıbıiır sonucudur. Yani, dolaylı 
vergilerin, toplam vergi gelirleri içindeki 
payının aıntmıalkto oluşudur. 

Sayın milletvekilleri, mutfak enflas
yonunun, yapılan çılgın zamlarla daya
nılmaz boyutlara çıktığı bir zamanda, 
Hükümetim, vergi politikaları yoluyla, 
yoksullaşan geniş 'halk yığınlarına nefes 
aldırması gerekir; ama ne çare ki, Hükü
met bunu yapmıyor; tam tersinle, vergi 
politikalarıyla, yeni zam furyası yaraltma 
çabası içine giriyor. Bu Yasayla, piyasa
nın zincirleme bir zam dalgasıyla nasıl 
sarsıldığını, değer yargılarının nasıl aşın
dırıldığını, hep birlikte, ibretle çok kısa 
zamanda göreceğiz. 
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Her zaman söylüyoruz; Türkiye'de, 
Anavatan İktidarının zihnliyetiyle, bir mo
del deneni yor, Bu modelin en belirgin 
özelliklerinden biri, büyük balığın 'küçük 
'balığı yuttuğu, küçüğe söz ve yaşama 
hakiki pek tanınmadığı; rüşvet ve haksız 
kazançlarla köşeyi dönme hadiselerinin 
çoğaldığı gemisini yürüten yeni kaptanla
rın mantar biter gibi tünediği bir ortam 
yaratmakta olmasıdır. Bu dönemlin en be
lirgin özelliği, öyle sanıyorum ki, Türk 
siyasî tarihine bu şekilde geçecektir. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan zihni
yetinin savunduğu modelim bir diğer 
özelliği ise, vergi sisteminde, dolaylı ver
gilerin payını iartırma esasına dayanmak
ta oluşudur. Gerçekten, yapmış oilduığu-
ımuz incelemelere göre, örneğin, toplam 
vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerim pa
yı 1981 yılında yüzde 35 dolayında iken, 
1984 yılımda yaklaşık yüzde 42'ye, 1985' 
te yüzde 52'ye çıkmış bulunmaktadır; 
1988 yılında ise, bu tasarının yasalaşarak 
yürürlüğe girmesiyle, oranın yüzde 56'ya 
çıkacağı tahm'in edilmektedir. 

Şimdi, lütfen, hep birlikte, insaf ile 
düşüneliim : Gelir dağılımının endişe ve
rici boyutlarda adaletsiz olduğu bir ülke
de, bu gelir dağılımını daıha da bozucu 
vergi düzenlemelerime hiç gidilir mi? 
Vergi adaletime özünde ters düşen do
laylı vergilerin ağırlığını artırarak, Hükü
met ne yapımaJk istiyor; yoksulu daha 
yoksul, zengini daha zengin mi yapmak 
istiyor? Doğrusu, böyle bir sorunun ya
nıtını, biz Sosyal Demokrat Halkçı Par
ti olarak düşünmek dahi istemliyoruz; 
ama, bu durumda hemen şu soru aMa 
geliyor : Hükümet, dolaysız vergileri na
sıl artırabilirim diye niçin düşünmüyor; 
vergi kaçağımı azailtımıalk içim, niçin yeni 
birtakım önlemlere başvurmuyor da, ge
lir gerdksimmıesıiınii, kaynak gereksinmesi-
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ni karşılamak için, yoksullaşan geniş halk 
yılgınlarıma müracaat ediyor? Anavatan 
iktidarı, varlıklı kesimi, servet sahipleri
ni niçin vergilemekten kaçınıyor? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
üste bu soruların yanıtı çok basit. Çünkü, 
Anavatan İktidarı, ya serveti vergilendir
mek is'temiyor -ki siyasî tercihi budur -
ya da iktidarın gücü, kendisine güç veren 
varlıklı kesime yetmiyor. Peki, kime ye
tiyor?.. tşçi, çjftçii, memur, emekli, dul 
ve yetim ile, küçük esnaf ve sanatkâr 
gibi, dar ve sabit gelirlilere yetiyor. İş
te, bu durumun, açık ve seçik bir biçim
de, 'bu tasarıdaki bu maddeden çıktığını 
görüyoruz. 

Sayın Baştan, değerli milletvekilleri; 
elimlizdekıi bu tasarı sağlık ve eğitim gibi, 
toplumun kanayan iki yarasına merhem 
olmak için hazırlanmış bir yasa tasarısı
dır. Gerçekten, yüce bir amaçla hazır
lanmış; ama her gün giderek büyüyen bu 
yaranın ıstırabını çeken insanlara, neden 
bu kadar çok yüküenilmekıtedir? Bir ya
rayı iyileştreyim derken ki (eğitim ve sağ-
lılk -yaııasını iyileştiıreyiım derken, diğer 
yandan, kanayan başka yaraları deşme
nin anlamı nediır? Bu mantığı anlamak, 
gerçekten mümkün değildir. 

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, bu 
tasarının ve bu maddenin neleri getirme
diğine bakmak; (ayrıca, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının, üzerine aldığı bazı ida
rî yetkileri, niçin kullanmamakta oldu
ğunu araştırmak gerekir. 

'Sayın Baştan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; aslında, bu maddenin çok dar 
ve sınırlayıcı kapsamı çerçevesiimde kal
mış olmanın sıkıntısıyla, burada Gelir ve 
Kurumlar Vergilerine dönük, hemen he
men hiçbir düzenlemenin bulunmadığımın 
altını çizmek isterdim. Öte yandan, vergi 
kaçırmayı caydıracak, vergi alanında, hi-
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leli yöntemleri, gerekirse Türk Oeza Ka
nunu hükümleri çerçevesinde cezalandıra
rak önleyecek 'birtakım değişiklikler de 
düşünülmüyor. Tabiî ki, bu Yasanın ge
tiriliş amacı bakımımdan böyle bir şeyim 
düşünülüp düşünülmeyeceği tartışılabilir; 
ancak, az önce <de ifade etmeye çalıştı
ğım gibi, bu 'tasarının meleri getirmediğimi, 
mutlaka ve mutlaka vurgulamak mecbu
riyetindeyiz. Konuya bu açıdan bakmaz
sak, vergi adaletlini, sosyal adaleti böyle 
zedeleyen daha birçok yasa tasarıları ge
lir gider; milyonlarca yoksul, daha yok
sul hale gelir; buna karşılık, bir avuç var
lıklı kesim, daha da zenginleştirilmiş 
olur; ülkede refah ve mutluluğun artırıl
masında katkıda bulunacak olan asıl ko
nuları, bu yolla, sürekli olarak gözümüz
den, elimizden kaçırırız. 

Yine bu çerçevede, Maliye Bakanlığı
nın, vergi kaçağını önlemek amacıyla elin
de tuttuğu bazı idarî yetkileri olduğunu 
biliyoruz. Bu yetkiler, neden yeterince 
kullanılmamaktadır? Örneğin, vergi kaçı
ranı teşhir etme, müteselsilen sorumlu 
tutma gibi yetkiler... Bu konuda, Sayın 
Maliye Bakanımızın da zaman zaman be
yanatları olduğunu biliyoruz; ama söz 
konusu idarî yetkilerin, etkin bir şekilde 
ve beklenen ölçüde, bir türlü kullanılma
dığını görüyoruz. 

Bu arada, Maliye Bakanlığının, vergi 
dairelerinin, vergi toplamada etkinliğini 
sağlamak için daha iyi örgütlenmeleri ko
nusunda birtakım çabaları var; ama bu 
çabalar, kanımızca çok cılız ve yetersiz 
kalmaktadır. Bugün, vergi toplamada et
kinliğin 'sağlanması için, vergi daireleri
nin iç yapılarının yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir; vergi dairelerinin, çok ge
niş olan, yetki bölgesii alanlarının yeniden 
ele alınması gerekmektedir. Bunlar ya
pılmıyor, Gelirler Genel Müdürlüğünün 
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her yanı b.'lgisayarlairila donatılıyor. Bilgi
sayara geçmek, kuşkusuz çok iyi biiır olay; 
bu konuda Bakanlığın çalışmalarını 'tak
dir ediyoruz; ancak vergi toplamada, ver
gi kaçağını önlemiede, kerameti, yalnız 
ve yalnızca bilgisayarda görürsek, büyük 
bir yanılgıya düşeriz. 

Sayın Başkan, değerıli milletvekilleri; 
işte, vergi gelirlerinin artırılmasında ne
lerim ekısilk olduğu tartışılmaz ise, vergi 
geliri içerisinde dolaysız vergilerin payı 
giderek: azalacaktır ve daha kolıay topla
nan dolaylı vergilerin, sonuçta fakir fu
karamın sırtına binen dolaylı vergilerin 
payı giderek artacaktır; hiç farkında ol
madan, yiıne kolay yolu 'seçeceğiz ve sos
yal adaletsizliği' 'daha da artıracağız. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri, özür dileyerek ifade etmek mec
buriyetindeyim ki, bu tür tasarıları, hü
kümet, eğer bilinçli olarak, gelir dağılı
mını dar gelirliler aleyhine bozarak, bir 
avuç azınlığa daha rahat kaynak aktar
mak ya da onları daha rahat yaşatmak 
ya da ellerindekini, yatırımlara, şuraya, 
buraya aktarmak için getirmiyorsa, o za
man, bu şekilde yasa tasarıları, dolaysız 
vergi toplamakta, varlıklı kesimden ver
gi almakta hükümet güçsüz kaldığı için 
getiriliyor demektir. Hükümet, eğer bir 
avuç mutlu azınlığı, böyle vergi tasarıüa-
rı ile, dolaylı olarak, korumadığı iddia
sında bulunuyorsa, bu ülkede servet be
yannameleri neden kaldırıldı? Olur mu 
böyle şey? Hem, gelir sıkıntısı içinde ya
nıp tutuşacaksın, hem de servetleri ver
gilendirmeyeceksin!.. Her şey apaçık or
tadadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
devlet, vergi toplamada güçsüz olamaya
cağına göre, Anavatan İktidarı, siyasî 
tercihini yapmakta ve ağırlığını, her za
man söylediğimiz gibi, varlıklı kesim 

— 144 

16 . 3 . 1988 O : 1 

(holdingler kesimi) holdingler lehine koy
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bundan önceki maddede de değindiğim 
gibi, millî eğitimin sıkıntılarını, sağlık 
hizmetinin yetersizliğini, hastanelerin du
rumunun nasıl içler acısı olduğunu bili
yoruz. Bu sorunların çözümü için, ön
celikle, zihniyetin ve hatalı politikaların 
değiştirilmesi, sonra malî kaynaklarla 
desteklenmesi gerekir. Özellikle sağlık 
alanındaki hatalı politikaları terk etme
den buralara kaynak aktarmak, önemli 
oranda savurganlık yapılacağı anlamına 
gelmektedir; çünkü, hükümetin sağlık 
alanında kabul ettiği model, genel sağ
lık sigortasıdır. Bu, ülkemiz koşulların
da, hiçbir zaman bizim sorunumuzu çöz
mede , hükümet edenlere bir arpa boyu 
yol vermeyecek bir çözüm yoludur. 

Sayın Başkan, bununla birlikte, şu 
alandaki sistemde söz konusu devasa so
runların sözümona çözümü uğruna yeni 
vergi getirerek ,gelir dağılımının daha 
da bozulması; fonlarla, mevzuatın daha 
karmaşık hale getirilmesi; bütçe ilkeleri
nin ve hatta Anayasanın çiğnenmesi, eğer 
maksatlı değilse. Anavatan iktidarındaki 
şaşkınlığın somut bir kanıtı olarak görül
mektedir. 

Teşekkür ederim, hepinize saygılar 
sunarım. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Tütüncü. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTFMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Tütüncü, konuştukları
nıza siz de inanmıyorsunuz!,. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var 
mı efendim? 

Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu ta-
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sarının 4 üncü maddesi üzerinde benden 
önce konuşan Sayın Tütüncü kürsüden 
inerken, Sayın Bakan bir ifadede bulun
dular; «Konuştuklarınıza siz de inanmı
yorsunuz» dediler. 

Sayın Başkan, Sayın Bakana sormak 
istiyoruz : Anavatan hükümeti, bu tip 
uygulamalarla, geniş halk kesimleri üze
rindeki yükü artıran uygulamalarla, bu 
sistemi acaba daha ne kadar süre götüre
ceğine inanmaktadır? 

Seçimlerden bu yana, Sayın Başba
kanın Türkiye Büyük Milil'et Meclisinde 
sunduğu hükümet programı çerçevesin
de ortaya koyduğu görüşler ve halka ver
diği! sözlerle, son üç ayda hükümetin yap
mış olduğu uygulamalara bakıldığında, 
üç ay içerisinde çok ciddî planla, hükü
met programının iflas ettiği ortaya çık
maktadır. 

Bugün bunu, sadece muhalefet söz
cüleri söylememektedirler. Değerli mil-
letvekileri, yaşamın içerisinde olan her 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, cebin
deki paranın her geçen gün azaldığını, 
geçim sıkıntısının giderek yoğunlaştığını 
ifade etmekte ve nasü yaşayabileceğini 
bizlere ve etrafındakilere sormaktadır. 

Sayın Bakan, geçen hafta tasarının 
bütünü üzerinde yaptığı konuşmada, de
ğerli Doğru Yol Partisi sözcülerinin Mil-
iî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarının 
hizmetlerinin karşılanması için gereken 
paranın, alkollü içkilerden elde edilecek 
fonlarla karşılanması şeklindeki eleştiri
lerine cevap vermiş ve «gelişmiş ülkelerde 
de buna benzer uygulamaların olduğunu» 
söylemişti. 

Doğrudur; ama, gelişmiş ülkelerde, 
Türkiye'deki gibi vergi pailnında adalet
sizlikler var mıdır? Devamlı olarak, Tür
kiye'de sermaye kesiminin denetimi ak-
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sarken, hükümet en kolay yolu, elini 
bordro mahkûmları olan ücretlilerin cep
lerine uzatmakta bulmuştur. 

(Tekel Genel Müdürlüğü, Türkiye'de
ki sigara ve alkol üretiminin artmasın
dan övgü ile bahsetmekte ve bu konuda 
patlama yapıldığını söylemektedir. 

Hükümet, bu konuda detaylı ve ciddî 
bir incelemeye girdiğinde, bunun sebebi
ni görebilir. Halk bir yandan geçim sı
kıntısı içerisindeyken, eğer bu alanda tü
ketim artıyorsa, ciddî bir toplumsal bu
nalım var demektir. 

ıBugün milyarları aşan SSK prim ala
cakları müteahhitlerden alınamaz ve bu 
konuda ciddî bir müeyyide getirilemez
ken, millî eğitimde giderek kalite düşüp, 
artık yüzlerce özel eğitim kuruluşunun 
Türkiye'nin her tarafında kök saldığı gö
rülürken, Millî Eğitim ve Sağlık Bakan
lıkları hizmetlerinin daha yararlı ve an
lamlı yapılmasının kaynaklarının nerede 
olacağı gayet açıktır. 

önce, üretimin artırılması ve vergide 
bir adalet sistemi gerekmektedir. Bun
lar yapılamadığı sürece, devamlı olarak 
kolaycı yöntemlerle Türkiye'nin idare 
edileceği düşünülüyorsa, bunun ciddî bir 
yanılgı olduğu ortadadır ve önümüzdeki 
günlerde, çok daha ciddî planda geniş 
halk kesimlerinin tepkileri ortaya çıka
caktır. 

Bu anlamda, muhalefet olarak samlımı 
bir uyarımız vardır: Her hafta veya ola
naklar içerisinde haftalardan bazılarında, 
Hükümetin, ödemeler dengesindeki açık
larını kapatabilmek ve belirli hizmetle
rine fon ayırabilmek için, bu tip dolaylu 
veya dolaysız vergi yasalarını Meclisten 
geçirmesi, Türkiye'deki maliye politikası
nın iflası demektir aslında.. 

Yaşamın giderek güçleştiği ve insan
ların nasıl geçinebileceği konusunda ça-
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reler aradığı bu dönemde, bu tip tasarı
larla soruna çözüm aranıyorsa, sonuçta 
ciddî sorunların ortaya çıkacağı ortada
dır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet 
Programında tespit edilmiş olan yüzde 
30 mertebesindeki enflasyona üç ay içe
risinde ulaşılmıştır. Devletin resmî ista-
tiklerini bir tarafa bırakalım, yaşamın 
kendi içerisinde son üç ayda fiyatların 
ne kadar arttığı ve Türkiye'deki enflas
yonun, Hükümetin hedeflediği yüzde 30' 
ların çok üzerinde olduğu ve yıl sonu 
itibariyle üçlü rakamlara ulaşılmasının 
mümkün olduğu görülmektedir. Bu tasarı 
ile getirilen önerilerle, enflasyon daha 
da artacak ve TürkiyeVle ciddî bunalım
lar ortaya çıkacaktır. 

Bu düşüncelerimizi, Hükümetin, ciddî 
ve samimî bir eleştiri olarak almasını 
öneriyor, saygılarımı sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Atalay. 

Şahsı adına, Sayın Hilmi Postacı söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Saym Postacı. 

HİLMİ ZIYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok 
uzun bir isimle 8 tane yasanın, kimi de
ğiştirilen, kimi de yeni getirilen ve özel
likle başlığında, «Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin ihdası ile İl
gili» denilen yasa tasarısının bu maddesi 
üzerinde görüşlerimi açıklamadan önce, 
Anavatan iktidarının ve onların temsilci
lerinin, bizlere, ilk defa turuncu renk dı
şında, rengi değişmiş ve mavi olmuş bir 
kitapçıkla yolladığı, «Yataklı Kurumlar
da; Muayene Tetkik, Tahlil, Müdahale, 
Ameliyat ve Tedavilere Ait Fiyat Tari-
fesi»ni sizlere gösteriyorum Bu kitapçık 
bütün üyelere mutlaka gelmiştir. 
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Sayın Başkan, bu değişikliği yaparken, 
«1985 Martından bu yana 3 yıl geçmesin
den sonra, hastane hizmetlerinde yeni bir 
fiyat düzenlemesine gidilmesi kaçınılmaz 
olmuştur» demektedir. Ne demektedir bu
nu derken? O kitapçıkta çok açık, belli. 
Ücretler 3 kat, 4 kat, 5 kat, 10 kat çok 
yüksek düzeyde artırılmış. Neden aırtıri-
mış? Bugünkü bütçe koşulları içerisinde 
sağlık hizmdtlerine ayrılan payla, devlet 
hastanelerinde yeterli hizmet verilemediği 
ve döner sermayeleri aracılığıyla bu hiz
metin daha iyi yapılmasını sağlamak için... 

Sayın milletvekilleri, mart başında Ba
kanlığın elindeki yetkiyi kullanacaksınız, 
tedaviye muhtaç olan insanlara çok yük
sek düzeyde yeni fiyatlar vereceksiniz, 
«hizmeti kullanan bedelini ödesin» diye
ceksiniz, arkasından, yeni bir vergi geti
receksiniz, yine aynı insanların kullandı
ğı her türlü tüketim malının ağırlıklı kıs
mına ilaveler yapacaksınız ve ondan son
ra, 1988 Programında, «Bu ilkelerin ışığı 
altında, kamu tüketiminde azamî tasarruf 
sağlanacak, kamu gelirleri artırılacak; 
vergi yükünün daha adil ve dengeli şe
kilde dağıtımı gerçekleştirilecek ve bunun 
yanında iktisadî etkinliği sağlayıcı bir 
vergi politikası uygulanacaktır» diyecek
siniz 79 uncu sayfada, maliye politikası ve 
tedbirlerimin daha birinci paragrafında! 

Beyler, bir işi yapalım derken, birbi
riyle ilgisiz ve kısa sürede birbiriyle çe
lişkili bu kadar ifade kullanmayınız o 
zaman; «hizmeti verdiğimizden parasını 
alacağız» deyiniz. Devlet hastanelerini, 
özel hastanelerden, Sheraton'lardan, Hil-
ton'lardan pahalı hale getirdiniz, 292 oyu
nuza güvenerek bu kanunları çıkardınız. 
Bakanlığınız, bakanlıklarınız, ellerindeki 
imkânları kullansın, bu tip uygulamalara 
geçsin; ama, millî eğitim ve sağlık hiz
metleri, toplumun hiçbir şekilde vazgeçe-
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meyeceği, hiçbir hükümetin ve hiçbir Türk 
yurttaşının göz ardı edemeyeceği temel iki 
unsurdur. İnsanlara, «Sağlığını, paran var
sa, cebin doluysa çözebilirsin; yoksa, ba
na ne» diyemezsiniz. Siz, bunu çözmek 
için, devlet hastanelerindeki fiyatları çok 
yüksek düzeylere çıkarıyorsunuz. Türk 
yurttaşının bugünkü gelir düzeyi göz önü
ne alınırsa, Türkiye'de en ufak bir ame
liyatı veya en ufak bir tıbbî müdahaleyi 
yaptırmak için yurt dışına gitmekte çok 
özgür ve olanak sahibi olan yurttaşları
mız da vardır. Onlar, böylesine bir te
daviden yararlanmak hakkına, bulunduk
ları ekonomik güç nedeniyle sahip olabi
lirler; aıma, sayın milletvekilleri, bir tek 
enjeksiyon için hastane kapısında 2 bin 
lira ödemek zorunda kalan bir insanın, 
oradan kaçıp bir enjeksiyonu bile en teh
likeli şekilde rasgele bir insana yaptırma
sı da, bu ülkenin gerçeklerindendir. Ma
demki dolaylı bir vergiyle önümüze geli
yorsunuz ve bütün engellemelere rağmen, 
«geçiririz» diyorsunuz, bari şu mavi ki
tapçığı mart başında yayımlamasaydınız. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bir koyundan kaç tane post çıkar? 
(SHP sıralarından «Onlar çok çıkarır» 
sesleri) Kıymetli arkadaşlarım, tabiî, ger
gin sinirleri yatıştırmak için, bazı sözle
rimizi) süslemek zorundayız. Daha evvel
ki arkadaşlarımın da söylediği gibi, yasa
nın bu geliş şekliyle, inanın çok kısa bir 
süre sonra Türkiye'de çok büyük sıkıntı
larla karşı karşıya kalacağız. Bundan ön
ceki bütün konuşmalarımda, hatta saıtaş-
maliarımda, bu çatı altında birbirimizi 
anlayarak, ülkenin gerçek ihtiyaçlarının, 
ciddî araştırmalarla bulunmasından yana 
olduğumuzu söyledim. Bu inancımı tekra-
ren yine söylüyorum; ama kıymetli arka
daşlarım, bu yasanın şimdi geldik 4 ün
cü maddesine... 
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İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — 
Bu zamana kadar konuştuğun, maddey
le ilgili değildi demek ki! 

HÎLMİ ZtYA POSTACI (Devamla) — 
Tabiî efendim, çünkü, bunun arkasında, 
bu yasanın... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Sayın Başkanın ikaz etmesi gerekirdi. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) — 
Hayır, değil; bu sizin maliye • programı-
n izdir, vergi programınızdır efendim. Bu, 
Sağlık Bakanlığınızın 1 Mart tarihinde ya
yımladığı, yeni sağlık hizmetlerinin hangi 
ücretle yapılacağına dair buyruğudur. Bu 
yasa tasarısının başında da, «Eğitim, Genç
lik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin 
ihdası» demekte ve «ile» diye devam ede
rek, arkasından yedi tane yasada, bir tor

ba içerisinde, değişiklikler getirmektedir. 
Bu kadar çok yasayı, birbiriyle ilgisiz ya
sayı ve hele bundan sonra -gelecek olan
lar, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığıyla, Sağlık Bakanlığıyla ilgili de
ğilse, bu kadar çok yasayı getirmeniz, bu 
konudaki çak aceleciliğinizin yanında, ba
zı duyguları da gizlemek gayesini gitmek
tedir. Maddelere geldiğimizde, tek tek bun
ların da açıklamasını yapacağız. Önce 
bunu getirseydiniz, sonra ötekini getirsey
diniz... Hepsini bir seferde getirmenizin 
anlamını bu kürsüden tekrar etmek iste
miyorum. Bizim niyetimiz iyi ve dost iliş
kilerle, medenî ilişkilerle bu işi yürütmek
tir. 

Kıymetli arkadaşlarımı, Türkiye'de, ge
lir dağılımının çok büyük açılmalar gös
terdiği Türkiye'de, inanın, vasıtalı ola
rak getirdiğiniz bu vergiler de, yine en 
çok, en alt gelir grubunun sırtına bine
cektir. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Niye?.. Sigarayı, içkiyi en çok on
lar mı içiyor? 
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HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Efendim, derlenenin ne içeceğini, nasıl 
ve ne zaman içeceğini kimse bilmez, dert 
sahibi olmadıkça ve inanın, o bir sigara 
dumanındaıki efkâr dağıtma, onları rahat
latıyor; ama, şu Mecliste hepimizi büyük 
sıkıntılara itiyor. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür 
©diyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Postacı. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Sayın Başkan, müsaade eder 
ımiısiniz yerimden arz edeyim? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buraya bu
yurun efendim; .siz uzun konuşuyorsu
nuz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Çak kısa olacak efendim. 

BAŞKAN — Kısa olmuyor efendim; 
lütfen buraya buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Vakit geçiyor da, o balkım
dan Sayın Başkanım. Görüşmelere biraz 
hareket kazandıralım; arkadaşlar engelle
me komitesi kurmuşlar. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, engelleme 
(komitesinin çalıştığını ifade buyurdunuz; 
ama, aynı arkadaşlarımız, bu defa da, 
«Vatandaşa zam geliyor, vergi konuyor» 
derse, ben ne diyeceğim Başkan olarak? 
Onun için, siz lütfediniz, bunun, hizmet
lerle ilgili olduğu konusunda, tasarıyla 
ilgili arkadaşlarımızın söylediklerine ce
vap veriniz. 

Teşekkür edenim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Sayın Basanım, çok iyini-
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yetle yaptığınız açıklamayı, müsaadte eder
seniz ben kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Onlar öyle söylüyor, 
siz de böyle söylüyorsunuz; o zaman siz 
Bakan olarak açıklık getirin daha iyi 
efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Ben bunu kabul etmiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
CBursa) — Efendim, çok değerli konuş
macılardan birine, hakikaten - şu anda 
burada yok, herhalde kuliste dinliyor -
«Söylediklerine sen de inanmıyorsun» 
dedim; çünkü, hitap ettiğim afkadaş, ha
kikaten ekonomik konularda çok bilgili 
bir arkadaş - epeydir tanıyorum kendisi
ni - konulara fevkalade hâkim... 

Şimdi, konulara fevkalade hâkim 
olan bu arkadaşımız, vergi mükellefiyle, 
vergi yüklenicisinin farklı olduğunu mut
laka bilir, biliyor da. Bilmesine rağmen, 
burada, vergi yüklenicisini, vergi mükel-
lefiymiş gibi ele alıp, «Vergi mükellefi, 
aslında burada söylenenler değildir, va
tandaştır» şeklinde konuşursa, tabiî, ben 
ona, «Sen de söylediklerine inanmıyor
sun; ama, söylüyorsun» diye serzenişte 
bulunurum. 

Burada tarif edilen, «vergi mükelle
fi» denilen kimse, o vergiyi ödeyeoek 
olan kimsedir; yani, vergiyi beyan ede
cek kimsedir; beyan ettiği vergiyi, vergi 
dairesine götürüp yatıracak olan kimse
dir; mükellef budur, yüklenici başkadır. 
Eğer deseydi ki, «Yüklenici, vatandaştır, 
vatandaşın üzerine ilave yükler getiriyor
sunuz»; o zaman bir şey demeyecektim; 
ama «Vergi mükellefi» dediği için, yan
lış beyanda bulunuyor. Sırf bu kelime 
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oyununu yaparak, bu madde üzerinde 
konuşmak için bu kürsüye geldiğinden 
dolayı, kendisine, inanmadığın bir şeyi! 
bu kürsüde söylüyorsun, yanlış yapıyor
sun diye serzenişte bulunduk. 

Ayrıca, tabiî, tasarı - bir arkadaşımı
zın ifade ettiği gibi - birçok yasalarda de
ğişiklikleri kapsıyor; ama, bir de, yeni 
verginin ihdasını getiriyor. Bu konuda 
çok konuştuk, genelinde konuştuk; tek
rar tekrar aynı şeyleri söylememe belki 
gerek yok; ama bu bahsettiğimiz şey, 
bir kanun. Kanunun ne olduğu, amacının 
ne olduğu, kapsamının ne olduğu, kanu
nun maddelerinde yazıyor. Hal böyle 
iken, «Bu kanunda Gelir Vergisi ve 
Kurumlar Vergisiyle ilgili bir yenilik yok, 
hükümler getirmiyorsunuz» demek, gene 
çok değerli kardeşimin konuşmaması ge
reken bir tarz; çünkü bu, Kurumlar Ver
gisiyle, Gelir Vergisiyle filan ilgili bir 
şey değil ki; bu, yepyeni bir vergi. Ver
ginin ne olduğu, adı üstünde; amacı, kap
samı yazılmış; kimleri muhatap tuttuğu 
ifade ediliyor; ondan sonra da, kalkıp, 
«Bu, Gelir Vergisiyle, Kurumlar Vergi
siyle ilgili bir hadise, yenilik getirmiyor» 
diye burada tenkit etmek, biraz önce Sa
yın Başkana söylediğim gibi, acaba bu 
kanunun hızlı geçmesini engelemek için 
yapılmış bir düzenleme mi diye, insanı 
inanınız düşündürüyor. 

Efendim, biz daha ilyi örgütlenmek 
için çalışıyoruz. Hakikaten, son zaman
larda yapılan aşamalar, hepinizin gözleri 
önünde. Vergi idaresini yetiştirmek, ge
liştirmek için de çareler arıyoruz. Tabiî 
ki, bilgisayara geçmek tek çare değil; 
ama bilgisayara geçmesek bu sefer de, 
«Asrın gereklerini niçin yapmıyorsunuz, 
bilgisayara neden geçmiyorsunuz, mü
kelleflerimizi niçin yakından takip etmi
yorsunuz?» diye tenkit edersiniz. Ama, 
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biz, hepsini birden yapıp, bir taraftan 
bilgisayar, bir taraftan vergi dairesi per
sonelinin yetiştirilmesi, yaygın - yoğun 
denetim ve idarî düzenlemelerin yapıl
ması istikametinde çalışmalarımızı de
vam ettiriyoruz ve bu kanun tasarısının 
müteakip bölümlerinde, gelir idaresinin 
iyileştirilmesiyle ilgili getirdiğimiz kanun 
değişikliğinde bizi mutlaka destekleyece
ğinizin müjdesini şimdiden almış bulu
nuyor hissediyorum kendimi. Şimdiden 
tssekkür ediyorum değerli muhalefet 
mensupları. 

Efendim, vasıtalı - vasıtasız vergilerin 
adil olması, adil olmaması konusunda 
epeyce konuştuk, ben örnekler verdim; 
müsaade ederseniz, herhangil bir yorum 
getirmeden, bir iki örnek daha vereyim. 
Bakınız, 1929 yılında, vasıtalı vergilerin 
vergiler içindeki oranı yüzde 75,2; 1950 
yılında bu oran 63,9 olmuş; 1955 yılın
da 63,7; 1965 yılında bu oran 66,9; 1970 
yılında vasıtalı vergilerin oranı yüzde 
62,5; 1975 yılında ise bu oran yüzde 53'e 
düşmüş. 1987 yılında da, vasıtalı vergi
lerin vergiler içindeki payı yüzde 50,4 
olmuş. Bu yıl, henüz vergileri toplama-
dık, henüz yılı yaşamadık; ama, yaptığı
mız tahminler neticesinde, vasıtalı ver
gilerin yüzde 54'ler mertebesine çıkaca
ğını tahmin ediyoruz; yüzde 50 - 54 ara
sı Mr rakamda olacak. Dolayısıyla, bir 
zamanlar yüzde 60'ların, yüzde 70'lerin 
üstünde olan bir oran, bugünlerde yüz
de 50'ler mertebesinde seyrediyor. 

«Vasıtalı vergilerin oranlarını gide
rek artırmak suretiyle vergi adaleti konu
sunda yapılan bu eylemlere bir son ve
rilmesi gerekmektedir» tarzındaki tenkit
leri de, müsaade ederseniz, kabul etme
diğimi yüksek huzurlarınızda ifade et
mek istiyorum. 

Değerli kardeşlerim, sevgili milletve
killeri; vergi gibi konular, süratle değişen 
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konulardır. Yargılar değişmektedir. As
lında, hangisi daha adil, hangisi daha az 
adili, tartışılabilir; ama, giderek artırılan 
vasıtalı vergilerin meydana getirdiği zor 
durum konusunda, herhalde şu gün iti
bariyle pek fazla laf etmek lazım değil
dir; 70'lerden, 60'lardan, 50'lere düşmüş
tür; giderek artırılan bir uygulamadan 
pek fazîla söz etmemek lazımdır. 

Bu madde ile ilgili açıklamalarımı 
büyük bir sabırla dinlediğiniz için hepi
nize teşekkür ediyor, saygılar sunuyo
rum efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Söz almak isteyen var mı? 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 

Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Atalay, aynı konuda demin ko

nuşmuştunuz; onun için başka bir arka
daşımız konuşabilir efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Söz 
istiyorum, son söz milletvekilinindir. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 
uygulamayı yerinde yapmak istiyoruz. 

AHMET ERSİN (îzmir) — Sayın 
Başkan, ben konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersin. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
4 üncü madde... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Kopya vermek yok. 

BAŞKAN — Sanıyorum ki, tasarı 
hakkında tüm Genel Kurul üyeleri ye
terli bilgiye sahiptirler, birbirlerine kop
ya vermeye de ihtiyaçları yoktur sanıyo
rum. Yeter ki, bir an evvel bu tasarıyı 
görüşmeye devam edellim efendim. 

AHMET ERSİN (îzmir) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; hükümet yine ye
ni bir vergi yasasıyla karşımıza çıktı. 

«Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmet
leri Vergisinin fhdası ile 3074 Sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 
Sayı!!ı Motoriu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunla
ra Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı» ile bir sürü yasa maddesi, 
değişiklikler bir anda önümüze geliyor. 

Tasarıda^ «Eğitim, gençlik, spor ve 
sağhk hizmetleri vergisinin mükellefi, 
vergiye tabi mamulleri dahilde imal eden
lerle ithalatçılardır» denilmiş; ama, bir 
defa, Türkiye'de eğitim var mı ki, bunun 
için biz ayrıca vergi verdim? Nedilr eği
tim? Doğu ve Güneydoğu Anadolu ille
rinde mektep yok mu? Doğru, mektep 
var; ama, öğretmen yok. (ANAP sırala
rından «Var, var» sesleri) 

Yok, maalesef öğretmen yok. «Eği
tim» adı altında çağdışı bilgiler verilir
ken, çocuklarımız çağdaş eğitimden yok
sun bırakılırken, biz neyin vergisini vere
ceğiz? Gençlik tümüyle, ikinci bir sınıf 
gibi göze alınırken, tehlikeli kişiler ola
rak göz önüne alınırken, gençlik için ne 
gibi hizmetler yapılacak ki, biz, gençlik 
için vergi vereceğiz? 

Türkiye'de spor, zaten yok. Ata spo
rumuz olan güreş dahi, artık, adı anıl
maz, hiçbir müsabakada galibiyet nedir 
görmemiş bir spor dalı halline gelmiştir. 
Eskilerin Kara Yusuf'ları nerede? Neden 
yetiştirilemiyor şimdi ata sporumuz olan 
güreşle ilgili sporcularımız. (ANAP sıra
larından «Koca Yusuf» sesleri) 

Evet, Koca Yusuf da var; ama, o 
Kocayusuf'ların yerine yeni Kocayusuf 
lar yetiştiremediğimiz için Avrupa'da hep 
hezimete uğruyoruz. 
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Değerli üyeler, halkın zaten, zamlar
la, pahalılıkla, artık hayatı yaşanmaz ha
le gelmiş, ezilmiş, büzülmüş, bir de bu 
yetmezmiş gibi, her gün yeni yeni vergi
lerle karşılarına çıkıyoruz. Geçim zorlu
ğu çeken bu halkın üzerine götürülen ye
ni vergilerle ne yapmak istiyoruz? Bu 
halk bize isyan mı etsin? 

Biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti ola
rak bu tasarıya tümüyle karşıyız; bu ne
denle, hükümetin bu tasarıyı bir an öne© 
geri çekmesini istiyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Madde üzerindeki görüşmeler bitmiş

tir. 
Önergeler var, sırasıyla okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının 4 üncü maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Mükellef ve sorumlu 

Madde 4. — Eğitim, gençlik, spor ve 
sağlık hizmetleri vergisinin mükellefi, 
vergiye tabi mamulleri dahilde imal eden
lerle, imalat safhasındaki vergisi öden
memiş mamulü satanlar ile ithalatçılar
dır. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay 

Hilmi Ziya Postacı 
* Aydın 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin 
İhdası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüke
tim Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 
sayı'ı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının» 4 üncü maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Vedat Altun 
Kars 

Madde 4. — Eğitim, gençlik, spor ve 
sağlık hizmetleri vergisinin mükellefi, 
vergiye tabi mamulleri ithal edenlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin ih
dası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finans
man Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
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Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklikler yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarımının» 
4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilce de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Vedat Altun 
Kars 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Madde 4. — Eğitim, gençlik, spor ve 
sağlık hizmetleri vergisinin mükellefi, 
vergiye tabi mamullerin hammaddesini! 
ithaıl edip imal edenlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ille 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finans
man Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının» 
4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini aırz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Kenan Süzer 
Tokat 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Madde 4. — Eğitim, gençlik, spor ve 
sağlık hizmetleri vergisinin mükellefi, 
vergiye tabi mamulleri dahilde imal eden
lerle, ithal edenlerdir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bu önergemizi geriye alıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 
4 üncü maddesinde yer alan, «mamulleri 
dahilde!» ifadesinin, «Ürünleri Türkiye' 
de» şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Güneş Gürsöler 
Tekirdağ 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli, 

M. Tahir Köse 
Amasya 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık sı
rasına göre tekrar okutup işleme koya
cağım efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı yasa 

tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki 
biçimde değiştirilmesini arz ederiz. 

M'iükellef ve soruımlîlu 
Madde 4. Eğ;ıtrJm, gençll'k, spor ve 

sağlık hitzmeltkri vengiısinliın ımüıkıeil'lleıfi, 
vergiıye ıfaalbi >m'araul)llöfli dalhide ilmal' edien-
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tele, liımıafllait ısalfihasımdaki •vengiısi öden-
memiiş maımuillü satanlar liılle liltMa'bçıılar-
dıır. 

KAMER GENÇ (Tunceli;) — ve ar
kadaştan. 

(BAŞKAN — Sayın Komıisyan, katı-
illııyıor ımıusumıuız efendilin? 

.PUAN VE BÜTÇtE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKltıLİ ÜJHıAN AŞKİN 
ıflBursa) Komisyon reddediyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MALİYE VlE G Ü M R Ü K 'BAKANI 

AHMET (KURTÇEBE ADPTBMOÇLN 
ı(Bursa) — Katı'lmuyoruız efendim. 

'KAMER GENÇ (Tunceli) — O za
man, açılkllaımıalk isb'ıyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyur'un efendimi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

'Baslkıan, değerlû üyeler; tabiî, (kanunun 
'başûıığı çok ıbiiyüik ve ıgeniış kapsamlıı 
oliunoa, önergeler • de genilş oıUuyor; ama 
'ben önergemin baslığımı kısa yazdığım 
iiıçıin kusa ıslüırede okundu; bu •iıübarlla da 
Yüce 'Mecllisiın zamanını fazla a'imaımış 
ollldu. 

ArÜcaJdaşı'ıar, yaflnıız, ıben:ım verd;ğ'ım 
•önerge, konuya açılklMc getiriyor. Sayım 
Bakan ibiinaz önoe yaıptıikıüarı konuşmada, 
feu verıgmin, teımıe'J'biır kamum olan Kaiıma 
Değer Vergisine atufta 'bulunduğunu ve 
onun 'sisiüemıi 'içinde mazıi'Handığımı söyle
diler, Şimdi, bu madde mükelleften bah
sediyor: «Eğitim, gençlik spor ve sağ
lık ihiızımötıüsrıi verıgiıs.inıin mıülkeiiOsfiı, ver
giye Itatbi mamulllteri dahilide lilmal1 edem-
terlıe âShaMiçıiliaırıdır.» 

Oeğerİ arkadiaşOar, bir de, bu mad-
delterim ilmailıat sarmasında verig'ısi'ıniı ver
meyen linsanlllar var. Siz Ibiır yerde fijiıllî en
vanter yapıyorsunuz ve 'fiiılî envanter sı
rasında bazı nııaddellfân'ın verg'ısûniln öden-
ımediığiıniı tesipiıt ediyorsunuz; o ziaman, 
ıtaspiıt eütiğimıiız ibu ımaddetteriın verig'ısıini 
lallmayacak mısııınız? 
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IMalliye Bakantoğıının sayın bürokrait-
Harı Ibi'Mıer, Vergi Usuill Kanunumda bir 
sıOiTuımlullulk ımlüıessesesi vardır. Kanunen 
zorunlu odan bir vengi, Ikıaynıağında öden-
m>eımıiış ise, o ımıaûı ellimde ıbuılıuınduran 
kjşilier 'bu vergiyi vermek zorundadır. 
IBu, vargiı kanunllarıımızım doğal! ıbir so
nucudur. ıBen ide ıgetıırdiğ'ım önergede, 
«iMıüfcelCIef ve ısıonumlllu...» diyorum. Ni-
ıtekim, Katıma Değer Varıg.isiı Kanununun 
8 ,inaiı malddesıilnde de, «MıülkeÜM 've Vıer-
ıgi Sorumlusu» diye ıbiır ıbaşılıık geıtıiril-
ımıiış ve «rnıükellllef» m yanına birde «so-
rıuımüuılulk» .lılıave ediilmiıştiır. Vergiye to!bi 
ollan ibu muaddelleri sıaliıan kiş'Oer, eğer 
dama ûmaılıaıt veyamuit da ithalat saflhasım-
da ibu vergilleri ödememijşısıe ve ıbir iış-
yeriınde de ibu ma la r yalkalanımışsa, o 
zaman, ıbunlları satan o kiışlıeriın de so
rumlu ollması lazım.. 

ıBurada ıbir de iıthallatçı messüasıiı var; 
ibu kelimeye de ibilr açıklık getirlilmesii la
zım. Meseüa, yurt dışından göllan işçlıe-
riımıiz var; bunlUar, yamllarmda, vergiye 
'tabii, özelikle viıskiı, silgana ıgilbi rnıadde-
lîeri çok geiüriıyorDar. Bu «ûtlhallaitçı» üba-
resılyı'Je, normali ölıarak, verjgi kanun'Iları-
na veyahut da Türk vergi mevzuatına 
göre iıtıhallaıt ıbellgesıiı alıan kişiıler ıfcaıra-
ıfıındain 'yapıilian ithallat ımı kasitıediılliyor; 
yolkısa, JUhıallat toellgesi ölımaldan ibu ıtıür 
maddeleri getiniıp, Türlkliye'de ısıatanllar 
da ibu 'verıgiın:n kapsamıma girecek midiir? 

Ben önangeyiı, ibu kanuıîlara Ibiır açık-
ıllılk 'geüirımıesıi' ibalkımından 'verdiım. öner-
ıgem'z'ln ımıahı'ye'tii ibuıdıtr. H'ljlblir zaman, 
tasıarıının çılkarıflm'asını enıgellleyiıoiı ıbir 
amacı yokıtur. Sayın Baklan ıburada ken-
dlâin:n çok iyıiı Ibir vergiciı olduğundian 
ibahsıedeibiilıiır, dört sene de ıbakanllıılk 'yapa-
ıbiîiır; ama iban onllann yaşınım üçte 
lük'ısıiı kadar bir süre vergi prıdblta'Jeniiylle 
uğra'şltım, 195'7'den Ibeni vengi liışlleriıylte ıuğ-
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Haşlıyorum. fcnanaMirsıilnifz, Sayım Ba-
Ikanılla, vengi Ikonuısumda iber zaman, beri 
yerde, ıteöevizyonda ollsun açılk oıturam-
SlartJıa oteun, ralhaıtjliıikla ıtartışaMiiıram. 

Getirilen ıtasan foalkilkaten noksandır, 
uygulamada çolk İhatalara sebebiyet ve-
reoefetiır, verginin ısağbklliı olıairıalk. tıaihsıMla-
ıtıını engellayecelkifc'ir Sayın Komisyon ve 
iSayun Hülkiüimdt, Ihu lizabaltıım üzerine 
önergeye Ikıatııllmlama nsırarıoda hullunıma-
ısıınlllar; ikonuıya açılklık ıgetiıriıyar, talkdir 
Ikendilliöiiiıniınıdiır. Aıma lkienidiler.ii, «Bu ver-
ıgiiyiı ödemeyen Ik'işillterriın eilliınıde kıaiçak ottla-
nalk 'yalkailjanıan imalardan bu vergiyii al-
ımayız» diliyorlarsa, yamiı, «Allkoıli ıfalbri-
fcasınlda ilmıa!1 ıed:llen allkoilıü dıışarııda 
'yakalladıığumız ızaımıain, vergiısini olmayız» 
derlerse umase'Je yolk. iltjhıa'llaıtçı 'tarafından 
ıgetim'Omıemliış olan; arma dükkânlarda sa
tılan 'biır ımallı, viıslkjyi, nasıl yalkaflaıya-
oak'Jar? O ıda ibilnaz zor Ibiır ollay. Çünlklü, 
lüzonüne bandırdl yapuşitımllsa, bunun var-
gisânin varillilp veriiillmediığinli artllamıalk 
(mıüımlkiün; ama 'bandrol yapıştınlllmadı-
ğnnıda, iıtJhıaliat ısalhasıınlda bunun vergisi 
ınıasıl aıbnaoalk? Bunu üleridelkıi ımadde-
Hende göreceğiz. Sayın Balkanflılk, eğer 
ibunu ısağllamak dunuımunıdayısa, önerge-
ımiize ııIş'ÜiraJk etısiıriller. 

•Saygılar sunanım efendiım. 
BAŞKAN — Teset tür ©deriz Sa

yın Genç. 
önergeyi oyllannıza sunuyoıruım: Ka-

ıbul edebiler... Kalbul' etımeyebller... Ka-
Ibull1 edillnıiemiiişıtiir. 

Düğer önergeyi okutuyorum r 

Türlkiıye ıBüıyülk iMıilllet 'Meclisi: 
Başjkabliıığıına 

Görüşiülllmıelkte olan, «Eğilfciım, Genç-
iliillc, 'Spor ve ISağlIılk Hizmetleri Vergiısiı-
miin İhdası lie 3074 Sayılı Alkaryalkut Tü
ketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Mo
torlu Taşıllar Vengilsi Kanunu, 1318 Sa-
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•yû. Finansman Kanunu, 193 Sayılı Ge-
lıir Vergisi Kanunu, 213 iSayıilto Vıarlgiı 
Uisul IKıanunuı, 6H83 Sayılı Amme Allaıcalk-
Uannın Talbsffl Usulllü Halklkıınıdla Kanun 
ve 492 Sayıllı Harçlar Kanununda De-
ğiişilkflklar Yapılllmıası ve Bu Kanunllara 
Bazı IHiülküırnfJer Elklenmesfee Dair Kanun 
TasarısııniM» 4 lüınıdü maddesinin aşağıdaki 
ışekıillfde değiştıidllmesiini arz ve ıtökMıf 
edeniz. 

Hilmi Ziya Postacı 
(Aydın) ve arkadaşları 

IMadde 4. Eğiltilm, gençlik, ısıpor ve 
ısıağlıılk IbizmetUlemi verığisiıniln mükellefi, ver-
ıgjye taibi mamullerin hammaddesini ithal 
edip iiımalll edebilerdir. 

İBAISjKAiN — IKamüsyon ikaitilıyor 
mu efendilm?. 

ıPDAN VIE BÜTÇE KOlMîİSYOtNU 
BAJŞKANVBKtiLİ tHJHAlN AŞKIN 
'(Bursa) — IKafüllmıyotr efendini. 

İBASKAN — Hükümet?.. 
IDEVUET BAİKAJM KAZlEM OK-

SAiY IflBdlb) — ÎKatıiIlmıyoruK efendim. 
İBİAIŞKAN — önerge ısalhilplleridden 

söz isitıeyen var mı efendim. Yolk. 
önergeyi oylllarıınııza ısuınuıyorumc Ka-

'bu! edenler... Kalbul etmeyenlller.,.. Kalbull 
ediillmemıiışltiır. 

Diğer önergeyi ökulbuyorum: 

Türlkiıye Büıyülk ıMiiillllat Mıecfaî 
BaşkanlDıığunai 

Oörlüişıüilimıelkıtıe rflan Ikanun taısıaınısı-
mıın 4 ündü maddesıiıniln aışağıdalkiı şe-
Ikilllde değişltinillmesiiınıi arz ve Ueklllilf ede
riz. 

Hilmi Ziya Postacı 
(Aydın) ve arikadaşları 

Madde 4. — Eğiitim, gençlilk, spoır ve 
ısağMc IhizaTDötUîeniı vengiısıilnin mıülkeliMiı, 
vergiye ıfiaJbiı ımıamu'lerıi itlhallı edeblbrdiır. 

BALKAN — Efendim, Komisyon 
önergeye klatıllayor mu? 

http://lkienidiler.ii
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PUAıN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLJ: İLHAN AŞKIN 
ı(Buırsa) — (Kaüllmııyoruz Sayım Başkan. 

(BAŞKAN — Hükümet?., 
IDBVUET SAİKANI KAZIM OK-

SAİY f(Bollu) — Katamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerimden 

toonuışmalk üsteyen var ımı? 
Buyurun Sayın Atıallay. 
(FUAT ATALAY (D jyanbakıır) — Sa

yın Barklan, ıbiınaz önce okunan önerige 
aoalba tekrar mı ıdkuındu, iben söz aüa-
caikıtıım da ©fendim? 

BAŞKAN — 'imzamız var mı efen-
diım? 

•FUAT ATALAY l(Dıi)yıairihaJlcıır) — Ha
yır efendim, ıbaşikıa ıb.'ır önergede ko
nuşacağım. 

İBAŞKAN — (Bu önergede imzası 
ölartllardan Ikonuışmak liisıteyen vıar mı 
öfendilm? Yak. 

önergeyi oylarınıza sumuyonuım1: Ka-
ıbull edıenıDer... Kalbuıl etmeyenler... Kalbini 
©diıJmemîışJtiır efendim. 

Diğer önergeyi olkıuituyoruım : 

Türkiye Biiyıüik iM'UJet Meclsi 
Başjk&mflığımiai 

Oöniişüıllmıeikîtje olan yasa ıtasarısımım 
4 üncü maddesinde yer allan «Mamıull-
leri dahide» liıfadesıinin, «Ürünleri Tür-
Ikiye'de» şeklinde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Fuat Atalay (Diyarbakır) 
ve arkadaşlan 

(BAŞKAIN — Kom'isyom önergeye ka
tılıyor mıu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOlMİSYpNU 
ıBAŞKANVEKıtUt İLHAN AŞKIN 
(Bursa) — Katıîlmuyoruız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hülklümet?.. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OK-

ISAY l(Boliu) — Kaltıllimıyoruız efendim. 
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BAŞKAN — Suyunun Sayın Atiallay. 
FUAT ATALAY l(Diyanbalkır) — Sa

yım Başkan, saym mifetvekliMieni; gönüşül-
mekıte olan, Eğittim, Gençflk, Spor ve Sağ-
Hılk Hizmetleri Vengiısinin (İhdasına iliş
kim Yasa ıtasarıısımım 'Plan ve Bütçe Ko-
mffisyonuındlan gelen 4 üncü maddesi su 
şekildedir: «Madde 4. - Eğitim, gençlik, 
spor ve sıağliıik hizmetleri vergisıinıin ımü-
IkeÖHeft, vergiye tolbi mamulleri dahilikle 
imali edenlerle 'ithalatçılarıdır» 

Biz, özelikle ibunuın daha amiaşiır 
olması için verdiğimiz önergede, «ma-
ımuilileri dahilide» kaimesini değiştinerek; 
«ımamuliOeri» yerine «iirüniljerii» ve «da-
ıhillde» kelimesli yenime de «Türkiye'de» 
kelimelerini önıerdiık. Komisyonun ıbu 
önergeye Ikaüllmaması da, hu konudaki 
haklı önergelerim oilddî planda düklkate 
alınmadığını göstermektedir. 

Sayın 'Bakan, özelllMe Ibiıraz önoe yap-
miış olduğu değerlıendiınmede, yillllara ıgöre 
'vasıtalı vergiler onanından ıbahseıtiti'lleır ve 
1987 yiı liçerdsinde (bumun yüzde 50 mer-
Itelbesinde gencekleştiğkııi, 19'8'8 yıiı içim
de liısıe Ibuınun 'yiüzde 50 İlla yüzde 54'ler 
arasımda seyredeceğimi söylediler. Bu iıs-
toıtisltiikî ıbiıllgilier elbette doğrudur; ama 
öte yandan, sermaye 'biniöcilmıifnıiın cumhu
riyetin kuruluşundan ıbu yama çok ciddî 
ıpDanda arattığı diikjkate alınımsa, doğal ola-
ınalk vasıtalı vengJler oranındaki Ibu düşü
şün de elbette normal olacağı anlaşıflır. 

IDeğenlIi milebvekıffierii, ıbu önergemiz 
şayet siz ıslayım milletvekillerinin kaibul 
oyuna mıazlhar olursa, 4 üncü madde şu 
şekli alacaktır: «Madde 4. - Eğitim, 
Igençllk, spor ve sağlılk hiamıelöeri vergiı-
siinin mükelSlöfii, vergiye ıtatbi ürünleri 
Türlkiıye'de ılımall ledenilerle iiıthaMçılıarı-
dır.» Sanıyorum, 'bu anlamda hadiseyi 
daha doğru yansıtacaktır. 

Sanıyorum, ıbu anlamlıda hadiseyi da
ha doğru yansıtacaktır. 
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'Djnıledligfıniz içim saygıHarınıı sunu
yorum. 

IBAŞKAN — Teşdk'kür edebiz Sayın 
Atallay. 

KJSHP sırallarından 10 ımilfJetvekiili aya
ğa foaüflfltı) 

iPUAT ATALAY (IDJyaribaiur) — 
Sayın 'Başlkan, saHonda çoğun'Uuk yoilc 
efemıdijm. 

İBAŞKAN — fiıs'imilferin'ızi üıütfeın söy
leyiniz ©fendim. 

AHMET IKARiAEVLt (Tekirdağ) — 
Sayın Baştan, yeterli! çoğunûulk var. 

SUDİ TÜREL (listaırtbul) — Burada 
yeterılli çoğunfJulk var Sayın Başlkian. 

IBAŞIKAlN — Kanunî göreıviımiızi ya
pıyoruz. 

Buyurumuz dfiandiiim, liısiımlerimiizii yaz-
ıdınmıız. 

SUDt TÜREL (Üstaınlbulll) — Bu da 
Ikanunî Sayın Başlkian... Gözlle tamu ayıırlt 
edemiyor (musunuz Sayın Başlkian? 

İİS1MAİL ÜÖDÜL (Edime) — Çok 
ayıp ediyorOar yani; Sayın [Başlkan. 

iBAŞKJAN — ilçüüzük ihüiküm'Ibrıi ne 
ise, onu uygullluyorunı efendiım. Lütfe
diniz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ço
ğunduk var. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Talkdir halklkınızı Ikuillanın Sayın Başkan 

.İSMAİL ÜÖDÜL (Edime) — Ya
ni bu sıuiıistiımaldir Sayın Başıkan. 

önergeyi oyillaınmıza sunuyorum: Kalbul 
edanllsr... IKalbuJ etaneyen'ler..., K'albui1 

leıdltoamıiıştiır ıdfemıdiım. 
4 iüneiü raaidıdeyû oyilannıza... 

İBAŞKJAN — Saıyjın Fuat A'tıafjay, Sa
yın (Mustafa Kuü, Sayım Hallii'J Çuı'lhaoğ-
;l!a, Sayın Alhımıat Ersim, Sayın Orıham 
Vei!i YılHdurım, Sayın Mehmöt Tamiri 
IK'öse, Sayın Öımıar TLklkıçalkalL, Sayın 
Rıza Uluman, Sayım İbralhiım Tez, Sayın 
M-elhımoft İCalhraımian... 

10 arkadaşımız yoklama istemiştir; 
yoklama yapılacaktır efendim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Hakkın suiistimali okuyor. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayım Baş
kan, gözünüz yok mu sizin? Bakın salo
na... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşLiarım, 
10 kişi çoğunlıük olmadığını ifade ettiği 
zaman, ycMama yapmak zorunluluğu var 
İçtüzük uygulamalarında; görünüşle ka
rar vermeik durumunda değilim efendiım. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sizin bir 
görüşünüz yolk mu? 

BAŞKAN —• Yoklamaya basılıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim, sonradan ge

lenler lütfen bir yazıyla bMdlrsinler. 
Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 96 

ncı maddesinin aradığı toplantı ve karar 
yetersayısı vardır; görüşmelere devanı edi
yoruz. (ANAP sıralarından alikışlar) 

III. — YOKLAMA 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ1 

DİĞER İŞLER 

1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanu
nu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sa
yılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Âm
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun ve 492 sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklikler Yapılması ve Bu Ka
nunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı : 19) 
(Devam) 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi; okutuyorum : 
Vergiyi Doğuran Olay 

MADDE 5. — Vergiyi doğuran olay, 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 
hükümlerine göre (tespit edilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı efen
dim? 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Grup adıma söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA YUSUF KE

NAN SÖNMEZ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdasına 
İlişkin Yasa Tasarısının 5 inci maddesin
de, «Vergiyi doğuran olay, 3065 sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri
me göre tespit edilir.» deniyor. 

Vergi Usul Kanununun 19 uncu mad
desinde, vergiyi doğuran olay, «Vergi ala
cağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladık
ları olayın vulkuu veya hukukî durumun 
tekemmülü ile doğar» şeklinde tanımian-

rLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
(Devam) 

mıştır. •Dolayısıyla, her kanunun kendisi, 
vergiyi doğuran olayı açıkça tanımla
malıdır, Zina, Katma Değer Vergisi Ka
nununun 10 uncu maddesinde, vergiyi, 
doğuran ö'.ay olarak belirtilen pek çok 
olay, bu getirilen kanunun kapsamına gir-
mamefotedıJr. Dolayısıyla, bu Kanunu, 
Katma Değer Vergisi Kanununa bağla
mak, sonunda büyük sorumlar yaratabilir. 
Bunun için, bu sekilin değiştirilmesi, ver
giyi doğuran olayların burada açıkça sa
yılması gerekir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; benden 
önce konuşan arkadaşlarımın da özelik
le vurguladıkları gibi, eğilim, gençlik, 
spor ve sağlık hizmetleri vergisi, özellikle 
günümüz Türkiyesinde geniş halk yığın
larımı direkt ilgiilendiren bir vergiendiır-
mediır. Bundan üç dört ay önce 'bugünkü 
Hükümet ülkede yeni fiyat ayarlamaları 
yaptığı halde, bugün bu vergiden dolayı 
doğacak zamları, bir vergi ihdası içinde 
almış. Geniş halk yığınlarını ilgiılendiıren 
tüketim mallarına zam alarak yansıya
cak bu vergiler nedeniyle, ülkemiz insa
nının -özellikle çalışan taşanların- bugün
kü ekonomik koşulları karşısında, bugün
kü ekonomik yapıları karşısında, onlara 
bir zam ayarlaması yapması mümkünken, 
bu İmkân varken bu yapılmamaktadır. 
Hükümet, bu ülkede çalışan insam'jann 
aldığı ücret ve maaşları bu insanlarımı
za reva gönen bir ekonomik yaklaşım 
içinde bulunmaktadır; bu vergi yasası 
ile, sanki bu ülkede üretilen mamullere 
veya tüketim mamullerine zam yapmıyor-
muşcasına, vergi yasasında yeni düzen
lemelerle, sonuçta, çalışan insanların ce
binden birkaç kuruş daha fazla almak 
için getirilen bir yasa olduğunu söyleye-
mömektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, ıher geçen gün 
getirilen dişte böylesıi vergilerle -geçenler
de çıkan Zorunlu Tasarruf Yasası ille ve 
bu Yasa çıktığımda- bu ülkede çalışan in-
saınlarımuzın her birinin cebinden ne ka-
dıaır para çıkacağımın, cebindeki paıraılarrn 
her geçen gün ne kadar eksileceğiınin he
sabını yapmadan, bu tür vergi yasaları ile, 
ülkedeki sosyal adaleti, sosyal adalet den-
gesiınıi bozmaya yöneldiğimizde, bu kürsü
den ilk kez konuştuğumda söylediğim gi
bi, Anayasanın 14 üncü maddesini ayak-
iliaır laltınıa atasınız. Bu vergililerden özel
liye mağdur olacak başta işçi sınıfı ve 
çalışanlarım1 ekonomik yaşamlarını düzelt
mek yerime, Hükümetin •yetkim bakamları, 
Bütçe Komisyonundaki çalışmalar şura
sında -dün de Ulaştırma Bakanı söyledi-
«Biz, sosyal devleti savunan bir Hükü
metiz, bir partiyiz» demekle yetinmekte
dirler. İşte, bir partinin gerçekten sosyal 
devleti savunup savunmadığımın, bir par
timin ve bir hükümetin bu ülkede ger
çekten çalışanlardan yana olup olmadığı
nım en somut, en canlı örneği, bu vergi 
yasasıdır. 

Diyellim iki, bu vergi yasası bu Meclis
ten çıktı. Siz ANAP'ım değerlıi üyeleri 
yarımlarda, bizler gibi, seçim bölgenize 
gideceksiniz. Size soracaklar -ileriki mad
delerde geleceğiz- diyecekler ki : «Akar
yakıttan alınan yüzde 9 vergi, bu Yasay
la yüzde 21'e çıkarıldı. Bundan doğacak, 
ülkedeki tüm tüketim maddelerime yansı
yacak fiyat ayaıriamasımım altında kimler 
kalacak?» Bunu size sormayacaklar mı? 

Özellikle bir şeyi müşahede ettim : 
SHP'den 10 arkadaş yoklama istediğin
de, bu Mecliste çoğunluk yoktu. Bir ara 
ANAP'm kulisine doğru yürüdüm ve 292 
ile, özellikle yüzde 36 lile, yüzde 64 Mec-
licte çoğunluğu elde etmiş olan ANAP'ın 
üyeleri, küfelerde de yoklardı. Yani, 
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ANAP'ım, bıir bölüm milletvekilli de, bu 
Yasanın çıkmasını İstemiyor; onu biz bi
liyoruz. Çünkü, kendi seçim: bölgelerine 
gittiklerinde verecek cevapları olmadığımı 
biliyor bu milletvekilli arkadaşlarımız. Bu 
Yasaya «evet» oyu vermemiş ANAP'lı 
arkadaşlara da, bu ülkedeki çalışan in
sanlar adına, işçi sınıfı adına teşekkür et
mek istiyorum, bu vesileyle, 

Hepinize saygılar sunarım değerli ar
kadaşlarım. (SHP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım 
Sönmez. 

Başka söz isteyen var mı efendim?.. 
Sayın Topçu, buyurun efendim 

Sayın Topçu, grup adına mı efendim? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Evet. 
BAŞKAN— Buyurum Sayın Topçu. 

ıDYP GRUBU ADINA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) — Sayım Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; görüşülmekte 
olan maddenin ifadesinden yararlanarak, 
bı:r hususun hem bilgilerinize sumuliması 
yahut tazelenmesi, hem de burada tespiti 
için söz almış bulumuyorum. 

Görüşülmekte olan madde, «Vergiyi 
doğuran olay» diyor. Arkadaşlar, vergiyi 
doğuran olay, evvelemirde, devletin, va
tandaşına vermek zorumda olduğu hizmet
tir. Devlet, vatandaşına hizmet vermek 
içim vergi alır. Teknik anlamda, 'yani ver
gi hukuku açışımdan, vergiyi doğuran 
olay, elbette ki değişiktir. 

Şimdi bizim, bu Kanun bakımından 
bir türlü çözemediğimiz ya da merak etti
ğimiz, burada bir defa daha tezekküründe 
fayda gördüğümüz, hafızalarda ya da vic
danlarda tekrar muhasebesinin yapılması
nın zaruretine limandığımız bir konu var, 
o ıda şudur : Devletim yapmış olduğu hiz
metlerim heımem memem tamamıma yakını 
paralı haile getirilmiştir. Özellikle bizim 
1982 Anayasamız dikkate alınarak, bellıi-
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başlı bazı hizmetler vatandaş için haktır. 
Bu halkları vatandaşa verebilmek içim, 
devlet, elbette iki, genel bütçe içersisinde 
vergi toplayacaktır ve bunu yerine geti
recektir. Şimdi ilaveler getirilmektedir ve 
bu getirilen ilavelerde bizi şaşırtan, ya da 
bizi bu nokta da açmaza düşüren, bu ila
velerin, Anayasada «parasız» diye söyle
nen işler için getirilmiş olmasıdır. Ana
yasada bu işler paralı diye gösterilmiş 
olsa, bu kadar şaşırmazdık. 

Tabiî, vatandaşın sağlığını korumak 
için, vatandaştan «sağlık» adı altında ila
ve bir vergi alınabilir. Anayasa diyor ki : 
«llköğretıiım parasızdır.» Şimdi, eğitim -
öğretim hizmetleri rc'çin ,bu ad altında, sö-
zümona, bu hizmetleri yerine getirmede 
için "fr^i almaya kalkıyorsunuz. Peki, 
genıel bütçe içinde topladığımız vergileri 
hangi işe harcıyoruz?,. 

ARÎF AĞAOĞLU (Adıyaman) — 
Siz anlamazsınız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz 
anlarız genel bütçeden, 'biraz da siz an
layın arkadaşlar. 

Bakınız, yapılan ıiş yanlıştır. Yapılan 
işin hikâyesi de var; ama hikâyeyle vak
tinizi alıp, burada sizi işgali etmek istemi
yorum. Yapılan iş, sizin çok 'savunduğu
nuz Anayasanın getirmiş olduğu 'ilkelere 
aykırı. Onun için dedim, vicdanlarda... 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — 
Anayasayı beğenmiyor musunuz? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, ben Anayasayı beğenımiyorum, siz 
beğeniyorsunuz. İşinize geldiği zaman be
ğeniyorsunuz, «beğeniyoruz» diyorsunuz, 
işinize gelmediği zaman, «beğenmiyo
ruz» diyorsunuz. Ben «Anayasayı beğen
miyorum» diyorum; ama Anyasaya uy
maya çalışıyorum, o ayrı bir konu. Sa
dakat yem'ifli etmişim; ama beğenmiyo
rum, 

Sizin beğendiğimizi söylediğiniz, savun
duğunuz Anayasada -burada isterseniz 
dkumayayım; ama şifahen söylüyorum, 
hukukçu arkadaşlarını iz var, hepiniz Ana
yasayı okuyorsunuz, bunun içim hukukçu 
olmaya gerek de yolk- eğitim ve öğretimin 
parasız olduğu yazılı; herkesin sağlığının 
devlet tarafından korunmasının gerektiği 
de yazılı; ama döndürüyorsunuz, bu ad 
altında vergi getiriyorsunuz. Genel büt
çeden bu hizmetlere ayıracağınız pay dü
şük oluyorsa, bu ad altında vergi getir
mek yanlıştır, onu anlatmaya çalışıyo
rum. Bir taraftan -Anayasada- parasız ol
duğunu söyleyin, sonra gelin burada, va
tandaştan, onun için para alın!... Yanlış 
o'an bu. Tekrar bunları 'tezekkür edin, 
tekrar bir vicdan muhasebesi yapım, hep 
beraber yapalım derken, bunu kastediyo
ruz. Yoksa, insan, çoğunluk vardır, par
mağını kaldırır, .indirir, başka şeyler için 
de vergi çıkarır. Hani, zamanımda yapıl
dığı gibi, mesela, keller için vergi konur, 
«İbiş» isimliler için vergi konur; hikâ
yesini anlatmayayım dedim, zorlamayın. 
İnsan aklıma galen birçok şeye vergi ko
yabilir; ama Anayasada «parasızdır» de
nen hizmetler için, bu ad altımda vergi 
getirmek yanlıştır. Bir devlet, bir vatan
daşın çocuğunu okutmayacak, onun aşı
nı, işini ve sağlığını vermeyecektir de, ne 
verecektir Allah aşkına? O zaman, dev
letin varlık sebebi ne?.. 

YASÎN BOZKURT (Kars) — Neyle 
verecek?.. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha, 
meyle verecektir?.. Genel bütçede topla
dığın parayı ne yapıyorsuın? Genel büt
çeye, vergilerle, ıbu işler için para toplu-
yorsunuz; bu topladığınız paralarla bu işi 
görecöksiniz; ama toplarken bu ad al
tında ıtoplamıyorsunuz; yanlış olan bu
dur... 
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İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — 
Vergiler kanunla toplanır, biz de kanun 
çıkarıyoruz burada. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ama, 
getirdiğimiz kanun, Anayasadaki metne 
ayikırı; onu söylüyorum. Anayasa «para
sızdır» diyor, siz o ad altında paralı iş 
yapıyorsunuz; anlatmak 'istediğimiz bu. 
Hiç değilse, vergiyi başka türlü getirin. 
Hani demin «Anayasayı savunuyorsunuz» 
dedim ya, tamam, bir şey demiyoruz; 
ama hiç değişe, oma uygun bir ad altın
da getirin. Yani, ilkokulların parasız ol
ması, devletin yegâne parasız olarak yap
tığı isterden bir tanesidir. Daına başka bir 
devlet hizmeti gösterir imisiniz parasız?.. 
Hastaneleri de paralı ihale getirdiniz. Her 
şeyin parasını alıyorsunuz. ıŞ'imdi, hasta
ne "için vatandaşa karyola aldıracaksınız, 
alet aldıracaksın iz, doktor tayin edeceksi
niz, ondan sonra dönüp bunların parasını 
tekrar vatandaş tan alacaksınız... Bu değil 
mi yapacağınız iş? Hayırlı olsum. 

Saygılar sunanım. (DYP ve SHP 'sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, şahsım adına söz ûstiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başlkan, değerli üyeler; aslında vergimin 
adı, eğitim, gençlik, spor vergisi; ama 
Hükümet sandalyesinde Maliye Bakamı 
oturuyor. Bana göre o sandalyede Sayın 
Millî Eğit'm Bakamının oturması lazım, 
Sağlık Balkanının oturması lazım; değil 
mii? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Burada konuşulan vergi kanunu 
beyefendi. 

KAMER GENÇ (Devamca) — Yani, 
her şeyi kuralıma göre tayin edersek, daha 
iyi olur. 

Sayım aırkadaşîlaır, bu vergiye tabi olan 
muaddeller ikinci maddede sayılmış. Aslın
da, bana göre, vergiyi, doğuran olayı bu 
maddede sarih olarak tespit etmek la
zımdı. 

Vergiyi doğuran olay, sigarayı içtiği-
mıiz anda ımı doğaealk, vatandaş rakıyı 
meyhanede içtiği zaman mı doğacaik, fab
rikada (imal edilip şişeye konulduğu za
man mı doğacaik, yoksa fabrikada şişeye 
dolan rakıya fatura kesilerek, makllıiye va
sıtasına bindiırildrği tarihte .mi doğacak? 
Yani, olayı bu kadar fazıla uzatmaya ge
rek yok. 

Konu, Katma Değer Vergisi Kanu
nuna atıfta bulunmak suretiyle halledil
meye çalış ılımış. Halbuki Katma Değer 
Vergisi Kanununa bakıyoruz, 10 uncu 
maddesinde ; «a) Mal teslimi ve hizmet 
ifası hallerinde, imalın teslimi veya hiz
metin yapılması, 

b) Malın ıteslı;minden veya hizmetin 
yapılımasımdan önce fatura veya benzeri 
'belgeler verilmesi hallerinde, -bu belgeler
de gösterilen miktarla sınırlı olmaik üze
re fatura veya benzeri belgelerin düzen
lenmesi, 

c) Kısım kısım mal teslimi veya hiz
met yapılması mutat olan veya bu hu
suslarda mutabık kalımam hallerde, her 
bir kısmın teslimi veya bir kısım hizme
tlin yapılması» deniliyor ve madde devam 
ediyor. 

Tasarının 3, 5 ve 6 ncı maddeileri'ne 
baktığımızda, Katma Değer Vergisi Ka
nununa atıfta bulunulduğunu görüyoruz. 
3 üncü maddede, «Teslim ve teslim sayı
lan haller, 3065 sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanunu hükümlerime göre belirle-
mir»; 5 inci maddede «Vergiyi doğuran 
olay, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
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Kanunu hükümlerine göre tespiıt edilir»; 
6 ncı maddede de «3065 sayılı Katına De
ğer Vergisi Kanununda yer alan listisna-
lar, bu Kanunun uygulaması yönünden 
de geçerlidir» deniliyor. Yani, bu tasıarı 
Katma Değer Vergisi Kanununun yavru
su mudur, değil midir; onu öğrenmek is
tiyorum. Eğer onunla 'eşdeğer bir vergi 
ise; ayrı, kendi kurallarıma göre düzen
lenen maddelerle bu tasarının getirilmesi 
lazımdı; yok, ona hep atıfta bulunuluyor
sa, o zaman ın'iye bu hüküm getirildi? 
Yani, olay çok açıktır. 

Ben, hem komisyon, hem de Hükü-
«vat tarafından, vergiyi doğuran olayın 
ne olduğunun maddede düzenlenmesinin 
çok basit bir olay ollduğuna inanıyorum. 
Nadir?.. «Alkolün fabrikada imal edile
rek satışı, Kalıma Değer Vergisi Kanu
nuna göre, bir mal teslimidir, vergiye 
tabidir. Yine, kolalı içkilerin, imal edi
lip, satış faturalarının düzenlenımesi ve
yahut da satış faturası düzenilenmeden 
önce malın yola çıkarılması 'halleri de 
bir teslimdir ve burada sayılması lazım
dır. 

Ben, bundan önceki bir maddede 
önerge verdim ve konuşitu'm; fakat Sayın 
Hükümet ve komisyon bana katılimadı-
lar; yani, tasarının 4 üncü maddesindeki, 
^sorumluluk müessesesini kabul etmedi
ler. Benim o konuşmama Sayın Hükü
met ve Komisyon cevap vermediğine gö
re, bunun anlamı şudur: Bu, eğer siz, 
kaynakta, yani imal fabrikadan çıktıktan 
•sonra veyaihuit da gümrük kaplısında ma
lın vergisini almadan, içeriye girdikten 
sonra, Türkiye'de, vergisi ödenmeden mal 
yakalanırsa, arttık bu vergiye tabi değil
dir anlamına gelmektedir; yani sorumlu
luk müessesesini kabul etmediği için ver
giye tabi değildir şeklimde kalbul edilir 
demektir. 

O halde, ilühalalCta, malın gümrük ka
pısından içeriye girmesi; imalat halinde 
ise, 'bunun Türkiye'de ilgili imalatçı fir
manın imalatihanesine girip, müşteriye 
intikal ettiği itarihlte teslim saymak gere
kirdi. Yani 'bu kadar basilt bir mevzuu 
getirip, Kaitma Değer Vergisi Kanunu
na aitııflta bulundurmak- doğru olmuyor. 
Çünkü, Katma Değer Vergisi, çok kap
samlı bir vergidir;, yani Türkiye'de her 
üretilen katma değer, Kaitma Değer Ver-
g'Jsine talbidir; ama burada verginin ko
nusu çok ••sınırlıdır. Verginin konusu çok 
sınırlı olunca, ıbu maddelerin hangi hal
lerde vergiye tabi olduğunu tayin etmek 
de çok ıbasiıiltir. O ıhalde, sayın Hükümet 
niye hep, acalba benim şu malım Katma 
Değer Vergisine tabi midir, teslim var 
mıdır, yok mudur, şeklinde vatandaşa 
zorluk çıkarıp, zahmet ettirmektedir?.. 
Yani, vatandaş kendisini ıbu kanuna gö
re değerlendirirken, ayrıca çok geniş kap
sam! ı KDV Kanununu da incelemek zo
runda kalacaktır. Halibüki ıbizim göre
vimiz, kanunları vatandaşlara net, açık 
seçik ve anlaşılabilir tbir düzeyde sun
maktır. Eğer biz bunu bu şekilde su
namazsak, o zaman, sağlıklı kanun yap
mıyoruz demektir. 

O hailde, arkadaşlar, ben bu madde
nin, Komiısyon tarafından geriye alına
rak, yeniden düzenlenmesini istiyorum. 
Yani, Komisyon maddede, teslim ve tes
lim sayılan hallerin ne olduğunu açık 
seçik belirtmek suretiyle maddeyi yeni
den getirsin. Niye ıhep böyle 3065 sayılı 
KDV Kanununa atıfta bulunuyoruz? Lüt
fetsinler, Sayın Komisyonumuz, biraz 
zahmete katlansın maddeyi anlaşılaibilir 
bir düzeyde hazırlasın, getirsin; bizi de 
böyle muğlak 'bir maddeyle karşı karşı
ya bırakmasın. 
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Saygılar sunanım efendimi. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Çalışıma süremiz dolmuştur. 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. ı— Diyarbakır Milletvekili Fuat 
A t alay'm, Eskişehir Özel Tip Cezaevinde 
tutuklu ve hükümlülere kötü muamele
lerde bulunulduğu iddiasına ve sorumlu
ları hakkında kovuşturma yapılıp yapıl
madığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı ceva
bı (7/72) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

içtüzüğün 94 üncü maddesi gereğin
ce, aşağıdaki sorularımın, Sayın Adalet 
Bakanı tarafımldan yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini arz ederim. 

•Fuat Atalay 
'Diyarbakır 

1. (Eskişehir Özel Tip Cezaevinde 
ıbulunan tutukluların ocak ayına kadar 
geçen süre içerisinde, havalandırmaya 
©İleri kelepçeli olarak ve günde ortalama 
15 dakika çikarıldıklan doğru mudur? 
Daha sonra havalandırmaya çıkan tu
tuklu sayısına ve süresine ilişkin bir tar
tışma üzerine, tutuklu ve hükümlülere 
cezaevi idaresince üç öğün yemek veril
mediği doğrumudur? Takriben Ocak 
198'8'in son günlerinde cereyan eden bu 
olayda, yemek verilmemesini protesto 
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Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam etmek ve gündemdeki kanun tasa
rılarını sırasıyla görüşmek için, 17 Mart 
1988 Perşembe günü saat 15.001te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

eden .tutukluların toplu olarak dövüldü
ğü doğru mudur? 

2. Yine bu olay akabinde, yüze ya
kın tutuklu ve hükümlünün, üstlerinde 
yalnız kifat ve fanila olmak üzere, içe
risi önceden boşalltıtaış, demir ranzadan 
başka bir şey bulunmayan beton hücre
lerde üç gün yatakisız ve yemek!siz ceza
landırıldığı doğru mudur? 

3. Dövülme olayında, hükümlü ola
rak Diyarbakır Askerî Cezaevinden bu ce
zaevine nakledilen Şükrü Gök taş özellik
le kafasına yediği darbeler sonucu ha
yatî bir tehlike atlatimış mıdır? Bu hü-
Ikümilü daha sonra hastaneye sevkedilmiş 
ve orada dayak yediğine dair rapor al
mış mıdır? 

4. Bu olaylar sırasında cezaevinde 
yaltakların bulunduğu depoda yangın çık
mış mıdır? Bu arada tutuklu ve hüküm
lülerin giyecek eşyaları da tahrip ofaıuş 
mudur? 

5. IBu cezaevinde halen sigara, çay, 
kantin, kağıt kalem, gazete, kitap yasağı 
sürmekte midir? Yine bu cezaevinde ba
zı hükümlü yakınlarının yaklaşık 6 ay
dır yakınları ile görüşemediMerine dair 
iddialar doğru mudur? 

6. Yukarıda anlatılan gelişmelerin 
sorumlusu Eskişehir C. Savcısı Cengiz 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Çetin ve cezaevi idarecileri hakkında söz-
konusu iddiaların araştırılmasına ve so
rumluların belirlenımeıs'ine dönük 'bir ko-
ğuşturma yaptırdınız ımı? Şayet şimdiye 
kadar yapltırılımamış ise, bu iddialar üze
rine bir soruşturma açtıracak mısınız? 

7, İddia edilen ıbu sorulara mahal
linde cevap bulabilmek ve bakanlığınıza 
tevdih edeceğim bu soru önergesine ge
rek kalimayabileceği düşüncesiyle 17 Şu
bat 1988 ünü Eskişehir'e gittim. C. Sav-
cnsı Cenigiz Çetin'in ıtayini çıktığını ve Es
kişehir'de bulunmadığını öğrenerek, C. 
Savcılığına, Nöbetçi Savcılığa ve infaz 
savcılıklarına hanigi kamu görevlisinin 
Ibaikitığını arattırdım ve C Savcı yardım
cısı Arif Özderln C. Savcılığına vekâlet 
eötiğinıi öğrenmiş bulundum, öğlen saat
leri olduğu için Sayın Özder ile evinde 
bulunurken bir telefon görüşmesi yapa
rak, Bskişehire gidiş nedenini anlatarak 
kendisi ile görüşmek istedıiğilmi ifade et
tim. Sayın Özder, C. Savcılığına kendi-
siriin vekâlet etmediğini, ancak birtakım 
evraklara acil durumlar çerçevesinde im
za a'ütığını söyledi. Ben kendilerine Es-
kişelhir̂ de arzu edilmeyen bir olay vuku 
'bulduğunda o gün için Devletin C. Sav
cılık görevini kimin ifa edeceğini sordu
ğumda bilmiyorum şeklinde cevap verdi. 
Daha sonra benimle görüşmek üzere 
saat 13.30 için Adliye Binasında randevu 
verdi. Sözkonusu bu randevuya adıgeçen 
görevli gelmediği ,ğilbi 13.45 sularında 
acilen rahatsızlanarak, hastaneye sevk 
istemini yaptırdığını öğrendim. Dalha son
ra bu zatın 'hastalanması üzerine, kamu 
görevinin sürekliliği prensibiyle, ikinci 
bir vekil savcı görevli aradım. C. Savcı 
yardımcıları Orihan Atonsoy, Şükrü Do-
ğuç ve Ziya Delen'in de bu göreve ba
kamayacaklarını kendi sözlü ifadelerin
den öğrendim. 

Budunumda; 

Savcı Özder'in ,görevini kabullenme
yerek, C. Savcılığına bakmadığı, tnıfaz 
Savcılığına bakmadığı, infaz Savcılığın
dan sorumlu olmadığı şeklindeki ifade
sinde ihaklılık var mıdır? Yine bu savcı
nın TBMM'nin bir üyesinin vatandaşla
rının haklarını ve istemlerini araştırma 
doğrultusundaki bir ıgirlişliimine karşılık 
vermeyerek, aniden hastalanması bir te
sadüf müdür? 

Diğer C. Savcılarının sorumluluk al
mak iisıtememelerini nasıl yorumluyorsu
nuz? Devletin sürekliliği prensibini yok 
sayan adıgeçen igörevliler hakkında nasıl 
ıbir girişimde bulunacaksınız? 

Cezaevlerinde bulunan yüzlerce yurt
taşın, yasal haklarını aramaları, istemle
rinin ve şikâyetlerinin yasal haklılık bo-
yultlarının araştı rıllması girişimlerinin ma
hallî olarak 'muhatapları olmaları gere
ken kamu görevlilerinin bu kayıtsızlıkla
rını sosyal hukuk devleti anlayışı ile na
sıl yorurnluyonsunuz? 

8. Bu cezaevinde yaşam koşulları
nın iyileştirilmesi hususunda bir düzenle
meye ne zaman geçilecek? Mahkemece 
verilen kararların dışında birtakım key
fî uyigulamalarla bu insanların ek ceza
lara çarptıriılıması sonucunu doğuran gay
rî insanî uygulamaları yaptıranlar hak
kında bir soruşlturma açtıracak mısınız? 
Bu konuda Bakanlığınızın görüş ve giri
şimleri nelerdir? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 16 . 3 . 1988 

Balkan: 
Sayı : 505 

Türkiye Büyük Millet MecDisi 
Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı ifadeli, 29.2.1988 tarihli ve 
Kan. Kar. MU. 7/72 - 397/02069 sayılı 
yazıları. 
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İlgi yazınız ekinde alınan ve Diyarba
kır Mı'l'îetJvelkili Fuat Ataîay'ın tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru 
önerigcsinlin cevalbı, iki nüsha halinüe ek
te ısunülımiuıştur. 

BÜ'liglilerinize saygılarımda arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Ati'alet Balkanı 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 
Sayın 
Fuat Ataiay 
Diyarbakır Milletvekili 

Şahsıma tevcih ektiğiniz ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını is
tediğiniz soru' önergesiniin cevabı aşağıda 
tak'dfcn kılınmıştır. 

1. 26 Ocak 1988 tarihine kadar Es
kişehir özel Tip Cezaevinde bulunan hü
kümlü ve tutuklular her gün ortalama üç 
saat kelepçesiz olarak ve sekiz kişilik 
gruplar halinde havalandırmaya çıkarıl-
malktaydı. 

•2S.1.1988 tarihinde hükümlü ve tuiı±-
fclar haıvalahdırmaıya çıkarıldıktan sonra; 
tek tip elbise uygulamasından vazgeçil
mesi, istedikleri yerden istedikleri kitap
ların getirilmesi, havalandırma süresinin 
günde üç saatten daha fazla olarak be
lirlenmesi ve ayrıca sekiz kişilik gruplar 
yerine toplu şekilde uygulanması gib'i bir 
talkım taleplerde bulunarak koğuşlara gir
meye çeklerini bildirmişler, ©İterine geçir
dikleri sert cisi'rrvterîe ve ayafckafoılanyla 
'koğuşların demir kapılarına vurarak ve 
çeiş'itli sloganlar atarak eyleme geçm'işler-
cfiir. 

Eylemde bulunan hükümlü ve tutuk
lulara, isteklerinin, tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine göre değerlendirileceği, ha
valandım anın sekizer kişilik gruplar ha
linde yapılacağı, toptan havlandırmaya 

çıkarılmalarının mümkün olmadığının bil
dirilmesi üzerine eylemlerine devam et
mişler ve kendilerine verilen üç öğün ye
mekleri de yenilemişlerdir. E'skişehir özel 
Tip Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular
dan hiçbirinin, kötü muameleye tabi tu
tulması sözkonusu değildir. 

2. Bu olaydan sonra, eyleme iştirak 
eden hükümlü ve tutuklular tek tek hüc
relerine konulmuş olup, hücrelerin boşal
tılması sözkonusu değildir. Ranzaların 
üzerinde yatak ve battan iyeler bulunduğu 
gilbli havanın soğuk olması sebebiyle ken
dilerine eşofman gibi ek giyecekler dlahi 
verilmiştir, idarece verilen 'tek tip elbise
yi giymek istemediklerinden üzerlerindeki 
kilot ve fanila dışındaki diğer çamaşırları 
çıkartarak bu şekilde hücrelerde dolaş
mışlardır. Hücrede bulundukları sırada 
(kendilerine devamlı olarak her gün üç 
öğün yemek verilmiş ve verilen yemekler 
îbütiün hükümlü ve tutiuklularca yenilmiş
tir. 

3. Diyarbakır Askerî Cezaevinden 
1987 yılında Eskişehir Özel Tip Cezaevi
ne nakledilen hükümlü Şükrü G'öktaş ile 
diğer hükümlü ve tutuklulardan kötü mu-
ameleye tabi tutulan olmamıştır. Yukarıda 
'belirtilen eylem sırasında bazı hükümlü 
ve tutuklular kendilerini duvarlara vur
muşlar, bazı hükümlü ve tutuklular ise 
koridorlarda bulunan yangın söndürme 
aletlerinin altındaki tahtaları sıöikerek bir
ebirlerine atmışlardır. 

Adı geçen hükümlü Şükrü Göktaş 
Diyarbakır Askerî Cezaeviniden Eskişehir 
Özel Tip Cezaevine geldiğinde 27.3.1987 
tarihinde Eskişehir Cezaevi doktoru Murat 
Kjozanoğlu tarafından muayene edilmiş ve 
t a muayene sonunda «1984 yılında giriş
liği 49 günlük açlık grevi sonrasında be
yin zedelenmesi olmuş, nöroloji servisinde 
yatmış, baş dönmesi, elleıtfle titreme ve 
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baygınlık oluyormuş» 'sekilinde bir rapor 
verilmiştir. 

Cezaevinde sıözkonusu eylemlerin mey
dana geldiği gün hükümlü Şükrü Gök-
taış'ın bej/in kanaması geçirdiğinin arka
daşları tarafından ileri sürütmesi üzerine 
adı geçen hastaneye sevk edilmiştir. Alı
nan taiblip raporunda hastanın hayatî teh
likesinden söz edilmediği gibi vücudunda 
darp ve cebir asarı bulunduğundan da 
bahsedilmemiştir. 

4. Sözkicnusu eylemelerin yapıldığı gü
nün akşamı eylemlerin meydana geldliği 
(kısımlardan tahminen 30 - 40 metre uzak
ta olan ve içinde yatakların (bulunduğu 
depoda yangın çıkmıştır. Yangın sırasın
da depodaki Cezaevine ait 50 adet yatak 
yanmıştır. Bu depoda, hükümlü ve tutuk
lulara ait eşya bulunmaimalktadır. Yangın
la ilgili tahkikat devam etmektedir. 

Eylemler sırasında bazı hükümlü ve 
tutuklular kendi giyeceklerini yırtaışlar-
dır. 

5. 'Sözkonusu eylemlerden sonra; 
mahkeme ve disiplin kurulu kararı ile hüc
re cezası verilen ve hücreye konulan 63 
hükümlü ve tutuklunun kendilerini ve ya
taklarını yakacaklarını bildirmeleri üzeri
ne hücreye konulan 'bu hükümlü ve tu
tuklulara tedbir olarak sigara, çakmak, 
sıcak'su ve çay verilmemiştir. Hücre ce
zaları sona erdikten sonra yasaklanma
mış her türlü ihtiyaç maddeleri kendi
lerine verilmeye başlanmıştır. 

Ziyaretçi yasağı konulan hükümlü ve 
tutuklular, yasak süresince mevzuat ge-
öl'arak Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Şük-
reği yakınları ile görüş'tiürüfmemişlerdir. 

6. 'Eskl'Ş'dıir'e gittiğiniz 17.2.1988 ta
rihinde Cumhuriyet Savcılığına, kıdemli 
rü Doğuç vekâlet etmektedir. Cumhuriyet 
Savcı Yardımcısı Arif Özder ise Özel Tip 
Cezaevinin İdaresinden sorumludur. 
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Cumhuriyet savcı yardımcısı Arif öz-
der'in hastalandığını beyan etmesi üzerine 
hastaneye şevklinin yapılmasında mevzu
ata aykırılık bulunmamaktadır. 

Eskişehir Cumhuriyet Savcı Yardımcı
ları hakkında yazılı soru önergenizde şi
kâyet konusu yaptığınız hususlar için Ba
kanlığım Ceza işleri Genel Müdürlüğün
ce gerekli incelemeye başlanmıştır., 

7. Ceza infaz kurumları ve tutukev
leri mevzuat hükümlerine uygun olarak 
idare edilmekte olup, bu kuramlarda her
hangi bir keyfi uygulama yapılması söz
konusu değildir. Diğer taraftan mevzuatın 
öngördüğü cezalar dışında, hükümlü ve 
tutuklulara ceza uygulaması yapılmamak
tadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın, tutuklu ve hükümlülerin, ya
kınlarının ikamet ettiği bölge veya iller
den uzakta bulunan ceza ve tutukevlerine 
gönderildikleri iddiasına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungur
lu'nun yazılı cevabı (7/73) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi gereğince, 
aşağıdaki sorularımın, Sayın Adalet Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasının teminini arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Çok sayıda tutuklu ve hükümlünün 
yakınlarında ikamet ettiği bölge veya 
illerde, bulundukları ceza ve tutukevlerin
den coğrafî olarak uzak ceza ve tutukev
lerine gönderildiklerine dair son haftalar
da yapılan uygulamaların nedeni nedir? 

2. Hükümetin cezaevlerindeki koşul
ların iyileştirilmesine dönük son kararla
rı ile, gerek uzaklık, gerekse geçim sıkın-
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tısı 'içerisinde olan tutuklu yakınlarının 
kötü ekonomik koşullarından dolayı tu
tuklu ve hüküımlüLerin yakınları ile fiilî 
görüşme olanağını kaldıran veya çok güç
leştiren bu uygulama çelişmemekte mi
dir? 

3. Diyarbakır Askerî cezaevinde bu
lunan tutuklu ve hükümlülerin talepleri
nin Hükümetçe karşılanması ve bu ara
da tutuklu ve hükümlülerin yakınları ile 
serbestçe görüşmesi kabul edilmiş iken 
ve bu cezaevinin sivil yönetime devir ha
zırlıkları yapılırken, bu cezaevinde bulu
nan birçok tutuklu ve hükümlünün bir
çok uzak il cezaevlerine gönderilmesi do
laylı bir cezalandırma anlamını taşımak
ta, uzak illere gönderilen tutuklu ve hü
kümlülerin aileleri ile görüşme olanakla
rı başka bir şekilde yeniden kısıtlanmak
tadır. Bu uygulamanın nedeni hangi ge
rekçelere bağlıdır? Ayrıca söz konusu ce
zaevinde kapasitenin çok altında tutuklu 
ve hükümlü bulunduğuna göre, bu ceza
evinin sivile devrinden sonra, genellikle 
Güneydoğu Anadolu kökenli tutuklu ve 
hükümlünün bağlı oldukları bölge veya il 
cezaevlerine ırtakiinî, böylece aileleri ille ko
lay görüşme olanağını gerçekleştirecek in
sanî bir kamu görevinin tatbikini olanak-
Iaştırmayı düşünüyor musunuz? 

TC. 
Adalet Bakanlığı 16.3.1988 

Sayı : 504 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı ifadeli, 4.3.1988 tarih ve Kan. 

, Kar. Md. 7/73-408/02178 sayılı yazıları. 
tlgi yazınız ekinde alınan ve Diyarba

kır Milletvekili Fuat Afalay'ın tarafım
dan cevaplandırılmasını istediği yazılı so

ru önergesinin cevabı, iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
Sayın 
Fuat Atalay 
Di yar bakır Mi lletveki l i 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafım

dan yazılı olarak cevaplandırılmasmı is
tediğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda 
takdim kılınmıştır. 

L Teşkilata gönderilen 20.1.1987 ta
rih ve 3-10 sayılı genelgemiz ile ağır ce
za merkezlerindeki kapalı cezaevleri ara
sındaki sınıf farklılıkları giderilerek hü
kümlülerin istedikleri yerlerdeki cezaevle
rinde cezalarının infazı sağlanmış ve bu 
suretle adi suçlardan hükümlü olanlara 
yakınlarıyla görüşme kolaylığı getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Ancak, anarşi ve terör suçlarından hü
kümlü olanlara Malatya, Eskişehir, Bur
sa; Çanakkale, Gaziantep ve Aydın ille
rindeki özel tip cezaevleri tahsis edildiği 
ve söz konusu suçlardan hükümlü olan
ların bu cezaevlerine şevkleri zorunlu bu-
lunduğu cihetle, bunların yakınlarıyla gö
rüşmelerinde hukukî ve fiilî zorluklar or
ta çıkmaktadır. 

2. Diyarbakır sivil cezaevi, tutukevi 
olarak kullanılmaktadır. Bu itibarla tu
tuklular, hükümlü statüsüne geçtiği tak
dirde ilgili mevzuata uygun olarak Şan
lıurfa, Gaziantep gibi civar illerde bulu
nan cezaevlerine nakledilmektedirler. Di
ğer taraftan söz konusu tutukevinin mev
cudu kapasiteyi aştığından hükmen tutuk
lular da, yakın cezaevlerine sevk edilmek
tedirler. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim:. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

35 İNCİ BİRLEŞİM 

16 . 3 . 1988 Çarşamba 

Saaf: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Meclis araştırması önergesi 
(10/16) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK IŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜLMELER 

1. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

2. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlak Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı

kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po
litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/12) 

4. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Alm
ak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarmoa bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 



mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev-

. re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keıskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletyekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekilli t. önder 
KifhAıra, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Mıiilî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

8. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar 'Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Baş/bakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

9. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

10. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

11. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay Hine bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

12. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik-ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta-



rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi !6/25) 

14. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

15. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alman şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

16. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin aç
tığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

17. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

18. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

19. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, iller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

20. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos

yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

21. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

22. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ-Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlend irilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 



28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum Ilı Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
fain'in, Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldtrım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli Hine bağlı bazı 
fleöy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili Beldi'b'i mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırılldığt iddiasına ilişfkin 
Baş'ba'kandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum ili Ortaköy ilçesi Yay-

lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakamn
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin icıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan iline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X 1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin ihdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 



ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 

2. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad-
deslinıkı DeğLştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

3. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

4. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nuna Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Adalet Komisyonları Raporları (1/401) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi ; 
14.3.1988) 

5. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
,14.3.1988) 

6. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 




