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açıldı. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas 
Doğu, 29 Kasım 1987 tarihinde Güney 
Kore Havayollarına ait .bir uçağın sa-
ibotaj ısonucu düşürülmesiyle ilgili ve Par-
lamen'tolararası Birlik Kuralları gereği, 

'Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet 
Uncu, Filistin sorunu ve Yahudi mezali
mine ilişkin, 

Guddem dışı birer konuşma yaptılar. 

SkfH 
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pılması ve Bu Kanunlara Bazı 
Hükümler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/395) 
(S. Sayısı : 19) 208:281,282:321,322:327 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 327 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
lan 327 

1. — Gaziantep Milletvekili 
Abdulkadir Ateş'in, ihracatçılara 
1.1.1984 - 31.12.1987 tarihleri ara
sında ödenen vergi iadesi miktar
larına ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakam Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in yazılı ceva
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Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğ-
lu, Amik Ovasında meydana gelen sel ve 
taşkınlar ile vatandaşların uğramış oldu
ğu zararlara ilişkin gündem dışı bir ko
nuşma yaptı ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray da bu konuşma
ya cevap verdi. 

(Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının TRT He 
ilgili konuların ve yoüsuzluk iddialarının 
açıklığa kavuşturulması amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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gesi (10/16) Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; önergenin gündemde yerini ala
cağı ve öngörüşmesinfin sırasında yapı
lacağı açıklandı. 

Vaki resmî davet üzerine El Salva
dor'da yapılacak olan yasama meclisi 
ve belediye meclisi seçimlerinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsilen çoğun
luk partisinden bir m'illetvekilinin göz
lemci olarak katılmasının Başkanlık Di
vanınca uygun görüldüğüne ve ANAP 
Grubunca İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in aday gösterildiğ'ine ilişkin Başkan
lık tezkeresi kabul edildi. 

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz
metleri Vergisinin ihdası ite 3074 Sayılı 

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 
Sayılı Motorlu 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 Kanunun
da Değişiklikler Yapılması ve Bu Ka
nunlara Bazı Hükümler Eklenmesiine Da
ir Kanun Tasarısının (1/395) (S. Sayısı : 
19) maddeleri üzerindeki görüşmelere de
vam olunarak 3 üncü ve 4 üncü madde
leri kabul edildi; 5 inci maddesi üzerin
de bir süre görüşüldü. 

17 Mart 1988 Perşembe günü saat 
15.00*te toplanmak üzere birleşime saat 
19.00 <da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hüdai O rai 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

17 . 3 s 1988 Perşembe 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Afyon Milletvekili Baki Dur-

maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.3.1988) 

2. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 15.3.1988) 

3. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Ne-
idim'ıin, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.3.1988) 

4. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya îli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 
(Başkanlığa geliş tarihli : 15.3.1988) 

5. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol Hgin-
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de uygulanan, puan sistemime ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/68) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 15.3.1988) 

6. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'mum, rotasyona tabi öğret-
mmlerim mağduriyetlerime ve alınması 
gerekli tedbirlere ilişiklin Milî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakamımdan sözlü soru 
önergesi (6/69) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.3.1988) 

7. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'mum, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ıMLşkim Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/70) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 15.3.1988) 

8. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
raıthoğtu'mun, patates üreticilerinim sorun
larıma karşı me gibi tedbirler alınacağıma 
ilişkim Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kamımdan sözlü soru önergesi (6/71) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.3.1988) 

9. — Zonguldak Milletvekilli Koksal 
Toptam'ım, Zonguldak İlinim su ihtiyacımı 
karşılayacak Ulu'tam Barajınım ne zaman 
tamamlanacağına ilişkim Bayındırlık ve 
iskân Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/72) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1988) 

10. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkim Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.3.1988) 

11. — Kocaeli Milletvekili Alaettim 
Kurt'un, Eskibisar ve Topçular feribot 
'iskeleJerimim inşaatlarınla ilişkim Ulaştırma 
Bakamımdan sözlü soru önergesi (6/74) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.3.1988) 

12. — Kocaeli Mdletvekiii Alaettin 
Kurt'un, Gebze îlçeslime bağlı (mahalleler -
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den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/75) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.3.198) 

13. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gdbze-Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.3.1988) 

Yazıtı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustâfa Mu

rat Sokmenoğlu'nun, pamuk ithalinin pi
yasada kriz yarattığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan yazılı ;soru önergesi (7/88) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15,3.1988) 

2. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin 11 merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat ilçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/89) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1988) 

3. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
'baş'ın, P.T.T. Genel Müdürlüğünce mal
zeme alrmı için 7.1.1988 tarihinde açılan 
ihaleye ilişkin Ulaştırma Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/90) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.3.1988) 

4. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihimden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettiişler'ince 
denetlendiğine ve 'denetim sonuçlarıma 
ilişkin İçişleri Bakanımdan yazılı soru 
önergesi (7/91) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.3.1988) 

5. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu' 
mum, Muğla ve Antalya illerinde şirket 
ve kuruluşlara tahsis edilen koylara ve 
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turizm alanlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/92) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 15.3.1988) 

6. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya ili çevre yolu ya-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ederim. 

(Malatya Milletvekili Talat Zengin'e 
kadar yoklama yapıldı.) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

I. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal uygulanan iller
de bazı meslek liseleri ile köy ilkokulları
nın .eğitim sorunlarına ilişkin gündem dı
şı konuşması. 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Sa
yın Cumhur Keskin; buyurun efendim. 

Sayın Keskin, gündem dışı konuşma 
konunuz, olağanüstü hal uygulanan iller
de bazı meslek liseleri ile köy ilkokulları
nın, ikinci yarı yılın başladığı şu sıralar
da hâlâ askerî amaçla ve karakol olarak 

pımına ne zaman başlanacağına ve bu 
tl'e doğal gaz getirilmesii için çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/93) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 16.3.1988) 

BAŞKAN — iSayın üyeler, toplantı 
yeter sayımız vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

'Üç sayın arkadaşımıza gündem dışı 
söz vereceğim. 

kullanıldığı ve bunlarda eğitim ve öğreti
me son verildiğine ilişkindir. 

Buyurun efendim. 
CUMHUR KESKÎN (Hakkâri) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

26.1.1988'den önce gündeme girmiş bir 
sözlü soru önergem bulunmaktadır. Bu 
sözlü soru önergem, Meclis gündemine 
alınan sözlü soru önergelerinin ilk olanı
dır; numarası 6/3'tür. 

Bu önergemle, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Sayın Hasan Celâl Güzel'e 
bir soru yöneltmiştim; olağanüstü hat uy-

BİRÎNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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gulanan birkısım illerde bazı okulların ka
rakol ya da 'kışla haline getirildiğini sor
muştum. Aradan yaklaşık olarak üç ayı 
bulan 'bir süre geçmiştir; bu süre içinde 
sözlü soru önergeme yanıt verilmediği gi
bi, yanıt verilmesi konusunda Meclis Baş
kanlığından da herhangi bir süre alınma
mıştır. Bu nedenle, konuyu gündem dışı 
bir konuşmayla Yüce Kurula sunma yolu
nu seçmek zorunda kaldım. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, yani 
Hakkâri, Diyarbakır, Elâzığ, Bingöl, Mar
din, Siirt, Tunceli, Muş, Bitlis, Adıyaman 
ve Van illerimizi de kapsayacak biçimde, 
olağanüstü hal uygulamasına gidilmiştir. 
Bu olağanüstü hal uygulamasının, üç aylık 
bir süre daha uzatılmasına bir süre önce 
karar verilmişti. 

Anayasamızın 119 ve 120 noi madde
leri ile, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Yasa
sına göre, olağanüstü hal uygulamasına 
gidilen bu illerde, özellikle Hakkâri, Mar
din ve Siirt illerinde, yaygın hale getiril
miş ayrı bir uygulama vardı; okul 'bina
larının ve sağlık evlerinin askerî amaçla 
kullanılması veya karakol haline getiril
mesi. 

Değerli milletvekilleri, ülkede savaş 
hali sözkonusu değil, genel bir seferber
lik ilanı da yok. Peki, nedir bu uygula
manın yasal dayanağı? 

Sayın mililötvdkilleritoizle konuyu mev
zuat açısından araştırdık, değerlendirdik, 
olağanüisltJü hal uygulamasına ilişkin, Ana
yasanın 120 ve 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Yasasının hiçbir hükmünde, eğitim 
ve öğretim kurumlarına ait binaların ka-
raikol yapılmasına imkân tanıyan bir dü
zenlemeye raıstlayama'dılk. O halde, 2935 
Sayılı Olağanüstü Hal Yasasının 11 indi 
maddecine dayanılarak uygulanan ola
ğanüstü hal uygulamasına gidilen illerde, 

özellikle Siirt ve Mardinlin bazı köyleriy
le Hakkâri'nin ilçe ve köylerinde, eğitim 
ve öğretim kurumlarına ait binalar niçin 
karakol olarak kufflanılmaJktadır? Bu uy
gulamaya niçin son verilmemektedir? 

Sayın rrfflötvekilleri, son genel seçim
ler sırasında bu yörelerde yaptığımız gezi 
ve ziyaretlerde, kirdi köy ilkokullarına 
ait binaların karakol halline getirildiğini, 
sağlıkevîerinin karakol olarak kullanıldığı
nı, ya da köy korucularına tahsis edildi
ğimi, toplu köy ya da ilçe halkının ta
mamına hitap eden temel eğitim yatılı 
bölge okulu binalarının askerî birlikler
ce kullanıldığını, buralarda eğittim ve öğ-
retfime son verildiğini tespit ettik. Bura
lardaki halikla yaptığımız konuşmalarda, 
1980 yılından bu yana, binlerce öğrenci-
niin eğitim ve öğretim olanaklarından yok
sun bırakıldığını da öğrendik. Bu karakol-
lardaki bazı karakol komutanları da, bi
nalar devletçe yapılmadığı içlin, isteme
yerek de oba, bu yola başvurduklarını; 
kendilerinin de, okuma çağında bulunan 
bu çocukların eğittim ve öğretim hakkına 
engel oldukları için üzüldüklerini ifade et
tiler; 

Değerli mÜMeitJvekilleri, olağanüstü hal 
uygulamasına gidilen illerimizdeki şehir, 
kasaba ve köy Mkokullarının karakol ha
line dönüştürülmesiyle, Anayasa hükümle
ri hiçe sayılmıştır. Anayasamızın 42 nci 
maddesinde düzenlenen eğMm ve öğre
tim hakkı, genel bir sosyal hak olarak 
kabul edilmiştir. Bu hakkın temel ger
çekleşme yeri, ilköğretim olarak nitelen-
dirilmliş ve ilköğretim zorunlu kılınmış
tır. Bu, fert için bir hak, devlet bakımın
dan da başta gelen bir ödev olarak ka
bul edilmiştir. Onun içindir kıi, okuma ça
ğındaki çocuğunu ilkokula göndermeyen 
küçüklerin kanunî tem'sil'citerinin zorîana-
bi'lmesi için yasal düzenlemelere giditoiş-
Hir. 
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Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 42 
noi maddesinin birinci fıkrasında «Kim
senin eğittim ve öğraıtilm hakkından yok
sun bırakılamayacağı» beşinci fıkrasında 
«Mköğretiımin kız ve erkek bütün vatan
daşlar iç'in zorunlu olduğu ve devlet okul
larında parasız okuyacakları» ve sekizin
ci fıkrasında da «Eğitim ve öğretim ku-
rumiarınlda, sadece eğitim, öğretim, araş
tırma ve inceleme ile (ilgili faaliyetlerin 
yürütüleceği, bu faaliyetlerin her ne su
retle olursa olsun engellenemeyeceği» 
hükme (bağlanmıştır. 

Anayasamızın bu amir hükümleri hiçe 
sayılarak, başta HaHdkâri İli ve bağlı ilçe
leri ile köylerinde oturan ve okuma çağın
daki binlerce çocuk eğitim ve öğrettim hak-
kırtdan yoksun bırakılmıştır. Zorunlu ol
duğu belirtilen ilköğretim çağındaki ço
cuklara ive yasal temsilcilerine yüklenen 
zorunluluğa riayet etmeleri olanaksız hale 
getirilmiştir. Devlete ödev. olarak yükle
nen ilköğretiimi parasız olarak sağlama 
olanağı da yok edilmiştir. Eğitim, öğre
tim, araştırma ve inceleme dışında başka
ca hiçbir amaçla kullanılamayacağı belir
tilen, okullara ait binalar, Anayasa hük
müne aykırı olarak, karakol ya da daha 
kapsamlı askerî birlikler için karargâh ha
line sokulmuş, buralarida bünlerce çocuk 
cehaletin karanlığına terk edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ülkede okurya
zar olmayan insan bırakmamak amaçla
narak, 1980'den sonra okuma - yazma 
seferberliği ilan edilmişti, öte yandan, 
«Kendi okullunu kendin yap» kampanyası 
başlatılmış, hayırsever vatandaşlar tara
fından yapımına başlanmış veya yapımı 
tamamlanmış bir ya da birkaç derslik
ten oluşan okul binalarının törenle te
mellerini atan veya hizmete açan ve buj 

nu ANAP'ın propagandasını yapmak 
amacıyla TRT'de yayınlatan hükümetin, 

olağanüstü hal uygulamasına gidilen il
lerdeki ilkokulların karakol haline geti
rildiğini nasıl izah edeceğini merak edi
yoruz. 

Bir yandan, hükümet programında 
«Eğitim ve öğretim en fazla önem ver
diğimiz konuların başında gelecektir» di
yeceksiniz; öte yandan, vatandaşın bü
yük özverilerde bulunarak ödediği ver
gilerle; büyük sıkıntılar göze alınarak, 
güçlükler içinde yıllarca yapımı sürmüş, 
yöre insanını cehaletin karanlığından 
kurtarmaya yönelik olarak yapılmış okul 
binalarını karakol haline getireceksiniz!.. 
inandırıcı olabilir misiniz? İnandırabilir 
misiniz? 

Değerli milletvekilleri, kalkınmada ön
celikli yöreler arasında gösterilen Hak
kâri ve ilçelerinde halka hitap eden tek 
okul olan endüstri meslek lisesine çok 
sayıda başvuru olmasına karşın, bina
ların bir kısmı komando taburuna veril
diği için, öğrenci sayısı sınırlı tutulmuş
tur. Yine Hakkâri Temel Eğitim Yatılı 
Bölge Okulunun hizmet binalarının bü
yük bir kısmı askerî amaçla kullanıldığı 
için, eğitim ve öğretimlerini burada sür
dürme amacında olan yüzlerce çocuk 
geri çevrilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Hakkâri'nin Şem
dinli İlçesinde temel eğitim yatılı bölge 
okulu hâlâ hizmete açılmamış, burası 
askerî birlikler için karargâh olarak kul
lanılmaktadır. Okul binaları yıllar önce 
bitirilmiş olmasına rağmen, eğitim ve 
öğretim yapılamamaktadır. Çukurca İl
çesinde yapımı uzun yıllar süren ve 1983 
yılında inşaatı biten temel eğitim yatılı 
bölge okulu binaları da bir yıl öncesine 
kadar askerî birliklere tahsis edildiği içlin 
öğrenime açılamamış; bu süre içinde bi-
nalaıda husule gelen tahribatın büyük 
olması nedeniyle de hâlâ hizmete açıla-
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mam ıştır. İnşaatın ihaleye verildiği tarih 
nazara alındığında, büyük ümitler bağ
lanan bu okulun, bu nedenlerle eğitim 
ve öğretime açılamamasından, devlet ve 
öte yandan da yöre insanlarıma büyük 
zarar gördükleri bir gerçektir. Bir süre 
önce askerî birliklerce boşaltılan bu te
sis, hâlâ hizmete açılamamıştır ve hizme
te açılmadığı hailde, 40 milyonluk ona
rım için iş ihaleye çıkarılmıştı. 

Değerli milletvekilleri, az sayıda bağ
lı köyleri bulunan Çukurca İlçemizin 
Çayırlı, Çınarlı, Kavuşak, Kurudere, Ka
yalık köylerindeki ilkokullar, üç yılı aş
kın süredir karakol haline getirilmiş, eği
tim ve öğretime son verilmiştir. Kâğıt 
üzerinde eğitim ve öğretime açık olduğu 
belirtilen bu köylerde, eğitim ve öğretim 
fiile», durmuştur. 

Uludere İlçesinin Gülyazı, Ortabağ, 
Ortasu, Hilâl ve Taşdelen köylerinin ki
misinde ilkokul, kimisinde anaokulu, ki
misinde de sağlıkevtleri karakol haline 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Beytüşşebap İlçemizin Uzungeçit Ka
sabasındaki okul ve sağlık ocağı halen 
karakoldur. Bu uygulama, zaman zaman 
daha geniş bir alanda uygulama alanı bu
labilmektedir; köylü tedirgin olmaktadır, 
okuma çağındaki çocuklar umutsuzluğa 
kapılmakta, öğretmenler huzursuz; gü
venlik yetkilileri, geleceğimizin güvence
si olan çocuklarımızın cehaletin karan
lığına gömülmelerine neden oldukları için 
üzülmektedirler. 

Karakollara gerek kalmaması yolu
nun eğitimden geçtiği bir gerçektir. Eği
tim için de okul gereklidir. Sayın Baş
bakan da, geçmişte çeşitli vesilelerle yap
tığı konuşmalarda, asayişi sağlamanın 
polisiye önlemlerle mümkün olmadığını, 
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sosyal, kültürel ve ekonomik önlemlerle 
sağlanabileceğini... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, süresi
ni aştı, 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, 15 dakika oldu. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, lütfen to
pallayınız. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkan. 

«İfade etmesine rağmen; bu düşün
ceye taban tabana zıt olan, okul binaları
nın karayol haline dönüştürülmesi hangi 
amaçla yapılmaktadır? Olağanüstü hal 
bölgesinde yaşayan yurttaşlarımızın ço
cuklarının eğitim ve öğretim gördükleri 
okulları karakol haline getirmek,' binler
ce çocuğu okuma olanaklarından yok
sun bırakmak, Anayasamn eşitlik pren
sibine aykırıdır. Öyle anlaşılıyor ki, bu 
iktidar, «eğitim» diye diye, eğitim ve 
öğretim olanaklarını ortadan kaldırma 
düşüncesindedir. Bu uygulamalar, bu
nu - Sayın Başbakanın deyimiyle - açık 
ve seçik ortaya koymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 
42 nci maddesi hükümlerine aykırı olan 
bu uygulamaya son verilerek, olağanüs
tü hal uygulama alanı içinde bulunan ve 
halen karakol olarak ve askerî amaçla 
kullanılan, başta temel eğitim yatılı böl
ge okulları, endüstri meslek liseleri, ta
rım meslek lisesi olmak üzere, tüm köy 
okullarının bir an önce boşaltılarak, eği
tim ve öğretime açılacağı umuduyla, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Keskin. 

— 174 — 



T. B. M. M. B : 36 17 . 3 . 1988 0 : 1 

2. — Balıkesir Milletvekili L Önder 
Kırlı'nın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan hakkında Başbakanca atanan 
özel muhakkikin raporu ve bu konuda 
Sayın Başbakanca daha önce yapılan 
açıklamaya ilişkin gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
ikinci olarak, Balıkesir Milletvekili Sayın 
Önder Kırlı gündem dışı söz istemişler
dir; buyurunuz Sayın Kirli. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Saate bakın efendim. 

BAŞKAN — Bakıyorum efendim. 
NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — 

Meclis çalışamıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sanıyorum ki, arkadaş
ların tümüne aynı müsamahayı gösterme
ye çalışıyoruz; çünkü cümleyi kesmenin 
ve milletvekili arkadaşlarımızın kürsü 
özgürlüğünde bir cümleyi tamamlaması
na engel olmanın çok zor olduğunu takdir 
edersiniz. Ancak... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — 15 dakikalık cümle mi 
olur Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır efendim, tam 
8 dakika konuşmuşlardır. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
5 dakikaya 5 dakika tolerans gösterilir 
Sayın Başkan, 15 dakika gösterilmez. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Tam 22 dakika konuştu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, sizin gün
dem dışı konuşma talebiniz, Millî Sa
vunma Bakanı Sayın Ercan Vuralhan 
hakkında Başbakanca atanan özel mu
hakkikin raporu ve bu konuda Sayın 
Başbakanca daha önce yapilan açıklama 
ile ilgili olarak yapılan konuşmalara 
dairdir. 

Buyurun efendim. 
1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; konuş
mama başlarken Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyor, tüm üyelerin duyarlılığımıza 
katılacağı- umudunu taşıyorum. 

Hep biliyoruz, Millî Savunma Bakanı 
Sayın Ercan Vuralhan'ın, Dışişleri Ba
kanlığının alımlardan sorumlu memuri
yeti dönemindeki yolsuzluk iddialarıyla, 
şirketlerle parasal ilişkilerinden kaynak
lanan güven bunalımı. Yüce Meclisin 
de, Silahlı Kuvvetlerimizin de, kamuoyu
nun da gündemindedir. 

Bu İddiaları tekrarlamak istemiyorum. 
Üzerinde durmak istediğim, bütün bu id
dialar karşısında, Sayın Vuralhan'ı ko
ruyucu kanatları altına alan Sayın Baş
bakanın konuya bakış açısını özetlemek 
ve kendisinden, kamuoyu önünde verdi
ği sözü niçin yerine gtirmeddğini, daha 
ne beklediğini sormaktır. 

Sayın Başbakan, yolsuzluk iddiala
rı için önce şöyle diyordu: «Niçin Er
can? Bu alımlar yapılırken o yalnız ba
şına mıydı? Ercan'ın şahsında, muhale
fet Hükümeti yıpratmak istiyor.» Sayın 
Başbakanın, «Niçin Ercan?» sorusuna, 
önce, «niçin başka bakanlar değil de, 
Saym Ercan?» diye bir soru ile yanıt ara
yalım. Cumhuriyet Hükümetinin 25 sayın 
bakanı var; neden herhangi biri hakkın
da yolsuzluk iddiası yok da, Sayın Vu
ralhan hakkında var? Ateş var ki, du
man çıkıyor. Eğer, iddialar Sayın Baş
bakanın dediği gibi, Hükümeti yıpratma
ya matuf bir muhalefet taktiği olsaydı, 
başka bir sayın .balkana da yönelik ol
ması doğaldı. Diğler yandan, Sayın Vu
ralhan, Millî Savunma Bakanlığı gibi 
çok hassas ıbir Bakanlığın başındadır.j 
Yolsuzluk iddialarının olduğu dönemde, 
nihayet bir yüksek memurdu, milyarlar-
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la oynuyordu, Şimdi ise, trilyonları har
cama yetkisi ellerindedir. Böylesine du
yarlı bir Bakanlığın başında bulunan ve 
böylesine geniş harcama yetkisinin siya
sal sorumluluğunu taşıyan bir insanın 
geçmişindeki karanlığı ve şaibeyi, hak-
kındkai yolsuzluk iddialarını görmezlik
ten mi geleceğiz? 

Sayın Başbakanın, <cBu alımlar ya
pılırken, Ercan yalnız başıma mıydı?» so
rusu ise, çok açık bir aldatmaca. Sayın 
Vuralhan'ın, yolsuzluk söylentilerine ko
nu alımları yalnız başına ya da başka
ları ile birlikte yapması, onu sorumlu
luktan kurtarır mı? Önemli olan, Sayın 
Bakanın, o yolsuzluğa karışıp karışma
dığıdır. Bunun ortaya çıkması, ciddî 
inandırıcı bir araştırmaya ve soruştur
maya bağlıydı; ama bırakınız inceleme 
ve araştırmayı, Sayın Bakan, yöneltilen 
sorulara bile1 açık seçik cevap vermek
ten daima kaçtı; soru yöneltenleri suç
ladı, «Veremeyeceğim hesabım yoktur» 
dedi; hesap vermedi. «Bugün bana, ya
rın size» dedi, 'bir yakarış içine girdi, ka
yıtsız ve şartsız korunmasını istedi; Sa
yın Özal da kendilerine kol ve kanat 
gerdi. 

Bielgelerin Cumhurbaşkanına sunul
ması ve gereğinin yerine getirilme'sinin 
kendisinden istenmesi üzerine Sayın 
Özal, «verilen belgeleri inceledim. Bir 
yolsuzluk yok; ama bir kere de muhak
kike inceleteceğim. İddialar doğru çıkar
sa, Ercan istifa eder; etmezse ben onu 
atarım» diyordu. 

Şimdi, Sayın özal tarafından seçilen 
muhalkkik, gerekli incelemeyi yapmış ve 
Sayın Vuralhan'ın 32 sayfalık ifadesini 
alıp, raporunu Başbakana sunmuştur. 
Basından öğrendiğimize göne, rapor 
olumsuzdur. 

Sayın Vuralhan, Nokta Dergisiyle 
yaptığı söyleşide, raporu düzenleyen ki

şi için, «Muhalkkik değil, incelemeci» di
yor. Yani, Sayın Bakana göre, raporun 
olumsuzluğu önemli değil, araştırmacının 
sıfatı önemli! Bırakınız topluma saygıyı, 
en »başta kendisine saygısı olan ıbir İn
sanın, böyle konuşmak yerine, derhal 
istifa etmesi gerelfcmez mi? (SHP sırala
rından alkışlar) 

Gene, Sayın Bakan, muhakkikin ken
disiyle görüşmesi hakkında da, önce, 
«Beni tebrike geldi» diyor, gazeteci sı
kıştırınca, «Bilgi istedi, verdim» diyor. 
Sonra öğreniyoruz ki, 32 sayfalık ifade 
vermişler. 

Raporun olumsuzluğu öylesine doğ
ru ki, Plan ve1 Bütçe Komisyonunda, 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, 
Sayın Dışişleri Bakanı, «Konu hakkın
da Bakanlığınca soruşturma açıldığını» 
söylüyor. Oysa, aynı Sayın Bakan, gen
soru önergesini Hükümet adına göğüs-
lemiş ve «Yolsuzluk yoktur» diyebilmiş
ti. Şu işe bakın, gensoru ile yapılmak is
tenen siyasal denetimin önünü kapayan
lar, şimdi kendileri soruşturma açıyor
lar. 

Bütün bunlar, cumhuriyet tarihinde 
görülmemiş, duyulmamış olaylardır. Eli
nizdeki belgeleri «Ben yolsuzluk gör
müyorum, ıbir de sen incele» diye bir 
memurumuza vereceksiniz; o memur, 
hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili 
olarak, bir Bakanın, 32 sayfa tutan ifa
desini alacak; sonra, bir başka Bakan, 
kabinedeki Bakan arkadaşı için yolsuz
luk iddialarıyla ilgili olarak soruşturma 
açtıracak ve hakkında soruşturma açı
lan Bakan, görevine devam edecek.... Bı
rakınız Türkiye Cumhuriyetini, aşiret 
yönetiminde bile bu kadar ciddiyetsizlik 
görülmemiştir. Bu duruma düşürülen bir 
Bakan, Cumhuriyet Hükümetinde, Ba
kanlık koltuğunda oturmayı nasıl sürdü-
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rebikr? Böyle bir Bakan, çevresinde na
sıl saygınlık yaratabilir? (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Bakanlık onuruyla bağdaşır bir yanı
nı bulamadığımız şu hususu, önce Sayın 
Vuralhan cevaplamalıdır: Bir devlet me
muru olan, Sayın Başbakanın özel mu
hakkiki, kendisi hakkında ileri sürülen 
yolsuzluk iddiasıyla ilgili olarak, kosko
ca Millî Savunma Bakanının ifadesini al
mış mıdır? 

Sonra, Sayın Özal cevaplamalıdır: Bir 
devlet memuru olan özel muhakkikini
zin, Hükümetin bir sayın üyesinin ifade
sini alması, o Bakan için onur kırıcı de
ğil midir? 

Bir Bakanınızın karıştığı iddia edilen 
bir yolsuzluk olayında, aynı kabinede 
görevli bir başka Balkanın soruşturma 
açması nerede görülmüştür? 

«iddialar doğru çıkarsa, Ercan isti
fa eder, etmezse ben atarım» diyordu
nuz. Kendi 'görevlendirdiğiniz muhakki
kin raporu önünüzde ve o rapora daya
narak Sayın Dışişleri Bakanı soruştur
ma açıyor. O halde, ne bekliyorsunuz Sa
yın Başbakan?... Sözünüzü mü unuttu
nuz, yoksa vaz mı geçtiniz? (SHP sıra
larından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, fevkalade cid
dî bir konuda, bir yolsuzluk iddiası kar
şısında bizzat Sayın Başbakan tarafın
dan atanan muhakkik raporu ortaday
ken, Millî 'Savunma Bakanlığı gibi, fev
kalade önemli ve duyarlı bir makam iş
gal eden bir insanı bu kadar ezmeye, top
lumu bu kadar rahatsız etmeye kimin 
hakkı var? 

Sayın Başbakanın, muhalefetin orta
ya attığı yolsuzluk iddiası haklılık ka
zandı diye böylesine insafsız bir inat gös
terisini anlamak mümkün müdür? 

Bu tutumun, Sayın Vuralhan'ı, yeni 
suçlama ve dedikodulara malzeme yap-
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tığı da ortada, Silahlı Kuvvetleri rahat
sız ettiği de kuşkusuz. Balkınız, zırhlı 
araç üreitimi konusunda, eski Bakan Sa
yın Yavuztürk zamanında Genelkurmay 
Başkanlığınca kurulan çalışma grubunun 
raporunun tamamen aksine olarak, Sa
yın Vuralhan döneminde yapılan 'iha
leyle 'ilgili olarak bir emekli amiral ne 
diyor: «Eski Bakan Yavuztürk, Millî 
Savunma Bakanlığı döneminde Silahlı 
Kuvvetlere' yakın bir politika izledi. As
kerî ihaleleri Avrupa ülkelerine karşı 
bir şantaj konusu haline getirmek iste
yen Özal, Yavuztürk'ün bu tutumuna kızı-
yordu.| özal, önümüzdeki dönemde ya
tırım ve ihalelerde «Al gülüm, ver gü
lüm» politikasını uygulamaya çalışacak, 
bu nedenle, Milî Savunma Bakanlığının 
'başında kendi mutemedini bulundurmak 
istiyor. Bu durum, Genelkurmayın da 
dikkatinden kaçmıyor.» Bu yazı, Bulvar 
Gazetesinde yayımlandı. 

Sayın üyeler, herkes hata yapabilir; 
Sayın özal da yapabilir. Hatadan dön
mek fazilettir; hatada ısrar ise, kişiler 
yanında, kurumları da yıpratır. 

Devlet yönetimi ve ciddiyetiyle, orta 
oyununu, önce ülkeyi yönetenler ayırt 
edebilmelidir. Kendi mutemedini koru
mak için devleti yıpratmaya Sayın Baş
bakanın da hakkı yoktur. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kırh. (SHP sıralarından «Cevap?! Ce
vap?!» sesleri) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, gün
dem dışı... (SHP sıralarından «Cevap?! 
Cevap?!» sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (is
tanbul) — Değmez, değmez; palavraya 
cevap yok. (ANAP sıralarından alkışlar; 
SHP sıralarından gürültüler) 
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MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Verilecek cevabınız mı yok Sa
yın Başbakan? 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ. (İstanbul) 
— Cevabı halk verecek. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
İçtüzük hükümlerini uyguyoruz. Gün
dem dışı konuşan arkıadaşılarımıza, Ba 
kanlar, gerekli gördükleri zaman cevap 
verirler, gerekli görmedikleri zaman 
vermezler; bunun takdiri kendilerine ait
tir. Bu balkımdan, lütfen... 

Konuşmalara devam ediyoruz efen
dim. 

3. — İzmir Milletvekili Halil Çulha-
oğlu'nun, esnaf ve sanatkârların sorun
larına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Üçüncü olarak İzmir 
Milletvekili Sayın Halil Çulhaoğlu, gün
dem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
Sayın Çulhaoğlu, gündem dışı konuş

ma isteminiz, esnaf ve sanatkârlarımızın 
sorunlarıyla ilgilidir. 

Buyurun efendim. 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

esnaf ve sanatıkârlarımızın içinde bulun
dukları durumları iletmek üzer;e söz al
dım. Sözlerimin başında hepinizi saygıy
la selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, 1982 Anayasa
sının en önemli maddelerinden biri, 173 
üncü maddedir. Bu madde, «Devlet, es
naf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyi
ci tedbirleri alır» der. 

Milletlerin gelişmesinde, devletlerin 
kalkınmasında, toplumların sosyoekono
mik ve kültürel yapılaşmasında, esnaf 
ve sanatkârların etkinliğini görmemek 
mümkün değildir. Kendi örf, âdet ve ge
lenekleriyle, kendisine özgün yaşam sür-
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düren esnaf ve sanatkârımız, yasal nok
sanlıklara rağmen, etkinliklerini her dö
nem korumuş, varlıklarını her dönem 
hissettirmişlerdir. Küçük sermayesiyle 
emeğini bir araya koyarak çalışan bu 
kesim, 3,5 milyon kişiyi içine* almakta
dır; yani, aileleriyle birlikte nüfusumu
zun üçte birine yakın yoğunluğunu teşkil 
etmektedirler. Bunun yanı sıra, büyük is
tihdam kaynaklarıdır. Belki yanlarında 
az sayıda işçi çalışır; ama toplam işyeri 
sayısının yüzde 97'sini oluşturan esnaf 
ve sanatkârın fazlalığı, ülkedeki istih
dam sorununa da çözüm getirmekte
dir. 

Nüfusumuzun yüzde 30'unu oluşturan 
'bu kesime, ağırlıklı olarak sorunların 
çözümüne, hükümetlerce ağırlık veril
mesi gereklidir.- Hükümetler, küçük es
naf ve sanatkârlarımızı destekleyecek po
litikayı ünetmek zorundadırlar; ama ikin
ci dönem iktidarda olan ANAP Hükü
meti, tarımda olduğu gibi, toplumun ana 
kesimini oluşturan esnaf ve sanatkârın 
sorunlarını çözmede yetersizdir; politika
sı yoktur, politikasızdır. 

Bugünkü uygulanan sözde liberal ekono
mik modelde, ıbüyük sermayeyi gerekti
ren ticarî kuruluşlarla iç ticaretin yürü
tülmesi, Hükümetçe desteklenmektedir. 
Büyük kuruluşların karşısında toplumu
muzda sayısal olarak önemli yer kap
layan küçük esnaf ve sanatkârın müca
delesi, ancak var olma ıboyutundadır. 
Gerek kredi kaynak kullanımı, gerek 
devlet desteğinin olmayışı, küçük esnaf 
ve sanatkârımızı her geçen gün daha ağır 
şartlara itmekte, kepeneklerinin kapan
masına neden olmaktadır. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Hem üretici, hem de tüketici ola
rak enflasyondan etkilenen bu kesime 
en büyük hizmet, enflasyonla mücadele 



T. B. M. M. B : 36 

edilerek verilmiş olur. Yüzde 60 - 65 
gibi oranlardaki enflasyon, esnaf ve sa
natkârımızın raflarını ekşitmekte, onla
rı her geçen gün daha zor şartlarda ça
lışmaya zorlamaktadır; tüketici olarak, 
enflasyon sorununun öncelikli olarak 
halledilmesi gerçeğini ortaya koymak
tadır. 

Esnaf ve sanatkârımızın önde gelen 
sorunlarından ilki, orta ve uzun vadeli 
kredi azlığı ve kredi faizlerinin yüksek-
liğidirH Sınırlı olan knedi imkânlarının 
ticarî bankalardan da kredi alabilen ke
simce kullanılması, halledilmesi gereken 
en önemli sorundur. 

Esnaf ve sanatkâr, ticarî bankalardan, 
faiz yüksekliğinin yanı sıra, sermayele
rinin sınırlı olması nedeniyle ticarî kre
di kuUanamamaktadıdar. Esnaf Kefalet 
Kooperatifleri vasıtasıyla Halk Banka
sından kredi sağlanması belirli yasalarla 
düzenlenmiştir. Bu nedenle, hangi koope
ratife ne kadar kredi verileceği siyasî ter
cihe bağlıdır. Birçok kooperatif şubesinin 
plasmanları yetersiz kalmaktadır. Koo
peratif güvencesiyle, Halk Bankasın
dan, çok az sayıda küçük işletme fayda-
ilanmaktadır. Her yıl aralık ayı sonla
rında yapılan kredi Ümitlerini belirleme 
toplantısı, bu sene, Hükümet kurulalı 
dört ay olmasına rağmen, hâlâ yapıla
mamış, esnaf ve sanatkârımız hâlâ 1986 
yılında belirlenen limitlerle kredi almak
tadırlar. 

Tüm gelişmiş ve" gelişmekte olan dün
ya ülkeleri, küçük işletmeleri, dolayısıy
la esnaf ve sanatkârı, düşük faizli ve 
uzun vadeli kredi ile desteklerler. Bizde 
de kredi vadeleri uzatılmalı, bilhassa sa
natkârın kullandığı kredilerde faiz had
leri düşürülmelidir. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye, Halk Bankası, yalnız esnaf 
ye sanatkâra kredi veren banka haline 
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gelmeli ya da tüm bankalar esnaf ve 
sanatkâra uygun kredi vermelidirler. Es
naf ve sanatkârlarımız, ülkede dağıtılan 
kredilerden, yalnız yüzde 4,5 - 5 oranın
da faydalanabıilmektedirle'r. Nüfusun 
önemli oranını temsil eden bu kesime, 
yoğunluğu ile orantılı kredi kullandırıl
ması gereklidir. 160 milyar gibi gülünç 
kredi miktarı, artırılmalıdır. Dolayısıy
la, Halik Bankasının kaynakları artırılma
lı, kredi miktarı yükseltilmeli, kredi ucuz-
lamalıdır. Esnaf ve sanatkârlar için açı
lan krediler, miktar bakımından, maliyet 
bakımından, ödenme şekilleri ve teminat 
ıbakımından elverişli değildir; yeterli du
ruma getinilmelidir. 

Kefalet kooperatifleri, kaynak yara
tan kuruluşlar haline getirilmeli, bu kay
naklar kredi olarak dönmelidir. 

'Kredi işlemleri sırasında bankaca 
bloke edilen para 20 milyar liraya yak

laşmıştır. Bu paraya bankaca daha ön
ce faiz uygulanmamak taydı: şimdi yeni 
uygulanan faiz oranında yüzde 16 gibi 
gülünç bir oranıdır. Bankanın ana ser
mayesi göz önüne alınırsa, bloke edilen 
miktar çok yüksektir. Bu bloke serma
yeler serbest bırakılarak, kooperatif yö
netimlerince tasarruf edilmeli, koopera
tiflere gelir getirmelidir. Kefalet koope
ratiflerince verilen krediler her çeşit ver
giden muaf olmalıdır. 

Esnaf ve sanatkârlar sosyal güvenlik 
haklarından da bütünüyle faydalanama
maktadırlar. Hastane, ilaç ihtiyaçları, 
sosyal sigortalar gibi giderilmelidir. Sa
daka gibi verilen emekli aylıkları artırıl
malıdır. Yakacak yardımındaki eşitsizlik 
giderilmelidir. 

1972 yılında, Bağ - Kur kabuledildi-
ğinde, vatandaş bu kurumun ne getirip, 
ne götüreceğini bilmediği için, çoğu bi
rinci basamaktan üye olmuştur; bu da 
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çok az maaş almasına neden olmaktadır. 
Bu nedenlıe, yeniden basamak seçme halk
la., hem emekliljere, hem de çalışanlara. 
verilmelidir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu çalışanları
na süper emeklilik hakkı verilmiştir; 
Bağ - Kur üyelerine de bu hak verilme
lidir. Bugün, emeklilik hakkına ulaşan 
12 nci basamaktaki Bağ - Kur üyesi, an
cak on üç yıl daha prim ödedikten son
ra süper emeki olabilmektedir. Bu süre 
içinde Bağ - Kur üyesinin yaşayıp yaşa
mayacağı belli değildir. 

Esnaf ve sanatkârımızın vergi de
netimi istenildiği gibi uygulanabilmiekte, 
bu kesim haksız davranışlarla karşı kar
şıya gelebilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Çulhaoğlu, lüt
fen toparlayınız efendim. 

HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) 
— Toparlıyorum efendim^ 

Vergi kaçıran kesimin yanlış saptan
dığı kanısındayım. Vergi kaçıran kesim, 
yaşama mücadelesi veren esnaf ve sa
natkârımız olamıaz. Esnaf ve sanatkâra 
vergi terörü estiriilmesi yanlıştır. 

Küçük işletmelerin her gün denetlen
mesine karşılık, büyük işletmelere karşı, 
denetimde aynı hassasiyet gösterilme
mektedir. 300 rni'Uyar liraya varan prim 
borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlan
ması gereklidir. Hayat standardı uygu
laması sorun olmaktan çıkarılmalı, vergi
lendirme basitleştiriiknelidir, 

Hükümetler, Anayasanın 173 üncü 
maddesine sahip çıkmak zorundadırlar; 
sahip çıkmayan hükümetler bir daha ik
tidara gelemezler. Esnaf ve sanatkârın 
önemini kavrayarak onlara destek olun
malıdır. Biz, Anamuhalefet olarak, esnaf 
ve sanatkârımızın sorunlarına sahip çıka
cağız. Dileğimiz odur ki, ülkemizin ger
çek ortadireklerine, Hükümet olarak siz 
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de sahip çıkın. Sorunlarına sahip çıkılma
yan kesimler, işçiler örneğinde olduğu 
gibi, nazik bir eylemle sorunlarına sahip 
çıkılmasını isteyebilirler. 

Esnaf ve sanatkârların sorunlarına 
eğilmenizi diler, hepinizi saygıyla selam
larım. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Çulhaoğlu. 

Değerli üyeler, gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İsrail'in, işgal altındaki Arap 

topraklarında yasayan Filistinlilerin hak
larını acımasızca ihlal eden şiddet hare
ketlerini kınadıklarına ve uluslararası söz
leşmeler uyarınca bu konuda kendisine 
düşen vecibeleri yerine getirmesinin zo
runlu görüldüğünün hatırlatılmalına iliş
kin siyasî parti grupları müşterek önerge
leri. 

BAŞKAN — Başkanlığın Genel Ku
rula sunuşları vardır. 

Danışma Kurulunun bugün yaptığı 
toplantıda görüşülerek hazırlanan ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu
na sunulmak üzere siyasî parti grupları 
tarafından müştereken verilmiş bulunan, 
İsrail'in, bölgede yaşayan Filistinlilerin 
haklarını acımasızca ihlal eden hareketle
rini kınayan bir önerge vardır; okutuyo
rum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İşgal altındaki Arap topraklarında son 
üç aydır vuku bulan olayları büyük bir 
üzüntü ve endişe ite yakından izlemekte
yiz. İsrail'in bölgede yaşayan Filistinlile
rin insan haklarını acımasızca ihlal eden 
şiddet hareketlerini kınıyor, insanlığa kar
şı duyduğumuz saygı ve sorumluluğun bi
linci içinde İsrail'e, uluslararası sözleş-
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meler uyarınca bu konuda kendine düşen 
vecibeleri yerine getirmesini zorunlu gör
düğümüzü hatırlatıyoruz. 

T.B.M.M.'de temsil edilen üç partinin 
Meclis Grupları olarak Filistinli kardeş
lerimizin maruz kaldıkları bu insanlık dı
şı davranışlar karşısında tüm acı ve ıstı
raplarını yürekten paylaşıyor, gelişmeleri 
büyük bir dikkat ve titizlikle takip etme 
yolundaki kararlılığımızı belirtiyoruz. Hü
kümetimizin, bu çağrıya uygun düşecek 
şekilde İsrail nezdindeki ısrarlı teşebbüs
lerini devam ettirmesini temenni ediyo
ruz. 

Anavatan Partisi Grubu Adına 
Abdulkadir Aksu 

Grup Başkanvekili 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Adına 
Hikmet Çetin 

Grup Başkanvekili 

Doğru Yol Partisi Grubu Adına 
Koksal Toptan 

Grup Başkanvekili 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, siyasî parti 

gruplarımızın müştereken verdikleri ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunca oybirliği ile benimsenen önerge 
okunmuş ve bilgilerinize sunulmuştur. 

C) ÖNERİLER 
a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 
1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 

Hizmetleri Vergisinin İhdası ile Bazı Ver
gi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısının Genel Kurulda
ki görüşülme gün ve saatleri ile 298 sa
ydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunun 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
'ı 
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kında Kanun Teklifinin, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler» kısmının 1 inci 
sırasına alınmasına ilişkin ANAP Grubu 
önerileri. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu
nun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son 
fıkrasına göre verilmiş önerileri vardır; 
okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 17 Mart 1988 
Perşembe günü yaptığı toplantıda, siyasî 
parti grupları arasında oybirliği sağlana
madığından; grubumuzun aşağıdaki öne
rilerinin İçtüzüğün 19 uncu maddesinin 
son fıkrası gereğince, Genel Kurulun ona
yına sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Abdulkadir Aksu 

Grup Başkanvekili 
Öneri : 
1. Genel Kurulun 17.3.1988 Perşem

be günkü birleşiminde görüşmelerine de
vam edilecek olan 17 sıra sayılı Eğitim, 
Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Ver
gisinin İhdası ile Bazı Vergi Kanunların
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısının görüşmelerinin bugün çalışma 
süresi içerisinde bitirilememesi halinde, 
çalışma süresinin görüşmelerin bitimine 
kadar uzatılması ve gerektiğinde saat 
24.00'ten sonra da devam edilmesi; bu 
amaçla 18.3-1988 Cuma ve 19.3.1988 Cu
martesi günlerinde de toplantı yapılması 
önerilmiştir. 

2. 16.3.1988 günü basılıp dağıtılan ve 
22.3.1988 Sah günkü gündemde yer ala
cak olan 28 sıra sayılı, 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun, 2820 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 sayılı 
Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık-

v 
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lan ve îhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifinin günde
min «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
nın birinci sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Hikmet 
Çetin ve Sayın Yaşar Topçu; lehte, Sayın 
Mehmet Onur söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Çetin. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Türki
ye Büyük Millet Meeclisinin çalışmalarıy
la ilgili olarak, bir süre önce İktidar Par
tisinin önerisiyle bir düzenleme yapıldı. 
Bu düzenlemeye göre, salı günleri dene
tim, çarşamba ve perşembe günleri de 
yasalar görüşülecek idi. 

Değerli arkadaşlarım, bu süre içinde, 
tabiî, hiçbir denetim yolunun açılmadığı 
açıkça ortada. Muhalefet partisine men
sup arkadaşlarımız tarafından, aylardır, 
çök haklı konular, ülkenin çok önemli so
runları, bankaların batırılan kredileri, Ha
zinenin yitirilen trilyonları ve bazı çok 
önemli konular öngörüşmelerde açık açık 
dile getirildi. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Ga
zete haberleri bunlar. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ga
zete haberleri değil; tek tek firma sayıl
dı. Bunların bazıları aranızda oturuyor. 
Alınan paralar - bir kısmı aranızda oturu
yor - tek tek, ismen söylendi. (SHP sıra
larından alkışlar). 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Gaze
te haberleri bunlar. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ga
zete haberleri ise, açın genel görüşmeyi, 
araştırmayı konuşalım. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Ciddî 
şeyler getirin konuşalım. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Açın 
konuşalım; eğer korkmuyorsanız, açın 
genel görüşmeleri, araştırmaları 'bunları 
dile getirelim. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Al
lah'tan başka kimseden korkmayız. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bunların hiçbirine İk
tidar Partisi Grubu iltifat etmedi. Yasa 
günlerinde, yasa diye getirilen bazı ufak, 
tek hık maddeler kolaylıkla geçti. Yasa 
diye bugüne kadar önümüze getirilen sa
dece 2 önemli yasadır. Bunların ikisi de, 
halka yeni zamlar, yeni yükler ve yeni 
pahalılık getiren yasalardır. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstan
bul) — Yasayı bilmiyorsunuz. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bun
lardan bir tanesi bir süre önce yasalaştı. 
Çalışanların 750 milyar liralık tasarrufu
na, bir süre önce kabul edilen ve ismine 
Tasarrufları Teşvik Yasası denilen bir ya
sa ile el konularak, bozuk ekonomik po
litikanın bedeli yine 'halkın sırtına yük
lendi. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Yasayı okumamışsın. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Şim
di, değerli arkadaşlarım, aradan zaman 
geçti, hayat pahalılığı altında insanlar 
inim inim inliyor, canlarını satıyor, inti
har ediyor... Buraya teklif getirip, Mecli
si sabaha kadar çalıştıracaksınız... Se
bep?.. Halka yeniden 1 trilyona varan 
zamlar getireceksiniz, pahalılık getirecek
siniz. (SHP sıralarından alkışlar). Muha
lefet olarak, halka bu kadar yük getiren 
bu yasaları tartışmayalım, konuşmayalım, 
bunlara «evet» diyelim istiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, İktidar Partisinin grubu 
değildir. Burası, iktidar partisinin veya 
Hükümetin getirdiği her teklife, her öne-
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fiye «evet» diyecek bir tasdik mercii de 
değildir. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri). Kendinizi, ara dönemin alışkanlık
larından kurtarınız. (SHP sıralarından al
kışlar). Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
iki gün, geç saatlere kadar, saat 19'lara 
kadar bu yasa önerileri görüşüldü. Elbette 
ki, arkadaşlarımız böylesine önemli bir 
yasa tasarısı için de görüşlerini söyleye
ceklerdir, önerge vereceklerdir. Bunlar
dan niye kuşkulanıyorsunuz? Elbette ki 
bunlar olacaktır, elbette ki yapılacaktır. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Niye çıkıyorsunuz dı
şarıya? 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Kaçmayın, görüşelim. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bun
lar (1) gün konuşuldu diye, hemen bir 
öneri getiriyorsunuz sabahlara kadar ça
lışılacağı konusunda. Türkiye'de halkın 
hangi sorununa çözüm getirdiniz de, şim
di de yeniden 1 trilyona varan bir yük ge
tiriyorsunuz, zam getiriyorsunuz, pahalı
lık getiriyorsunuz? Üstelik, Anayasanın 
42 nci maddesi gayet açık, «eğitim beda
va» diyor. Siz şimdi, «Hayır vatandaşlar, 
Anayasa, eğitim bedava diyor; ama, siz 
eğer bu zamları öderseniz, yani cebiniz
den, bu mallara yapacağımız zamların 
bedelini öderseniz, sizin eğitim hizmetle
riniz görülecek, sizin sağlık hizmetleriniz 
görülecek» diyorsunuz; Türkiye'nin Ana
yasada öngörülen 'bu çok önemli iki ko
nusunu (Sağlık ve eğitimi) yine halkın 
sırtına getireceğiniz zamlarla halletmeye 
çalışıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bunları yapar
ken, İkdiar Partisi olarak, tartışmadan ne
den çekmiyorsunuz? Çarşamba ve per
şembe günlerinin tümü neden yasalara 
ayrıldı; bunlar her gün gelip konuşuluyor. 
Bunlar (1) gün tartışıldı, (1) gün konu

şuldu sabahlara kadar hiç durmadan di
ye, tartışmayalım, konuşmayalım ve bir 
an önce, bir «Geceyarısı yasası» şeklin
de, bunları neden çıkartalım? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Konuyla ilgisi yök bun
ların Sayın Başkan. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, konuyla çok yakın
dan ilgilidir. 

Bütçe, bütçe olmaktan çıkmıştır. Büt
çe bugün, bir borç defteri haline gelmiş
tir. Sayın özal Hükümetinin bütçesi, bu
gün bir borç defteridir. (ANAP sıraların
dan gürültüler). 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — öneri hakkında konuş
sun Sayın Başkan. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Evet, 
önerge üzerinde konuşuyorum. Bütçe açı
ğını kapatabilmek için -bu bütçenin bir 
görülen açığı var, o da 2,5 trilyondur -
bu tasarıları getirdiniz. Anlaşıldığına gö
re, bu bütçenin bir de görülmeyen açığı 
var; bu açık 7 trilyon, 8 trilyon, 9 trilyon 
kadardır. Daha önce, 750 milyar lira açı
ğı işçilere ödettiniz, şimdi ise, 1 trilyona 
varan açığı, akaryakıttan başlayarak, iğ
neden ipliğe kadar, her maddeye getire
ceğiniz zamlarla kapatacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım. İktidar Partisi 
olarak bazı şeylere uymak durumundayız. 
Siz, «Biz, sadece parmak sayımıza güve
nerek her şeyi yaparız» diyorsunuz. Bu 
kürsüde birkaç defa söylendi; halkta azın
lıktasınız, halktan aldığınız oy yüzde 36. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sizin?!. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bun
ları dikkate alarak hareket edin. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstan
bul) — Sen ne kadar aldın? 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bu 
yüzde 64 aleyhinizde, yüzde 64 size «Ha-
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yır» dedi; önemli olan odur; yüzde 64, si
ze «Hayır» dedi. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstan
bul) — Siz ne aldınız? (ANAP sıraların
dan gürültüler). 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Yüz
de 64 «Hayır» dedi; azınlıktasınız. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstan
bul) — Biz çoğunluktayız, siz azınlıkta
sınız! 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Siz 
azınlıktasınız. Yüzde 64 karşınızda; yüz
de 64, burada karşınızda oturuyor. Siz 
azınlıktasınız. Buna güvenerek her şeyi 
yapmaya kalkmayın, toplumda büyük 
bunalımlara yol açarsınız, toplumda sı
kıntılara yol açarsınız, insanlar aç, insan
lar perişan, insanlar yoksul. Bunlara her 
gün yük getirerek, gece yarısı yasalarıyla 
bunları yapmaya kalkmayın. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, önerge 
hakkında konuşmuyor. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Biraz 
sonra görüşülecek olan yerel yönetim se
çimlerinin öne alınmasının Anayasaya ay
kırılığı açıkça belli. Bunu da bir gece ya
rısı yasası haline getirmek istiyorsunuz. 
Daha önce de yaptınız bunları. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, bu, öner
geyle mi ilgili? 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Gele
cek, şimdi o da gelecek. 

Değerli arkadaşlarım, onun için, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini ANAP'ın 
grubu haline getirme girişiminizden vaz
geçin. Burası, iktidarın ve ANAP'ın, Ana
yasa dışı, yasa dışı, gelenek dışı teklifle
rine «Evet» diyecek merci değildir. Onun 
için bu önergeye katılmıyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar). j 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çetin. 

Lehte, Sayın Mehmet Onur; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

(DYP sıralarından «Aleyhte?..» sesle
ri). 

Bir aleyhte, bir lehte, bir aleyhte söz 
veriyorum efendim. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime başlarken, hepinizi saygılarımla 
selamlıyorum. Ben önerge üzerinde kısa
ca konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, önergeyi ge
tirmekteki maksadımız, geçmiş dönemler
de, âdeta Meclisin iradesine ipotek koyar
casına, onun çalışmasını engellemek mak
sadına matuf birtakım girişimlere karşı 
olduğumuzdandır. Önergemiz gayet hali
sane bir zihniyetle sunulmuştur. 

HİLMİ ZIYA POSTACI (Aydın) — 
Bunun neresi halisane? 

MEHMET ONUR (Devamla) — Onu 
anlatacağım. 

Yüksek Seçim Kurulu, .ara seçimlerle 
ilgili seçim takvimi konusunda çalışmala
rına zaten başlamıştır; bu süreler işlemek
tedir. Bu arada, yakında, seçimlerin erke
ne alınması hakkındaki kanun tasarısı 
Yüce Meclisimize gelecek ve burada gö
rüşülecektir. Dolayısıyla, bir prosedür 
akışı içerisinde bunları burada görüşece
ğiz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Anaya
saya saygıyı size öğreteceğiz. 

MEHMET ONUR (Devamla) — 
Önergeyle, görüşmelerin bu şekilde dile 
getirilmesi ve ele alınması gayet makul 
ve mantıkîdir. 

HİLMİ ZIYA POSTACI (Aydın) — 
Evet, size göre öyle... 

MEHMET ONUR (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, millî eğitim ve 
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sağlık hizmetlerine ilişkin birtakım im
kânlar yaratılması maksadıyla, bu vergi 
kanun tasarıları yüksek huzurunuza geti
rilmiştir. 

Dün, Meeliste, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolunun az gelişmişliği, kalkınmamış-
lığı nedenlerine dayanarak fakirlik edebi
yatı yapan arkadaşlarımız, neden buna 
mani olmak istiyorlar? (SHP sıralarından 
gürültüler). 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (tstan-
'bul) — Ne kadar devlet adamı olduğunuz 
belli! 

MEHMET ONUR (Devamla) — İş
te biz, halktan toplayacağımız o vergiler
le... 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Baş
bakana yeni araba mı?.. 

MEHMET ONUR (Devamla) — ... 
okul ve sağlık hizmetleri konusunda, Do
ğu ve Güneydoğu Anadoluya en büyük 
hizmetleri yapacağız. Yaptığımız tahmin
lere göre de, bu vergiden; günde en azın
dan - tahminimize göre - 1 milyar lira 
kaybımız var, zaman kaybımız var, 600 
milyon da belki Sağlık Bakanlığının kay
bı var. 

Muhterem arkadaşlar, adı geçen bu 
vergi kanun tasarıları komisyonlarımızda 
tartışılarak, hatta canhıraş bir şekilde ak
sine iddialarla müdafaası yapılarak, hu
zurlarınızı günlerce işgal etmiş ve komis
yonda bunlar detaylı olarak tartışılmışlar
dır. 

Burası, Yüce Meclis olarak, kanunla
rımızın medenî ölçüler içerisinde tartışıla
rak kanunlaşma yeridir; engelleme yeri 
değil! Yüce Meclisin iradesine ipotek ko
nularak, onun çalışmasına mani olmak 
maksadıyla yapılan haraketlere Anavatan 
Partisi Grubu olarak karşıyız. Yüce Mil
letimiz de bunu tasvip etmeyecektir. De
mokrasinin ve Yüce Milletimizin bizler-
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den beklediği de budur arkadaşlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz me
denîyiz! 

MEHMET ONUR (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben önerge ko
nusunda daha fazla vaktinizi almak iste
miyorum. Biz, önerinin lehinde oy kulla
nacağız. 

Yüce- Meclise saygılarımı sunuyorum. 
Sağ olun. (ANAP sıralarından alkışlar). 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yüce 
Millet size yüzde 36 oy verdi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Onur. 

Aleyhte konuşmak üzere, Sayın Yaşar 
Topçu, buyurun efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar). 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Aleyhte mi, üzerinde mi efen
dim? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Anavatan Partisi Grubunca, Danışma 
Kurulunda anlaşma olmadığı gerekçesiy
le Yüce Kurulumuza getirilen teklife gö
re, görüşülmekte olan ve yeni bir vergi 
ihdas edip, yedi ayrı vergi kanununda da 
değişiklik yapan tasarının görüşülmesi bi
tinceye kadar bugünkü oturumun devamı; 
bitirilemediği takdirde, cuma ve cumarte
si. günleri de görüşmelerine devam edil
mesi ve kanunun çıkarılması isteniyor. 

Arkasından da, sırası geride olan 
2972 sayılı Mahallî İdareler Seçimi Ka
nunu ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
ki Kanun ve 2820 sayılı Kanunlarda de
ğişiklik yapan ve yine Anavatan Grubu 
Başkanvekili dört arkadaşımız tarafından 
verilmiş bulunan teklifin öne alınması is
teniyor. 
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Demin arz etmeye çalıştığım gibi, önü
müze getirilen tasarıda bir yeni vergi 
ihdas ediliyor, yedi ayrı vergi kanununda 
da değişiklik yapılıyor; malî portesi bir 
hayli yüklü, 1 trilyonu buluyor. Böyle 
bir kanuna eklenen genel gerekçede ay
nen şöyle deniyor: «Eğitim ve sağlık için 
ilave kaynak temini amaçlandığı...» 

Arkadaşlar, Hükümetin Meclisten ila
ve kaynak istemesi için bir sebep olmalı
dır. Daha önceki müteaddit konuşmaları
mızda, müteaddit arzlarımızda, sunuşla
rımızda da belirttik ki, Hükümet, Mecli
se yeterli derecede değer vermiyor. Şu 
ifadeyle bu işin geçiştirilmesi bunu göste
riyor. Neden değer verilmiyor? Beşinci 
Beş Yıllık Planın son dilimini yaşıyoruz, 
sene 1988; bundan sonra bir beş yıllık 
plan daha yapılacak. Şimdi, ilave kaynak 
için Millî Eğilim Gençlik ve Spor Bakan
lığı için gösterilen hedeflerde ve belirti
len yatırımlarda, Sağlık Bakanlığının gö
revlerine giren konularda, bunların hedef 
ve yatırımlarında, hangi ilave program 
getiriliyor da, bunlar isteniyor? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Açıklar kapatılıyor. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bun
lar, böyle bir kanun tasarısı ile ortaya ko
nur, Meclis bu konuda aydınlatılır ve 
Meclis bu konuda, eğer «Evet, hükümete 
ek bir kaynak verilmesi gerekir» kanaa
tine varırsa, hiç uyumadan, durmadan, 
üç gün değil, üçyüz gün çalışır; ama, sa
dece ilave kaynak... 

Şimdi, yukarıda bütçe görüşülüyor, 
bütçede yeterli derecede kaynak ayrılamı
yor mu? Yeterli derecede kaynak ayrıla
mıyor ise, yani, şimdiye kadar yürütülen, 
millî eğitim, gençlik, spor hizmetleri ve 
sağlık hizmetleri için yeterli kaynak ayrıl
mıyor ise, bu kaynak nasıl harcanacak? 
Bu kaynak, o rutin işler için, programın 

~ 186 

17 . 3 . 1988 0 : 1 

daha önce öngörülen işleri için harcana-
caksa, yaptığınız program yanlış, göster
diğiniz hedefler yanlış, vergi politikanız 
yanlış; zaten bu işin her tarafı yanlış!.. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Onlar da yanlış. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Dün, 
Sayın Anavatan Partisi Grup Başkanve-
kili Sayın Mükerrem Taşçıoğlu basın top
lantısı yapıyor, diyor ki, «Muhalefet en
gelliyor. Muhalefet, Mecliste kanun yap
makla görevli; ama kaçıyor; saati 80 bin 
liraya geliyor». 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Doğru! 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Doğ
ru, gayet doğru! 

Dün burada yapılan ilk yoklamada 
130 kişi çıktı, Başkan da burada. İçerisin
de en az 10 tane muhalefete mensup mil
letvekili de vardı; demek ki 120 kişi; ama 
İktidar Partisi grubu 292 kişi, bunun 170'i 
neredeydi?.. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Ko
misyonlarda. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — İş ta-
kibindeydi, komisyonlarda değildi. O 80 
bin liranın hesabını Sayın Taşçıoğlu ev
vela kendi grubuna anlatsın; bu bir. 

İkincisi, millet ıstırap içerisinde ya
şarken, biz burada çalışırken, Sayın Baş
bakan Antalya'da tatil yapıyordu. Sayın 
Başbakan milletvekili değil mi?.. (SHP 
ve DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Milletin hizmetindeydi. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hadi 
onu bırakalım; söyleyin, biz de söyleye
lim; iki hafta evvel burada Meclisin de
netleme görevi vardı - açın İçtüzüğü, Mec
lisin görevlerini okuyun bir daha - konu
nun görüşülmesinin bitimine on beş daki
ka kalmışken, 19.00 - 19.15'te yahut 19.20' 
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de bitecek iken, genel görüşme, Meclis 
araştırması istekleri için, Başkanlığın «15 
dakika çalışalım, yarım s'aat çalışalım» 
sunuşunu reddedenler sizler değil misi
niz?.. (DYP ve SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Ne alâkası var bunların? 

KEREM GÜNEŞ. (Kars) — Heyeca
na ne gerek var? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Heye-
' cana gerek var, işinize geldiği... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sağlam 
tutun kalbinizi, heyecanlanmayın. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Kal
bim çok sağlam, hiç merak etmeyin... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Her şeyden önce kafamız 
sağlam; sizde de o yok! 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Getir
diğiniz teklifler ülkenin hayrına olsun, 
getirdiğiniz teklifler ülkeyi idare edemedi
ğinizi teşhir etmesin. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) — Biz 
sizden iyi biliriz onu. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz 
bizden iyi bilmediğinizi, bu işi yapama
makla gösterdiniz. 

Şimdi, burada bu kadar önemli bir 
konu için eğer sabaha kadar çalışmak ge
rekiyorsa, o zaman - demin söylediğim 
gibi - konuya burada açıklık getirirsiniz. 
Sizin yaptığınız şey, yapmak istediğiniz 
şey, bu hedeflerle yapamadığınız, yürüte
mediğiniz millî eğitim ve gençlik - spor 
hizmetlerini bu vergilerle, bu bütçeyle 
- gösterdiğiniz hedefler yanlış çünkü - işe 
kılıf bulup buraya getirerek halletmek. 
Dün burada 2 nci maddeyle ilgili görüş
me sırasında da ifade ettim, «Anayasamn 
Türk vatandaşlarına tanıdığı haklar var, 
bu hakların içerisinde hiç vazgeçilmeye
cek temel haklar var ve hatta Anayasa

nın 42 nci maddesinin beşinci fıkrasında 
parasızdır diye belirttiği haklar var» de
dim. Anayasamız, ilköğretim hizmeti için, 
«İlköğretim, kız ve erkek bütün vatan
daşlar için zorunludur ve devlet okulların
da parasızdır» diyor. 

Toplamak istediğiniz vergi vasıtalı ver
gidir; vasıtalı verginin mükellefi vatan
daştır. Sorumlusu gösterdiğiniz kişidir, 
ama mükellefi vatandaştır. Fakir fukara, 
sizin ökutamadığınız çocukları, şimdi ila
ve vergiler vererek mi okutacak? O za
man, açıklayın bunu burada!.. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Ala
kası yok. ' 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ala
kası var. O zaman açıklayın, deyin ki : 
«Biz bu işi bunlarla yapamıyoruz, onun 
için istiyoruz». 

Şimdi, biz burada tasarı falan engel
lemiyoruz. (ANAP sıralarından «Ne ya
pıyorsunuz?» sesleri). 

Söyleyeyim ne yapıyoruz : Halk sıkın
tı içerisinde bunalmış... 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Allah 
Allah!.. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet, 
İstanbul'a git, bayat ekmek satan ekmek 
büfeleri var; yarı fiyatına satıyor, onla
rın önünde kuyruk var; haberin olsun. 

BAHRİ KİBAR (Ordu) — Eskiden 
de vardı. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Eski
den yoktu, eskiden böyle bir şey yoktu. 
Eskiden Türkiye, gelir dağılımı bakımın
dan dünyanın en iyi 50 ülkesinden birisiy
di, sizin sayenizde 126 nci ülke durumu
na geldi. 

BAHRİ KİBAR (Ordu) — Atma, at
ma!.. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Atmı
yorum, atmıyorum; sizin verdiğiniz ra
kamlar böyle; atmıyorum. 
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©aşka bir şey söyleyeyim: Sizin saye
nizde Türkiye'de boşanmalar arttı, inti
harlar arttı, fuhuşlar arttı. Artmadı mı?.. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Yalan atıyorsun. 

YAŞAR TOPÇU î(Devamla) — Art
madı mı?.. Sizin sayenizde, idarenizin sa
yesinde... Beceremediniz bu işi. 

Şimdi bir şey söyleyeyim... (ANAP sı
ralarından gürültüler). Bir yere geleceğiz 
efendim. Bu Meclis ikide bir, bu şekilde, 
baskın usulü kanun çıkarmaya zorlanı
yor; bu Meclis, bizler - muhalefet de da
hil - noter değiliz. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) 
— Ne alakası var?.. Sana yakışmıyor. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sizin 
getirdiğiniz kanunların altına bir mühür 
basıp, «Hadi bakalım neşret» diye gönde
recek noter değiliz. 

İBRAHİM ÖZDEMIR (İstanbul) — 
Zaten yapmıyorsunuz ki. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tür
kiye'yi, saat pandülü gibi, bir o tarafa bir 
bu tarafa getirmeye kimsenin hakkı yok. 
1961 Anayasası, bu tür işlere meydan ver
memek, kanunların yanlışlarını, hataları
nı önlemek, vatandaşa yararını sağlamak, 
üzerinde uzun uzun düşünülmesini ve tar
tışılmasını sağlamak için çift Meclis siste
mi getirmişti; çift Meclisi kaldırdık, yeri
ne baskın usulü kanun yapma metodunu 
getirdik. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Onu mu istiyorsunuz? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sizin 
yaptığınız bu işte!.. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) — Ne 
alakası var? Öyle saçma şey olur mu? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Çok 
alakası var. Ben burada zikretmek iste
miyorum; sizin içinizde bu işten tedirgin 

birçok arkadaş var. Bulsanıza 292'yi, ge-
tirsenize şuraya, hadi getirin!.. 

İBRAHİM ÖZDBMİR (İstanbul) — 
Gerektiğinde getiririz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Geti
remezsiniz; onlar da tedirgin. 

Şiiımdi, getirilen itasarınm gereSkçelıeri, 
sebepleri, doğru dürüst burada izah edil
se, İktidar Partisine mensup sayın üyeler, 
muhalefet partilerine mensup sayın üyeler 
bu tasarı üzerinde, düşüne düşüne, tartı
şarak, kendilerine düşünme payı bırakıla
rak üç gün sonra ya da gelecek haftaya 
çıkarsa bu kanun, Türkiye batar mı? Bu 
noktada mı Türkiye?.. Eğer bu noktaday-
sa, zaten yapılacak bir şey kalmamış de
mektir. (ANAP sıralarından «Yapacak 
çok işimiz var» sesleri). 

Yapacak hiçbir işiniz yok. Bakın, öbür 
işi de söyleyeyim, şimdi o noktaya gele
ceğim, acele etmeyin. «Türkiye'yi, Meclis 
uygulaması bakımından kötü örneklerle 
saat pandülüne çevirmeyelim» deyişimin 
sebebi, bu çift Meclisten tek Meclise, tek 
Mecliste baskın usulüne... Bu yanlıştır. 
İçtüzük, tutmuş, üç gün çalışma süresi 
köymüş. Demin dediğim gibi, denetleme 
için 15 dakikaya da tahammül edemiyor
sunuz; bir tasarının iki gün sonra çıkma
sına da tahammül edemiyorsunuz. Yani, 
bir vergi tasarısını acele kanunlaştırarak 
Hükümete tahsisat veriyorsunuz. Bu grup
tan veya Hükümetten, bu tahsisatın ne 
yapılacağını bu Meclise izah etme zah
metine katlanacak bir arkadaşımız yok 
mu? 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Daha nasıl izah etsin? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yok 
ki izah eden; onu söylüyorum işte. 

Biz burada bir tespit yapıyoruz: Siz, 
bu alacağınız parayı millî eğitime, genç
lik ve spora, sağlığa falan harcayacak de-
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ğilsiniz - biz biliyoruz - o sonra başka şe
ye dönüşecek. Zaten, yapılan işin aslı yan
lış. Dün de söyledim, benim paramla, gi
deceksin' yatak alacaksın, alet alacaksın; 
sonra dönüp, o yatağı bana 'tekrar paray
la satacaksın. Sizin yapacağınız bu işte. 
Bunun için bu kadar acele etmenize gerek 
yok; bu bir. 

Mahallî idareler seçimiyle ilgili kanu
na gelince... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, süreniz 
doldu efendim; toparlayınız lütfen. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — To
parlıyorum. 

2972 sayılı Kanunun Komisyonda gö
rüşülmesi sırasında söyledik, «Bu kanu
nun aceleye gelir tarafı yoktur» dedik. 
Anayasa Mahkemesi normal bir adlî or
gan değildir. Yani, «Ben bir dava açayım 
da» ya da «Beğenmeyen gitsin dava aç
sın» denecek bir organ değildir. Eğer böy
le bir organ olsa, Anayasaya otomatik bir 
hüküm koyarlar, her çıkan kanunun Ana
yasaya uygun olup olmadığını orada de
netletir, ondan sonra neşrederlerdi. Hal
buki, böyle bir yol tutulmamış. Niye tu
tulmamış? Çünkü, oraya kadar geçeceği 
süzgeçler, bu işi önler, bu işi konuşur di
ye. 

Deniyor ki, «Çıkarılmak istenen bu 
kanun Anayasaya aykırıdır...» Bize göre 
de aykırıdır. Yalnız - bunu tekrar ediyo
rum, orada da söyledim - biz seçimden 
kaçmıyoruz; seçime varız, istediğiniz za
man varız, istediğiniz tarihte varız, iste
diğiniz şartlarda varız. Tek istediğimiz 
şey, TRT'yi açmanızdır. TRT'yi açtığınız 
zaman, isterseniz yarın yapalım, mahallî 
seçim yapalım, genel seçim yapalım, ara 
seçim yapalım; biz varız. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Kaçıyorsunuz, kaçıyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz 
hiçbir şeyden kaçmıyoruz; varız; kaçan 
sizsiniz. 

Bakın, ben o tasarı gelince de söyle
yeceğim; siz bu seçimi yapamayacaksı
nız, kaçıyorsunuz; yapacak gibi görünü
yorsunuz, efkârıumumiyeyi oyalayacak
sınız, maksadınız bu. Yapamayacaksınız, 
olmayacağını siz de biliyorsunuz. Acele
ye getirmekle yapacağınız bir şey yok. 
Onun üzerinde konuşulması lazım. Daha 
önce de ifade ettim, bu.kanun Cumhur
başkanı tarafından daha önce bu Meclise 
iade edilmiş, getirilen metinde olduğu gi
bi iade edilmiş ve «Meclisin bu konuda 
karar verme yetkisi yoktur. Hangi konu
larda karar vereceği Anayasada sayılmış
tır; bunun içerisinde 127 nci madde yok
tur» denilmiş, Meclis de bunu kabul et
miş ve düzeltmiş; şimdi de eski şekline 
aceleyle döndürmek istiyorsunuz. 

Bu kanunlar çıkacak, o kanun da çı
kacak; biz de burada oturuyoruz, siz de 
burada oturuyorsunuz, hep beraber, ne 
olacağını göreceğiz; ama bilin ki, bu ya
pılan işler ve bu uygulanan tarz, bu re
jim için hayra değildir. Denetleme için 
yolları kapa, baskın usulüyle kanun çı
kar!.. 

Sayın Başbakan için söylüyorum, he
pimiz için söylüyorum; çünkü, o hakka 
hepimiz sahibiz, Malatya'nın bir kasaba
sından, orta haili bir aileden bir insan 
başbakan olmuşsa, bu rejim sayesindedir. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparla
yın efendim lütfen. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — insan, 
içinden geldiği rejimin kıymetini bilerek, 
ona göre iş yapar, ona göre davranır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Topçu. 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Lehte söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 

Lehte ben konuşacağım efendim. 
MEHMET MÜKERREM TASÇI-

OĞLU (Sivas) — Sayın Keçeciler konu
şacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Keçe
ciler. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Anavatan Partisi Grubu
nun verdiği önergenin lehinde konuşmak 
üzere huzurunuzu işgal etmilş bulunuyo
rum. Aslında şurada muhalefet partisini 
Meclisten kaçmak için, çalışmayı sekte
ye uğratmak için gayret gösterirken gör
dük; onları mindere çekmek için uğra
şıyoruz. (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Halkın 
çıkarlarını koruyoruz, 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Aslında, müsaade ederseniz, şunu 
özellikle ifade etmek istiyorum : Saat 
15,00'te başlayan çalışmamızın yarı sü
resi geçtiği halde, daha kanunları görü
şemedik. İki günde, ikişerden dört mad
de görüşebildik. Niçin?.. Muhalefet par
tileri, sayılarına bakmadan, bizi burada 
engellemek ve Anavatan Partisinin ço
ğunluğunu yok farzetmek istiyorlar. Bu
na müsaade etmeyeceğiz. (DYP sıraların
dan gürültüler, ANAP sıralarından al
kışlar) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Oyu
nuza bakın, oyunuza! 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Anamuhalefet Partisi ve yavru muha
lefet partisi, ne zaman seçim kanunu ge

lirse... (DYP sıralarından ayağa kalkma-
lar, gürültüler) 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Terbiyeni takın, aşağılık adam; yavru 
sensin. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
Yavru sensin, ayı yavrusuna benziyor-
sun, şerefsiz herif! 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Kastım size değil, size sataşmak de
ğil; anamuhalefet partisi deyince kızmı
yorsunuz da, yavru muhalefet partisi 
deyince niye kızılıyor? Peki, o zaman.., 
(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Keçeciler... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 

— Bir dakika, o zaman, küçük muhale
fet partisi diyeyim, düzelteyim, tashih 
edeyim. (DYP sıralarından gürültüler) 
Anamuhalefet partisi deyince kızılmıyor 
da, küçük muhalefet partisi deyince ni
ye kızılıyor? (DYP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Keçeciler... Sa
yın Keçeciler... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Buyurun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Değerli arkadaşlarım... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlarım, burada söz 
konusu olan vergi kanunudur. Eğer, ik
tidar partisinin... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— <<Yavru parti» ne demek Sayın Baş
kan? Mecliste «Yavru muhalefet» diye 
bir deyim var mı? 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Küçük muhalefet partisi diyelim o za
man, 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Sayın Başkan, bu, önce İstiklal Mar
şına saygı duymayı öğrensin. (DYP mil-
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letvebîllerinin kürsü önünde toplanma
ları) 

HASAN EKÎNCÎ (Artvin) — Senin 
«yavru» dediğin parti, senin partinin, 
anasıdır, babasıdır!.. (ANAP sıralarından 
ayağa kalkmalar, DYP sıralarından «Sö
zünü geri alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
bir dakikanızı rica ediyorum efendim... 
Lütfen... Lütfen... Bir dakika efendim, 
bir dakika... (DYP sıralarından gürültü
ler) 

HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — 
Memleketi böyle karıştırdın; Konya'yı 
unutma! 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Yavru onun evinde, onun evinde. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
bir dakikanızı rica ediyorum... Lütfen... 
(ANAP ve DYP milletvekillerinin kürsü 

«•«MMMMM 

17 . 3 . 1*88 0 : 1 

önünde toplanmaları) idare amirleri... Ar
kadaşlar, oturun... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Tashih ediyorum, bir dakika... (DYP 
sıralarından gürültüler) Efendim, slilze 
«Anamuhalefet partisi», «Küçük muha
lefet partisi» diyelim o zaman... Nasıl 
tashih edelim? «Dev muhalefet partisi» 
diyelim. Maksat sataşmak değildir. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Şe
refsiz adam!.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kavga de
vam ettiği takdirde, toplantıya ara ver
mek zorundayım. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 16.40 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.55 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdaİ Oral 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğnıl Ünlü (Bursa), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin İkindi Oturumunu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÖNERİLER (Devam) 
a) Siyasî Parti Grubu Önerileri (De

vam) 
1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 

Hizmetleri Vergisinin İhdası ile Bazı Ver
gi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısının Genel Kurul-
daki görüşmelerinin gün ve saatleri ile 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun ve 
2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle 
Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanun Teklifinin, gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 1 
inci sırasına alınmasına, ilişkin ANAP 
Grubu önerileri. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlanım, 
Sayın Keçeciler konuşmaktaydı, konuş -
masını tamamlaması için kendisine söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Keçeciler. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Keçeciler, sözünüze başlamadan 
evvel, Başkanlık Divanı olarak, bir hu
susu tavzih etmenizi istirham ©diyoruz. 
o da şu efendim : «Yavru muhalefet» sö
zünüzle ûJlgiii iaçılMamanızı, yaralayıcı ol-
mamaik şartıyla, lütfen, Genel Kurula 
ifade buyurun. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Hayhay Sayın Başkanım. 

Değerli millet vekilleri; «Yavru muha
lefet» sözünden kastım, Doğru Yol Par
tili arkadaşlarımızı tahkir veya tezyif et
mek değildir. Gayet açık ve net olarak 
ifade ediyorum : Mecliste «anaımubale-
fiet» tabiri: yerleşmiş ve kullanılan biır ta
birdir ve SHP, 99 milletvekiliyle Anamu-
ıhalefet Partisidir. Mecliste ondan daha az 
milletvekiline sahip parti -siz beğenmiyor
sanız başka foir ifade kullanalım- olması 
manasında söylemi sizdir... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ne
dir?.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— «Küçük» veya «Diğer muhalefet par
tisi» diyelim. Yani, arkadaşlarımız bun
dan çok alını yorlarsa, biz bu ifadeyi de 
kullanmayız. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Sen bir ad bulmak zorunda değilsin, sen 
bu Meclisin Abdullah Tomba'sı değilsin... 

MEHMET. KEÇECİLER (Devamla) 

— Yani, yoksa sizi... (DYP sıra'larından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Tamam efendim... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— ... herhangi bir şekilde küçülk düşür
mek maksadıyla söylenmiş bir söz değildir. 
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AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Küçük sensin!.. «Küçük» ne demek? 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Bizim burada kimseye herhangi t>ir 
şey... 

BAŞKAN — Sayın Keçeciler, bir da
kika efendim... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Buyurunuz ©fendim. 

BAŞKAN — Sayın 'Keçeciler küçük 
düşürmek maksadıyla söylemediğimi ifade 
efcti. 

Lütfediniz, bu açılklıamadan sonra, ya
ni «Bu aımıaçla söylemedim» dedikten son
ra, şu anda Genel Kuruldaki görüşmeleri
mizi daha sağlıklı olarak yürütmemiz 
mürrikün olacaktır. 

Buyurun Sayın Keçeciler. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
biraz evvel de lifiade ettiğim gibi, Meclisi
miz verimli bir çalışma sistemine sahip 
olmak mecburiyetindedir. Elbette ki, mu
halefet partileri, buradan geçirilmekte olan 
kanun tasarı ve teklifleri hakkındaki gö-
ırüşlerini ifade edeceklerdir; ama, kendi
lerin© verilen bu aziz kürsüyü ve söz hür
riyetini, milletvekilinin konuşma serbesti
sini istismar etmeye, suiistimal etmeye, 
kötüyle kullanmaya ve bu Meclisten ge
çecek kanunları engellemek maksadıyla 
kullanmaya hakları yoktur. (ANAP şura
larından alkışlar, DYP sıralarından sı
ralara vurmalar, gürültüler) 

ADİL AYDIN (Antalya) — En ibüyük 
istirmaırcı sensin!.. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Sen, bu memleketin yüz 'kavasısın, sen
den daha büyük bir yüz kanası olamaz!.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Mademki, bu memlekette bir vergi 
kanunu çıkarmak iktidar partisinin aley
hinedir, mademki zam yaptığımız gerek-
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çesiyle biz] millete şikâyet edeceksiniz; 
işte, eğitim ve sağlık hizmetlerinde kali
teyi artırmak maksadıyla belidi bir ka
nunu huzurunuza getirdik. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Keçeciler, topar
layın lütfen efendim., 

ARİF SAĞ (Ankara) — Türk Bay
rağına bile saygın1 yok semin. Türk Bay
rağına saygılı ol. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Aslında, şuradaki tepkiler, Anavatan 
Partisinin yeni bir parti olduğunu göster
mektedir... (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Keçeciler, topar
layın efendim lütfen. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— ... Yepyeni bir parti olduğunu göster-
maktediır. 

Bu memlekette 1961'den sonra sade
ce ara dönemlerde vergi kanunu çıkmış
tır. Anavatan Partisi vergi kanununu çı
karmaktadır; Anavatan Partisi, ekonomik 
maniada alınması icap eden tedbirleri ce
saretle almaktadır. Bu, vatanperverliğin 
gereğidir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Yoksa, ekonominin icap ettiirdiği zaman
larda, «Ben rey kaybederim» diye, «Be
ni seçmenler tutmaz» diye, ekonomik ka
rarları almayan iktidarlar bu memlekete 
asıl kötülüğü yapanlardır. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yıllarca 
bu memlekette... (DYP sıralarından gü
rültüler) Beyler,. o anlayış değişti; o an
layışı Anavatan değiştirdi. Çağ atladık, 
haberiniz olsun. 

«Seçim» deyince başınız ağrıyor, «se
çim» deyince nasırınızla basılmış gibi aya
ğa kalkıyorsunuz. (DYP sıralarından gü
rültüler) Ama, unutmayın, Anavatan Par
tisi olarak, sizin, daha önce, 29 Kasım 
seçimlerinden evvel yaptığınız muhalefeti 
de biliyoruz, seçimden kaçma taktikleri-
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riizi de biliyoruz. (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Yüz karasısın sen... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Biz, sadece ve sadece... (DYP sırala
rından gürüitler) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Yüzde 36'dıam fazla değilsin. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Buraya çıkıp, her vesileyle söylüyor
sunuz, «yüzde 36'sımız» diyorsunuz. Ma
demki öyle, buyurun, Seçıim Kanununu 
öne almak içim gündemi değiştirelim, leh
te oy verin. Aleyhte oy vermek suretiyle, 
seçimden kaçtığınızı tescil ediyorsunuz. 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Orası 
Atatürk kürsüsü... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Yüz karasısın bu Meclisin, yüz karası... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Önergenin lehinde oy kullanacağımı 
arz ve ifade ediyor, hepinize sevgiler, 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar; DYP sıralaondan sıralara vur
malar, gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Keçeciler. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Sayın Keçeciler, «Muhalefet 
Meclis kürsüsünü istismar ediyor...» 

BAŞKAN — Efendim, 'buyurun. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

«Muhalefet miietvekilleri kürsüyü istis
mar ediyor» diye konuştu Sayın Keçeci
ler. Sataşma var, söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Efendim?.. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
DYP Grubuna, bu zat, hatip olaraik sa
taşma yapmıştır, sataşmada bulunmuştur. 
Grup 'adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — (Şimdi, değerli arkadaş
larım, zaptı getirtiyorum... (DYP sırala
rından gürültüler) Müsaade edin... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Hayır efendim, çok açık söyledi. 

BAŞKAN — Müsaade 'edin... De
minki arkadaşlarımızın bana gelip sataş
ma konusuyla ilgili müracaatlarından son
ra, «Yavru muhalefet» tabirini, ne kastet
tiğini sordum. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Daha ağır şekilde tekrarladı. 

BAŞKAN — Müsaade edin... Bunun 
dışında, küsüde söylemiş olduğu sözler
den dolayı, gerek grubunuza ve gerekse 
şahsınıza bazı sataşmalar söz konusu ise, 
onun gereğini yerine getireceğim; lütfen 
müsaade ediniz. (DYP sıralarından «Ha
yır efendim» sesleri) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Hayır efendim! Bu adamın görevi, bu; bu 
adam bunu her sefer yapıyor. Daha nasıl 
sataşacak?.. Ne yapmak istiyorlar? 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, 
müsaade edin. (DYP sıralarından gürül
tüler) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Hayır efendim! 

BAŞKAN — Zabıtlar gelsin efendim; 
ondan sonra gereğini yapacağım. (DYP 
sıralarından «Ara verin» sesleri) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — İnceleyin, sonra verin. 

BAŞKAN — Değeri arkadaşlarım, 
bana şu anda, sataşmanın konusunu, me
tin ve kelime kelime söylemek imkânına 
sahip rnlisiıniz? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Evet, sa
hibiz. 

BAŞKAN — Eğer değilseniz, lütfen 
benim dediğim gibi, zaptı getirtelim, müş
tereken tetkik edin. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır 
efendim, olmaz; gayet açık laf. 

BAŞKAN — Lütfen... 5 dakika, 10 
dalkilka sonra olsa ne olur? (DYP s ırak
lından «Kayır! Olmaz» sesleri) Ben tak
dir hakkımı kullanıyorum; zabıt gelecek 
efendim, lütfen... (DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Ara verin. 

BAŞKAN — Lütfen... Zabıt gelecek 
efendim. Lütfen... DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) Zabut gelecek ve zaptı 
tetkik ettikten sonra gereğini yapacağım. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Keçeciler, «Muhalefet kürsüyü is
tismar ediyor» dediler. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, siz, muha
lefet... 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Konuş
malarına niye müsaade ettiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Muhalefet milletvekillerinin kürsüyü istis
mar ettiği yolunda bir söz zabıtlara geç
mişse... Şimdi getirtiyorum. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Geç
ti efendim... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Geçti, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz vereceğim o zaman, 
buyurun oturun yerinize. Söz vereceğim 
efendim. Buyurun... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Bize söz verecek misimiz? 

BAŞKAN — Buyurun oturun. (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) Verece
ğim efendim; şimdi getirtiyorum zaptı. 
Lütfen... Zaptı lütfen getirin efendim; Tu
tanak görevlileri lütfen zaptı getirsinler 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bu 'kürsüde en fazla konuşanlar
dan birisi benim, ben istismarcı değilim, 

Keçeciler istismar ©diyor. Ben de söz is
tiyorum, 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Yalnız, bunu şimdi söyledi. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grup 
Başkaınvekili Abdülkadir Aksu'nun öne
risini birer birer oylayacağım efendim; 
teker teker okutup oylayacağım efendim. 
(DYP sıralarından «Olmaz efendim» ses
leri) Bu arada, 'konuşmanın neresinde 
olursa olsun, zabıtlar gelecektir, sataşma 
üzerine söz verilecektir. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Geldi zabıtlar. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Siz devam edin, zabıtlar gelir. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
«Muhalefet partileri 'kürsüyü istismar edi
yor» sözleri varsa, şimdi getirtiyorum. Si
ze söz vereceğim, dedim. Lütfen oturun 
yerinize. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Oylamadan önce söz vereceksiniz... 

BAŞKAN — Lütfen, oturun... Oyla
ma ile alakası yök efendim; lütfen otu
run. (DYP sıralarından gürültüler) Oyla
ma ile alakası yök. İstediğini zaman, si
ze, oturum sonuna kadar söz \*erme hak
kına sahip olduğumuza göre, söz verece
ğimi de ifade etniğime göre, lütfen otu
run efendim. Böyle bir şey varsa söz ve
receğim dedim. (DYP ve SHP sıraların
dan gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, «Muhalefet milletvekilleri 
kürsüyü istismar ediyorlar» diye çolk açık 
söyledi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Zabıt 
geliyor. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Fi-
zan'dan mı geliyor bu zaibıttar? 

BAŞKAN — Zabıt gelmedi efendim,; 
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KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, biır saniyenizi rica edeyim... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Yani, 
kesin olarak böyle bir şey varsa, sataş
ma olduğunu kabul ettim, bekleyemez 
imisiniz on dakika canım?.. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) Böyle şey olur 
mu?.. 

Okuyun efendim... 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Duymadınız mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Yapmayınız Sayın Grup 

Başkan vekili; lütfediniz... 

HtKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Çok açık bir şekilde, «Muhalefet miıllet-
vekiılleri kürsüyü istismar ediyor» dedi; 
duymadınız mı? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Müsaade edim; onu ben kendim okuyup 
tespit etmek durumundayım; 'bu kürsüde 
hiçbir zaman hataya düşmek istemem. 
Lütfen... Bana da güveniyorsanız, lütfe
derseniz, ben onu burada zabıtta gördük
ten sonra siz© söz vereceğimi söyledim; 
söz vereceğim. 

HtKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Duymadınız mı Sayın Başkam? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ara 
vertin Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Şimdi, oturum devam 
ettiği sürece ancak size söz verilebilir, 
ara vermiyorum. Eğer öyle bir şey varsa 
söz vereceğim. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Ara verin, 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın 
Başkan, ANAP'lılar seni ikiı metre daha 
yükseğe çıkaracaklardır [mükâfat olarak(!) 

BAŞKAN — Lütfen, yerlerinize bu
yurun. 

ıHİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Oylamaya geçmeyelüm efendim. 

BAŞKAN — Efendim, oylamanın bu
nunla İlgisi yok. 

Anavatan Grubunun Danışma Kuru
lunda yapılan konuşmadan sonra gelen 
bu teklifi, o sataşma olsa da olmasa da 
oylanacak; ama zabıt şimdi geliyor. Ben 
size söz vereceğim efendim, vereceğim 
tabiî efendim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Oylamaya geçmeyelim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (DYP, 
SHP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim... Usule göre, isli— 
ze sataşmadan dolayı söz verebilmem, o 
oturumun kapanmamasına bağlıdır. Ben 
oturumu kapatmıyorum size söz vermek 
için lütfen oturun yerinize, Bakın, size 
söz vereceğim. Lütfen efendim... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, ayakta 10 kişi yoklama isti
yoruz, yoklama talep ediyoruz, ben yok
lama talep ediyorum efendim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, zapta gerek yok, çok açık 
söyledi, «listiısımar ediyorlar» dedi. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Ara verin efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ana 
verin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ara veremem. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, hatip konuşurken... Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Onu yeninizden söyler
siniz efendim. Lütfen... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Oylamaya geçmeyin, oylamayı da yap
mayın o zaman. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Yok
lama yapın Sayın Başkan, salonda ço
ğunluk yolk. 
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BAŞKAN — Bir dakika... Bir daki
ka... 

Tutanak görevlilerine soruyorum, o 
zabıt nerededir? Derhal istiyorum. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, hatip Doğru Yol Partisine 
sataşmada bulundu. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir 
dakika... (ANAP sıralarından sıralara 
vurmalar) 

Şu anda yaptığınız... (ANAP sırala
rından «ıralara vurmalar) Lütfen efen
dim... Zora sokmayın işi lütfen efendim, 
zora sokmayın işi... (ANAP sıralarından 
sıralara vurmalar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Sayın Başkan, yalvar, yalvar! 

BAŞKAN — Buyurun efendim... Mü
saade edin... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Doğru Yol Partisine sa-
tiaşnlımıştır, zatı âliniz bunu söyledinliz. 
Doğru Yol Partisi Grubuna hatibin sa
taşma yaptığı, zatı âlinizin beyanıyla sa
bit... 

BAŞKAN — Ama, onu tavzih etti. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Etmedi efendim. 

BAŞKAN — O zaman yine verece
ğim, bir dak'iıka bekleyin efendim. (DYP 
şuralarından gürültüler) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — ,Şm-
di söz verin, niye inatlaşıyorsunuz Sayın 
Başkan?.. 

BAŞKAN — Vereceğim ama, şimdi 
vermeyeceğim, zabıtta hepsi varsa, hep
simi birden vereceğim. Sayın Hikmet Çe
tin de istedi. Lütfen... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Oylamadan önce istiyoruz biz Sayın Baş
kan. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Za
bıt geldi, okutunuz. 

BAŞKAN — 10 dak:ika Sürecek bu 
iış, lütfen 10 dalklika oturamaz mısınız? 

(İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Niye inaükştyorısuınuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Okuyun efendim... 
İBRAHİM DEMİR (Aritalya) — 

Oylamadan evvel istiyoruz 'biz Sayın 
(Başkan. Zalbııtıliar okunsun lütfen. 

BAŞKAN — Buyurun öneriyi oku
yun ©fendim: ı(SHP ve DYP sıraların
dan ıgürülibülıer) 

Türkiye Büyük Milat Meefösi 
Başkanlığına 

Danışma Kumlunun 17 Mart 1988 
Perşemlbe gunıü yaptığı töopliantıda, siyasî 
parti grupları arasında oybirlliği. sağlana
madığından; Grubumuzun aişağııdaki öne
rilerinin tçıtlüzıüğün 19 uncu maddesinin 
ıson fıkrası ıgereğiınoe, Geneli' Kurulltun 
•onayına sunullmasınnı arz ve teklif edi
yoruz. 

Saygılıarımıızla. 
Albduılkadûr Aksu 
Grup Başjkanvekiîî 

Öneri : 
1. Geneli Kurüllun 17.3.1988 Perşem

be günkü ıbMeş&rninde görüşmelerine 
devam edilecek olan 19 sıra sayıüı Eği
tim, Gençllilk, Spor ve Sağlık Hiızmetlıeri 
vagisimıin İhdası ıiıl!e B'azı Vergi 'Kanun
larında Değllşikilıik Yapulmasıına (llıilşıkinı 
Kanun Tasarısının ©öpüşmelerinin bu
gün callıışıma süresi içimde ihiıüidfaıemesi 
tellinde, çallışma 'süresinin giörüşımeıllerin -
ıbitimme kadar uızatıliması ve gerek'tiğiın-
de saat 24,00'|ten sonra 'da devam edifc-
meısi:; bu amaıçlia 18.3.1988 Cuma ve 
19.3.1988 Cumartesi günleriinde de top
lantı yapılması önenitaiıştir. 
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in. — \ 
İBRAHİM DEMfİiR (Antalya) — 

Yoklanma, iistiyorıuz Sayın Başkan. (DYP 
ve SHP sıralarından 10 ımıilietfcvekilliiı aya
ğa kalktı) 

BAŞKAN — lisiımlıeriıuiızi verin efen
dim. (ANAP sıralarından (güMiÖtJüCler) 

ALPASLAN 'PEHLİVANLI ((Anka
ra) —• Oylamaya geçtikten sanına yok
lama yapılimaz, tçüüzlükfte öyle ıbiır şey 
yok Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Efendilin, (daha önerge
yi dkuftuyorunı; okuttuktan sanma oyla
yacağım. 

AHMET KAjRABVIÜ (Tekirdağ) -^ 
önerge okundu efenıdilm; oylayın... (SHP 
ve OYP sıralarından «Yoklama istiyo
ruz» sesleri) 

BAŞKAN — Bin dakika ©fendim... 
İsimlerinizi teker teker söyleyin efen
dim. (ANAP sımalarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Oyuncağa çevirdiniz 
burayı Sayın Başkan. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Oylamaya geçildi, şu anda yok-
fflama yapAr mı? 

BAŞKAN — Müsaade edin; oyla
maya geçmedik. Burada Itıüm Başfoanlkfc 
Divanı Ihazır; önergeyi okuttum... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — «Tek tek, madde madde ofcuita-
öağım» sonra oylayacağını dediniz ve 1 
inci maddeyi okuttunuz. 

' BAŞKAN — [Okuyor daîha 1 incil 
'maddeyi!; «Oylarımıza sunacağım» diye
ceğim zaman ayağa kalktılar. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Hayır Sayın Başkan, «OyUannıza 
sunuyorum» dediniz, 1 inci maddeyi 
okuttunuz^ 

BAŞKAN — Müsaade edin... İsJm-
lerinLİzi teker itekler yazdıracağım. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (lAnka-
ra) — Hayır efendim, akudumuz, teker 
teker maddelferi okudunuz, «Oylayaca
ğım» dediniz ve 1 imdi maddeyi okut
tunuz Sayın Başkanım. I(A[NAP «imaların
dan giüıülüKer) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Ne liüüfeni Sayın Başkan? 

BAŞKAN — îsiımlleril lokuyorum, yok-
liamıa isteyen arkadaşlıar 'burada mı, de
ğil mi.... (ANAP sıralarından sara kapak -
»Barına vurmalar) 

[Rıza Yıllmıaz?.. Burada. 
tösmai Köse?.. Burada. 
Yaşar Topçu?.. Burada. 
Mustafa Timiısi??... Burada. 
Mdhmet Koırfcmaz?.. Burada. 
Mıuraıt Sökmenoğllu?.. Burada. 
Tafbir Köse?.. Burada. 
Ahımet Ensin?.. Burada, 
Mustafa Yillmıaz?.. Burada. 
A i Sabin?.. Burada. 
DeğerHli arkadaışlarım, yoklama yapı-

Htrken yüksek sıeısılle ısöyllbyin ve işaret 
edin lütfen. (ANAP sıraltaırıından tsııra-
llara vurmalar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — liste, isıtisımar ibudur Sayın Başkan. 

MUSTAFA DİNER (Konya) — Sa
yın Başkan, «1 inci maddeye geçtik» de
diniz. 

KADİR DEMIİR (Konya) — Sayın 
Başkan, gözün yok mu senin? (ANAP 
ısılarından (gıürlüflıbiiller) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Gözünde yok akM da 'yok. 
(ANAP sııııaOarınjdan gfürjültüller) Oyun-
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calk oldum, oyuncak... Disiplinli sağlaya-
ımıyorısan ara ver, aıra ver. ı(ANAP sıra
larımdan güriilülller, ayağa kalkma'llar) 

BAŞKAN — Gözün yok ımu ıtıaıbiıri1-
md ısiıze iade ediyorum. '(AINAIP sıralla-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

C) ÖNERİLER (Devam) 
a) Siyasî Parti Grubu Önerileri (De-

(IUDA 

1. — Eğitim, Gençlik Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Vergisinin İhdası İle Bazı Ver
gi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısının Genel Kurulda
ki Görüşülme Gün ve Saatleri ile 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunun 2820 
Sayılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 
Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kında Kanun Teklifinin, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler» kısmının 1 inci sı
rasına alınmasına, ilişkin ANAP Grubu 
önerileri. 

BAŞKAN — Dağerlliı aTikıaldıaşilarjım, 
ıtoplantı yetersayısı vardır, görüşmelere 
davam ediyoruz. ıflANIAlP sıralılarımdan 
arJkıışilar, SHP ve DYP sıraılıarımdan gü-
rü'lDiler) 

Bir dakika tifend'im. 

etKMBT ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, tutanakları getirtecektiniz. 

(BAŞKAN — 'Değerdi arkadaşlarım, 
tutamak geflmiıştiır; Daınıışımıa Kurulu öme-
r'.\sm oyladıktan sonra, tutamakla illgıiîıi 
maruzatımı söyleyeoeğiım. (İSHP ve DYP 
sıralarımdan giiırtüDüiMler) 

HİKMET ÇETİN (D%aribakır) — 
Sayım Başkam, «Hangi aşamada olunsa 
olsun» diye sözümüz var ©fend'ım 

BAŞKAN — Değerli! -arkadaşDa-ran, 
oylamaya geçtiğimiz sırada.,.. 
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rıından gürtü'Mller) IBeniım gözüm var, si
zin gözlünüz ydk. <!ANAIP sıraiLaırıından 
gürülüter) 

Otoyum ©fendim. 
ı{|Yıokllıajma yapıldı) 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

RIZA YILMAZ l(Amkara) — Söz ver-
miıştinıiz efemdJm. 

IBAIŞKAN — iBir ıdalkilka efendim... 
Lütfen... 

Oylamaya geçtfcilğiımiız zamam, arkadaş-
ClammııZL'n ibir kışımı, «Oylamaya geçiıldiı, 
10 Oc'ışL ayağa kaCIkıanaık çoğuınlluk yoktur 
diyem'ez» dedilSler. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Oyla
maya geçitaam'ışitt. 

IBAIŞKAİN — iBiır dailclka... 
«Oylamaya geçiilımemiışıfci» dedim; 

ama önergeyi okUÜtıuim, ıjlşllıem Ibaışlladı. O 
'haklımdan, müsaade ©din efendim. Ben 
de içtüzüğe uygun hareket etoek mec-
iburiiyetimdeyim. Müsaade ed!in, oyllayaıca-
ğım. Zalbıt da geldi, siöz de vereoeğ.m 

RIZA YHJMAZ (Amkaınâ) — «Han
gi aşamada oClunsa ofisun» dliye söz ver
im 'işt'ıniz Sayıın Başkan. 

IBAŞKAN — Bir'ınoi fıilcnayı okui&muış-
ıtum. Şlmdiı de foir'ınci fıkrayı oylarımıza 
suınuyoruım: Kalbul1 eden'Üar... (SHP ve 
DYP ısırallıarındian sıralaca vurtmaıllar) 
IKalbuÜ ötımeyemller... Kalbul edillmiişıtilr. 

İkimc'i fıkrayı okutuyorum': 
2. 16.3.1988 günü basılıp dağıltıilian 

ve 22.3.198'8 Saik ıglünkıii ıgündemde yer 
alacak olam 28 Sıra Sayıfflı, 298 sayıcı Se-
çiımîeriın Temdi HüfcüımÖeri ve Seçmen 
'KlüCükDeri Hakkımda Kamumun, 2820 sa-
yııl'ı Siyasî Pantıiar Kanununum ve 2972 
sayılı Mahallî îdıareOer aile Mafaafle 
Muhtarfıikfları ve İhtiyar Heyeitlterıi Söpil-
ımi Hakkında Kanunun Bazı Madde-
lerin'm Değiştiırimesıime Dair Kanun 
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Teklifinin, gündemim, Kamun Tasarı ve 
Teklilfîierıiylle Komiisyonlardan Gelen DdL 

ğer (İşîıer kısmımın 'bimiınıci sımasına alın
ması önenülmiışjtiır. 

'BAŞKAN — Oyalarınıza sunuyorum: 
Kabul: ©denfJer... Kabul1 etmeyenler... Ka-
fbufl. ©diilmiışjtiır. 

Şimdi zaıpitı okuyorum. 
ARÜF ISAĞ (Arnikana) — Geçti', geç-

•ttîi- geçmiş odla...,. 
BAŞKAN — 'Müsaade edin ©fen

dim, iben okuyayım, siz gereğini yaparsı
nız. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — (Bakın, 
Sayın Başbakan gidiyor. 

BALKAN — ZapLı okuyorum : 

«MEHMET KEÇEOtLER — Sayın 
»Başkan, değeni ımıitotivekiillferjı; biraz 'ev
vel İfade ettiğim gilbiı, Mıediiisıiırniız veırûmlıi 
ib'îlr çalışma sı.istemine sahiip ol'ımak nıec-
Iburıiyeıtiınldedir. EUbeÜte ki ımühaMet par-
'tiTıenl buradan geçirıiillmıeklte ollan kanun 
tasarı ve teklifleri hakkımdaki görtüşlierti-
nc 'İfade edecektendir; ama kendiılerıine 
verilSen bu aziz kürsüyü ve söz ihümiye-
tini, mıilîdtvek'itllilnıin konuşma serlbesfei-
nil uisıtiiısımar etmeye, ısuıiisıtiımaill etmeye, 
kötüye kullanmaya ve bu Meclıiisiten ge
çecek - kanunlaırı engellemek maksadıy
la kullanmaya IhıalMiaırı yoktur.» 

İBunu sataşma ollarak fcalbuil ediyorum 
ve Ooğru Yo1! Partisi! Grubu adına 
•söz veriyorum. 

Grup adına buyurun ©fendim. 

AHMET KAiRlABVUt ((Tekirdağ) — 
Sataşma ısayıllmaz 'öfendilm; «kullanmış-
İtardır» deniyor. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Siz zalbıltliarın sonunu okuyorsunuz, za
bıtların ıbaşı da var efendim. 

(BAŞKAN — Kaşı ile beraber fcalbul 
edeceğim, ben okudum. Lütfen ©fen
dim... 

Buyurun efendiım. 
AHMET KARAEVL1 '(Tekirdağ) — 

(Olmaz ©fendiim! 
BAŞIKAİN — Buyurun ©fendiim. 

ı(OYP sıraliarımdan alkışlar) 
DYP GRUBU ADIiNA SÜLEY

MAN DEMİREL (Ispatfta) — Sayın 
Başkan, Yüce Meçisin sayım üyelleri; he-
pinizi saygı il© sellamllıyoruım. (DYP ve 
SHP sııraliarıından alkımlar) 

Türkiye Büyük M'illlbt Meclisimde ver
gi kanunu tartışılıyor. Vergi kanunu !tar-
itıışıDurken, bu kürsüden nerkes düşünce
sini söylüyor. Bu kürsüden, İktidar Par-
t isinim muhallefet partilerimi azarlamaya 
veya ınuıihalefeıt partisinin sözcülerimin 
nasıl konuşması Hazım geldiğini/ ıbanif ve 
tayin etmeye ıhaklkı yoktur; Ibunun ge
reği de yoktur. Söylienımiış ibir söz vansa, 
onun cevabını verirsiniz; Çünlklü, vergi 
kanununun içerisine, mulhalieffelt pamtilierimi 
azarlama dalhill edilecek değildir. (Neden, 
İktidar partisine mensup bir üye bu kür
süye gelüip, ımuhalleföti azarllaımak iıh'tiya-
cıını duymuştur, anliamıak mümkün de
ğildir. 

'Değeri milletvekilleri, rni'umatefötten 
rahatsız ollmakta biır yarar yoktur. Mu-
ihaLdfet olacaktır; lilstesıenıüz de olacaktır, 
istemeseniz de olacaktır. Bulgun mıuihalle-
fet olianfllar, yarın iktidarı ölliuır; Ibugfün 'ik
tidar olanlar, yarın ımulhıallleifeit oliuır. Qo-
ğuıntıukifca azal'Jma, az olanda da çoğalma 
durumu öltmasa, demıokrasıi dişlemez. O 
zaman, iktidar olıan, 'iktidar ollduğu yer
den kalkmaz, orada 'Oturur, Btöylie bir 
dunum yoktur. 

Bugün iktidar olanların, alttındalki kol
tuğu samfcil ırnuifaaMet etenimden alhyor-
muış gibi 'bir ıralhafisızllığa düşmıdlertkııe-
imikâın veya ıilhtilmal ollmadığıına glöre -
'böylle İbir rahatsızlığa düşmelerine ge
rek yoktur. Burada kanun tartıışıll'iyor. 
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Hem, ibu Meçisin içerisinde taSurıiıkç> 
lîk yapmamak evvela iktidara düşer. 
IMulhaDelfetli azarfJayarak, mulhallefelbi kü
çümseyerek, mulhallefeite birıtalkıım yakı
şıksız sIcMıerı söyleyerek Ibiir yere varmak 
mümkün değildir. Maksaıt kanun çıkaır-
ımaksa, diınBersıinz, cevaıbımızı verirsiniz; 
oytour, kanununuzu çıkarırsınız ve as
lında ıbaşka töütrfliü de bir muamele olmaz. 
Değerli millervdkilleri, Anayasanın 68 

inci maddesine göre, siyasî partiler, Ana
yasanın ayrılmaz bir parçası olduğu 
gibi, siyasî partiler, demokratik siyasî 
hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Muhalefet bu kürsüyü istismar edi
yor mu?.,. {ANAP sıralarından «Ediyor, 
ediyor» sesleri) İstismarın tarifi yok orta 
yerde. Hür seçimle gelmiş hür parlamen
to, hür parlamentonun hür kürsüsü den
diği zaman, bu kürsü hür dendiği zaman, 
bu kürsüde, kimin, ne konuşacağını ik
tidar tayin etmeye kalkmayacaktır. Bu 
kürsüde ne konuşulacağını, ne kadar ko
nuşulacağını, nasıl konuşulacağını tüzük
ler tayin etmiştir. Nihayet, Meclisi yö
neten Başkan vardır. Binaenaleyh, Meclis 
bu Başkanın idaresinde yürütülüp git
mektedir. 

Buraya gelip, «Muhalefet bu kürsüyü 
istismar ediyor; kürsü hakkını kötüye 
kullanıyor» demenin hiçbir anlamı 'yok
tur. Bu, doğrudan doğruya muhalefeti 
içine sindirememenin işaretidir. 

Bunun devamı olarak, «Barışçıyız» 
diyorsanız, böyle barışçılık olmaz. Ni
hayet, Meclisin şu sıralarında oturan sa
yın milletvekilleri de, öbür sıralarında 
oturan sayın milletvekilleri de bu ülkenin 
çocuklarıdır, bu ülkenin evlatlarıdır. Ni
hayet, Meclisin bu tarafında 8,5 milyon 
oyun temsilcileri oturuyorsa, Meclisin 
öbür tarafında da 10,5 milyon oyun tem
silcileri oturuyor. (DYP ve SHP sırala-
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rından «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP 
sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Birlesiniz 
Sayın Dsmirel, birlesiniz... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Evet, hiç kimsenin... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Birlesiniz 
efendim, birlesiniz ve vatandaştan oy İs
teyiniz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Hiç 'bağırıp çağırmaya hacet yok; al
dığınız oyu, burada bağırarak çağırarak 
artıramazsınız. Ben buraya sizi tahkire 
falan da gelmedim, ben gerçeği söylü
yorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Sizin ne kadar oyunuz var Sayın Demi-
rel? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, ben sizinle bu
rada münazaraya da gelmedim. İster din
leyin, beni, ister dinlemeyin; söylediğim 
sözlerde incitici bir taraf da yoktur. 

18,5 milyon oyunuz mu var?... 
GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 

Sizin ne kadar oyunuz var Sayın De-
mirel? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Bu tarafın da 10,5 milyon oyu var. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Eğer, ıbugün, bu tarafta 158 kişi otu
ruyor, bu tarafta da 292 kişi oturuyorsa, 
bu, Seçim Kanununun getirdiği haksız
lıktandır. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — O, 
vatandaşın takdiridir. Siz de bu tarafa 
geçseydiniz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Değerli millet vekilleri, hiç mağrur ol
maya hacet yok. Gayet açıklıkla söylü
yorum, hiç mağrur olmayın. Nihayet, 
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bu oylan veren millettir. Bugün size yüz
de 36 oy vermiştir ve bu oyu verirken, 
size vermıiş değildir, devletle beraber size 
vermiştir, devletle beraber. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Eğer, 1983'te üç parti seçime girip 
üç parti seçime girmemiş olmasaydı, eğer 
1983'te vetolar işlemeseydi, eğer ondan 
evvel Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk 
Partisi kapatılmamış olsaydı... (DYP ve 
SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

ÎSMET OKTAY (Eskişehir) — Ka
patılmasaydı. Kapatıldı... 

SÜLEYMAN DEMIREL (Devamla) 
— Bunlar sizin eseriniz değildir; bunlar, 
devirlerin eseridir. Devirler böyle getir
miştir. Eğer Adalet Partisi ve Cumhuri
yet 'Halk Partisi kapatılmamış olsaydı... 
Bu sizin eseniniz mi?... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — De
mokrat Parti kapatılmasaydı ne olurdu? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Eğer üç partimin seçime sokulup, üç 
partinin seçimie sokulmaması gibi bir 
durum olmasaydı, İ983 seçimlerini siz 
kazanamazdınız. 1983 seçimlerini kaza
namadığınız takdirde, 1987 seçimlerine 
giderken devletin radyo ve televizyonu
nu kullanamazdınız, devletin Ziraat Ban
kasını kullanamazdınız, devletin telefon 
direklerini kullanamazdınız, devlerin Fa
kir, Fukara Fonunu kullanamazdınız... 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Devletin valisini, kaymakamını kullana
mazdınız; avuç avuç ilçe dağıtamazdınız, 
•il dağıtamazdınız. (ANAP sıralarından 
gürültülier) Bu işler devirdir; devirler 
böyle gelir, yarın devir oturur, her şey 
rayına oturur ve hak yerini bulur. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Yeri
ni bulmuştur zaten. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Bugün yüzde 36 ile, şu veya bu se
beple sizi buraya getirmiş olan millet* 
yarın buraya başkalarını getirir. İkide 
bir buraya çıkıp da 'bu tarafı küçümse
diğimiz zaman, küçümsediğiniz, aslında 
bu tarafta oturan insanlar değil. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sizi 
küçümsemiyoruz biz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Küçümsediğiniz, demokrasinin muha
lefet müessesesidir. Demokrasinin muha
lefet müessesesini küçümsediğiniz sürece, 
gayet açıklıkla söylüyorum, bir demok
ratik iktidar olana vasfını kazanamazsı
nız. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasına görje ve kanunları
na göre, muhalefet partilerMn küçüğü 
büyüğü diye bir ayırım yoktur. Bugün 
en küçük olan, hatta bugün bu Mecliste 
olmayan bir muhalefet partisi, yarın-ik
tidar olur, gelir bu sıralara oturur. Bina
enaleyh, bu tarafa dönüp de, «Al birini, 
vur birine» der gibi, muhale
feti tahkir etmeye ne hakkınız var?... 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) Ne hak
kınız var buna?... «Anamuhalefet partisi, 
yavru muhalefet partisi» derken yaptığı
nız işte, bu siyasî partiler üzerine söz 
söylüyor değilsiniz; içinize sindiremedi
ğiniz, muhalefettir; ondan rahatsız olu
yorsunuz. Muhalefetten niye rahatsız 
oluyorsunuz?... 

MÜMTAZ ÜZKÖK (Sakarya) — İyi 
muhalefet yapmıyor diye. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Kanun getirmişsiniz, millî eğitim ve 
sağlık işlerine vergi kanunu getirmişsi
niz, bunu savunamıyorsunuz iburada. 

Size diyorlar ki, «Bir devletin ana 
vazifesi savunmadır, ana vazifesi güven
liktir, ana vazifesi sağlıktır, ana vazi-
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fesi eğitimidir, ana vazifesi adalettir.» 
Bir devlet paralarını evvela buralara ve
rir, artarsa başka yere verir; ama siz bu
ralara para vermemişsiniz. Eğer 1987'de, 
1986'da, 1985':te, 1984'te devletin eğitim 
ve sağlık hizmetlerinle Ikâfi miktarda para 
vermiş olsaydınız, bugün, tahsisi varidat 
mahiyetinde olan, millî eğitim ve sağlık 
için vergi kanunu geitinmezdiniz. Vergi 
kanunu getirirdiniz, vergi alırdınız; nereye 
verecekseniz oraya verirdiniz. Binaena
leyh, sizin rahatsız olduğunuz şey, millî 
eğitim gibi, sağlık gibi, devletin dört 
temel vazifesinden ikisini parasız bırak
mışsınız. 

100 çocuğun bir sınıfta okuduğu okul
lar var. Kompütür devrinde,, bilgisayar 
devrinde, bu çocukların oturacağı çam 
tahtasından «ıra yok; bu duruma getir
mişsiniz. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, neresi sataşmaya cevap bu
nun? 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Bu duruma getirmediyseniz?... Has
tane kapılarında vatandaş kuyruğa gir
miş... Evet, hastanelerde bir film çe
kilmesi... 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Eskiden bakkal kapısında kuyruk olur
du, Yani, hep günah bizde değil. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Bakkal kapısında kuyruk olduğu de
vir, sadece 1980'in başıyla 1979'un so
nudur; arızî bir devirdir, Şimdi bırakın 
onları, onlar mugalata; onları tartışmak 
mesele değil. Bakkal kapısında kuyruk 
olabilir; hastane kapısındaki kuyruk, 
devletin İşidir; affedilmez bir şeydir. 

Eğitimi bu hale getirmişsiniz, "sağlı
ğı bu hale getirmişsiniz... Şimdi size di
yorlar iki, «Bunlara parayı, acaba, mey
hanede rakı içen adamların, insanların 

merhametimde mi bulacaksınız?» işte bu
dur sizi inciten şey. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

Biz buraya, muhalefet partilerine, 
benim başında bulunduğum Doğru Yol 
Partisiınie söylediğiniz söz için gedmiş 
değiliz... 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Ya nliye geldiniz?... 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamle) 
— Demokrasiyi kafanıza sığdıramamışsı-
nız, onu teşhire geldik; muhalefetten ra
hatsızlığınızı söylemeye geldik. Bu kür
sü hürse, bu kürsü bir şartla hür olur; 
çoğunluğun tahakkümünden kurtulduğu 
zaman hür olur. Eğer bu kürsüyü siz 
kendi tahakkümünüz altına alırsanız, o 
zaman, bu demokrasi göstermelik olur... 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Çoğunluğa sahip değil miyiz? 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— ..< o zaman, bu Meclis de göstermelik 
olur. O zaman, bu Meclis bir vitrin mal
zemesi olur, demokrasinin bir gerçek 
müessesesi olmaz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (İs
tanbul) — Ne konuşması bu? 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Aslında, laf attığınız, tahkir ettiğiniz, 
demokrasidir. Zira, sizin, 'bizim Doğru 
Yol Partisine «Yavru muhalefet» demiş 
olmanızın hiçbir anlamı yoktur. Bu, çiğ, 
yakışıksiz, anlamsız bir sözdür. 8,5 mil
yon oyla iktidar olunabilen bir Türkiye' 
de, 1987 şartlarında yapılan, baskın şek
lindeki bir seçimde 4 milyon 600 bin oyu 
eğer küçümsüyorsanız, hesaba aklınız er
miyor diemektir. (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar; SHP sıralarından al
kışlar) 

Kaldı ki, şunu söyleyeyim, bu sözü 
kimin söylediği de bizim için önemli de-
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ğildir. Bu sözün söylenmiş olmasıdır, 
önemli olan. Aslında biz şöyle de diye
bilirdik: Bu sözü birisi söylemiş, varsın 
söylesin; çünkü, eğer bu hakaretse, tez-
yifse, tezyif ımüzeyyifin kadrıyla mütena
siptir. (DYP sıralarından «Bravo» sesle
ri) Anlaşılmadı galiba, anlaşılmadı; açalım. 
Eğer bu tezyif se, bu hakaretse, bunun değe
ri, bu hakareti yapanın değeri ile ölçülür. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Eğer bu maksatla söylenmişse, haka
ret maksadıyla söylenmişse, maksat bu 
lise, niyet ıbu ise, kasıt bu ise, bunu ya
panlara aynen iade ©derim; bir. İkincisi, 
biz şöyle de diyebilirdik. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Al
dığı oylar da, liderlerin değeriyle ölçü
lür. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Değenli mOlletvdk'l'eri, biz şöyle de 
d iye bildirdik : Bir kimse böyle bir sözü 
söylemiş; bırak söylesin. Bir kimse... 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
'na) — Süresi var mı Sayın Başkam? 

BAŞKAN — Yirmi, dakı'ka. 
Devam 'edimiz efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Ne Ikadar rahatsızsınız!.. Ne kadar ra
dar rahatsızsınız! (Gülüşmeler) 

Bir kimse, eğer altın bir kâseye biır 
taş atmışsa, taş ailtın kâseye değmişse, 
altın kâse değerinden ne kaybeder, taş ine 
değer kazanır? 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Demirci. 

Sosyaıldemokrat Halkçı Fanti Grubu 
adına, Sayım Hasarı Fehmi Güneş; buyu
run efendim. (SHP sımalarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HASAN FEH-
Mt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekillerii; bir milletvekili ar* 
kadaşıımızın şanssız bir konuşması, mu
halefete ağır bir sataşma niteliğindedir; 
bu nedenle söz aldım. (ANAP sıralarından 
«Âlemlerini de anlat» sesi) 

Bir başka arkadaşım, benim bir baş
ka konuda konuşmamı istiyor. O konuda 
benden hesap soracak bir ıtek kişi var, o 
da ikanındır; sizinle nikâhımız yok. (SHP 
ve DYP sıralarımdan «Bravo» seslerü, al
kışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, milletin iradesi temsil 
edilir, milletin oyu temsil edilir ve bu 
kurumda muhalefet vardır, olacaktır; ik
tidar vardır, olacaktır; bu ikisi olmazsa, 
bu kurum çalışmaz. 

Bizim ana görevimiz, bizim asıl göre
vimiz, bizim iffetimiz gibi sahip çıkma
mız gereken görevimiz, bu kurumu çalış
tırmaktır; bu kurumu hep ayakta tutmak, 
tüm kanatlarıyla çalıştırmaktır; tek kana
dıyla değil. Bizim esas yapmak istediği
miz bu, buna sahip çıkmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, ben şunu anilı-
yorum : Bu kurum çok 'büyük bir kurum
dur; millet, böyle, büyük görüyor, bura
da laf atılırken de, büyük atılmalı; lütfen, 
kurumla mütenasip olmalı. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Si
zlin zamanınızda da oldu. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
— Bizim zamanımızdan harcayarak da
ha uzun süre oturamazsınız, konuşamaz
sınız; kendi zamanınızdan bahsedeceksi
niz. Bizim zamanımız bitti, şimdi sizin za
manınız, onu konuşuyoruz; onun hesabı 
verildi bitti. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

MÜNİR F. YAZISI (Manisa) — Onun 
muhasebesini yapacağız. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
— Onu söyleye söyleye nereye kadar gi-
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deceksCttiz? Çok mahcup olursunuz yarın, 
çok mahcup olursunuz... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — O 
devrin de muhasebesini yapaoağız. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) 
—• Onun muhasebesini biz, üniformalı 
mahkemelerde yaptık, bitti;; sizin gücünüz 
yetmez, sizin gücünüz yetmez ona... 
{SHP ve DYP 'Sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, benim anlaya
madığım şu; İktidar, Mecliste tansiyonu 
düşürmelidir, hırçın olmamalıdır. Bu hır
çınlık, gerçekten, tabiî, hiçbir milletveki
line yakışmaz, ama iktidara hiç yakışmaz. 
Niye böyle hırçınsınız, niye bize hiç ta
hammülünüz yok? Bizi millet seçti, ulus 
seçti; halka «aygınız varsa, millete saygı
nız varsa, bize de tahammül edin lütfen. 

Az evvel, Sayın Başbakan, bir müna
sebetle iktidar sıralarına döndü, elini de 
böyle yaptı -çok özür dilerim- o, maçlar
da milleti heyecana getiren insıanlar gibi 
laf attı. Yalkışmaz efendim, yakışmaz efen
dim; bu, iktidar ciddiyetine yakışmaz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hami o 
iktidar?! 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Kürsü
ye kim hücum etti!.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
— Sayın Bakanlardan laf atanlar da olu
yor. Sayın Bakan, konuşmacıya laf atar 
mı; hiç atar mı, gözünüzü seveyim? 
(SHP «ıralarımdan «Onlar atar» sesleri, al
kışlar) 

ADÎL AYDIN (Antalya) — Onlar ya
par. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
— Biz, ba'kanları, kendilerinin gördükle
rinden daha büyük görüyoruz; o makam-
ları daha büyük görüyoruz, öyle görmek 
istiyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, bize tahammül 
etmeyi lütfen içinize sindirin; biz burada 
varız ve var olacağız. Eğer siz, muhalefet
siz Meclis özlüyorsanız, o çok tehlikeli 
bir özlemdir; son derece tehlikelidir. 

Balkınız, muhalefet sıraları buradan 
kalkar giderse, o lazımsadığınız, o «yav
ru», «küçük», «orbanca» falan dediğiniz 
muhalefet sıraları buradan kalkıp gider
se, milletin, ulusun yüzde 64'ü gitmiş olur 
ve siz, çoğunluğu temsil etmezsiniz, meş
ruiyetimiz tartışılır. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bu Meclisin 
meşruiyetini sağlayan, buradaki muhale
fet sıralarıdır. Evet; yüzde 64 burada 
temsil edilmektedir. 

İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — 
Nasıl oluyor? İzah edin de 'anlayalım. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) 
— Siz rakamları istediğiniz gibi konuştur
maya çok alışıksınız; lama, rakamlar ya
lan söylemez; rakamlar konuşturulur da, 
yalan söyletilmez. Aldığınız oy yüzde 36' 
dır, muhalefetin aldığı oy yüzde 64'tür. Bu 
muhalefet 'kalkıp giderse, siz yüzde 36yı 
temsil eden 'bir Meclis olursunuz; milleti 
temsil 'edemezsiniz, azınlığı temsil edersi
niz. Biz, size de meşruiyet kazandırıyo
ruz; biz, sizi de meşrulaştırıyoruz. Onun 
için, siz bizi, böyle, elbebek gülbebelk tut
malısınız; ezikaza çıkıp gitmeye, küsmeye 
kalkarsak, çok mahcup olursunuz. (Gü
rültüler) 

Değerli arkadaşlarım, bu düşünce, ay
rıca bir başka şeyi gündeme getirir : Mu
halefetsiz Meclis, Meclissiz yönetim özle
mini de gündeme getirtir. Meclissiz yöne
tim özlemi gündeme gelirse, kimin ayak
ta kalacağı belli olmaz. Öyle bir tabloyu 
yaşamayı Allah bu millete bir daha nasip 
etmesin. (SHP sıralarından alkışlar) Onun 
için, lütfen, öyle özlemleri gündeme geti
recek eğilimlerden vazgeçin. 
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Şimdi, 'değerli arkadaşlarım, biz, mu
halefet olanak halkın yararına gördüğü
müzü, bize oy veren İnsıanlaon beklentile-
rjni 'karşıladığına inandığiımız şeyleri bu
rada söyleyeceğiz; müsaade edin, burada 
söylemek zorundayız. Biz görev yapıyo
ruz, muhalefet olarak bizim bir görevimiz 
var, ciddî biır görevimiz var. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Al
lah daim etsin. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
Sonra ibilz, size tahammül ediyoruz; ya
ni', esasında tahammülsüzlük gösterilecek-
se, bizimiki daha zor. Bu kadar sayı; bu 
kadar haksızlık, bu kadar kötü uygulama, 
devleti batırmaya yönelik bir iktidar; biz 
tahammül ediyoruz, siz niye eüıhiyor'su-
nuz? Bizim hiçbir günahımız yok; ayrıca, 
biz bile tahammül ediyoruz efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Milleti yoksullaşturan, yoksulluğu yay
gınlaştıran yasa önerileri getiriyorsunuz; 
7 yasada 7 vergi getiriyorsunuz, bJr vergi 
ilave ediyorsunuz. 

Bizi dMemıeyecekseniz, lütfen, otomo* 
bLMnlizi ıtaımir ettirdiğiniz ustaya, taksisine 
bindiğiniz şoföre, alışveriş , ettiğinz bak
kala, konunuza komşunuza; yolunuz dü
şerse gecekonduda yaşayan linsana soınun; 
kan ağlıyorlar. Onların feryatlarını bura
da kim dile getirecek, biz getirmezsdk? 
O, bizim görevimiz; çünkü siz, kulağınızı 
tıkadınız değerli arkadaşilarım. 

Anavatan Partisinin değerli üyeleri, 
Hükümetinizıiin önünüze getirip koyduğu 
bu vergi yasaları yüzünden, halkın içine 
çıkıp, rahatça konuşma durumunda de
ğilsiniz. 

MÜNİR F. YAZICI (Mıanisa) — Ne 
biliyorsunuz? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
Çok iyi biliyorum; çünkü, ben de o hal
kın içindeyim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen ne
rede halkın liçimdesin; salonlardasın, Mer
cedes arabaların içinde geziyorsun. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
— Beraberce çıkalım, bir Şentepe'yi> bir 
Altındağ'ı, hir Mamak'ı; gecekondu böl
gelerini gezelim. (ANAP sıralarından gü
rü'.! tüter) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Merce
des araba ile gezersin. 

HASAN FAHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
Benim sabrım var, siz konuşun, ben son
ra konuşurum. 

Ankara'da halkın yüzde 65 'ıi gecekon
duda yaşıyor. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU — (An
kara) — Hayır yüzde 75'i. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la)—75 mi oldu? 

Sayenizde olmuş, onu siz artırmışsı
nız. Bizim hesabımızda 65'ti, siz yavaş 
yavaş onu yüzde 80'e çıkarırsanız büyük 
(başarıdır; böylece çağ atlarız (!) 

TALAT ZENGİN (Malatya) — O ha
yalinizi göremeyeceksiniz. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (An
kara) — Çağı atladık. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Çağı atlamak için çağdaş olmak 
lazım, öyle, lafla, ben atladım deyince 
atlanmıyor; bu, ip atlamak değil, ip at
ladık deseniz inanrım; çağ atlamak o ka
dar kolay değil. 

Yani, bir büyüğünüz çıkıyor, «çağ at
ladık» diyor, hepiniz inanıyorsunuz. He
pimiz aklı başında insanlarız efendim, 
bir tahkik edelim, olur mu böyle şey?.. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, değerli Anava
tan Partililer; bu ekonomik konuları be-
ceremediniz. (ANAP sıralarından gürül
tüler) Gerçekten (beceremediniz. Biz sizi, 
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(becerebileceğiniz biçimde uyarmaya da 
çalışıyoruz, görev yapıyoruz. Yani, bu si
ze çak yararlı. Beoeremediniz değerli ar
kadaşlarım; halkı çok fazla fakirleştir
diniz. O gecekenoduda yaşayan insanlar 
bir gün çıkarsa ortaya, bu sizin günahınız 
olur. 

Beceremediniz; becermenize yardım 
etmeye çalışıyoruz, ciddiye almanıza yar
dım etmeye çalışıyoruz. Onun için, bizim 
söylediklerimize lütfen kulak verin. Bi
zim arkadaşlarımız bunlar üzerinde gece 
gündüz çalışıyorlar, dosyalar hazırlıyor
lar, inceliyorlar, araştırıyorlar. 

Sizde bir kişi söylüyor, hepiniz teksir 
makinesi gibi söylüyorsunuz. O olmaz, 
o yanlış. (SHP sıralarından alkışlar) Yan
lış o iş. Onun için, bu tarafta emek verip. 
söylenen insanlar var; çünkü omlar tekrar 
ıgidecekler, halktan oy isteyecekler; sizin 
öyle bir endişeniz yok; çünkü tek seçici, 
«sen sen sen bu tarafa, siz bu tarafa» de
yince, iş bitiyor; burada öyle değil. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Oy
la seçiliyor, oyla. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Bu tarafa gelenleri halk seçiyor, 
önseçimde de halk seçiyor. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Oyu kim veriyor bize? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Hep öyle; önseçimde de halk seçi
yor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Size oyu - Sayın Demirel söyledi - te
lefon direkleri veriyor, telefon telleri ve
riyor; işte onlar veriyor, sonra söküyor
sunuz onları tekrar. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — 
Vaktiyle sız de iktidardaydınız? Sayın 
Güneş. 
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AYHAN SAKALLIOĞLU Sakar
ya) — Milletvekillerini tahkir etmeye hak
kınız yok sizin... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, yasanın 
nasıl çıkacağı, İçtüzüğümüzde yazılıdır. 
Yasaları, İçtüzükteki prosedüre göre çı
karalım. 7 tane yeni vergi getiriyorsunuz, 
hu vergileri enine boyuna konuşup, tar
tışalım; bu Meclisten yasa kaçırma hu
yunuzdan vazgeçin. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Uyu
mayın. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Böyle, geceyarısı aceleye getirip, 
sıkışıklığa getirip, sabaha kadar çalıştı
rarak, bıkkınlığa getirerek, dalgınlıktan 
.dolaştırarak Meclisi çalıştırmayın. Bu, 
ciddî ve dürüst bir yasa çalışması değil
dir. Yasayı bu tekilde çıkarırsınız; ama, 
birbuçuk ay sonra da «Uykusuz zama
nımıza denk gelmiş, falan maddesi yan
lış olmuş, değiştirelim» diye gelirsiniz; 
Ibu yanlıştır. Bunları enine boyuna tartı
şacağız ve tartışmak zorundayız. Zaten, 
(tartışmazsak, doğru da olmaz. Asıl gö
revimiz yasa yapmak ve yasaları usulü
ne uygun yapmak. Böyle bir önerge ve
rip, sabaha kadar onu da, ötekini de çı
karalım demeyin. 

Değerli arkadaşlarım, bu, demokra
sinin özüne aykırıdır. Demokrasiyi o za
man kaybederiz. Hepimizin elbirliği ger
çekten, millî iradedir. Millî iradeyi ancak 
ıböyle hâkim kılabiliriz. Yasa kaçırmaktan, 
yasaları aceleye getirmekten vazgeçme
liyiz. (ANAP sıralarından «Siz de günle
ri katletmekten vazgeçin» sesi) 

ıBu kürsüye iki kişi çıkmalı, biri ko
nuşmak, biri de size cevap vermeli. Ben 
bir kişiyim; yetmiyorum. (SHP sıraların
dan gülüşmeler) Benim anladığıma göre, 
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sizin özel bir göreviniz var. Halbuki, Par
lamentoda böyle bir usul! yok; «Senin gö
revin, her çıkana, her kelimesinden sonra 
bir laf atmaktır» diye, Siz, anladığıma 
göre, özel görev ekibindensiniz; hayırlı, 
uğurlu olsun. 

KAMİL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — Cesareti varsa kürsüye çıksın. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Dleğeriu arkadaşlarım, «bu kürsü 
azizdir; bu kürsüyü istismar etmeyelim» 
demek yetmez; Başkaca şunları söylemek 
lazım; «Demokraside siyasî partiler aziz
dir» demek lazım ve onları tezyif etme
mek lazım. «(Muhalefet azizdir» demek 
lazım, onu ciddiye ailimak lazım. «Halkın 
çıkarına konuşmalar çok azizdir» demek 

V. 

1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 1318 Sayılı' Finansman Kanu
nu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sa
yılı Amme Alacaklılarının 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) (1) 

BAŞKAN -T- Eğ'ıtim, G o ı # , Spor 
ve Sağlık Hizmetlıeri1 Vergiisiim'ın ihdası ıiıîe 
3074 Sayılı Afcaryıakıit TuUcetiim Vergisi 

(i) 19 S. Sayılı Basmayan 10.3.1988 
Tarihli 33 üncü Birleşim Tutanağına ek
lidir. 

lazım; «Halkın çıkan çok azizdir» demek 
lazım, onu ciddiye almak lazım. «Millet
vekilliği görevi ıher zerresiyle azizdir» 
demek lazım, onun ciddiye almak lazım. 
Ayrıca, «Ulusal bağımsızlık marşı (İs
tiklal Marşı) 12 Eylülden evvel de, son
ra da çok azizdir» demek lazım ve her 
yerde ayağa kalkmak lazım. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar, DYP sıraların
dan alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Güneş. 

Değerli arkadaşlarım sataşmayla ilgili 
konuşmalar tamamlanmuş bulunuyor. 

Gündemlin «Kanun ftasarı ve tekliiıf-
lıaniıylb kamıiisyonOardam gelen diğer işler» 
kısmına geçiyoruz, 

Kanunu, 197 Sayı'Hı .Motorlu Taşıtlar 
Vetig.'isi Kanunu, 131'8 Sayılıı [Finansman 
Kanunu, 193 Saıyıilı Gelir Vergisi Kanu
nu, '21'3 ISaıyılIlı Vergi Usul Kanumu 6183 
Sayılıı Amme Alacaklarımın Tahsilli' Usu
lü Haiklkunda Kanun ve 4912 ISaıyıli1 Harç-
Oar Kanununda DeğiışMÖdler Yapılması 
ve Bu Kamumliara (Bazı Hükümler Eklen
mesine Daıür Kanun Tasansımın görüsjül'-
ımıesıJnıe kalıdığıımız yerden devam edece
ğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerimi aıl-
dıılar. 

5 iinıciı madde üzerimdeki görîüşıme-
'llerde kiaîlmıışltık. 

Madde üızeırıiindıe gruplar adına iki. 
üye ilie, ışahsı adına bir üye konuşmuş
tu. 

Şiımdi söz sırasu, ışahsı adıma, Sayın 
Enis Tübümcü'nün. 

Buyurum efendiım. '(İSHP sır&liaırındam 
alkışlar) 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 
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ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) _ Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli mil
letvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi 
en derin saygıyla selamlarım. 

Dün, kürsüden inerken, Sayın Mali
ye Bakanımız bana sempatik bir gülüş
le, «Bu söylediklerine sen de inanıyor mu
sun?» sözünü söyledi. Benim kendisine ya
nıtım aynen şöyle oldu; eğildim, «Sayın 
Bakanı ve Hükümet temsilcilerini saygıy
la selamlarım» dedim. Sayın Maliye Ba
kanına yanıtım aynen böyle oldu. 

Konuşmamı bitirdikten sonra Plan ve 
Bütçe Komisyonuna koştum, orada da 
görevim vardı. Benim Genel Kurulda bu
lunmadığım zamanda Sayın Maliye Baka
nı söz almış, söylediği söze de atıfta bu
lunarak konuşmuş. Konuşmasıyla ilgili tu
tanaklar elimdedir. Konuşmasının içeriği
ne girmeden önce, kürsüden inerken ba
na söylediği söze yanıt vermek istiyo-

- rum; çünkü, ben, dün bu söz üzerinde 
Sayın Başkandan cevap hakkı istemiştim; 
lütfettiler, eksik, olmasınlar, bana bugün 
bu söz hakkımı verdiler. * 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sosyaidemokrat Halkçı Parti milletvekil
leri ve üyeleri arasındaki birlik ve bütün
lüğün temelinde inanç yatmaktadır. Biz 
parti olaraik, gücümüzü, azmimizi inanç
tan alırız. Bizim inancımız, hukukun üs
tünlüğüne, insan haklarına, demokrasinin 
tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesine 
olan inançtır. Sayın milletvekilleri, bizim 
inancımız, evrende yaratılan en yüce de
ğerin insan ve insan emeği olduğu üzeri
nedir. Paranın en yüce değer olduğuna 
inananlarla da en büyük farkımız bura
dadır. Bu çerçevede, biz ancak, yalnız ve 
yalnız inançlarımızı, inandıklarımızı söy
leriz; inanmadıklarımızı söylememiz müm
kün değildir; ama, dört düşünceyi bir 
arada taşıdığını övünerek, kimi zaman de

falarca söyleyen Anavatan Partisinde yer 
alanlar, farklı düşüncelerine rağmen bir 
arada bulunuyorlarsa, bunun kerametinin 
de ne olduğunu tartışmak gerekmez mi? 
Nedir, farklı düşüncelerine rağmen Ana
vatanlıları şimdilik bir arada tutan? 

ALİ ER (İçel) — Memleketin hayrı. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Bu 
itibarla, Sayın Bakanın bana söylediği o 
sözü önemsemiyorum; ama, Sayın Baka
nın kişiliğini önemsiyor ve saygı duyuyo
rum. Sözünü anlayışla karşılıyorum; çün
kü, Sayın Bakan farklı düşünceleri tem
sil eden, bu nedenle de düşündüğünden 
farklı konuşan kişilerin de bulunduğu 
Anavatan'da siyaset yapıyor, onun için 
anlayışla karşılıyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Bakanımız benim konuşmama atıf
ta bulunarak, «vergi mükellefiyle vergi 
yüklenicisini karıştırdığımı» ifade etmıiş. 
Şimdi ifademi zabıtlardan aynen oku
mak istiyorum; hükmü söyledikten son
ra aynen şöyle demişim: «tşte bu hü
kümle, Anavatan iktidarının yutturmaca-
larından birini daha görüyoruz. Sözko-
nusu vergi mükellefi, vergiye tabi ma
mulleri dahilde imal edenlerle, ithalatçı
ları değildir. Asıl mükellef, her geçen gün 
yoksullaşan, acımasız zamlar altında ezi
len, işçi, çiftçi, memur, emekli, dul ve ye
timlerdir; dar geiirli esnaf ve sanatkâr
lardır; çünkü - burası çok önemlidir - ge
tirilen vergiler dolaylı vergilerdir.» 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
vasıtalı vergilerde, gerçek mükellef olan
lar, o malı tüketenlerdir. Böyle vergiler
de, vergileme 'ile ilgili görevi yerine geti
renler, malî varlıklarından Maliyeye bir 
şey ödemezler - söylemek istediğimiz bu
dur - sadece, tüketiciden alıp, Hazineye 
yatırırlar. Bu itibarla, yasa maddesinde-
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ki, vergi mükellefimin görevi şeklî bir gö
revdir. Malî külfet ise, az önce dediğim 
gibi, -konuşmamda da söylemiştim, do
laylı vergilerden söz ediyorum - ilgili mal
ları tüketenlerin üzerindedir; mükellef 
burada bir çeşit tahsildar pozisyonunda
dır. 

Sayın Bakanın, benim söylediklerimi, 
ifade etmek istediklerimi anlamamış ol
ması, düşünülecek bir şey değildir; çün
kü, kendisinin göstermeye çalıştığı per
formansı en iyi takdir edenlerden biri ol
duğumu kendisi de biliyor. Eğer, Sayın 
Bakan «vergi mükellefi», «vergi yüklenici
si» kavramlarını kullanarak kelime oyunu 
yapmak istemediyse -ki, ben bunu dü
şünmek istemiyorum - o zaman, ben Sa
yın Balkanın dünkü konuşmasını kendisi
nin aşırı yorgunluğuna veriyorum; ancak 
ve ancak bu nedenle, benim ifade etmek 
(istediğimi atlamış olabilir. 

Sözlerime son verirken, hepinize teşek
kür ©diyorum, saygılarımı sunuyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Tütüncü. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar 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 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının» 5 inci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Kamer Genç 
Tunceli1 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Vedat Altun 
Kars 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Madde 5. — Vergiyi doğuran olay, 
3065 sayılı KDV Kanunu ve bu kanu
nun hükümlerini değiştiren Kanun hü
kümlerine göre belirlenir. 

BAwŞKAN — Sayın Komisyon ve Sa
yın Bakandan bir sorum var. 

Okunan önergeyi dinlediniz. Tasarı 
metninde, «Vergiyi doğuran olay, 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hü
kümlerine göre tespit edilir» dmiılmekte-
dir. Bazı kanunların çıkışında, kanunla
rın değişiklik kesimleri de ayrı ayrı tas
rih edilir ve ilk kanun söylenmiş olmakla, 
ondan sonraki değişiklikleri kapsamış ol
maz. Size, önerge bakımından şunu sor
mak istiyorum: önergedeki, «Katma De
ğer Vergisi Kanunu ve bu kanunun hü
kümlerini değiştiren kanun hükümlerine 
göre belirlenir» tanımı ile, bu metindeki 
tanım aynı şeyi kapsıyor mu? Buna gö
re önerge sahiplerine söz vereceğim, ya
hut önergeyi işleme koymayacağım. Aynı 
mahiyette olup olmadığına dair evvela 
sizden açıklama bekliyorum efendim. Ta
sarı metni ile, önerge arasında; fark var 
mıdır? 

Buyurun efendim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Bursa) — Sayın Başkan, kanunlar, asıl 
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numaralan ile anıiıırlar. O kanunlarda ya
pılan değişiklikler oraya işlenir. Dolayı
sıyla siz, esas kanunun adını söylediği
niz zaman, onunla beraber değişiklikleri 
de kastedersiniz. Dolayısıyla, burada bu 
ifade vardır; bu nedenle önergeye katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konuş
manıza karşılık bir hususu arz edeyim. 
Tabiî, her birimizin birçok bilgileri var. 
Mesela, Türk Ceza Kanununu ele ala
lım; iddianamede, «Türk Ceza Kanunu
nun 6123 sayılı Kanunla muaddel şu 
maddesine göre tecziyesi» denilmezse, ta
dil edilen madde gösterilmezse, o suçtan 
dolayı yargılama yapılamaz ve kamu da
vası açılamaz. 

Bu bakımdan, «Hepsini kapsar» dedi
ğiniz zaman - hukuktaki kanunlarda, malî 
kanunlarda ve muhasebe kanunlarında ay
rı ayrı anlamı olduğu için sizden rica et
tim- değişikliği kapsıyor değil mi efen
dim?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEM0Ç1N 
(Bursa) — Efendim, bakınız burada bir 
sürü kanundan bahsediliyor; her bir ka
nunun da değişiklikleri vardır. Şimdi bu
rada, 1318 sayılı Finansman Kanunu ve 
bu kanunla ilgili değişiklikler derseniz o 
zaman olmaz, bu zaten, değişiklikleri de 
ifade etmektedir. Ana kanun, başlıkla ifa
de edilir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu 
önergedeki değişikliği metnin kapsadığını 
ve o anlamda metnin tanzim ediknıiş ol
duğunu Sayın Bakan ifade etmektedirler. 

Bu konuya Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILI İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet ve 
Komisyon önergede belirtilen hususları 
metnin kapsadığını ifade etmektedıirler. 
Onun için, önergeyi işleme koymamız tek
nik bakımdan mümkün değil, yani, öner
gedeki maksat hâsıl olmuş bulunuyor. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
.İstisnalar 
MADDE 6. — 3065 sayılı Katma De

ğer Vergisi Kanununda yer alan istisna
lar, bu Kanunun uygulaması yönünden 
de geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen' sayın üye?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına, Sayın Fuat Atalay 
konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına, Sayın Fuat Atalay; 
buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA FUAT ATA
LAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmet
leri Vergisinin İhdasına İlişkin Yasa Ta
sarısının 6 ncı maddesine ilişkin olarak, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na söz almış bulunuyorum. 

Görüştüğümüz madde «İstisnalar» baş
lığını taşımakta ve 3065 sayılı Katma De
ğer Vergisi Kanununda yer alan istisna
ların, bu kanunda da uygulanması hük
münü getirmektedir. 

Katma Değer Vergisindeki istisnalar 
bölümünde, ki bu konuda Plan ve Büt
çe Komisyonundaki görüşmelerde de ay
nı konu işlenmiş ve Sayın Bakan da, «istis
nalar kısmının, araçlar ve petrol arama
larında istisnayı, taşımacılık istisnasını, 
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diplomatik istisnaları, ithalat istisnasını, 
sosyal ve askerî amaçlı istisnaları kapsa
dığını» söylemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu durum neyi 
göstermektedir? Tasarının 5.inci madde
sinde, vergiyi doğuran olay kısmında da 
açıklandığı gibi, yine Katma Değer Ver
gisine atıfta bulunmaktadır. Bu durum 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmet
leri Vergisinin, Katma Değer Vergisinin 
dışında bir vergi olmadığını gayet açık bir 
şekilde kanıtlamaktadır. Olsa olsa, buna 
«ek vergi» demek mümkündür. Bu ha
liyle, bu vergi yasasıyla birlikte, vergi
lendirmede mükerrerlik sözkonusudur. Bi
lindiği üzere, aynı idare tarafından, aynı 
vergiyi doğuran olayın, ayrı ayrı yasala
ra dayanılarak, ayrı vergi isimleri altında 
vergilendirilmesi, mükerrerliktir; müker
rerlik de, vergicilik prensiplerine, vergi 
prensiplerine aykırıdır. Nitekim, bu konu
da, Anayasamızın 73 üncü maddesinde, 
vergilendirme prensipleri anlatılırken, bu 
konuda devletin adil olması gereğini vur
gulamaktadır. Bu anlamda, gayet açık söy
lüyoruz, Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisi, aynı zamanda, tek
nik anlamda da ve esas itibariyle de Ana
yasaya aykırıdır. 

Bu verginin getiriliş amacı, eğitim, 
gençlik, spor ve sağlık hizmetleri için ila
ve kaynakların bulunmasıdır ve bu tasa
rının kanunlaşmasıyla beraber, Hükümet, 
böyle bir olanağı bulacağını tahmin et
mektedir. 

Bir vergi sistemi oluşturulurken, bu 
alandaki genel vergi tekniği prensipleri
ne uymak gerekmektedir. Buna uyulma
dığı takdirde ve o toplumu idare eden 
hükümet, başı sıkıştığı zaman şu veya bu 
şekilde vergilendirme tekniğine yeni usul
ler getirirse, Türkiye'deki vergilerle ilgili 
yasalar arapsaçına döner. 

Değerli üyeler, Birinci özal Hüküme
ti döneminde Katma Değer Vergisi getiri
lirken, bu konudaki en önemli gerekçe ola
rak, Katma Değer Vergisinin gelmesiyle 
beraber, Türkiye'de vergilendirmede ciddî 
merhalelerin aşılacağı söylenmiş idi; böy
lece, Türkiye'de vergilendirme sistemin
de ciddî bir reform yapılacağı söylenmek
te idi. Şimdi görülmektedir ki, Katma De
ğer Vergisi geldikten sonra, Hükümet bu 
kez, Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz
metleri Vergisi adı altında, öz itibariyle ay
nı vergiyi başka bir isim altında tekrar 
getirmektedir. 

Birinci Özal Hükümeti döneminde Kat
ma Değer Vergisi getirilirken, Hükümet 
özellikle, Türkiye'deki sorunların maktu 
vergilerle, harçlarla ve damga vergileriy
le ciddî planda çözülemeyeceğini söyle
mekte idi. Biz de aynısını düşünüyoruz; 
ama, maalesef görülüyor ki, çağ atladığı 
iddia edilen Türkiye'de, sağlık ve eğitim 
hizmetleri gibi çok önemli hizmetlere, 
maktu vergilerle oluşturulacak fonlardan, 
birikimlerden çözüm aranmaktadır. 

Üç dört yıl önce, verginin adaletli 
hale getirilmesi ve vergi, vermenin basit-
leştirilmesi amacıyla geitrilen Katma De
ğer Vergisi bu konuda çözüm olamaz mı? 
Elbette olur. Katma Değer Vergisindeki 
nispetlerin artırılması da bir yöntemdir; 
ama ne olursa olsun, sonuçta, her tür 
uygulama, Türkiye'de üretimin artırılrna-
masından kaynaklanan ciddî sorunlar, 
göstermelik birtakım tedbirlerle Türkiye' 
de ekonomik çözümlemelerin yapılacağı 
düşünülmekte ve geniş halk kesimlerinin 
yaşamları: giderek kötüleşmekte, ama bu
na rağmen bu konudaki ciddî uyarılar, ik
tidar partisi tarafından değerlendirmemek
te, değerlendirilmediği gibi, parlamenter 
demokratik sistemin en önemli özellikle
rinden bir tanesi olan muhalefetin bu ko-
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nudaki ciddî önerileri, bu konudaki endi
şeleri dikkate alınmamaktadır. Hatta bu 
konuda eğer Parlamento içerisinde bir en
gelleme varsa - ki gayet açık bir engelle
me yapılmaktadır- bunun yasaliığı tart/-
şıimak istenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda ga
yet açık bir şey söylemek istiyoruz; ge
niş halk kesimleri, adı ne olursa olsun, 
bu tip vergilere karşıdır. Bugün bir re
feranduma gittiğiniz takdirde, bunun ce
vabını gayet açık şekilde göreceksiniz. 
Bu yetmiyormuş gibi, vergi mükellefiyeti 
adıı altında, bu konudaki vergi mükellef
lerinin, yani Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin mükellefle
rinin, Türkiye'deki imalatçılar ve ithalatçı
lar olduğu konusunda Sayın Bakan bir 
tartışma getirmeye çalışıyor. 

Gayet açıktır; imalatçılar ve ithalatçı
lar, bu verginin devlete yatırılması ko
nusundaki sorumlulardır. Bu anlamda, za
hirî mükelleflerdir; ama, gerçek mükellef, 
halktır, bu ürünleri tüketen insanlardır. 
Böylece, Katma Değer Vergisinde de ol
duğu gibi - ki aynısıdır - son tahlilde ge
niş halk kesimlerini etkilemektedir. 

Bu anlamda, Sayın Hükümete sormak 
isteriz; Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Vergisinin elbette belirli bir 
tahmin içerisinde, 1988 yılı içerisinde top
lanması düşünülmektedir. Peki, bu ver
giler toplandıktan sonra, bunun bir kıs
mı bütçeye geçtikten sonra ve ilgili bakan
lıklara, ödenek olarak ayrıldıktan sonra, 
bir kısmının da yine, fon olarak, eğitim, 
gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinde kay
nak teşkil etmesi bir çelişki değil midir? 

Bir yandan, Hükümet, fonların bir kıs
mını bütçe içerisine sokup, Yüce Mecli
sin denetimine açarken, öte yandan, 180 
derece çelişkili bir tutumla, yine bu ver
gi adı altında toplandığı fon oluşumlarının 

önemli bir kısmını ise, «fon» adı altında 
birleştirmektedir. 

Peki, bu vergiler toplanırsa, Türkiye' 
de daha adil, demokratik bir eğitim ku
ruluşu oluşacak mı acaba? Bu konuda, 
muhalefet olarak ciddî endişelerimiz var. 
Daha çağdaş, çağın gereklerine uygun bir 
eğitim oluşacak mı? Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da, okul binaları, jandarma bir
liklerinin barınağı olmaktan kurtulacak 
mı? Hükümet, acaba bu anlamda mı böy
le bir tasarıyı getirmektedir? Eğitimde 
adaletsizlikler ortadan kaldırılacak mı? 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uygula
malarının haksız sonuçları ortadan kaldı
rılacak mı? Çağdaş kafalara sahip, de
mokratik bir üniversite Türkiye'de kuru
lacak mı? Bu fonları, eğitimdeki çağdaş
laşmaya kaynak oluşturacak mı? Eğitim
deki teknolojik gelişmeye neden ola
cak mı? 

Biz, bu verginin çıkmaması konusun
da elimizden gelen gayreti gösterirken, 
Hükümet, Parlamentodaki oy çoğunluğu
na dayanarak, bu tasarıyı yasaılaştırdığt 
takdirde, ummak ve temenni etmek isti
yoruz ki, bu gelişmeler olsun. 

Değerli milletvekilleri, 1988 Türkiye-
sinde, artık çağdaş millî eğitimden bahset
mek mümkün değildir. Millî eğitim, esas 
itibariyle ulusal özelliğini kaybettiği için, 
çoğunlukla devlet sektörünün elinden 
uzaklaştığı için, ımülî eğitim özelliğini kay
betmiştir. Bugün, Ankara, İstanbul, İzmir 
gibi büyük kentlerde, sadece varlıklı ke
simler değil, geçim sıkıntısı içerisinde ol
mayan belirli bir kesim de, çocuklarını 
özel okullarda okutmaktadır. Akşamları 
mesai saatleri bitiminde, Ankara, İstan
bul sokaklarından geçilememektedir. On-
binlerce öğrenci, özel eğitim kuruluşla
rında, kendilerine göre, daha kaliteli bir 
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eğitim olanağı bulabilmek umuduyla me
sai harcamaktadırlar. 

Gerek Maliye ve Gümrük Bakanına, 
gerekse Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanına sormak isterim: Bu vergilerden 
sonra, Türkiye'de çocuklarımız, devletin 
kuracağı, kaliteli, çağdaş eğitim kuruluş
larında okuyabilecekler midir; yoksa, dev
letin, millî eğitim görevini özel sektöre 
ihale ettiği, hatta yoğunlaştığı dönemler 
yeniden mıi, yaşanacaktır? 

Yine, sağlık konusuna geldiğimizde, 
bu vergilerden sonra, sağlık, artık bir ti
caret metaı halinden çıkarılacak mıdır? 

Tahmin ediyorum, Sayın Bakan ve 
Sayın Komisyon üyelerinin - belki de biraz 
sıkılarak - kafasında «Bu konuların 6 ncı 
maddeyle ne ilgisi var?» şeklinde sorular 
doğabilir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY 
(Bolu) — Yanlış mı yani? 

FUAT ATALAY (Devamla) — Size 
göre yanlış olabilir; bize göne, biz, esas
taki meseleleri tartışıyoruz Sayın Bakan. 
Gayet açık söylüyoruz. Yanlış olup olma
dığını, referanduma giderek, bugün hal
ka sorun. Halka değil, biraz önce usul 
hakkındaki tartışmalar sırasında, grubu
muz adına konuşan Sayın Güneş'in de
diği gibi, yakınlarınıza sorun. Gelin, semt 
pazarlarına gidölim. 

Bu konuyu polemik konusu haline ge
tirtmek istemiyorum. Bir taraftan bu ver
gileri toplayacaksınız, öte yandan sağlık 
ve eğitim gibi, devletin en önemli hizmet
lerini özel sektöre ihale edeceksiniz, ço
cuklarınızı oralara vereceksiniz!.. Yanlış
lık burada. 

Acaba, bu vergilerden sonra, sağlık 
hizmetleri çağdaş olacak mı? Seçim böl
gemden örnek vermek istiyorum, bölge
miz değerli Anavatan Partili milletvekil
leri de - şayet salonda iseler, kendileri de -

durumu biliyorlar. Değerli milletvekilleri, 
Diyarbakır Sosyal Sigortalar Kurumu 
Hastanesinde bir doktor - yanlış söylemıi-
yorum - 25 saniyede bir hastayı muayene 
etmek zorunda kalıyor ve bu 25 saniyede 
ancak gözüyle muayene ediyor, geri ka
lan bir 25 saniyede de reçete yazmaya 
çalışıyor. 

Biz Hükümete sormak istiyoruz: Bu 
vergilerden sonra durumlar değişecek mi, 
sosyal sigortalar hastanelerinde ve devle
tin diğer hastane ve sağlık kuruluşların
da çağın gerekleri yapılacak mıdır? Kır
sal kesimde, kendi kaderlerine terk edil
miş insanlarımızın sağlık sorunlarına çö
züm bulunacak mıdır? İnsanlarımızın en 
temel sağlık gereksinmeleri karşılanacak 
mıdır? 

Bu konuda, kaynak arama ihtiyacın
da olan Hükümet, zaman zaman da «Al
ternatifimiz yok» demektedir. Biz, Ana-
muhalefet Partisi olarak, gerek Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde ve 
gerekse bütçenin Meclis Genel Kurulun
daki görüşmelerinde, alternatifin nerede ol
duğunu söylüyoruz ve söyleyeceğiz. Alter
natif gayet açıktır : Sermayenin daha sıkı 
denetimi, üretimin çağın gerekleri çerçe
vesinde süratle artırılması, yatıranların ar
tırılması, dış ilişkilerde çağdaş ve eşit üye
lik haklarının geliştirilmesi en önemli kay
naklardan bazılarıdır. 

Bu anlamda, aslında Hükümet zahmet 
etmektedir; çünkü, bu tip vergi yasaları 
getireceğine, Katma Değer Vergisindeki' 
oranları şu veya bu şekilde artırsın ve bu 
iş bitsin. 

Değerli milletvekilleri, bu vergi tasarı
sının illeriki maddelerinde gayet 'açık şe
kilde teşhir edeceğimiz bir konu vardır; 
bunu, sadece değerli Parlamento üyeleri
ne değil, aynı zamanda halkımıza da teş
hir edeceğiz; bu vergi yasasıyla, insanla-
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ra ne gözle bakıldığını, ileriki maddeler
de de tek tek söyleyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, sonuç itibariyle 
şunu söylemek istiyoruz: Görüşülmekte 
olan madde de gayet açık bir şekilde gös
termektedir ki, bu tasarı - ismi ne olursa 
olsun - vergilendirme tekniği bakımından 
büyük yanlışlıkları barındırmaktadır ve 
Türkiye'de maktu vergilerin yeniden cid
dî planda gelişmesine sebebiyet verecek; 
vergi yasalarında ve vergi bürokrasisinde 
ciddî sorunlar çıkaracak ve son tahlilde 
emekçi halka ciddî bir yükün geleceği bir 
tasarıdır. 

Bundan dolayı bu maddenin aleyhin
de oy vereceğimizi bildiriyor, saygılarımı 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Atalay. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, İb
rahim Demir, buyurunuz efendim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 
DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; eğitim, gençlik, spor ve 
sağlık hizmetlerinin kaynaklandırıknası 
maksadıyla, Hükümetin, hazırlayıp, Yüce 
Meclisin gündemine kadar gelmesini sağ
ladığı Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz
metleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 
Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Ver
gi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda De
ğişiklikler Yapıtaşı ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı hakkında ve bu tasarının 7 nci 
maddesi üzerinde konuşmak üzere huzu
runuzda bulunuyorum. Bu vesileyle hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKIL1 İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, 6 ncı madde üze
rinde galiba. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Af
federsiniz. Çok teşekkür ederim... 6 ncı 
madde üzerinde konuşmak üzere huzuru
nuzdayım. (ANAP sıralarından «Kısa kes» 
sesleri, gürültüler) 

Ben kısa kesmeyi çok istiyorum; oma, 
kanunun başlığı nedense hiç kısa değil ve 
onu burada okumak, tekrar etmek zorun
dayım. (ANAP sıralarından gürültüler) Ne 
hakkında?.. Sizin gibi, biz, havadan ko
nuşmuyoruz; tasarı hakkında ve o tasarı
nın adını zikrederek konuşmak zorunda
yız. 

Sayın milletvekilleri, siz biraz evvel 
burada görevinizi, parmaktarlığınızı yap
tınız; müsaade edin, şimdi sıra bizde, biz 
görevimizi yapalım; bu tasarıyla ilgili eleş
tirilerimizi ifade etme şansını lütfen, biz
den sataşmalarınızla esirgemeyin ve bizi, 
bu konudaki fikirlerimizi söylemekten alı
koymaya çalışmayın; buna gerek yok. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Biz burada, parmaktarlık değil, millet
vekilliği yapıyoruz; bunu böyle bilin. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — On ke
re daha söyle. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — iş
te, görevinizi yaptınız ve parmaklarınızı 
kaldırıp gittiniz; şimdi, arkadaşlar herhal
de bir yerlerde iş bitirmek durumunda
dırlar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilıleri, 6 ncı madde «İs
tisnalar» kenar başlığını taşımakta ve 
«3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanu
nunda yer alan istisnalar, bu Kanunun 
uygulaması yönünden de geçerlidir» de-
nilmektediir. 

Tasarıdaki madde metni oldukça kısa
dır; ama bu haliyle anlaşılması, neden 
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bahsettiği1 ve ne idiğü belirsizdir. Tabiî, 
bir hukukçu olarak, bu belirsizliğin mad
denin gerekçesinde aranması gerektiğini 
düşündüm ve «Acaba burada bahsedilen 
istisnalar nelerdir?» şeklindeki sorumun 
cevabını gerekçede aradım; fakat ne ya
zık ki, bu tasarının bahsettiği istisnaların 
neler olduğu 6 ncı maddenin madde ge
rekçesinde de yoktu. 

İsterseniz, gerekçeyi burada okuyalım : 
Bu maddle, istisnalarla ilgili olup, 3065 sa
yılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer 
alan istisnaların, bu Kanunun uygulaması 
yönünden de geçerli olduğu ifade edilmek
tedir. 

Bu tarz bir düzenleme, yasama tekniği 
açısından yeterli değildir; çünkü, yarın tat
bikatçılar veyahut da bu kanuna muhatap 
vatandaşlar, «Burada bahsedilen istisnalar 
nelerdir?» diye öğrenmek istediklerinde, 
cevabını, önce madde metninde, sonra 
maddenin gerekçesinde arayacaklardır; 
ama nafile arayacaklardır; çünkü, hakika
ten yasama tekniğine aykırı bir şekilde 
düzenlenmiş ve bu istisnalar ne madde 
metninde, ne de maddenin gerekçesinde 
yer almıştır. Bu hususta Katma Değer 
Vergisi Kanununun ilgili bölüm ve mad
delerine atıfta bulunulmakla yetinilmiştir. 

Öyle ise, biraz evvel sorduğum soru
ların, yani burada sözkonusu olan istis
naların neler olduğu sorusunun cevabını, 
Katma Değer Vergisi Kanununun, yani, 
3065 sayılı Kanunun ilgili bölümünde, il
gili maddelerinde aramak ve bu istisnaların 
doğru mu, yanlış mı olduğunu tespit ede
bilmek (için, bunu burada tespit etmek 
zorundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanu
nunun Üçüncü Bölümü, vergiyi doğuran 
alayları tespit etmiştir. Aynı kanunun ikin
ci Kısmı «İstisnalar» başlığını taşımakta 

olup, bölümlerinde ise istisnaları tespit 
etmiştir. Burada bu istisnalar hayli tefer
ruatlı bir şekilde düzenlenmiş olup, «İh
racat istisnası», «Araçlar ve Petrol Ara
malarında istisna», «Taşımacılık istisna
sı», «Diplomatik istisnalar», «ithalat is
tisnası», «Sosyal ve Askerî Amaçlı istis
nalarla Diğer İstisnalar» şeklinde düzen
lenmiştir. 

Biz bu konuda oy kullanmadan önce, 
yani bu düzenlemenin doğru mu yanlış 
mı olduğuna karar verebilmek için, bu 
istisnaları bilmek zorundayız; yoksa 
ANAP'lı sayın milletvekillerinin alışkan
lıkları gibi, başkalarının işaret ettiği şe
kilde, başkalarından aldığımız direktifler 
doğrultusunda oy kullanamayız. Dolayı
sıyla bu istisnaları burada, müsaade 
ederseniz saymak istiyorum. (ANAP sı
ralarından «Sataşma, doğru konuş» ses
leri) 

Birinci bölüm içinde, «İhracat istis
nası» başlığı altında düzenlenen istisna
lar, «Mal ve hizmet ihracatı» alt başlığı 
altında şöyle düzenlenmiştir : «1. Aşağı
daki teslim ve hizmetler vergiden müs
tesnadır : 

a) İhracat teslimleri ve bu teslim
lere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki 
müşteriler için yapılan hizmetler, 

b) Türkiye'de ikamet etmeyen yol
cuların, satın alınarak Türkiye dışına gö
türdükleri malların teslimi anında Kat
ma Değer Vergisi tahsil edilir. Ancak 
gümrükten malın çıkışı anında fatura 
veya belgenin ibrazında tahsil edilen 
Katma Değer Vergisi iade olunur*» 

3297 sayılı Kanunun 3 üncü madde
si ile eklenen bent, şu sekidedir : «c) İh
raç edilmek şartıyla imalatçılar tarafın
dan kendilerine teslim edilen mallara ait 
Katma Değer Vergisi, ihracatçılar tara
fından ödenmez. Mükelleflerden tahsi 
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edilmeyen, ancak ilgili dönem beyanna
mesinde beyan edilecek olan bu vergi, 
vergî dairesince tarh ve tahakkuk ettiri
lerek tahsil olunur. 

Söz konusu malıların, ihracatçıya tes
lim tarihini takip eden aybaşından itiba
ren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, 
tescil edilen vergi terkin olunur, 

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun 
olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil 
olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten 
itibaren 6183 saydı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 in
ci maddesine göre behrlenen gecikme 
zammının yüzde 50 fazlasıyla birlikte 
tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şar
tıyla teslim edilen malların, Vergi Usul 
Kanununda belirtilen mücbir sebepler ne
deniyle ihraç...» 

BAŞKAN — Sayın Demir, 2 daki
kanız var efendim; lütfen... 

ÎBRAHtM DEMİR (Devamla) — 
Sayın Başkan, hatırlatmanız için teşek
kür ederim. 

... edilmesi hallinde, tecil edilen vergi 
tecil edildlüği tarihten itibaren 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunun 48 inci maddesine göre 
ilgili dönemler için geçerli tecil faizi bir
likte tahsil edilir. 

Tecil veya terkin edilen bu vergüer 
hakkında ihracatçılar bakımından bu Ka
nunun 32 nci maddesi hükmü uygulan
maz. 

İhracatçılara mal teslim eden ima
latçılara iade edilecek Katma Değer Ver
gisi, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı 
satış bedeline göre hesaplanan miktar
dan fazla olamaz. 

İhracatçılara mal teslim eden imalat
çılara iade edilmesi gereken Katma De
ğer Vergisi, ihracat işlemlerinin tamam
lanmasından sonra yapılır, İade veya te-
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cil olunacak vergi miktarı, mükellefin il
gili dönem beyannamesinde yer alan bil
giler mukayese edilmek suretiyle hesap
lanır.» 

Bu maddeye, 3297 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesiyle getirilen değişiklik 
ise şu şekildedir : «Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı, Katma Değer Vergisi tahsil 
edilmeden teslim edilecek mal miktarı
nı; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim 
edenlerin her biri için, bir önceki yıl 
iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi 
alacağının emniyet altına alınması ama
cıyla gerekli görülen hallerde sınırlama
ya ve bu istisnaların uygulamasına ilişkin 
usul ve esaslar ile istisnanın uygulanaca
ğı asgarî miktarları tespite yetkilidir.» 

İhracat testimi ve yurt dışındaki müş
teriler için yapılan hizmetler istisnası ise 
şunlardır... 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Kitap mı okuyorsun? 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Keşke sen de okuyabilsen. 

Bir teslimin, ihracat teslimi sayılabil-
raesi için, aşağıdaki şartlar yerine getiril
miş olmalıdır : 

Teslim, yurt dışındaki bir müşteriye 
yapılmalıdır. Teslim konusu mal, Türki
ye Cumhuriyeti gümrük kapısından ge
çerek, bir dış ülkeye vasıl olmalıdır. Tes
lim konusu malın, ihraç edilmeden önce, 
yurt dışındaki alıcı adına hareket eden 
yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı 
tarafından işlenmesi veya herhangi bir 
şekilde değerlendirilmesi, durumu değiş
tirmez. 

«Yurt dışındaki müşteri» tabiri... 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen to
parlayınız efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkan. 
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«... İkametgâhı, işyeri veya kanunî 
iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile, 
yurt içinde bulunan bir firmanın yurt 
dışında kendi adına rnüstakilen faaliyet 
gösteren şubelerini ifade eder. 

Bir hizmetin, yurt dışındaki müşteri
ler ilcin yapılan hizmet sayılabilmesi için 
aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalı
dır : 

Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri 
için yapılmış olmalıdır. Hizmetten yurt 
dışında faydalanılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
araçlar ve petrol aramalarında istisnalar 
ise şunlardır : 

Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergi
den müstesnadır... 

GALİP DEMÎREL (Malatya) — Va
kit geçti Sayın Başkan, hâlâ toparlaya-
madılar. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Toparladım, şimdi bağlıyorum efendim. 

... 3297 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desiyle değişen şekli ile bu madde, mü
kelleflere, işletmelerinde kullanacakları 
deniz, hava ve demiryolu taşıma araçla
rının, yüzer tesis ve araçların teslimleri 
ile, bunların tadili, onarım ve bakımı şek
linde ortaya çıkan teslim ve hizmetleri 
ihtiva etmektedir. 

Müteakip bentte ise, deniz ve hava 
taşıma araçları için liman ve hava mey
danlarında yapılan hizmetler düzenlen
miştir. 

6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri 
gereğince, petrol arama faaliyetlerine 
münhasır olmak üzere, bu faaliyetleri yü
rütenlere yapılan hizmetler ile, mal tes
limleri bu bentte düzenlenmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demir. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Şahısları adına, Sayın Mahmut Almak 
ve Kamer Genç söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Mahmut Almak. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; getirile
cek bu vergilerle, devlet, çok kötü bir 
müteahhit durumuna getirilmektedir; ya
ni, yapacağı işlerin bedeli olarak alacağı 
paranın onda 9'unu çalan, onda l'ini de 
en kalitesiz ve zararlı malara harcayan, 
müsrif bir müteahhit durumuna getiril
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Meclis gündemine alınan son vergi ya
saları, ANAP'ın, halkın yanında olmadı
ğını bir defa daha ortaya koymuştur. 
ANAP'ın, zamdan, zulümden ve vergileri 
koymaktan başka yapabileceği hiçbir iş 
yoktur. ANAP'ın görevi, sermave çevre
lerinin sömürüsünü ve talanını devam et
tirmektir. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Madde üzerinde konuşun. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Efendim, geleceğim; ne heyecanlanıyor
sun, canını sıkma. Zaman çok, nasıl olsa 
çalışma kararı geçti, sabaha kadar bura
dayız; izin ver. 

... Başka bir görevinin olmadığı, yıl
lardır devam eden uygulamalarıyla zaten 
tellidir. Başbakan, 1983 yılı seçimleri 
arifesinde, elindeki kalemini vatandaşın 
gözüne sokarcasına, «Ortadireği kurtara
cağım» diyordu. Diyordu, öyle değil mi? 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Seni 
kurtardı ya? 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Siz beni kurtarmadınız; beni halkım kur
tardı ve siz kurtaramazsınız; buna gücü
nüz de yetmez; çünkü, siz, sermayeye hiz
met etmekle görevlisiniz. (SHP sıraların
dan «Bravo», sesleri, alkışlar) Ama görü
nen şudur... 
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BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Sermayenin çoğu sizde var; Sen Cü
neyt Canver'in arabasına bak. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Geleyim orada sohbet edelim; yani, bu
rada sataşmanıza gerek yok. 

BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Sermaye asıl sizde, hep istismar edi
yorsunuz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Anlamadım... 

... Ama, görünen şudur : Ortadireği 
kurtaracağı yerde... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşı
lıklı konuşmayalım. 

BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— İstismar ediyorsunuz. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sinirlenme, sinirlenme; canım sıkma 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Almak. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — 

Tamam, geleyim, orada konuşuruz. 
... Ortadirek kurtarılacağı yerde... 

(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Almak, bir daki
ka durur musunuz efendim? 

Değerli arkadaşlar, kürsü özgürlüğü 
önemlidir ve mühimdir. Kürsüde konu
şan arkadaşımızla karşılıklı konuşmaya 
girdiğiniz takdirde, müzakere çığırından 
çıkar ve kanunu müzakere edemeyiz. 

Lütfen, Sayın Almak, siz, söylenen
lere cevap vermeyiniz; sizlin bir dakika
nızı da saklı tuttum. 

Buyurun. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Başüstüne Başkanım. 

... Ortadirek kurtarılacağı yerde, oca
ğına incir ağacı dikildi. İşçi, köylü, me
mur, emekli, esnaf, bütün dar gelirli va
tandaşlar cehennem ateşine atılmış gibi 
acı çekiyorlar. 

Bir belediye başkanı, «özal, ahlakı 
sokağa düşürdü. Türkiye'de en ucuz şey 
ahlaktır» derken, ülkenin içine düşürül
düğü acı gerçeği vurguluyordu. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Kim diyor onu? Yalancı! 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sizin belediye başkanınız. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) 
— İsim ver. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Isilm de verebilirim; Kars'ın Tuzluca İl
çesi Belediye Başkam. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) 
Halt etmiş o adam. Yalancı... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Telefonla görüştüreyim seni. 

Sayın milletvekilleri, 90 bin üra maaş 
alan bir memur nasü geçinir? Kaç ayda 
bir et yiyebilir? Çocuklarına üstbaş ala
biliyor mu? Çok merak edüyorum; aca
ba, bunlar Sayın özal'ıri umurunda mı, 
değil mi? 

İşçi, bütün ekonomik ve demokratik 
haklarından mahrum edilerek, ücretli kö
le durumuna getirilmiştir, işçinin aldığı 
asgarî ücret, patronların lüks lokantalar
da ödedikleri bahşiş kadar bile değil. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) 
— Nereden biliyorsun? 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Başbakanınızdan öğrendik. 

Topraksız ve az topraklı köylü, açlı
ğın, sefaletin ve çaresizliğin batağına sap
lanmıştır. Birçok esnaf iflas etmiştir. 
Kahvehaneler ve caddeler tıklım tıklım, 
işsizlerle dölü; Türkiye'de iş bulmak bir 
mucize. İşsizlik ve geçim sıkıntısı, dar-
gelirli insanlarımızı perişan etmiştir. Ül
ke, sorunlar cehennemine yuvarlanmıştır. 
Açiık, işsizlik, baskı, çaresizlik, zulüm, 
işkence ve sefalet, halkın kaderi durumu
na getirilmiştir. 
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NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) 
Vay anasına (!) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Devlet, hizmet için değil, fabrika kur
mak; halkın refahım sağlamak ilcin değil, 
sömürüyü devam ettirmek için görev ya
pıyor. ANAP iktidarı, sömürünün ve ta
lanın sadık bir bekçisi olarak görev ya
pıyor. 

BAŞKAN — Sayın Almak, bir daki
kanız var, toparlayınız efendim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Başüstüne Başkanım. 

ANAP, dar gelirlileri ağır vergi borç
lan altına sokacağına, para babalarını 
vergilendirirdi; ama ANAP, emrinde ol
duğu holdingleri vergilendirirse, kendi 
kendisine ihanet etmiş olacaktır. 

Ülkede, özellikle Doğuda, yasalar iş
lemiyor; egemen olan, keyfiliktir, bar
barlıktır. Devlet, kendi kanunlarını bile 
hiçe sayıyor. İnsanlarımız şaşkın ve ça
resizdir. Bir tarafta dipçik ve cop korku
su, ötede açlık korkusu; ardı ardına ge
len zamlar ve vergiler, Sayın Özal'ın «Or-
tadirek» dediği insanların belini kırmış
tır. Babanın çocuklarına sevgisi, eşlerin 
ve çocukların babalarına saygısı kalma
mıştır. ilginç olan, bütün bunların bilin
diğidir. Bilinmesine rağmen, bu sömürü, 
tallan ve zorbalık, olanca şiddetiyle de
vam ettirilmektedir. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) 
— Sayın Başkan, maddeyle ne alakası 
var? 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayın. 
Müsaade edin... Müdahale etmeyiniz 

efendim. Her arkadaşımıza bu müsama
hayı tanıyoruz. 

Lütfen, Sayın Almak... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — 

Halk yığınlarına, ancak köle olmak öz
gürlüğü verilirken, sermaye çevrelerine 

de, halkı ezme, halkı soyup soğana çe
virme özgürlüğü verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Almak, lütfen son 
cümlenizi tamamlayınız efendim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Bitti efendim. 

ANAP'm yeni vergi yasaları getirme
sini yadırgamıyoruz; çünkü bu, ANAP' 
in görevidir. Çünkü, ANAP, işçi, köylü, 
memur, emekli, esnaf ve öteki tüm dar-
gelirlilerden toplayacağı .bu paraların bü
yük bir bölümünü hayalî ihracatçılara, 
sırtını ANAP'a dayamış vurgunculara, 
holdinglere ve talancılara yedirecektir; 
geriye kalanını da, çoğunlukla cezaevle
rinin yapımına ayıracaktır. Kars'ta fab
rika yok; ama, 10 milyara malalan Kars 
yarıaçık cezaevi ANAP iktidarının Kars'a 
en büyük ödülüdür. Kars'taki bu uygula
ma, ülkemizin genelinde var olan bir uy
gulamadır. 

ABDULKAD-İR AKSU (Diyarbakır) 
Kars'a geçti Sayın Başkan; ilgisi yok. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Bitti efendim, son cümlem. 

Sayın Özal, vatandaş fabrika istiyor, 
hastane, yol, doktor, su ve iş lîstiyor, va
tandaş yarınından emin olmak istiyor; 
ama, siz vergi koyuyorsunuz, zam üstüne 
zam bindiriyorsunuz. Bu bir çelişki mi
dir? Elbette ki değil; çünkü, iktidarınız 
halktan yana değildir; çünkü »İktidarını
zın halka verebileceği hiçbir şey yoktur 
ve kalmamıştır. 

Saygılar sunuyorum efendim (SHP sı-
rallarından alkışlar) 

3AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Almak. 

Sayın Kamer Genç, buyurun efendim. 
Değerli arkadaşlarım, şu maddeler ve 

önergeler üzerinde Ikonuşma hassasiyetine 
tüm Genel KuruMakii arkadaşlarımız 
riayfet etmliş olsalardı, sanıyorum çok 
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büyük şeyler çözülürdü ve Başkanlık Di
vanı da zor durumda kalmazdı. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyelere bakın, ben bu 
konularda fuzulî ıkonuşmam, buna ina
nabilirsiniz. (Gülüşmeler) Eğer vergiden 
anlayan arkadaşlar varsa, bizim burada 
konuştuklarımızın ne anlama geldiğini 
bilirler. 

§imdi, maddeyi okuyoruz; bakın, «İs
tisnalar; Madde 6. — 30|65 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununda yer alan is
tisnalar, bu Kanunun uygulaması yönün
den de geçerlidir» diyor.. 3065 sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanununun 19 uncu 
maddesi, «İstisnaların sının: Diğer ka
nunlardaki vergi muaflık ve istisna hü
kümleri bu vergi bakımından geçersiz
dir. Katma Değer Vergisine ilişkin istis
na ve muafiyetler anca'k bu Kanuna hü
küm eklenmek veya bu Kanunda değişik
lik yapılmak suretiyle düzenlenir» diyor. 
Getirdiğiniz bu hüküm ona şamil değil. 
Eğer, kanun maddesi, «3065 sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanununda yer alan 
istisnaya ait ilkeler bu kanun için de 
geçerlidir» deseydi, onu şümulü içine 
alırdı. 

İkincisi, Katma Değer Vergisi Kanu
nunun 18 inci maddesinde bir de, «İstis
nadan vazgeçme» ilkesi vardır. Bu, «İs
tisnadan vazgeçme» ilkesi, bu kanunda 
mükellefler için de geçerli midir, değil 
midir? 

Getirilen bu Ikanun tasarısında, ne 
Hükümet, ne de Komisyon bir külfete 
katlanmamış. 3065 sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunundaki istisnalar, 11, 12, 
13, 14 üncü maddelerde 19 uncu madde
ye kadar tek tek sayılmış. Türkiye'de, 
her arük değer yaratan işlem Katma De
ğer Vergisine tabidir. Ancak, bu vergi

nin konusu münhasıran alkol ve alkollü 
içkiler, tütün ve tütün mamulleri oldu
ğuna göre, alkol ve alkollü içkilerin ve 
tütün mamullerinin hangi safhasının bu 
vergiye tabi olduğunun, hangisinin de 
istisna olduğunun açıkça vurgulanması 
gerekirdi. 

Getirilen kanun tasarısı, kanun tek
niği bakımından çok hatalı. Yani, hu ka
nunu uygulamak zorunda kalanlar, ev
vela bu kanunu bir okuyacaklar, sonra 
Katma Değer Vergisi Kanununu da gi
dip incelemek zorunda kalacaklar. Ger
çi siz bu vergiden müstesnasınız. Çünkü 
siz «Biz rakı içmiyoruz» diyorsunuz; iç
mediğinize göre, ıtabiî siz bu vergiden 
müstesnasınız; yalnız, meşru yoldan ver
giden kaçma derler buna. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Sen de içme. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ka
palı içiyorsunuz. Mesela, kaçak viskiler 
geliyor, yurt dışı seyahatlerde bavul tica
reti falan oluyor; onlar buna giriyor. 

Konuşmamı bitirmeden önce bir şey 
daha söylemek istiyorum. «Bazı arkadaş
lar, bu kürsüye çıikıp da, bu kürsüyü is
tismar ediyorlar» dediler. Sayın Keçeci-
ler'e şunu hatırlatmak istiyorum: Kendisi 
bu kürsüye bir defa çıktı, bu kürsüyü en 
fazla istismar ed;en o oldu; çünkü, Yü
ce Meclisin dört saat zamanını aldı, usul 
meselesini açtırdı, hakaret etti. O zaman, 
önce Sayın Keçeciler hu kürsüye çıktığı 
zaman konuşma adabını öğrensin. (SHP 
sıralarından alkışlar) Bir de, çıkıp bu 
kürsüden konuşacak insanın kafasının 
içinin dölü olması lazım. Dolu olması la
zım ki, laf atıldığı zaman heyecanlanma
sın, kendisini şaşırmasın; ama, Sayın Ke
çeciler bir partinin Genel Başkan Yar-
dımcısıdır; kürsüye bir defa çıktı, Mecli
si dört saat meşgul etti. Lütfen bir daha 
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t>u kürsüye çıkmasın, o zaman beş altı 
saat işgal eder. 

Teşekkür ederim efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Genç, konuşma
nızı iki dakika önce bitirdin iz, çok te
şekkür ederini efendim. (Alkışlar) 

Önergeler vardır, geliş sırasına göre 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının 6 ncı maddesinin aşağıda
ki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

İstisnalar' 
MADDE 6. — 3065 sayılı Katma 

Değer Vergisi Kanununda yer alan istis
nalar, bu Kanunun uygulaması yönün
den de geçerlidir. Ancak 'işyerinde istih
lak edilen mamuller de istisna kapsamı
na girer. 

Kamer Genç 
Tunceli 

(Fuat Erçetin 
Edime 

Alii Uyar1 

Hatay 

Tufan Doğu 
Muğla 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183 sayüı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 

Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması ve bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Vedat Altun 
Kars 

MADDE 6. — İstisnalar, 3065 sayılı 
KDV Kanunu ve bu Kanunda değişik
lik yapan kanunların hükümlerine göre 
belirlenir.; 

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

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı Yasa 

Tasarısının 6 ncı maddesinin aşağıdaki 
gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

İstisnalar. 
MADDE 6. — 3065 sayılı Katma 

Değer Vergisi Kanununda yer alan is
tisnalar, bu Kanunun uygulanması yö
nünde de geçerlidir. Ancak işyerinde is
tihlak edilen mıamuller de istisna kap
samına girer. 

Kamer Genç 
(Tunceli) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye 
katılıyor mu e'fendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın Başkan, 6 ncı madde ile ilgili 'bir 
önergemiz vardı, okunmadı efendim. 

BAŞKAN — Bir daha bakalım efen
dim. 

önerge sahiplerinden konuşmak iste
yen var mı? 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — De

ğerli arkadaşlar, Katma Değer Vergisi 
Kanunu kapsamına giren mal ve hizmet 
teslimlerinde, işletme ve istihlak edilen 
madde 'bedelleri vergiden istisna değil. 
Biz verdiğimiz önergede, «işyerinde is
tihlak edilen mamullerde istisna kapsa
mına giren» diyoruz. Zira, verginin 

kapsamı zaten belli ve aslında bu getiri
len vergi, beyan sistemini esas almış; bu
nu ilerideki maddelerde izah edeceğiz. 
Piyasada satılan bir malın, bir içkinin 
sağlık vergisinin ödenip ödenmediğini, 
üzerine herhangi bir bandrol yapıştırıl-
rnadığı için, kontrol etmek mümkün de
ğildir. Böyle olunca, ne olacaktır? Be
yan sistemine göre vergilendirilecektir. 
Vergi dairelerine hep yeni yeni yükler 
getiriyoruz; acaba vergi daireleri bunun 
altından nasıl kalkacak? Ayrıca, bu da 
halli gereken bir konudur. 

Ben, biraz önce söz aldığımda şu ko
nuyu arz etmek istemiştim. Biz, aslın
da eğitim, gençlik, spor ve sağlık hiz
metleri kanun tasarısına temelde karşı de
ğiliz; çünkü, bugün kendi memleketim 
olan Tunceli'de Devlet Hastanesinde bir 
tek ambulans yok; inanınız arkadaşlar. 
Düşünün, koskoca bir vilayetin hastane

sinde ambulans yok. İnşallah, dileriz ki, 
siz, bu tasarı kanunlaştığında bu eksik
liğimizi gidereceksiniz; ama biraz fazla 
alkol kullanın da vergiyi fazla verelim, 
sizi de alkole alıştıralım ki, bu verginin 
mükellefi olun. 

Bizim önergemiz çok kısa; diyoruz ki: 
«Bu vergiye tabi mamullerin işyerinde 
istihlak edilen kısmı vergiden muaf ol
sun.» Takdiri size aittir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Genç. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sayın Başkan, ikinci önergedie 
ismim var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylayalım 
efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efen
dim: 

Türkiye Büyük Millet Metlisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) ve arkadaşları 

Madde 6. — İstisnalar, 3065 sayılı 
KDV Kanunu ve bu Kanunda değişik
lik yapan kanunların hükümlerine göre 
belirlenir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim?... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.' 

BAŞKAN — Hükümet katüıyor mu 
efendim?... 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan katılmıyoruz. 
Biraz önce de benzeri bir önerge üzerin
de konuştuk; o önerge aynı mahiyette
dir. Dolayısıyla, oylanmaması lazımdır. 

Yüksek Başkanlığınızın takdirlerine 
arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmamaktadır. 

önerge üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — İmza sahibi olarak söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yal
nız her diki önergeyle1 ilgili olarak görü
şünüzü bildirin, ona göne oylacağım. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; gö
rüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlılk Hizmetleri Vergisinin ihdası 
ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergi
si Kanunu, 197 sayılı Motorlu. Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman 
Kanunu ve bu Kanunda muhtevası olan 
diğer kanun metinleriyle ilgili, 6 ncı 
maddede - önergede de olduğu gibi -
«İstisnalar 3065 sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanunu ve bu Kanunda değişiklik 
yapan kanunların hükümlerine göre belir
lenir» diye bir öneride bulunmuşuz. 

Sayın Başkan, her kanun kendi için
de bir bütündür, özellikle, istisnaların, 
ilgili kanun içerisinde açıkça sayılarak 
belkîtilmesti, modern vergiciliğe çok daha 
uygundur. Olayın, Katma Değer Ver
gisi Kanununa bağlanması pek çok so
run yaratabilir. Örneğin, bu mamullerin 
ihracında, Katma Değer Vergisi Kanu
nundaki İhraç istisnası ve iadesi burada 
nasıl çalışacak; bilmek isterim. Bu ma-

- » • ^ > l 

mulleni ihraç edenlerin, imalinde ödedik
leri vergiler iade edilecek mi? İthalat 
istisnası, diplomatik istisna, sosyal ve as
kerî amaçlı istisna buralarda nasıl uy
gulanacak? 

Katma Değer Vergisi Kanunundaki 
indirim ve ıiade mekanizmaları, bu kanun 
tasarısında olmadığına göre, bu istisna 
tanımı havada kalmakta ve son derece 
soyut bir kavram olmaktadır; çünkü, is
tisna işlemleri ve istisnanın nasıl uygu
lanacağı bu maddenin içinde açıkça belir-
tilmemiştir^ Metinde, 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunundan bahsedilmiş; 
oysa, zamanla 3065 sayılı Kanunu değiş
tiren ıkanuınllarla, bu tanım ve kavram
lar da değiştirilebilımektedir. Söz konusu 
değişiklikler, bu tasarıyla getirilen ka
nunu 'kapsamayabilir. Şu halde, madde 
metnini, Katma Değer Vergisi Kanunun
daki 'değişiklikleri de kapsayacak: şekil
de kaleme almak ve değiştirmek gerekir. 
Önerimizin de amacı buydu. 

Değişikliğini istediğimiz metin de 
şuydu: «İstisnalar 3065 sayılı Katma De
ğer Vergisi Kanunu ve bu Kanunda de
ğişiklik yapan kanunların hükümlerine 
göre belirlenir» diyorduk. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Sönmez. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul jedi'lmıiştir efendim. 

(Değerli arkadaşlarım, 36 ncı Birleşi
min İkinci Oturumunu, saat 20,3Q'*îa tek
rar toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.30 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN — BaşkanvekiU A. Hûda i Oral 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Eğitim^ Gençlik, Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nunu, 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 (Devam) 

BAŞKAN — Görüşımelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
7 nci maıddeyi okutuyorum: 
Miktarlar 
MADDE 7, — Eğitim, gençlik, spor 

ve sağlık hizmetleri vergisi aşağıdaki mik
tarlarda alınır. 
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Mamulün Cinsi Birimi 

1. Dahilde üretilen filtreli sigaralar 
2. İthal edilen filtreli ve filtresiz si

garalar 
3. Tütünler (tömbeki ve pipo tütün

leri dahil, tatlı sert tütünlleri ha
riç), enfiye 

4. Purolar 

5. Biralar 

6. Şaraplar 
Sofra şarapları, kalite 
şarapları (tatlı şaraplar dahil) 
Dökme şarap 
Köpüklü şaraplar ve kınakına şarabı 

7. Şampanyalar 
8. Rakılar 

9. 

10. 

11. 

12. 

13., 

14. 

15. 

Votkalar 
» 

Kanyaklar 
» 

Cinler 
» 
» 

Vermutlar 
» 

Viskiler 
» 

Uikörler 
» 
» 

Romlar 
» 

1 Paket 

1 Paket 

1 Paket (25 - 50 gr.) 
5 - ,10 adet 
(Her 10 adet fazlası için 80 TL. 
ilave olunur.) 
1 şişe (30 - 50 el.) 
1 şişe (51 - 100 ol.) 
1 litre 

1 şişe {35 - 70 el.) 
1 şişe (71 - 100 el.) 
1 litre 
1 şişle (40 - 80 el.) 
1 şişe (70 el.) 
1 şişe (35 el.) 
! şişe (70 el.) 
1 şişe (35 el.) 
1 şişe (70 ol.) 
1 şişe (35 - 50 el.) 
1 şişe (51 - 70 el.) 
1 şişe (35 el.) 
1 şişe (36 - 70 el.) 
1 şişe (70 el.'den daha yukarı) 
1 şişe (70 el.) 
1 şişe (70 cl.'den daha yukarı) 
1 şişe (70 el.) 
1. şişe (70 cl.'den daha yukarı) 
1 şişe (50 ol.) 
1 şişe (51 - 75 el.) 
1 şişe (75 cl.'den daha yukarı) 
1 şişe (75 el.) 
1 şişe (75 cl.'den daha yukarı) 

Miktar 
(TL.) 

40 

100 

40 
80 

10 
20 
20 

20 
40 
40 
100 
250 
200 
400 
200 
400 
200 
400 
200 
400 
600 
200 
400 
400 
800 
200 
400 
600 
400 
600 
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Mamulün Cinsi 

16, Diğer alkallü içkiler 
» » » 
» » » 

17. İspirto 
» 

İspirto dökme (saf, sanayi, yakıla
cak cinsler ile füzel yağı dahil) 

1'8. Her türlü alkolsüz içkiler 
(Su, soda, sade gazoz, meyveli 
gazoz, ve meyve suları hariç) 

Yukarıda belirtilen ambalaj büyük
lükleri dışında 'kalan miaımul cinslerinde; 
bir litrenin altında ve üstündeki amba
lajlar için, bu miktarlar ve birimler esas 
alınmıalk suretiyle hesaplama yapdır. Lit
re bedelinin hesabında pozisyondaki en 
büyük ambalaj esas alınır. 

Bu madde uyarınca ödenen miktar
lar, gelir ve kuramlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak nazara alınır; ek 
verginin matrahına dahil edilir. 

Bakanlar Kurulu, yukarıdaki tablo
da yer alan miktarları on katına kadar 
artırmaya; Kanunda yer alan miktarlara 
kadar indirmeye; mamullerin ambalaj 
büyüklüklerini değiştirmeye; mamullerin 
ambalaj büyüklüklerine! göre alınacak 
miktarlar ile ithalat ve mal grupları iti
bariyle alınacak miktarları farklılaştırma
ya yetkilidir. 

IBAŞjKAN — Madde üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grulbu Adına, Sayın Ifo-
ralh'im Demir söz Memişlerdir. 

Sayın Demir?.. Yoklar.., 
Sasyaldemokrait Halkçı Parti Grubu 

adına, Sayın Hilmi Ziya Postacıoğlu, bu
yurunuz efendim. (SHP sıralarından 
«Postacı, Pösltacı» sesleri) 

Miktar 
Birimi (TL.) 

1 şişe (35 - 50 el.) 200 
1 şişe ( 5 1 - 7 0 el.) 400 
1 şişe (70 el.'den daha yukarı) 600 
1 şişe1 (35 - 50 el.) 100 
1 şişe (51-100 el.) 250 

1 litre 250 
1 şişe (30 - 50 el.) 10 
1 şişe (51 - 100 el.) 20 
1 litre 20 

Sayın Hilmi Ziya Po'slfacı, buyurunuz 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA HİLMİ Zİ
YA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletjvekilîeri; yine, süratle bir yer
lere varılmak isteniyor ve... (ANAP sı
ralarından «Günaydın, günaydın(!)» ses
leri) 

Balkınız, daha ilk kelimemde «Gü
naydın» derseniz, gerçekten «Günaydın» 
denilecek 'saatlerde sizlere «Günaydın» 
diyenler, acı ibir Itdbessümle söyleyecek
lerdir, 

Kıymetli arkadaşlarım, dünkü konuş
mamda da söylediğim gibi, eğiltilm, genç
lik, spor ve sağlık hizmetlerine nasıl bir 
kaynak, yaratılacağı noktasına geldik. 
Oraya gelmeden önce, Sayın Keçeciler' 
in biraz önce 'siöylediği İbir sözü yine
lemek istiyorum : «tş'te, eğitim ve sağlık 
Ihiz'meltlerinde kalilteyı artırmak maksa
dıyla 'belidi ibir kanunu huzurunuza ge
tirdik. Bu memlekette 19611den sonra 
sadece ara dönemlerde Vergi Kanunu 
çıkmıştır. Anavatan Partisi, vergi kanu
nu çıkarılmaktadır. Anavatan Paıt'ilsi eko
nomik manada alınması icap eden ted-
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birleri cesarette almaktadır ve bu vatan
perverliğin gereğidir. - Yoksa, ekonominin 
icap ettiği zamanlarda, Iben rey kaybe
derini diye, Ibeni seçmenler tutmaz diye 
ekonomik 'kararları almayan iktidarlar, 
ibu memlekete asıl kötülüğü yapanlardır» 
demektedir. (ANAP sıralarından «Doğ
ru» sesleri) 

Doğrudur, doğrudur; ama, ibu sözü 
söyleyen arkadaşımın eğitim ve sağlık 
ih'izmetleriflde kaliteyi artırmak maksadıy
la neye müracaat ettiğine baktığımızda; 
her türlü sigaralar, (tütünler, purolar, bi
ralar, şaraplar, şampanyalar, rakılar, vis
kiler, cinler, vermutlar, kanyaklar var. 
Daha yetmiyor; Plan ve Bütçe 'Komis
yonunda çok ciddî önerilerle, sizlere, «şu 
getirdiğiniz (bültÇede veya şu yasada şu 
kanyakları tfa kuillansak daha (iyi olur» 
dediklerinde, İbu sözleri hiç dikkate al
mayanlar; 'bir arkadaşın, espri niyetiyle 
«iB'ari igazozdan da alın, koladan da alın» 
dediğinde, Ihemen ona sarılıp ilave yap
maları da düşündürücüdür. 

(Kıymetli arkadaşlarım, şimdi çok 
açık ve net söylüyoruz: Elbette kaynak 
ıbuimak için Iher yolu deneyeceksiniz; 
çünkü getirdiğiniz (bütçenin, son dört yıl
da ve hatta ibazen 1980'den (bu yana al
dığınız ölçülerde, Türkiye'de malî den
genin antik büstçe oyunlarıyla da kapatıl
mayacak kadar açık verdiğini görenler 
sizlersiniz, idare edenlersin'iz ve bu açığı 
kapatmak için çareler anıyorsunuz. Siz 
•istediğiniz kadar, (getirdiğiniz İbu vergi
nin eğitim ve sağlık hizmetleriyle ilgili 
olduğunu, kaliteyi artıracağını iddia edi
niz; iişm asılı hiç de öyle değil. Siz, bu 
yasayla İbu çerçeve içerisinde birçok tü
ketim mallarından... 

-ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Bu saatten 
sonra 'fazla Ibağırma. 
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HİLMİİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
- Rahatsız mı oldunuz? 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Kulağımız 
sağır değil. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— (Ben Iher zaman bağırırım efendim. 
O zaman, Iburaya 'bir ayar düğmesi ko
yun veya kulaklıkla dinleme gereğini de 
sağlayalım. Heftn Ibakın, Ibizim buradaki 
ibu (bağırmalarımızı kötüye de almayın. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Yok, yok, almıyoruz; sen yorulma 
Id'iye... 

HİLMİİ ZİYİA POSTACI (Devamla) 
— Yok, yok, ben yorulmam; ben yorul
mam da, sizin 'bu kadar süratle geçirmek 
istediğiniz İbu yasa tasarısının herhangi 
'bir yerinde Ibir noksanlık çıkar da, eğer 
tekrar ibu yanlışlığı düzeltmek için bu
raya gelirseniz, siz fazla yorulmuş olur
sunuz; 'biz yine görevimizi yaparız. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Dört 
yıl öyle geldiniz... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Talbiî, dört yıl öyle geldiniz, ibir se
neyi kullana'madınız; 'beş sene için gel
diniz. Ben, bu Meclisin, XVIII. 'Döne
min süresini yüz akıyla ve tamamını kul
lanmasını isteyen 'bir (miiletvekiliyim. 

Kıymetli arkadaşlarım, Ibakınız, iste
diğiniz tartışmaları yapalım, hiç de bun
dan sıkıntı duymayız; ama görünen odur 
ki, Ibugün tartışılan ve benim XVIII. Dö
nemde (bütün milletvekili arkadaşlarım
dan [beklediğim Ib'ir olay vardır. Bu Mec
lis, yapılacak ilk genel seçime, bir <rriü-
daihalen'in tarafı olmadan gitmelidir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An
kara) — Kim müdahale edecek Siz? mi 
edeceksiniz? 
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BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Kim müdahale edecek? Hal'k müda
hale eder. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Çok memnun oluyorum, işte siz mü
dahaleleri hep aynı adresten bekliyorsu
nuz. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Siz adres veriyorsunuz. Bitti onlar. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Siz aynı adresten aynı müdahaleleri 
bekliyorsunuz. 'Başka adres, işte o başka 
adres devreye girmesin diye, onların fer
yatlarını... 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Şimtti ıbiz o adreste oturuyoruz. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Lütfen sabırla (dinleyiniz. 

... onların feryatlarını biz sizlere ilet
mek zorundayız 'beyler. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Mad
de ile ne alakası var Sayın Başkan? 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Evet, madde ile alakalı. Bu kadar 
müskiratı, millî eğitim ve sağlık hizmet
lerini iyileştireceğiz diye yeniden bir 
zamma, yeniden bir ayarlamaya iterse
niz ve bu milletin insanları, bu madde
leri de kullanma alışkanlığına çok uzun 
sürelerden beri başvurmuşsa, onların, ef
kârlarını dağıtmak için akşamdan akşa
ma kullandıkları Ibir kadeh rakının, iç-
ıti'kıleri Ibir paket sigaranın üzerine de 
birtakım ekler yaparsanız, samimî söylü
yorum, bir gün, akşamcıların ahi sizi tu
tar. (ANAP sıralarından «Akşamcı mı
sın sen?» sesleri) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — İçme
den sarhoşsun sen. 

eİLMıt ZİYA POSTACI (Devamla) 
-•- Tabiî, birbirimizi anlamak için süs
leyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, süreniz 
dolmuştur, lültffen toparlayınız efendim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Grup adına konuşuyorum Sayın Baş
kan. 

Sayın Başkan, kürsüye çağırırken so
yadımı uzatltınız, «oğlu» sözcüğünü ek
lediniz, hiç olmazsa süremi kısalmayın. 

BAŞKAN — Sürenizi kısaltmıyorum 
efendim. Grup adına konuşmanız devam 
ediyor efendim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Bakınız kıymetli arkadaşlarım, devle
tin bütçesinde -hangi hikmetle olursa ol
sun- bir açık vardır. Devlet, bu açığı 
Hükümetinin uyguladığı politikalarla, 
getirdiği bütçelerle kapayamamaktadır; 
açığını baştan söylemektedir, «2,5 tril
yon» demektedir; «M'illî eğitim ve sağ
lık hizmetlerine bütçeden belli ibir ora
nın üs'tünde bir kaynak veremem» de
mektedir ve böylesine bir bütçenin ka
bulünden, Meclise gelmesinden önce de 
millî eğitime ve sağlığa ciddî bir bütçe 
içerisinde ayıramadığı miktarı, birtakım 
vatandaşların -istemeyerek de olsa- ka
zandığı alışkanlıklarının üstüne yükle
mektedir. Yalnız tekel maddeleri ile ilgili 
olsa, bu yasa yalnız tekel maddelerine 
getirilen eklerle ilgili olsa, «İçen içsin iç
meyen içmesin; hem, içmemek sağlığa 
yararlıdır» dersiniz. Zaten, Sayın Sağlık 
Bakanı da «Sigaraya Paydos» kampan
yasını başlatmıştır. Bir yandan insan 
sağlığı için «Sigarayı bırak» kampanya
sını, bu Hükümetin çok sevdiğim ve say
dığım bir Bakanı başlatacak, kampanya
lar yapılacak; aynı Hükümet, Maliye 
Bakanlığı aracılığıyla, sigaradan, içkiden 
alacağı paralarla, hem o Sağlık Bakan
lığının hizmetlerine, hem de 'Millî Eği
timin hizmetlerine katkıda bulunacak!... 
Bu büyük bir çarpıklıktır. 
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HALİL ŞIVGIN (Ankara) — O da 
caydırıcı. 

OİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— 'Peki, sizin yaptığınız 'kampanya cay
dırıcılık özelliği (getiriyorsa • ve -bütçeniz
den sağlığa ve millî eğitilme para ayıra
madığınız ve yetmediği açık- 'bu caydı -
rıcılı'k özeliği 'tutarsa, akşamcıdan, si
garacıdan da alacağınız paylar azalırsa, 
millî eğilim ve sağlık hizme'tlerlni nasıl 
güzelleşltireceksi n iz?J 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Biz 
onun çaresini buluruz. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Sayın İktidar Partisinin saygıdeğer 
milletvekilleri... 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Sayın Başkan, süre doldu. 

HÎLIMÎ ZIYA POSTACI (Devamla) 
— Dolmadı, ıben takip 'ediyorum, bakın 
saai'dm burada ve Sayın Başkan ikaz et
tiğinde inmesini (bilirim. 

Bakın kiymetli arkadaşlarım, iş bu
nunda kalsa iyi; bu, arka arkaya 8 
yasayı sürüklüyor ve «enflasyon cana
vardır» diyen bir anlayışla iktidara ge
len... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— O kanunlar geldiği zaman ayrıca söy
lersiniz. 

HİLMİ ZÎYA POSTACI (Devamla) 
— Hayır, ihayır, bakın çok ilgili; enflas
yonla mücadele etmek istiyorsunuz, biz 
de işitiyoruz, hakikaten canavar; ama 
enflasyonu horifclatan Akaryakıt Tüketim 
Vergisini 'bu yasa ile :i:!|gili gösterip, yüz
de 12 daha artırırsanız, 'siz enflasyonu 
durduramazsınız arkadaşlarımı. 

Akaryakııta getirdiğiniz her yeni yük, 
yalnızca tekel maddelerine koyduğunuz 
'bu oranlar nispetinde hayatı pahali'lan-
dırmayacaktır, vatandaşın cebinden yal

nızca Ibu oranda para çıkmayaeakltır; ıbu, 
ikinci bir kademede, akaryakıtın her şe
ye elfeisi ek olarak geleceği için, iki katı
na, üç katına çıkacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bırakalım 'bu sis
temde azgın enflasyon canavarının önle-
nebilme çarelerini, 'böylesine dara geldi
ğinizde aklınıza gelen »bir şeylere yeni 
farklar ekleyerek değil, gerçek Çözüm 
yolunu bulamazsak, iktidar olarak siz 
rahat edemezisiniz; o ıMeclMe imulhalefet 
yapan bizler de sizlerin rahatsız olmasın
dan memnun olmayız, rahatsız oluruz. 
Talbiî ki, bir engellemede, sizleri huzur
suz edecek 'bazı olaylar olacaktır. Tabiî 
ki, engelleyeceğim. Nedir aceleniz efen
dim? flakrnız, Iben «ize söyleyeyim; bu 
yasa, 'bütün engellemelere rağmen, üç 
oturumda değil de, altı oturumda biter; 
•biter; bitirirsiniz... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Yapmayın o zaman. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Milletin işini bitirdiğiniz gibi, bu ya
sayı da burada (bitiririsiniz; ama, biz di
yoruz ki, ıh iç olmazsa, bu engellemelerle, 
şu vatandaşı, üç gün daha bu oritadirek 
kazığından, bu ontadirek azabından kur
taralım. 

Kıymetli arkadaşlarım... 
ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 

— Vakit çok geçti. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An

kara) — Hep sohbet... 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 

— Talbiî... Gecenin bu saatinde isterse
niz kavga edelİımıO) (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Bakınız, ben Sosyaldemokrat Halkçı 
Pariti Grubu adına bü'tlün konuşmalarım
da, kişisel konuşmalarımda, ısrarla, bir 
noktada sizlerle anlaşabilmenin yolları
nı aradığımızı söyllüyorum. Bu bö'yle ol-
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malı. Bunun 'böyle olduğunu siz de bili
yorsunuz; ama, (bunun 'böyle olmasını 
ciddî düşünmenin yolları (başkadır. Evet, 
vardır; eğer ciddî ilseniz, 'beraberce bu 
işleri çözmenin yollarını 'bulursunuz, bul
maya gayret ediniz. 

İSMAİL ÜÖDÜL ı(Edirne) — Kaç 
tane önergeniz var? 

HİLMİ ZIYA POSTACI {Devamla) 
— Efendim, bu Mecliste, iktidar böyle-
'sine Ib'als'kın yasaları getirirse -ıbu ilk bas
kın yasasıdır XVIII. Dönemin- bundan 
sonra 'da ıgelecek iner ıbaskın yasasına 
10 değil, 20 değil, 500 Itane önerge ile ge
liriz. 

MEHMET MÜKİERRJBM TAŞÇI-
OĞLU ı(Slvas) — Ne olur? 

HtLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Ne mi olur? tşîte o zaman bütün iyi 
niyetlerimize rağmen, dönemin başında, 
bütün iyi niyetlerimize rağmen, olmasını 
arzu etmediğimiz olaylar olur. 

KEREM GÜNEŞ (Kam) — İçtüzü
ğü değiştirip, çaresini (bulalım. 

HİLMİ ZİYA (POSTACI (Devamla) 
— Evet ©fendim. En sonunda, millet de 
sizi değiştirip çaresini (bulacak. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Saat tutuyoruz, vakit çok geçti. 

HiîLMt ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Yapmayın efendim!... 

Kıymetli arkadaşlarım, benim, bugün 
'beş dakikalık fazla konuşmam sizi ra
hatsız ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, lütfen 
konuşmanızı toparlayınız efendim. 

(İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Nasıl 
olsa biraz sonra yine çıkacaksın... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Sayın Başkan, toparlayacağım, zaten 
toparlanmış variyette. 
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İSMAH, ÜÖDÜL (Edirne) — Kür
süye devamlı sen çık. 

HtLMt ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Memnun oluyorsunuz teşekkür ede
rim. 

Kıymetli arkadaşlarımı, hepinize bi
raz daha dikkatli 'olmanızı tavsiye ede
ceğim. Bu uyarılarımın, ileride inşallah 
kötü anlarımızda değil, İyi anlarımızda 
espri olarak hatırlanmasını islteyeceğim. 

Bu duygularla, Sosyaldemokrat Halk
çı Part'i Grubu adına saygılar sunuyo
rum; ama bu tasarıya karşı olduğumuzu 
da bir kere daha yineliyorum. 

Sağ olun, var olun. '(SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Postacı, teşekkür 
ederiz. 

Doğru Yoil Partisi Grubu adına, Sa
yın İbrani'm Demıir, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 
DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, sa
yım mıilletvekileri; Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin ihdasıyla, 
3074 saydı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Oku
duk, okuduk onu. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bir listliıhıamrrn. var, 
lütfen sataşmayın, nihayet ben de insa
nım, boş bulunur, ne olduğunuzu söyle
rim; bakın, sonra ben de mahcup olurum. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen 
nesin be?! Sen kendine bak önce. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sizin ne olduğunuzu burada telaffuz ede
mem efendim. 

YAŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — 
Ne demek işitiyorsun? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Daha konuşmasına başilaırnadan sa
taşıyor. 
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BAŞKAN — Sayın Taşar, lütfen... 
Sayın Demir, madde üzeninde konu

şunuz ©fendim. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Ne 

demek istediğimi de buradan açılküaya-
mam; yanıi şu kürsüye, bu çatıya, bu Mec
lise, bu müesseseye büyük saygım var; 
'bu bakımdan boş bulunursam, mecbur 
kalırsam bir kelime telaffuz ederim, ken
dim mahcup olurum dedim. 

MEHMET YENİŞEHİRLİOĞLU 
(Manisa) — Söyle, söyle... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Ba
na yazık olacak., 

Sayın Başkan, sayın millet vekillileri; 
Eğitim, Gençlik Spor ve Sağlık Hizmet-
lleri Vergisinin Ihdasfylla 3074 sayıilı Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 sayıilı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 
sayılı Finansman Kanunu, 193 sayılı Ge
dik Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 6183 sayıilı Amme Alacaklarınım 
Tahsili Usulü Hakkında Kanun ve 492 
sayılı Harçlar Kanununda Değişiklulkler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısın im 
7 ncit maddesi üzerinde görüşlerimizi Yü
ce Meclise sunmak üzere huzurlarınızda
yım. Ancak, bir hususta sayım miilletve-
kiıllfâriiınden ve Sayın Başkandan özür di
leyeceğim. Üyesıi bulunduğum Plan ve 
Bütçe Komisyonu çalışmaları devam et
mekte olduğu liçin, biraz gecikerek salona 
intikal edebildim; bu bakımdan özür idili -
yoırum. 

Sayın Başkan, sayın 'milletvekilleri; 
e'ği'tjm, gençlik, ve spor faaliyetlerine kay
nak yaratma gibi masumane fok niyetle 
Yüce Meclise ve kamuoyunıa takdim edi
len bu Kanun tasarısı, aslında, özü (itiba
riyle, uygulamaların da açılkça gösterdiği 
şekliyle, Anavatan azınlık iktidarının eko-
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nomik politikalarının, malî politikalarının 
'iflas ettiğini ilan etmekte, belgelendirmek
te, ispat etmektedir. Çünkü, 'bildiğiniz gi
bi, devlet, eğitim, sağlık, savunma ve ada
let hizmetleri gibi temel birtakım klamu 
hizmetlerini karşıılaımak üzere zaten bir 
vergi düzeni getirmiş, birtakım vergiler 
koymuş; bun'jarın ıtarhı, tahakkuku ve tah
sili usulünde de devlete birtakım yetkiler 
vermiştir. Zaten, bu maksatla kurulu bu
lunan bir vergi sistemimiz mevcuttur. Va
tandaşlar, devlete «Eğitim ve sağlık gi
derlerini karşılasın» diye zaten trilyonlar
ca ilira vergi i ödemektedirler. Aoaba, bu 
sistem sağlıklı çalışmıyor mu, bu vergi
ler vatandaşlardan tahsil edilemiyor mu 
ki, böylesine ayrık, böylesine istisnaî bir
takım yeni düzenHemelede -aynı maksath-
eğitim ve sağlık hizmetlerinin masrafllıarını 
karşılamak maksadıyla yeni bir vergi dü-
zıemii getirilmek istenmektedir? 

Anavatan iktidarı, herhalde yeterince 
vergi toplayamadığı veya topladığı vergi
lerden devletim temel hizmetlerinden alam 
eğitim ve sağlık hizmetlerime yeterince 
pay ayıramadığı için, böylesine yeni bir 
kaynak arayışı içimdedir. Ancak, bunu 
yaparken de, zaten, hayatımı çekilmez ha
le getirdiği toplumun mağdur, dar im
kânlara sahip kesimlerine, anıların 'taşıya
mayacağı aramda yeni birtakım mükelle
fiyetler, yeni 'birtakım yükler getirmekte
dir. Bunlları yaparken de, Anavatan ikti
darı, zamanında hızla bozulmakta oilan 
sosyaıl dengelerin daha da altüst olmasına 
sebep olabileceğini herhalde hesap etme
mektedir. 

Sayın Başkan, sayım miletvekileri; 
bu tasarı, kendi içinde önemli bir man
tıksızlığı ihtiva etmektedir. Bıiılindliıği gibi, 
Mıillî Eğitim Bakanlığımız, varlık sebebi 
oilarak, toplumu, özellikle gençleri, eğitim 
çağında alan insanlaırımızı, birtakım kötü 
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alrşkanlıikiara karşı korumak; içki, sigara 
gibi alışkanlıklara karşı, onlara koruyucu 
birtakım faaliyetlerin içinde bulunmak zo
rundadır; ancalk, bu tasarıyla, Millî Eği
tim Bakanlığının kaderi, ülkede, bu tür 
alışkanlıkların yaygınlaştırılmasına bağlı
dır. Yani, şimdi Millî Eğitim Bakanlığı, 
bütçe gelirleri, bütçe lımkânlıaırı genişle
sin, artsın diye, acaıba sigara reklamlılarınla 
mı başlayacaktır? Yoksa alkollü içki tü
ketimimi teşvik eden birtakım gayretlerin 
içinde mi olaoalktur? Burada bir çelliışlkl, 
burada bir mantıksızlık dvikkatimı'zi çeki
yor. 

Bir süre sonra, Millî Eğitim Bakanlı
ğıyla, sigarayı bırakma kampanyasını yü
rütmekte olan Sağlık Bakanlığı arasında 
bir kavga başlar ve bu iki Bakanlığımız 
veya Baklanlarımız birbirlerine düşerse 
hiç şaşmamak gerekir, 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Hiç endişeniz olmasın; düşmezler. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bırak 
şaşırmasın. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Bo
şuna temenni. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıt
lar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı. Finans
man Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 213 sayılı Vergi Usul Kamunu, 6183 
sayılı1 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkımda Kanun ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklikler Yapılması ve 
Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısının 7 nci mad
desinin son fıkrasında, Bakanlar Kurulu
ma birtakım yetkiler verilmektedir. Buna 
göre, maddede yer allan 'tablolarda mev

cut miktarları on katına kadar artırmaya, 
bu mikıiarlıarı eski hall'ne kadar indirme
ye, ambalaj büyüklüklerini değiştirmeye, 
lithalıat ve mal grupları 'İtibariyle alınacak 
mrktarları farlklılaştırmaya yetki veril
mektedir. Bakanlar Kuruluna verilen bu 
yetkinin, ANAP İktidarının kendisine 
tevdi edilen diğer yetkiler gibi kötüye 
kullanılacağından eminiz. 

Şimdi, Yüce Meclisten kanun tasarısı, 
7 nci maddedeki tabloların ihtiva ettiği 
rakamlarla geçecek, kanunlaşacak ve bu 
Kanun uygulaımıaya başlandıktan kısa bir 
süre sonra, tahmin ederiz İki, Anavatan 

£ İktidarı bir fermanla bu tabloyu değiştir-
diğ'mi ilan edecektir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Şimdi 
ferman mı kaldı? 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Şimdiı geriye doğru çağ atlıyoruz ya; fer
manlar çağına doğru gidiyoruz. 

'Dolayısıyla, biz* bu yetkinin bu ikti
dardan esirgenmesi gerektiği kanaatinde
yiz. Sayın Başkan, sayın millet vekilleri; 
çünkü, ikıinciı Anavatan İktidarımın dik üç 
aylık uygulaması, bize açık ve seçik şekil
de göstermiştir ki, bu İktidar, Yüce Mec
listen iki şey istemıeiktedk; bunlardan biri
si para, diğeri ise yetkidir. Şimdi, paraya 
tutkunluklarını, parayı çok sevdiklerini 
biliyoruz. Yetkilenmek de belki iyi bir 
şey, cazip bir şey; aıma, yetki ehil ellerde 
olursa memleket yararıma olabilir; ehliyet
siz kişilerin yetk'iiendirilmesi, ehliyetsiz 
kadrolarım yetkili kıilınması memleket ya
ranma olamaz. Dolayısıyla, bu Eğitim, 
Gençlik Spor ve Sağlık Hizmetleri Ver-
gisiiniim İhdası âe 3074 sayılı Akaryakıt Tü
ketim Vergisi Kanunu, ,197 sayılı Motor
lu Taşıt Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 sayılı Gelir Ver-
gibi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Ka-
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nunu, 6183 saydı Amme Atacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 sa
yılı Harçlar Kanununda DeğişMikfcır Ya
pılması ve Bu Kanunlara Bazı Hülküm-
lar Eklemmesine Dair Kanunun 7 net 
maddesinin son fıkrasında yer alan yet
kinin de, böylesine mahzurlu bir yetki 
olduğu açıktır. 

Biz, biraz sonra burada tartışacağı
mız önergelerle bu yetkıi hükmünün bu 
tasarı metninden çıkarılmasını ve bu mad
de metalinin ihtiva ettiği tablonun değiş-
ıtiritlımesini listiyoruz. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
Sayın Başkan, süre geçiyor. 

İBRAHİM DEMİR (Devamlla) — Bu 
konuları 'bilen bir tek siz değil simiz. Lüt
fen... Sayın Başkanın yetkilerini kuilam-
makta ne kadar hassas olduğunu... 

BAŞKAN — Devam ©din efendim. 
Siz karşıllıiklı muhavereyi lütfen bırakınız 
efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan; ama, be
nim konuşma insicamıma müdahaleler, 
dediğim gibi, hem tehlikeli, hem de be
nim açımdan mahzurlu, zararlı. 

BAŞKAN — Sayın Demir, evvela şu
nu 'ifade etmek işitiyorum ki, Başkanlık 
Divanını işgali eden her arkadaşımız, tüm 
üye arkadaşlarımızın görüşmelerinde aza
mî müsamahayı göstermektedir. Başkan
lık Divanı, sizden ayrı insanlar değiller
dir; lütfediniz, yardımcı olunuz. Arkada
şımızın da, cümlesini bitirmesini, tamaım-
lamasımı ve toparlamasını rica ederim; 
ama «Artık zaman bitti» deyip, mütema
diyen onun insicamımı 'bozucu 'telkinlerde, 
ühtarlardıa lütfen bulunmayınız, Başkanlık 
Divanı gereğini yapar. Lütfedin... (DYP 
ve SHP ısıraliarımdan alkışlar) 

Buyurun efendim. 

ÎBRAHlM DEMİR (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Sayın Demir süreniz dol
du efenıdim, lütfen toparlayınız. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım; fakat Sayın 
Başkan, hu liste bir hayli teferruatlı ve 
ıuzun; 'bu nedenle biraz müsamaha (istir
ham ediyorum efendim. 

Tütünlerle dlgilli olarak tahsil ©dilmek 
.istenen miktar da oldukça yüksektir. Töm
beki, pipo tütünleri dahil... 

BAŞKAN — Sayın Demir, bitiyor 
mu efendim, okuyor musunuz? Onu an
lamadım bendeniz. 

Sayın Başkam, sayın milletvekilleri; 
gerçekten, Bakanlar Kuruluna bu tablo
nun ihtiva ettiği rakamları, hem ambalaj 
ve vergiye tabi mıamullerin miktarını de
ğiştirme, hem de bu miktar mallardan 
alınacak vergi miktarlarımı değiştirme hu
susunda verilmesi 'istenen yetkinin kötüye 
kullanılması ihtimaline karşı, Yüce Mec
lisin, bu konuda bu yetkiyi teklif eden
lere verecek bir cevabı olanak veya bu 
yetkiyi 'birtakım şartlara bağlamallıdır. O 
bakımdan, mesela yarın bir paket si-

£ garadan 40 lira olarak bu tabloya konu
lan ve allıınıması düşünülen miktar, bizce 
bu kadar yüksek olmamalııdır. Yine ya
bancı 'sigaralardan alınacak miktar 100 ILi-
ra olarak tespit edilmiştir; bu sigaralar za
ten çok pahalı satılmaktadır; eğer bu, 100 
lira daha pahalılandırılır ve ileride Ba
klanlar Kuruluna tanınan bu yetkiyle -10 
katıma Ikadar artırma yetkisi var- bir mik
tar daha artırılırsa, ülkede yeniden sigara 
kaçakçılığı yapılması; yabancı sigaranın 
meşru yollkırdian, fon gelliri, vergi geliri 
sağlayacak şekilde değil de, gayri meşru 
yollardan ülkeye girmesi ihıtimalıi vardır. 
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İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Ha
yır efendim, okumuyorum, izah ©diyo
rum. 

BAŞKAN — Hayıır efendim, izah ede
mezsiniz, sürenfz bitti, lütfen bağlayınız. 

ÎBRAHİM DEMİR (Devamla) — Pe
ki efendim, iki cümle ile bağlıyorum. 

BAŞKAN — Şrodi, siz grup adına 
konuşuyorsunuz, süreniz 10 dakikadır, 
ben bu 10 dakikayı birkaç dakika geçir
mek suretiyle sürenizi uzattım efendim. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Tam 20 dakl'kıa oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim,,, Lüt
fen... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim Sayın Başkan, 

Saygılar sunarım sayın ımiltetvelklüilerl. 
BAŞKAN — Teşaklk'üır ederiz Sayın 

Demiır. 
Şahsı adına, Sayın Fuat Atalay; buyu

run efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; görüş
mekte olduğumuz yasa tasarısının 7 nci 
maddesine ilişkin kişisel düşüncelerimi 
arz edeceğim, 

Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul 
edilen 7 nci maddede, yani 25 ve 27 nci 
sayfalardaki mamullere, ürünlere baktı
ğımızda, sigara ve alkol çeşitleri, birim
leri ve vergi miktarları, maktu olarak be
lirtilmiş durumda. Konuşma sıramı bek
lerken bir mantık muhasebesi yaptım ve 
şöyle düşündüm. Çok önemli olan sağ
lık ve millî eğitim gibi hizmetlerin yapıl
ması bu vergilere - kısmen de olsa - bağ
lı olduğuna göre, aklıma şu geliyor. Sa
yın hükümete sormak istiyorum ve sanı
yorum, o mantık muhasebesi içerisinde 
cevabı da gayet açık. Yüzbinlerce pa
ket sigara, yüzbinlerce litre içki satılma
dığı takdirde, halk bunları tüketmediği 
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takdirde, bu hizmetler ne olacaktır? Sa
yın hükümetin cevap vermesini istiyo
rum. 

Bir taraftan, Sayın Sağlık Bakanı 
günlerce televizyonu işgal etsin, sigara ile. 
ilgili kampanyalar sürdürsün; alkol ko
nusunda, malum partinin belirli kanatla
rı, kamuoyunu şartlandırmalar içerisine 
girsin; arkasından da sağlık ve millî eği
tim gibi çok önemli hizmetler, halkın bu 
mamulleri tüketmesine bağlansın. Böyle
sine bir mantık hatası yapılamaz ve böy
lesine gayri samimilik olamaz. Değerli 
ANAP milletvekilleri, bunu teşhir ede
ceğiz. 

Diğer bir konu : Devletin maliyesin
den sorumlu Sayın Maliye Bakanı, sayın 
hükümet ve siyasal iktidarın üyeleri mil
letvekilleri dünden beri bize demektedir
ler ki, «Bu tasarı bir an önce yasalaşsın, 
Türkiye maliyesi günde 1,5 miyar lira 
kaybetmektedir,» 

Elbette, bu, kendilerine göre doğru 
olabilir; Türkiye Cumhuriyetinin vatan
daşları olarak ve halkın temsilcileri ola-
lak biz de, devlet Hazinesinin herhangi 
bir kayba uğramasını istemeyiz; ama or
tada bir üretim yok. Birtakım insanların 
cebinden alınacak ve başka yerlere gide
cek. Üstelik, bireysel planda da hükümet 
göz boyayıcı kampanyalarla, bir taraf
tan bu kampanyayı sürdürürken, arka
sından, biraz önce bahsettiğim sağlık ve 
millî eğitim gibi konularda gelişmeyi, bu 
maddelerin tüketilmesine bağlayacak... 
Böyle şey olmaz. 

Diğer bir konu : 25 inci sayfadaki 
incelemeye girdiğimizde, çok önemli çe
lişkiler olduğunu görüyoruz. 1 inci ve 
2 nci maddede, sigaralarla ilgili olarak : 
Dahilde üretilen, filtreli Samsun, Malte
pe gibi sigaraların paketi şu anda 450 
lira ve bundan alınan maktu vergi mik-
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taırı 40 lira, maktu, yani takriben yüzde 
9; ithal edilen sigaralar için ise bu oran 
yüzde 6. Bununla ne demek istiyorum, 
biraz sonra geleceğim. Rakılarda, 1 şişe 
70 santilitrelik rakı 4 800 lira civarında 
ise, maktu vergi miktarıyla birilikte, 400 
lira denilmiş; yüzde 9, Viskiler için or
talama bir rakam aldım, viski rakamları, 
yaptığımız çalışmaya göre kaliteleri iti
bariyle çok değişkenlik arz etmektedir. 
70 santilitrelik bir viski için konulan 
maktu vergi 4C0 lira; yani yüzde 2,5. 

Değerli milletvekilleri, hükümetin 
ekonomik politikasındaki çarpıklık, sos
yal adalet anlayışının olmaması, bu tab
loda da kendisini göstermekte. İthal edi
len viskilerden yüzde 2,5; Türkiye'de üre
tilen ve belli bir kesimce tüketilen rakı
lardan yüzde 9 vergi alınmaktadır. Bu 
- gayet açık söylüyorum - Anayasanın 
73 üncü maddesine de aykırıdır; hiç po
lemik yapmıyorum. 73 üncü maddede şu
nu demekte : «Vergi ödevi...» 

Değerli üyeler gülmektedir, elbette 
gülecekler; ama, yarın geniş halk kesim
leri, bu politikalardan; bu siyasal, eko
nomik politikaların çarpıklığından dolayı 
sizlere gülecektir. 

Değerli üyeler, 73 üncü maddede ne 
var? Demektedir ki Anayasanın 73 üncü 
maddesi, «Herkes, kamu giderlerini kar
şılamak üzere, malî gücüne göre vergi 
ödemekle yükümlüdür.» 

Sayın vergi uzmanları, bürokrasimiz
den gelen uzmanlar, Meclis Genel Kuru
lumuzda bulunmaktadırlar. Yine, vergi 
yükünün adaletli ve dengeli dağılımını 
Anayasamız prensip haline getirmiştir. 
Mademki böyle bir yasa tasarısı getiri
yorsunuz, biraz daha zaman ayırın, da
ha detaylı, daha kapsamlı ve Anayasanın 
özüne uygun, sosyal adalete uygun an

lamda, hiç olmazsa kendi «içerisinde man
tıklı bir yasa tasarısı olsun. 

Yine, viskilerle ilgili olarak ikinci bir 
teknik aksaklık : 13 üncü maddede vis
kilerden bahsedilmekte ve denmekte ki, 
1 şişe, 70 santilitre 400 lira, yine 1 şişe, 
70 santilitreden daha yukarı - daha yu
karı olduğu zaman ne olur; onu araştır
dık, 3 litreye kadar olan şişdler var - olan
lar da 800 lira. Burada da maktu vergi 
yüzde l'e kadar inmektedir. Bunun ciddî 
bir teknik hata olduğunu kabul etmek 
gerekmektedir. 

16 ncı sırada, yani «Diğer alkollü iç
kiler» faslında hangi alkollü içkiler kas
tedilmektedir, bunu da araştırdık. Hükü
metin bu vergi tasarısı sayesinde bu ko
nudaki kültürümüz de arttı ve bir hayli 
pahalı olan ve viski, votka, kanyak dı
şında ithal edilen içkilerin olduğunu gör
dük. Buradaki maktu vergi miktarlarının 
da çok düşük olduğunu görüyoruz. 

Dileğimiz, bunun Komisyonca değer
lendirilmesi ve bu tablonun acilen düzel
tilmesidir, Ne olursa olsun, zaten gendN 
de biz bu yasa tasarısına karşıyız; ama 
hiç olmazsa kendi içerisinde mantıklı ol
cun; esasta bozduğu sosyal adaleti, hliç 
olmazsa kendi içerisinde bulundursun. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Atalay. 

Şahsı adına, Sayın Rıza Yılmaz, bu
yurunuz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum ve sözle
rime, büyük bir Türk şairinin dizeleriyle 
başlıyorum : 

«însanlar 
Ah benim İnsanlarım 
Yalanla besliyorlar sizi 

— 236 — 



T. B. M. M. B: 36 İ7 . 3 . 1988 0 : 3 

Oysa açsınız 
Etle ekmekle beslenmeye muhtaçsınız» 
(SHP sıralarından alkışlar) 
Hükümet, uyguladığı ekonomik poli

tikalarla, insanlarımızı açlıkla burun bu
runa getirdi. İnsanlarımız açlığı yaşıyor. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Şairini 
söylemedin. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Siz 
biliyorsunuz arkadaşlar. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Kim
miş? 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Büyük 
bir Türk şairi. 

Değerli milletvekilleri,.. 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka

ra) — Korkarım ki siz adını bilmiyor
sunuz. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Siz 
söz atarsanız, ben bu söz atmaları çok 
büyük bir fırsat kabul ederim, çok da 
ciddî polemik yaparım, onun için siz bu 
işten vazgeçin arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, bugün Cumhurtî-
yet Gazetesinde yayınlanan bir istatistik 
var; Devlet İstatistik Enstitüsü, İTO ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu verilerine da
yanılarak hazırlanmış. Bu istatistik bize 
şunu gösteriyor : 1968'de cebinizde bu
lunan 100 lira, yükselerek 1976'da 135 li
raya çıkmış. Sayın Özal'ın hükümet et
tiği dönemde, daha doğrusu sorumluluğu 
paylaşmaya başladığı 1979 yılında 88,5 
liraya inmiş. Sayın Özal'm ekonomiden 
sorumlu olduğu ve ülkemizde Başbakan
lık yaptığı dönemde düşme devam edi
yor; 1980'de 73 lira, 1981'de 68 lira, 
1983'te 67 lira, 1985'te 57 lira, 1986'da 
55 lira ve 1987'de 54 lira. Bu enflasyonla, 
1968'deki 100 lira 50 liranın da altına 
düşecek... 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Geçen 
sene ile bu sene arasında bir lira fark 
var. ' 

RIZA YILMAZ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, halkımızı yoksullaştır
maya devam ediyorsunuz; etle, ekmekle 
beslenmeye layık olan insanlarımız, bu
gün çöp kutularından ekmek topluyorlar. 
Ankara milletvekilleri, Ankara halinin 
etrafına gitsinler - hangi saatte giderler
se gitsinler - halkımızın bir kesiminin 
hangi sıkıntılar içerisinde yaşadığını, çöp 
kutularından ekmek topladığını utançla 
göreceklerdir. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka-
ira) — Siz o vatandaşla, bizim vatandaş
larımızı karıştırıyorsunuz. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, tabiî sizi o vatandaşla 
karıştırmıyorum. Siz başka bir yerin tem
silcisisiniz. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Ben milletin temsilcislîyim. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Ama, 
o vatandaş bu ülkede yaşıyor; bu ülkede 
yaşayan insanların, en az sizin kadar, 
en az bizim kadar iyi beslenmeye, iyi ya
şamaya hakkı, hukuku vardır... 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — O vatandaş nüfus kâğıdı taşımı
yor, polemik yapma, 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Ede
biyat yapma. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, edebiyat yapmıyoruz. 
siz edebiyattan anlasaydınız, başka şeyler 
söylerdiniz. 

Değerli arkadaşlar, hükümetin getir
miş olduğu bu vergi yasa tasarısı neye 
benziyor, biliyor musunuz? Siz masal 
dinlemeye çok alışkınsınız, ben size bir 
fıkra anlatayım, bakın ne güzel olacak. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Sayın Başkan, biz masal dinliyoruz 
burada. 
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RIZA YILMAZ (Devamla) — Arka
daşlar, masalcrbaşı, sizin içinizde oturu
yor. Masalı dinleye dinleye böyle bek
liyorsunuz. Masal dinlemeye çok alışkın
sınız; onun için, lütfen, benim anlatacak
larımı da dinleyin... 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Yani siz de masal anlatıyorsunuz, 
öyle mi? 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, Nasrettin Hoca, evinin 
kenarına çit çekiyormuş... 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anla
ra) — Tescil ediyorum, masal anlatıyor
sunuz. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — O sı
rada, yoldan geçen alacaklısı, Hocaya de-
mlfış ki, «Hoca, buraya bu masrafı yapa
cağına, borcunu ödesene.» 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — 
Onu biliyoruz. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Bildi
ğiniz şeyleri tekrarlıyorum, siz sıkılmaz
sınız; biliyorum, masala alışkınsınız. 

Hoca demiş ki, «Sabret, acelen ne? 
Borcumu ödeyeceğim, inkâr etmiyorum. 
Buradan koyunlar geçecek, yünler takıla
cak, yünleri toplayacağım, eğireceğim, ip 
yapacağım, çuval yapacağım, seccade ya
pacağım, satacağım, borcumu verece
ğim.» 

HÜSEYÎN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Onu ilkokul çocuğu da biliyor, da
ha enteresan bir masal biliyorsan onu 
anlat. -

RIZA YILMAZ (Devamla) — Hükü
metin getirdiği bu yasa tasarısı da, ona 
benziyor... 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — O masalı da yanlış biliyorsun; öy
le değil. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, hükümetin getirdiği bu 
teklifle, akşamdaan akşama içenlerin ve
receği üç beş kuruş ek zamla, ek vergiyle, 
insanı insan yapan millî eğitime, insanın 
sağlığını düzeltmeye çalışan Sağlık Ba
kanlığına fon ayıracaksınız. Hem insan
ların sağlığını bozacaksınız, hem de ora
dan elde edeceğiniz gelirle, hizmet götür
meye kalkacaksınız! Bu, çelişkilerin en 
büyüğüdür. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Siz de mi Yeşilaycısınız? 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Bir 
başka şey daha anlatayım arkadaşlar, siz 
masal dinlemeye alışkınsınız dedim, bir 
başka masal daha anlatıyorum ve topar
lıyorum arkadaşlar. 

Padişah vergileri artırmış, sadrazamla
rına demiş ki - hepiniz biliyorsunuz -
«Dolaşın halkın etrafında, halkın halini 
bir araştırın» Sadrazamları gelmişler, 
«Çok iyi, halk memnun hayatından» de
mişler. Padişah, «Öyleyse, zamları de
vam ettirin, vergileri artırın» demiş... 
(ANAP sıralarından «Bayatladı» sesleri) 
Bayatladı; ama siz dinlerseniz iyi olur, 
belki ders çıkarırsınız. 

Sadrazamlar tekrar gelmişler, «Halk 
hayatından memnun» demişler. Nihayet, 
sadrazamlar son defa geldiklerlilnde, «Hal
kımız gülüyor, oynuyor,» demişler. 

§imdi, buradan Sayın Özal'a sesleni
yorum. Gönderin mliletvekillerinizi hal
kın arasına - gidebiliyorlarsa - halkın tep
kilerini ölçsünler ve gelsinler, size desin
ler «Halkımız şimdi geçinemiyor; oy
namaya, gülmeye başladı» Korkun bun
dan, ayağınızı denk alın bundan. (ANAP 
sıralarından gürültüler) v 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Biz 
her hafta halkın içerisindeyiz, sizler çı-
kamıyorsunuz. 
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RIZA YILMAZ (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP'ın 
hikâyelerine halkımız artık inanmıyor. 
(ANAP sıralarından «O zaman seçime 
gidelim» sesleri) Hemen, biz seçime git
meye hazırız; ama yasa dışı yollarla ya
pılacak hiçbir seçimde yokuz. Önce Ana
yasaya, sonra yasalara sadakat gösteriniz 
ve saygı duyunuz. Anayasaya aykırı ol
duğunu bile bile Seçim Kanunu getiri
yorsunuz. 

ZİYA ERCAN (Konya) — O senin 
yorumun. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Arka
daşlar, bir şey söyleyeyim; içinizde otu
ruyor, bir arkadaşımızla sohbet ettik. O 
arkadaşımız ne dedi, biliyor musunuz?.. 
5 yıl ceza verilen bir mahkûmu 4,5 yıl 
sonra salıverir misiniz? Salmazsınız... 
Öyleyse, 4,5 yıl doldu; ama 5 yıl saya
lım, seçime gidelim... Hangi! mantıkta, 
hangi felsefede, hangi kitapta yazıyor; 
hangi anayasaya uygunluk?.. Siz bunu 
biliyorsunuz. Bile bile bile-i şer'iye ya
pıyorsunuz; ama gücünüz yetmeyecek; 
başlarınız Anayasaya, yasal duvarlara 
vuracak ve geri döneceksiniz. 

ALTAN KAVAK (istanbul) — Va
tandaşın gücü, bizim değil, 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Va
tandaşımız, kandırmacalaa-ınıza, doydu. 
Bu durumda, emekçi halkımızın size ver
mediği yetkiyle, yüzde 36 ile, hâlâ halka 
zulmetmeye devam ediyorsunuz, halka 
hayatı zehir ediyorsunuz. Halk bunun 
hesabını soracak. Sizler seçim bölgeleri
nize gidemeyeceksiniz. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Biz her gün oradayız. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Sizi, 
biz bile kurtaramayacağız. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Yılmaz. 

Değerli arkadaşlarım, önergeleri okut
maya başlıyorum; ancak İçtüzüğün 88 
inci maddesinin birinci fıkrasına göre, 
«Bu esaslar dairesinde milletvekilleri ta
rafından tasarı veya teklif maddelerinin 
her fıkrası için dörtten fazla önerge ve
rilemez» kaydı vardır, bu kayıtla ilgili 
olarak da, yine, Genel Kurulumuzun 
daha önce verilmiş emsal kararları var
dır. 

Bunun ışığı altında, her fıkrada, sı
rasıyla, gelmiş olan dört tane önergeyi 
okutup, işleme koyacağım. Çok fazla ve
rilmiş olan diğer önergeleri de işleme 
koymak içtüzük hükümlerine göre müm
kün değildir. 

Şimdi, verilmiş olan önergeleri sıra
sıyla okutuyorum. 

Buyurunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 7 nci 
maddesinde yer alan tablonun 10 ve 18 
inci pozisyonlarının ve bu maddenin ikin
ci ve dördüncü fıkralarının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklülf ede
riz. 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Ledin Barlas 
Adana 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 
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Mamulün cinsi 

10. Kaynaklar 
» 

18. Her türlü alkolsüz içkiler 
(Su, soda, sade gazoz, meyveli 
gazoz ve meyve suları hariç) 

Birimi 

1 şişe (20 - 50 Cl) 
1 şişe (51 - 70 Ol) 
1 şişe veya kutu (20 
1 şişe (51 - 100 Cl) 
1 litre 

50 Cl) 

Miktar 
(TL.) 

200 
400 

10 
20 
20 

«Bir litrenin üstünde ambalaj büyük
lüğüne sahüp mamul cinslerinin vergisi
nin hesabında, o mamulün pozisyondaki 
en büyük ambalajının beher santilitresine 
isabet eden vergi esas alınır.» 

«Bakanlar Kurulu, yukarıdaki tabloda 
yer allan miktarları on katına kadar ar
tırmaya; Kanunda yer alan miktarların 
yarısına kadar indirmeye; mamullerin 
ambalaj büyüklüklerini değiştirmeye; ma
mullerin ambalaj büyüklüklerine göre alı
nacak miktarlar ile ithalat ve mal grup
ları itibariyle alınacak miktarları farklı
laştırmaya yetkilidir.» 

Gerekçe : 
Piyasada satılmakta olan cep kanyak

larının şişe hacimlerinin 35 santilitreden 
daha düşük olması ve vergiye tabi alkoll-
süz içkilerin satıldığı şişe veya teneke ku
tuların genellikle 30 santilitrenin altında 
olması dolayısıyla, Kanunda yazılı bi
rimlerin değiştirilmesi gerekmiştir. Bu
nun yanı sıra, tabloda kayıtlı bazı içki
lerin, bir litreriiin üstünde ambalaja sa
hip olması hallinde, vergilemenin nasıtl 
yapılacağı daha anlaşılır bir şekilde kay
dedilmiş ve Bakanlar Kuruluna tabloda 
kayıtlı vergi miktarlarını yarısına kadar 
indirme konusunda yetki verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı yasa 

tasarısının 7 nci maddeslilnin birinoi fık
rasına bağlı tablonun hükümet tasarısın
daki değerlerin doğrultusunda düzeltil

mesinin oylanmasını saygılarımızla arz 
ederiz, 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 
Ali Uyar 

Hatay 

Mehmet Fuat Brçetin 
Edirne 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının 7 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yazılı mallar karşısındaki mak
tu rakamlar kaldırılarak yerlerine yüzde 
5 nispî rakamlarının konulmasını arz 
ederiz. 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 
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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 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 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının 7 nci maddesinin birinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Tufan Doğu 
Muğla 

A. Haydar Erdoğan 
istanbul 

•Vedat Altun 
Kaırs 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Kenan Süzer 
Tokat 

irfan Gürpınar 
I Kırklareli 

I Madde 7, Fıkra 1 : Dahilde üretilen 
filtreli sigaralardan bir paket için 10 
Türk Lirası alınır. 

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
nıtlar 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 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Kenan Sönmez 
istanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Hasan Fehmi Güneş 
istanbul 

Ömer Türkçakat 
Kocaeli 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

A. Haydar Erdoğan 
istanbul 

Madde 7, Fıkra 2 : Fıkranın yasa 
metninden çıkartılmasına... 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte ollan 19 sıra sayılı Yasa 

Tasarısının 7 nci maddesinin üçüncü fık-
ıasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ederiz. 

«Bu madde uyarınca ödenen miktar
lar, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahı
nın tespitinde güder olarak nazara alın
maz.» 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Uyar 
Hatay 
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Fuat Erçetin 
Edirne 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayıilı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar 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 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
7 nci maddecinin üçüncü fıkrasının ka
nun metninden çıkartılmasını arz ederiz. 

Vedat Aıltun 
Kars 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Tufan Doğu 
Muğla 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayıilı Ya

sa Tasarısının 7 nci maddesinin son fık-
ı asının madde metninden çıkartılmasını 
arz ederiz. 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Kamer Genç 
Tunceli 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Ali Uyar 
Hatay 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı Ya

sa Tasarısının 7 nci maddeslMn son fık
rasındaki «On katına» ibaresinin «iki 
katına» şeklinde değiştirilmesini saygıla
rımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Ali Uyar 
Hatay 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar 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 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
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Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sının 7 nci maddesinin son fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Fuat AtaJlay 
Diyarbakır 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Kenan Süzer' 
Tokat 

Ahmet Ersıin 
İzmir 

Madde 7. — 
Fıkra, son : Bakanlar Kurulu yuka

rıdaki tabloda yer alan miktarları bir ka
tına kadar artırmaya, kanunda yer alan 
miktarlar kadar indirmeye yetkilidir. Ma
mullerin ambalaj büyüklüklerimi' değiştir
meye, mamullerin ambalaj büyüklükleri
ne göre alınacak miktarlar ile ithalat ve 
mal grupları itibariyle alınacak miktar
lar farklılaştırüamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 
7 nci maddesinin son fıkrasında yer aılan 
«On katına kadar» ifadesinin, «İki katı
na kadar» ifadesiyle değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Kenan Süzer 
Tokat 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Türkiye Büyük Mıiillet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin ih
dası ve 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar 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 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının 7 nci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Adil Aydın 
Antalya 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

— 243 — 



T. B. M. M. B : 36 17 . 3 . 1988 O : 3 

MADDE 7. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmeitleri Vergisi aşağıdaki 
miktarlarda alınır: 

Miktar 
Mamulün cinsi Birimi (TL.) 

1. 
2< 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Dahilde üretilen filtreli sigaralar, 
İthal edilen filtreli ve filtresiz si
garalar 

Tütünler (törnibeki ve pipo tütünleri 
dahil, tatlı sert tütünleri hariç) en
fiye 

Purolar 

Biralar 

Şaraplar 
Sofra şarapları, kalite şaraplar (tatlı 
şaraplar dahil) 
Dökme şarap 
Köpüklü şaraplar ve kınakına şarabı 
Şampanyalar 
Rakılar 
Votkalar 
Vatkalar 

Kanyaklar 
Kanyaklar 

Cinler 
Cinler 
Cinler 

Vermutlar; 
Vermutlar 

Viskiler 
Viskiler 

1 paket 

li paket 

1! paket (25 - 50 gr.) 

5 - 10 adet 

20 

60 

30 

50 
(Her 10 adet fazlası için 50 Türk 
Lirası ilaıve olunur) 
1 şişe (30 - 50 el) 
1 şişe (51 - 100 el) 
1 litre 
1 şişe (35 - 70 el) 

1 ışişe (71 - 100 el) 
l1 litre 
1 şişe (40 - 80 el) 
1 şişe (70 el.) 
1 şjişe (70 el.) 
1 şişe (35 santilitre) 
1 şişe (70 santilitre) 
lı şişe (35 ila 50 santilitre) 
1 şişe (51 ila 70 santilitre) 

1 şişe (35 santilitre) 
1| şişe (36 ila 70 santilitre) 
1 şişe (70 santilitreden daha 
yukarı) 
1 şişe (70 santilitre) 
1 şişe (70 santilitreden daha 
yukarı) 

1 şişe (70 santilitre) 
1 şişe (70 santilitreden daha 
yukarı) 

10 
20 
20 
30 

60 
60 

150 
100 
200 
100 
200 
100 
200 

100 
200 

300 

200 

400 

2 000 

4 000 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Mamulün cinsi 

Likörler 
Likörler 
Likörler 

Romlar 
Romlar 

Diğer alkollü içkiler 
Diğer alkollü içkiler 
Diğer alkollü içkiler 

İspirto 
İspirto 
İspirto 

(Her türlü alkolsüz içkiler 
Su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz 

ve meyve suları hariç 

Birimi 

İl şişe (50 santilitre) 
11 şişe (51 ila 75 santilitre) 
1 şişe (75 'santilitreden dalha 
yukarı) 
1; şişe (75 santilitre) 
li şişe (75 santilitreden dalha 
yukarı) 
lı şişe (35 ila 50 santilitre) 
1 şişe (51 ila 70 santilitre) 
1: şişe (70 santilitreden daha 
yukarı) 
li şişe (35 - 50 santilitre) 
I şişe (51 - 100 santilitre) 
dökme (saf sanayi yakılacak 
cinsleri ile füzel yağı dahil) 
1! litre 
1 şişe (51 - 100 el) 
1 şişe (51 - 100 santilitre) 
l! litre 

Miktar 
CTL) 

100 
200 

300 
200 

400 
200 N 

400 

600 
400 
800 

300 
20 
40, 
40 

Yukarıda belirtilen ambalaj büyük
lükleri dışında kalan mamul cinslerinde; 
1 litrenin altında ve üstündeki ambalaj
lar için, bu miktarlar ve bu birimler esas 
alınmak suretiyle hesaplama yapılır. Lit
re bedelinin hesabında, pozisyondaki en 
büyük ambalaj esas alınır. 

Bu madde uyarınca ödenen miktarlar 
(Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak nazara alınır, ek 
verginin matrahına dahil edilir. 

Bakanlar Kurulu, yukarıdaki tabloda 
yer alan mikltarları on katına kadar ar-
Itırmaya; kanunda yer alan miktarlar 
kadar indirmeye; mamullerin ambalaj 
büyüklüklerini değiştirmeye; mamullerin 
ambalaj büyüklüklerine göre alınacak 

miktarları ile ithalat ve mal grupları itiba
riyle alınacak miktarları farklılaştırmaya 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergele
ri aykırılık durumuna ıgöre tekrar oku
tuyorum ©fendim: 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yaşaır Topçu 
(Sinop) ve arkadaşları 

MADDE 7. — Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisi aşağıdaki 
miktarlarda alınır: 
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1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
18. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Mamulün cinsi 

Dahilde üretilen filtreli 
İthal edilen filtreli ve 
garalar 

sigaralar 
filtresiz si-

Tütünler (Tömbeki ve pipo tütünleri 
dahil, tatlı sert tütünleri hariç) 
enfiye 
Purolar 

Biralar 

Şaraplar 
Sofra şarapları, kalite 
(Tatlı şaraplar dahil) 
Dökme Şarap 

şarapları. 

Köpüklü şaraplar ve kınakına şa
rabı 
Şampanyalar. 
Rakilar 
Rakılar 
Votkalar 
Votkalar 
Kanyaklar 
Kanyaklar 
Cinler 
Cinler 
Cinler 
Vermutlar 
Vermutlar 
Viskiler 

I 

• v 

Birimi 

I; paket 

i paket 

1 paket (25 - 50 gr.) 
5 - 10 adet 
(Her 10 adet fazlası için 
ilave olunur) 
li şişe (30 - 50 el) 
1 şişe (51 - 100) 
I litre 

1 şişe (35 - 70 el) 
1 şişe (71 - 100 el) 
1 litre 

1. şişe (40 - 80 el) 
1 şişe (70 el) 
1 şişe (35 el.) 
1 şişe (70 el.) 
1 şişe (35 el.) 
I1 şişe (70 el.) 
1 şişe (35 - 50 el.) 
1 şişe (51 - 70 el.) 
11 şiışe (35 el.) 
1' şişe (36 - 70 el.) 

50TL, 

1̂  şişe (70 el.'den daha yukarı) 
1 şişe (70 el.) 
1 şişe (70 cl.'den daha yukarı) 
1 şişe (70 el.) 

Miktar 
<TL.) 

20 

60 

30 
50 

10 
20 
20 

30 
60 
60 

150 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
200 
100 
200 
300 
200 
400 

2 000 

— 246 — 



T. B. M. M. B : 36 17 . 3 . 1988 0 : 3 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Mamultbj oinsi 

Viskiler 
Likörler 
Likörler 
Likörler 
Romlar 
Romlar 
Diğer alkollü içkiler 
Diğer alkollü içkiler 
Diğer alkollü içkiler 
İspirto 
İspirto 
İspirto dökme (saf, sanayi, yakıla-
cak cinsler ile füzel yağı dahil) ' 
Her türlü alkolsüz içkiler 
Su, soda, sade gazoz, 
ve meyve suları hariç 

meyveli gazoz 

Birkni 

1 şişe (70 cL'den daha yukarı 
1! şişe (50 el.) 
1 şişe (51 -75 el.) 
1 şişe (75 cL'den daha yukarı 
11 şişe (75 el.) 
1 şişe (75 cl/den daha yukarı) 
li şişe (35 - 50 el.) 
1 şişe (51 - 70 el.) 
1 şişe (70 cl.'den daha yukarı) 
1 şişe (35 - 50 el.) 
lı şişe (51 - 100 el.) 

1 İt 
1 şişe (30 - 50 el.) 
1 şişe (51 - 100 el.) 
HIK* 

Miktar 
<TL.) 

4 000 
100 
200 
300 
200 
400 
200 
400 
600 
400 
800 

300 
20 
40 
40 
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Yukarıda fodliirtüflıen ambalaj ıbtüyıiik-
ÜıiMleri dışında kalan ımamud eİMslIeıriim-
(dıe 1 Kitrenin atanda ve lüıslbümdıeflciı laımıba-
Hajllaır lilçiln fou miktarlar ve ıbu Ibiniımılter 
esas atamak ısıurıetiyılıe tıesapllaıma yaıpılîıır. 
Litre ibedellinin hesabında pozisyondaki 
en Ibüylük ambalaj esas akmr. 

Bu madde uyarımca ödenen miktar
lar Ge/lliır ve Kuıruımlıar verıgj&i ımıaltrahı-
nıın ıtespliınde güder olarak naızara aliınır; 
ek veriginin mattralhına dahıills edilUiir. 

Bakanlar Kıurufa, yukarıdlaikii tahtada 
yer allan miktarları on Ikatıına kadar ar
tırmaya; Kanunda yer allan nmitotarillaıra 
kadar lindiirmeye; mamuCfbrin amlballaj 
IbüyfilfcllülklIidrM değiışlürımeye; maımuüferin 
arruballajj 'btüyüktlIülklJerıiıne göre alınacak 
miktarlar i e ütihlailat ve maili grupları ilfcii-
ıbarıiyDe aliımacak ımiiktarflan 'fark'Mlaışjtıır-
ımaya yetfciüdilr. 

BAŞKAN — 'Sayın Komisyon, öner
geye fkiajtıffluyor musunuz efendiım? 

MAL/tYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KORTÇHBE AUPTEMİOÇIİN 
(Bursa) — O kadar çok önerge okundu 
ki lefiend'ım? önergenlin ne olduğunu 
ibiılemiyoruız. 

BAŞKAN — Sayın Komisyona so-
anuyorum efendiım; önergeye katılıyor 
musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEfMAL AKKAYA ((ÎSaan-
sun) KatıiBmıyonuz efiendim. 

BAŞKAN — (Sayın Balkan?.. 

(MAUtYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KÜRTÇEBE AUPTEMOÇİN 
'(Bursa) — Efendim riba edeeeğıiım, öner
ge <bilr defia daha okunsun. 

(BAŞKAN — Oklundu liki defa ©fen
dim; ıfeltıensenitz verelim tetkik buyurun. 

MAUtYE. VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KÖRTÇEBE ALPTBMOÇİN 
(Bursa) — Kimı.'n önergesii efendim? 
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'BAŞKAN — Yaşar Topçu 've arkadaş -
Harının önertgesiıniı veriliniz Sayın (Bakama. 

MAUtYE VE GÜMRÜK BAKANI ' 
AHMET KÜRTÇEBE AUPTEMOÇÎN 
ItfBıraa) — KaUllrnıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komlisyon 
ve Hükümet kaıtıllmıyor. 

önerge ısahilplleırıiınıden söz iiısiteyen var 
mı efendim?.. 

YAŞAR TjÖPÇU flSlnop) — Bizim 
önergemüz mi ,Sayıtn 'Başkan. 

IBAŞKAN — Sizin önergen.'ız var. 
efendim. 

(MAUlYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KÜRTÇEBE ALPTEMOÇİIN 
ıtfBursa) — Efendim, önerlgıe o kadar 
açık ki, önerge üzerimde konuşmaya 
gerek yok. 

YAŞAR TOPÇU '(Sinop), — Efendim, 
ISayın Balkan «önergeyi tekrar okur mu-
sunuz?» diyor; o balkımdan tekrar oku-
lüur musunuz? 

BAŞKAN — Okundu efend.'lm, öner
geniz olkunıduı. I(DY!P ve ANAP sıraılla-
ırıınıdan giürüıDtüller) 

MEHMET IMOKORREM TAŞÇI-
OÖLU OSilvıas) — Siz bize söylluyoırsıu-
nuz, «anlamıyorsunuz» diye. 

BAŞKAN — Konuşmak liıs'fc.'lyonmu-
ısunuz efendiım? 

Buyurun. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başlfcan değeriii üyeler; diniliemctmuş de-
ğülim, dinüiediım. «Tekrar, fbiiır daha okun
sun. deyince (Sayın Balkan, bir arikadaşıım-
ıfla konuşuyordum - Barbakan liinoaleye-
ctek diye - o arada kaçırdım; olay ibu. 

Kenldi verdiiğiim önergeyi) dinlıemıez imi
yim, dinfadiım. «En aykırısından başla
yacağımı» dedi, önce bizimkini okudu.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Demek ki aykırısınız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, tabiî ki aykırıyız. Yoksa, sizlin bu-
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>rada yaptığınız işe «evet» deyip de, ya
pacağınız bu işin vebaline ortak olur mu
yuz? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OÖLU (Sivas) — Biz size «evet» demek 
istiyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Gayet 
tabiî... 

Sevgili arkadaşlar, İçtüzük ve Anaya
sa, bir kanun için görüşme prosedürü 
koymuş. Kanun koyucu, bazı arkadaşları
mızın bu konuya baktığı gibi bakmış ol
saydı, kanunlar için, «Her grup veya her 
üye teklifini Başkanlığa versin - hani ko
misyona geliyor ya Genel Kurula inme
si için; en son Başkanlıkta toplanıyor-
ilgili bakan, hükümet üyesi, komisyon 
bunları incelesin ve inceledikten sonra ka
tılıp katılmadığını bildirsin. Eğer katılmı
yorsa -iktidar grubunun nasıl olsa Ana
yasanın toplanmak için koymuş olduğu 
150 sayısına, karar vermek için de koy
muş olduğu 114 sayısına sahipliği var-
bunıların burada konuşulmasına ve tartı
şılmasına gerek yok. iktidar grubunda da 
itiraz olmadığına göre, kanunlaşır» der
di ve burada görüşülmeden çıkar, ka
nunlaşırdı. Son derece kestirme, sabah
tan beri yapmış olduğumuz tartışmalara 
hiç gerek olmayan, hatta arkadaşlarımı
zın gecenin bu saatinde zoraki burada 
ikametine, oturmasına sebep olmayacak 
bir prosedür uygulanırdı. 

HASAN TANRIÖVER (Gaziantep) 
— Bizde, zoraki yok... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hiç 
sanmıyorum. Tabiî, size öyle demek dü
şer. 

Arkadaşlar, bir kanun tasarısı geliyor 
ve bu tasarıyla vergi isteniyor. Dün 5 in
ci madde üzenine yapmış olduğum konuş
mada, bugün, iktidar grubunun, Danışma 
Kurulunun kararına katılmayarak Genel 

Kurula getirdiği önerilerin tartışması sıra
sında belirttiğim gibi, istenilen vergilerden 
bir tanesi', bu kanuna göre yeni' ihdas 
ediliyor. Sözümona, vergi içeren 7 tane 
kanunda da, tarifelerde değişiklik yapı
lıyor. 

Bizim karşı olduğumuz noktaların ba
şında şu geliyor: Millî eğitim, gençlik; 
bunlar ülkenin, herkesin, hepimizin üze
rine titrediği konular. Bir milletin ayakta 
durabilmesi, millet olarak varlığını devam 
ettirebilmesi, elbette ki, millî eğitimiyle 
mümkün. Yetişen çocuklarımızın, yetişen 
nesillerin okuma - yazma öğrenmeleri; 
kültürlerinin, harslarının, geleneklerinin, 
âdetlerinin, bilimin, tekniğin icaplarının 
onlara aiktarılıması, elbette millî eğitimle 
mümkün. Millî eğitim deyince, üzerinde 
titremeyen, çocuğunun daha iyi yetişme
sini istemeyen, bunun için devletin geti
receği imkânlardan yararlanmasını iste
meyen bir vatandaş, bir insan düşünüle
bilir mi? Düşünülemez; çok ulvî bir konu. 

Sağlığa gelince: Sağlık, Türk Milleti 
için, Türk Milletinin «Orta tabaka» de
diğimiz tabakası için, memur, işçi ve var
lıklı kişilerin dışındakiler için kâbus ha
line gelmiştir. Siz istediğiniz kadar itiraz 
edin; vatandaşın en büyük problemi, has
tane kapısında kendisinden para istenme
sidir, çıkarken hesap istenmesidir; vatan
daşın bunda çok büyük bir derdi var. 
«Sağlık» deyince, inanınız ki, Türkiye'nin 
çok büyük bir bölümü, bu tasarıyı öğren
meye çalışıyor; «Acaba konulan bu tariy 
feler, sağlığa getirilen paralar kaldırılıyor 
mu?» diye; siz vergi getiriyorsunuz! 

Bizim karşı olduğumuz ve değişmesini' 
istediğimiz; biraz azaltarak, biraz insaflı 
hate getirilmesini istediğimiz nokta şu: 
Görüyoruz ki, çıkaracaksınız, tamam, bir 
şey dediğimiz yok; ama insaflı bir hale 
getirmeye çalıştığımız bu vergilerde, ev-
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veto şu kullanılan isim yanlış. Böyle ulvî 
isimleri; milletin, üzerime titrediği şeyleri' 
kullanımayın. Sağlık hepimize lazım. Biz 
milletvekili olmuşuz; devletin koruması 
altına girmişiz sağlık açısından; ailemiz de 
girmiş, anamız, babamız da girmiş; ama 
olmadan evvel içinde bunun endişesini du
yanlar yok muydu; vardı; vatandaş da ay
nı şekilde duyuyor. 

Şu halde, vatandaşın böyle üzerine tit
rediği konulara kanunu ambalajlayıp ge
tiriyorsunuz ve bir nispet dahilinde getir
miyorsunuz da, ta eski Atina'dan bu ta
rafa uygulanagelen spesifik bir tarifeyle 
getiriyorsunuz. Bu, bilinen bir metot. Spe
sifik bir tarife ile getiriyorsunuz; ama 
yapılan işe bakıyoruz ki, yapılan iş, Kat
ma Değer Vergisinin «nispet» yerine «ta
rife» şeklinde getirilmesidir. 

Şimdi, biz muhalefet olarak, iktidar 
grubundaki arkadaşlarımıza diyoruz ki, 
bunun konulan ölçüleri yükseltilebilir, al-
çalMabilir. Bu, Hükümetin ve Komisyo
nun1 getirmiş olduğu, ki aralarında fark
lılık var; Komisyon da bazı yerlerde de
ğişiklik önermiş, Demin Sayın Başkan 
okuttu, Anavatan Grubundan da bazı ar
kadaşlarımız değişiklik öneriyor. Biz diyo
ruz ki, Türkiye'nin millî eğitimi ve sağ
lığı, alışkanlık maddeleri olan, alışkanlık 
eseri kullanılanı bu maddelerin üzerin© 
konulacak -esasen halk üç beş gün ev
vel daha yeni zam yedi - bu vergiyle, yeni 
bir zam daha yiyecek; bununla da bitme
yecek, bunun arkası gelecek. Halk bura
da feryat ediyor. İnanınız ki, sizin yaptı
ğınız işten bizi de sorumlu tutuyor; siz 
ne sanıyorsunuz? Bize de diyor ki, «Siz 
de o Meclisin içinde değil misiniz?» biz 
de, «evet» diyoruz, «Niçin karşı çıkmıyor
sunuz?..» 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Biz zam yapalım, siz propaganda yapar

sınız, daha ne istiyorsunuz? Yüzde 19' 
lordan yüzde 30'lara çıkarıyorsunuz, ha
yaliniz gerçek oluyor... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şimdi, 
biz oyumuzu ve siyasî istikbalimizi Ana
vatan Partisinin başarısızlığı üzerine bina 
etmiş değiliz. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Aman efendim, bizim ül
ke idaresindeki başarımız ve yapacağımız 
işler şahitli, ispatlı. Siz bile, İcraatın' İçin
den programında Sayın Başbakanla bir
likte jenerikte kullanıyorsunuz bizim yap-
itıklarıınızı. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

Aman efendim, kolayı var; isterseniz 
gelin, biz bu devleti, milleti nasıl idare et
mişiz, siz nasıl idare ediyorsunuz, halka
lım. Hep söylediğimiz bu. Açın şu tele
vizyonu, (tartışalım; eğer yüreğiniz kaldırı-
yorsa, yapalım. Demin de söyledim, Se
çim Kanunu geldiğinde yine söyleyece
ğim... 

ALI ER (İçel) — 1980'den evvel ek
randan kaçtınız siz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ek
randan niye kaçalım? Ekrandan kaçmıyo
ruz. Biz diyoruz ki, ekranı açın, tartışa
lım. Ekranda tartışırsak, zaten mesele bü
yük çapta hallolacaktır, Türk vatandaşı 
doğruları öğrenecektir. Sizin korkunuz bu. 
Koricmuyorsanız niye kapatıyorsunuz? 

Şimdi, arkadaşlar konuya geldim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Ekran, burası. 

KADİR DEMİR (Konya) — Bildiğin 
varsa söyle kardeşim, söyle. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Söyleyin istediğiniz gi
bi, ekrana ne lüzum var? 

BAŞKAN — Sayın Topçu, süreniz 
bitti. (ANAP sıralarından alkışlar) Lütfe
derseniz, diğer arkadaşlarım gibi, aynı 
müsamahayı ben de kullanarak size duru-
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mu ifade ediyorum; cümlenizi toparlayı
nız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın 
Başkan, sözlerimi bağlıyorum. 

İzin verirseniz, arkadaşımızın söyledi
ğine cevap vereyim, sonra da tarife için 
bir cümle söyleyip bitireyim. Evet, bir 
cümle söyleyip bitireceğim. 

Bize burada tartışma imkânı da ver
miyorsunuz; getirdiğimiz önergeleri (red
dediyorsunuz. Ben size, eğer devletin açı
ğını kapatmak işitiyorsanız, muhalefeti 
susturmak için, bir vergi teklifinde bulu
nayım : Konuşmaya vergi getirin; muha
lefetin parası yok, konuşamaz. (!) (Gülüş
meler) böylece kurtulursunuz; bir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OöLU (Sivas) — Para etmez ki o. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir şey 
daha söyleyeyim arkadaşlar. Bakınız... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta

mamlıyorum efendim. 
Burada sık sık karşılaştığımız bir şey 

var; efendim, öyle konuşursun, konuşa
mazsın... Yani, neredeyse, muhalefetin eli
ne, ne konuşmıası gerektiğini yazıp vere
ceksiniz, «Al, bunu konuş» diyeceksiniz. 

Şimdi, meseleleri bu hale getirmeye
lim; bu bir. 

İkincisi: Muhalefetin • konuştuğunu 
- geçen gün komisyonda da söyledim, 
arkadaşlarımız var, onlar için ikinci bas
kı olmasın - muhalefetin sözlerini, «Mu
halefete böyle düşer, bu sözleri söyle
mek düşer, muhalefettir böyle söyleye
cektir» diye dinliyorsanız, yine bir yere 
varamayız. Aynen anlattım arkadaşlara, 
Hocanın hikâyesi. Hani, karısı ölmüş, 
konu komşu gelmiş, «Başın sağolsun» 
deyince, «Size öyle demek düşer» demiş. 
Şimdi siz de aynen böyle, diyorsunuz ki, 
«tşte, muhalefete, öyle demek düşer, on

lar öyle diyecektir» Hayır, tartışalım, 
burası tartışma yieri; tartışalım. 

KADİR DEMİR (Konya) — Boşa 
tartışmayalım,; 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Boş 
tartışmıyoruz. Ben de diyorum ki size, 
getirdiğiniz tarife, spesifik tarife, Katma 
Değer Vergisinin cetvelleşmiş şeklidir. 
Bunu kullanan insanlar, her nasılsa müp
tela olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, bağlayı
nız efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. 

Müptela olmuş bu insanların üzerine 
daha fazla yüklenmeye gerek yok. Bakı
nız, bizim tarifede viski için yükseltilmiş 
rakam var: Viski 15 bin 'lira; bu, parası 
olanın içeceği bir madde; tamam verelim; 
üzerine fazla koyalım; ama, yani, bir 
filtreli Bafra sigarası içen adamdan... 

KADİR DEMİR (Konya) — Bafrada 
yok zaten. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Var; 
gazozuna kadar koydunuz. Niye yok ca
nım? Şimdi geliyor işte. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

ıŞimdi, bir sigara içen adamın üzerine 
konuyu yüklemeyelim. Bizim tarifemiz, 
bu getirilen tarifenin kullananın, maddî 
durumlarına göre ayarlanmış şeklidir. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen 
bağlayınız efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu 
tarifeyle ilgili önergemizi, vatandaşın 
ekonomik şartlarına gerek Hükümetin, 
gerekse Komisyonun getirmiş olduğu ta
rifeden daha uygun olduğu kanaatiyle 
verdik. Buna göre, bu tarifenin kabulü
nü istirham ediyoruz,, 

Saygı sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

©AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 
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Sayın üyeler, önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilımamiştlir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 

arkadaşlarının önergesi. 

Sayım Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı Ya

sa Tasarısının 7 nci maddesinin birinci 
fıkrasına bağlı tablonun hükümet tasa
rısındaki değerlerin doğrultusunda düzel
tilmesini ve oylanmasını saygılarımla arz 
ederüm. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Öner
gem hakkında söz istiyorum Sayın Baş
kan., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; biz tabiî, iş bi
lir ve liş bitirici ANAP iktidarınım ge
tirdiği 'kanun tasarılarının memleket ger-
çelklerime - kendi inançları vje ifadelerine 
göre - uygun olduğunu kabul ediyorduk; 
fakat şimdi Maliye ve Gümrük Bakanı
mız, kendisimin getirdiği, yani Hüküme
tinin getirdiği teklifin oylanması konu
sundaki verdiğimiz önergeye katılmıyor
lar; hayret ettim. Bu ne demektir?... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Komisyonda bu madde en 
mükemmel şeklini almıştır da onun için 
efendim. Komisyondaki düzeltmeye say
gı gösteriyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, bakın Sayın Bakan zamanımı al-
dı-H (Bakanlar Kurulu sıralarından «ilâ
ve edelim» siesleri) Tabiî, ilave edimiz. 

Ama, sizin getirdiğiniz miktarları 
Komisyon artırmış. Her zaman, balkanla
rınızın buraya çıkıp da, övünerek, işte. 
«Biz çok iyi biliyoruz, her şeyin en iyi
sini biz yapıyoruz. Biçim bakanlarımız 
şöyle... Dinleyin de öğrenin» gibi, hava
dan sudan palavra atmalarına benzemi
yor demek ki. Demek ki, getirdiğimiz ka
nunlar... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Sayın Başkan, konuşmacının 
sözlerine lütfen dikkat çekiniz., Bakınız, 
«palavradan» söz etti, «konuşmaya ben
zemiyor» dedi. Bu kürsüde böyle keli
meleri lütfjen kullandırmayınız Sayın Baş
kan. 

Arz ederim efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, Bakan ikide bir benim sö
zümü keserse, ben de onu konuşturmam. 

BAŞKAN — Sayın Genç... (ANAP 
sıralarından «Palavra ne demek? Türkçe 
konuşsun» sesleri, gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, «Palavra» kelimesi kötü bir ifade 
değil ki, yani gerçek dışı bir ifade. Siz 
he'rhalde Türkçeyi de bilmiyorsunuz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Palavra, öz Türkçe mi? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Efjendıim, küçültücü tarzda 
konuşuyor; ılütfen müdahale ediniz Sa
yın Başkan. Arz ediyorum efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, burada öz Türkçe kelimeler kulla
nıyoruz. «Palavra» kötü bir kelime değil
dir; çünkü, niye kötü anlam ifade eden 
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kelime değil, iarz «deyim. Sizin konuş
malarınıza çok uygun düşüyor da, onun 
için kötü kelime değil. (Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Siz palavra 
atıyorsunuz. Lütfen konuşmalarınıza dik
kat ediniz. 

KADİR DEMİR (Konya) — Kürsü
ye yakışmayacak türde konuşmayın. 

ABDÜLKADIR AKSU (Diyarbakır) 
— Konuşmak için konuşmayın, bu şekil
deki konuşmalar yakışmıyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, simdi, Sayın İçişleri Ba
kam diyor ki, «Palavra atıyorsun. «Eğer, 
«palavra» kelimesi kötü ise, kendisi ni
ye kullanıyor?... Yani, o zaman, demek 
ki... 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Genç. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir «pa

lavra» kelimiesi çıktı; konuşulmaması ge
rekir. Bunum için sataşmadan dolayı bir 
arkadaşımıza söz vereyim de, tekrar kar
şılıklı tartışmalara mı başlayalım? Lüt
fen efendim... Öyle arikadaşlarımız yer
lerinden söz atıyor ve buraya duyuluyor 
ki... Ben duymuyorum... 

Buyurun Sayın Genç, devam edin 
efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Ama, Sayın Başkanım, 
siz de müsaade etmeyin böyle hakaret 
edilmesine, hâkim olun Meclise. 

BAŞKAN — Efendim, bir insanın... 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI

OĞLU (Sivas) — Meclise hâkim olun vie 
konuşmalara dikkat edin lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, bu 
kürsü, özgür bir kürsüdür... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — özgür; ama adabı 
içinde; hakarete müsait değil o kürsü. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bu kürsü demokratik rejimin teminatıdır. 
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Bendeniz, kürsüdeki hatibin sözlerini çok 
belirli ahvallerde kesebilirim ve ona da 
çok dikkat ediyorum... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Efendim, «palavra» 
kelimesinin kullanılmasına müsaade ede
cek misiniz? 

BAŞKAN — Şimdi, bendeniz uyar
dım; «palavra» kelimesiyle ilgili olarak 
uyardım. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Ama, Sayın Bakanın 
ikazı üzerine uyardınız. Konuşmacının 
konuşmasına dikkat edin ve hemen söz
lerini kesin efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, efendim, hemen 
kesmek de olmaz; ancak, o getirilir, 
ona cevap verilir... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — O zaman böyle olur. 

BAŞKAN — Siz, bir insanın «palav
ra» demesiyle veya ağzından çıkacak bir 
sözüyle ne demek istediğini ne düşündü
ğünü bilebilir misiniz?.., 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI 
OĞLU (Sivas) — Olayı zamanında tespit 
edip, müdahale edersiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zapta geçtikten sonra 
düşünüyorsunuz Sayın Taşçıoğlu. 

Buyurun efendim, devam edin; dik
katli buyurun lütfen. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Geç kalıyorsunuz Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, gerçekten, arkadaşlarımızın 
hareketlerini böyle gülerek seyrediyorum; 
burada, «palavra» kelimesini niye kul
landığımı açıkladım. Sizin bakanlarınız 
buraya çıkıp, «Siz bilmiyorsunuz, öğre
nin. Biz harika çocuklarız. Biz çift pasa
portlu bürokrattanız» diyorlar, bu haka
ret olmuyor da, ben sizin bu hareketle
rinizi gerçek anlamıyla... 
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SUDÎ TÜREL (İstanbul) — Onu söy
leyen hiçbir bürokrat çıkmadı daha. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
ÇIOĞLU (Sivas) — Hakaret ediyor Sa
yın Başkan. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Söz
lüğü getirip halkalını; «palavra» gerçek
te olmayan... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
ZÎYA ERCAN (Konya) — «Palav

ra» sözünü geri alsın^ 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ha

yır lefendim, «palavra» da hakaret yolk, 
«palavra» kelimesinde hakaret yoık. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, 
önerge üzerinde konuşun efendim. Lüt
fen ihtilata meydan vermeyin. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Kim geldi de bunu 
söyledi? 

BAŞKAN — Efendim, iklimin söyle
miş olduğunu sormak da bir isnadı or
taya koyar. Lütfen, Sayın Taşçıoğlu... 
Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Taşçıoğlu, lütfen sabırlı olun. 

Sayın Başkanını, şu Taşçıoğlu müda
hale ederse, atın dışarıya efendim. Olur 
ımu?... 'Biz buraya çıkınca müdahale edi
yorlar. 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, lütfen 
efendim... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Arkadaşımız iftira 
ediyor bana; el insaf! 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, lütfen 
efendim... 

Sayın Genç, devam ediniz eğendim, 
buyurun. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Böyle devam edeme
yiz, bunu söyleyeyim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Be
nim burada devam edecek gücüm var 
Sayın Taşçıoğlu, senin gücün burada 
hiç yetmez bana. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Bu şekilde konuşur
sanız 'biz mecbur değiliz sizi dinlemeye. 
Hakarete maruz kalmaya mecbur deği
liz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, dinlemiyorsanız çıkın gidin, dışa
rıda dlinllenin; Allah Allah... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Muhatabım siz değil
siniz, Başkandır. Sayın Başikan, istirham 
ediyorum. 

KAŞMER GENÇ (Devamla) — Ben 
de, sizi muhatap kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen öner
genin dışına çıkmayınız efendim. Lüt
fen... İhıtilata meydan vermeyiniz lüt-
Ifen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, ihtilafta meydan vermiyorum. Bu 
itibarla, sayın arkadaşlar, biz bu kanun 
tasarısının, evvela Hükümet tarafından 
gerekli araştırmalar yapılmak suretiyle, 
kendisinden beklenen amaç doğrultusun
da, gerçek rakamları ihtiva ettiği dü
şüncesiyle, Hükümetten gelen teklif şek
linin oylanmasını istedik; çünkü Komis
yon orada birtakım değişiklikler yap
mış; ama değişikliklerde ıbdr mantık yok, 
birbirine bağlılık yok. O balkımdan, bir
takım rakamlarda artırmalar yaparken, 
neye istinaden artırdığı belli değil. Bu 
itibarla, öncelikle, Hükümetin getirdiği 
teklifin oylanmasını istiyoruz.! 

Bu önergede hu kadar konuşuyorum, 
başka önergede ayrıca konuşacağım efen
dim. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

— 254' — 



T. B. M. M. B : 36 17 . 3 . 1988 0 : 3 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Öniergeyi oylarınıza arz ediyorum 
efendim: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

'Diğer önergeyi okutuyorum: 
Diyarbakır Milletvekili Abdutedir 

Aksu ve arkadaşlarının önergesi. 

Mamulün cinsi 

10. Kanyaklar 
» 

18. Her türlü alkolsüz içkiler 
(Su, soda, sade gazoz meyveli ga
zoz ve meyve suları hariç) 

«Bir litrenin üstünde ambalaj büyük
lüğüne sahip mamul cinslerinin vergisinin 
hesabında, o mamulün pozisyondaki en 
büyük ambalajının beher santilitrieesine 
isabet eden vergi esas alınır.» 

«Balkanlar Kurulu, yukarıdaki tablo
da yer alan miktarları on katına kadar 
artırmaya; Kanunda yer alan miktarla
rın yarısına kadar indirmeye; mamulle
rin ambalaj büyüklüklerini değiştirme
ye; mamullerin ambalaj büyüklüklerine 
göre alınacak miktarlar ile ithalat ve mal 
grupları itibariyle alınacak miktarları 
farklılaştırmaya yetkilidir.» 

ıBAŞKAN — Sayın Komisyon, katı
yor musunuz?ı 

'PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önerge sahibi konuşmak ister mi 

efendim? Yok. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tasarının 7 nci 
maddesinde yer alan tablonun 10 ve 18 
inci pozisyonlarının bu maddenin ikinci 
ve dördüncü fıkralarının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Miktar, 
Birimi (TL.) 

1 şişe (20 - 50 el.) 200 
1 şişe (51 - 70 el.) 400 
1 şişe veya kutu (20 - 50 el.) 10 
1 şişe (51 - 100 el.) 20 
1 litre 20 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OGLU (Sivas) — Konuşamazki efendim 
mümkün değil. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor; 
komisyon katılmadığı zaman konuşur 
efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 46 ncı 
maddesi gereğinde katılamıyoruz, ekse
riyetimiz yoktur. Onu açıklamak isterim. 

BAŞKAN — Tamam efendim; ben
denizin yorumu da öyle. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kars Milletvekili Vedat Altun ve ar

kadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meellisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte oton kanun tasarısının 
7 nci maddesin'in bininci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştiriılmesini arz ve tek
lif ederiz. 
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Madde 7, Fıkra 1 : Dahilde üretilen 
filtreli sligaralardan bir paketi için 10 TL. 
alımır. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komis
yon. katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden, 
konuşmak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiş/tir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Tunceli Milletvekilli Kamer Genç ve 

arkadaşlarınım önergesi. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte oil'an 19 sıra sayılı Yasa 
tasarısının 7 ncli maddesıimin birimci fıkra
sında yazılı mallar karşısındaki maktu ra
kamlar kaldınlaraık 'yerlerime yüzde 5 nis
peti rakamlarımın konulmasını arz ede
riz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, öner
geye katılıyor musunuz efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — öner
gemi açıklamak üzere söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, biz ANAP'iılıafia hiçbir nokta
da (anlaşamıyoruz; çünkü kendilerinlin ya

ranına olan önergeyi getiriyoruz, reddedi
yorlar; aleyhine olan önergeyi geturiyoruz,-
reddediyorlar; nasıl önerge getirelim, bil
miyoruz. Arkadaşlar, muafctu vergiler en 
ilkel vergilerdir. Hele enflasyon müspet-
lerinlin üç rakamlı olduğu bu zamanda, 
getirilen maktu vergilenin hiçbir mantı
kî izahı olamaz. Her gün, her hafta, her 
ay, yüzde 100, yüzde 200 oranlarımda zam 
yapılan 'bir memlekette daha, maktu ver
gilerle Mıeclis'im işgal edilmesi, bence af
fedilmez çok büyük bir hatadır. 

Şimdi, bakın Samsun sigarasını örnek 
olanalk vereyim. Bir paketinim fiyatı 550 
lira olmuş; paket başına ne kadar vergi 
alıınıyor? 40 lira vergi alınıyor. Öte taraf
ta, 45 bin liralık viskiden 400 lira" vergi 
.alınıyor. Şimdi, 45 bin liralık viskileri, bi
liyorsunuz. (ANAP sıralarımdan «Bilinili
yoruz» sesleri) Çünkü, en iyi viskileri siz 
içersimiz. Sayın Başbakan, özel uçaklarla 
gidip gelirken, valizlerde neler geldiğini 
görüyoruz... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖ-
LU (Sivas) — Ayıp ayıp; ağzına koymıaz . 

ALİ SAMI AKKAŞ (Balıkesir) — 
Utan, utan! 

KAMER GENÇ (Devamla) -+• Sayın 
Taşçıoğlu, bak şjiımdi... 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir dakika 
efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim gördüm; yani böyle özel uçaklarla... 
Niye itiraz ediyorsunuz? Geçen gün istan
bul'da idim, gelirken özel uçaktan en az 
20 ıtane valiz indi. Bu valizlerle neler ge
liyor? Tabiî ki, gümrük kontrolü yok.., 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, şah
siyata gınmeden, önerge üzerinde konu
şalım. (ANAP sırailarından gürültüler) 

SUDİ TÜREL (İstanbul) — Beyefen
di, milletvekili misimiz, gümrük memuru 
musunuz? 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Bu ka
dar sinirlenmeyin, sağlığımızı kaybedersi
niz, yazık olur siize. (ANAP sıralarımdan 
«Saygısızlık eime» sesleri) Saygısızlığı siz 
yapıyorsunuz. Yarın sağlığınızı kaybeder
siniz... Biz yarın burada parmaklarınızın 
elcs'lmes'ni istemiyoruz; onun için sağlığı
nızı kaybetmeyin... 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ne di
yorum? Sosyal adalet 'ilkesi vardır; Ana
yasamızın 2 nci maddesinde sosyal ada
let ıilkesi kabul edilmiştir. Yine, Anaya
samızın 73 üncü maddesinde, vergilerin, 
kişile.rlim ekonomik durumlarınla göre alı
nacağı ilkesi kabul edilmiştir. Şimdi, bu
gün getirdiğimiz maktu vergilenin yarına 
bir değeri de olmaz; olmayınca bunu bir 
nispî şekle 'bağlamak elbette ki, bu vergi 
kanun tasarısından beklenen amaca hiiz-
met etmek demektir. Niye yani sizler 
böyle inatlaşıyorsunuz? İnatlaşmayın efen
dim; doğruları kabul edin. Yani, bizim 
memlekette buna derler ki... Yani bir şey 
söyleyeceğim; lama bu akşam vakti yine 
kızarsınız diye söylemeyeyiım... (SHP ve 
DYP sıralarından «Söyle, söyle» sesleri) 
Yani. bir \inat var; o inadı bırakımız. 

Gelin şu önergemizi kabul edin, bir 
daha, ikide birde- yani, Sayın Yusuf Özıal' 
m dediği gibi, zırt pırt- karşımıza böyle 
kanun tasarıları getirmeyin. Siz, belirli 
bir yüzde müspetine bağlarsanız, bu kanun 
da -gerçekten bumdan bir hizmet bekle
mek istiyorsanız- amacına uygun olur. 

Bugün 40 lira belki bir değer ifade 
eder; tama artılk 500 liralık madenî para 
çıkarıyorsunuz. 500 ftira 1960'larda, biıli-
yorsunuz, en yüksek devlet memurunun 
maaşıydı. 

O halde, bugün 45 bin liralık bir vis
kiden 800 lira maktu fe'r vergi alarak, 
«B'z, sğhk hizmetini, millî eğitim hiz

metini düzeltiyoruz» demek, çok gülünç 
bir iddiadır. O itibarla... 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — İç
mesinler. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz an
lamıyorsunuz ki... İçenlerden alın, diyo
rum, fazla alın diyorum; ama tabiî, siz 
evvela, «Biz içki (içmeyiz» diyorsunuz, 
Sayın Keçeciler, «Ben içki içmem» diyor; 
ama kanyak, şişelerimin kaç sanıtilitrelik 
olduğunu biliyor. Herhalde, cebimde kan
yak şişesi taşıyor ki... Onun önergesini 
kabul edıiyonlar. O bakımdan, fazla içen
den, pahalı içki içenden fazla vergi ala
lım diyoruz. 

O itibarla, bunu kabul edim ve bu ver
giye biır ciddiyet verelim. Bu haliyle gelen 
bu Yasa tasarısında gayri ciddîlik var. 

Onun için, önergem budur... 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 

Sende kabahat yok, seni buralara getiren
lerde kabahat var. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bak, 
çok utanmazca bir laf söylüyorsun; hay
siyetli insan böyle bir laf söylemez. Beni 
buraya şerefli insanlar gönderdi; sen köle
sin, köle!.. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Sayın Başkan, şu terbiyesizi 
buradan atmazsan, inmeyeceğm kürsü
den... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — «Kaba
hat sende yok, seni buraya gönderenler
de» diyor. Beni buraya gönderenler, şe
refli adamlardır; sen emirle geldim bura
ya. 

AL t SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Genel Kurulu işgal ediyorsun. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — İnsan

lara, utanmadan, saygısızlık yapma. Ben 
şerefli bir memleketin, ilin temsi'lcisiyim. 
Ben, demokrasi uğrunda mücadeleler ver-
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miş insanların temsilcisiyim; senin gibi, 
emirle, tepeden gelmedim. Haysiyetli ol... 
Sözünü geri alsın, efendim;.. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — O, sö

zünü geni almazsa, ben 'kürsüden inmiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Genç, neden efen
dim? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Beni 
'buraya şerefli adamlar gönderdi. (SHP sı
ralarından ayağa kalkmalar ve «Ne dedi? 
Ne dedi» sesleri) 

«Sende kabahat yok, senli buraya gön
derende kabahat var» diyor. (SHP sıra
larından «Yuh!...» sesleri, gürültüler) 

ARİF SAĞ (Ankara) — Yuh! Şerefsiz; 
«Sende kabahat yok» ne demek? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bura
da terbiyesizlik yapmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü ta
mamlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ama, 
Sayım Başkan, o lafını geri alsın; ataazsa 
buradan inmiyorum. 

BAŞKAN — Gereğini yapacağız efen
dim, sözünüzü tamamlayın. 

Arkadaşlar, lütfen sataşmayınız efen-
d;mH 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, beni buraya gönderenler şerefli 
insanlardır. Ben kimsenin emriyle, kim
seye hizmet ederek, kimsenin, emrinde bu
laşık yıkayarak 'buraya gelmedim, ben bi
leğimin hakkıyla geldim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, onda şüphe 
yok. Lütfen ©fendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Önse
çimde ben 4 bin vatandaşın yüzde 45'inkı 
reyl'ni alarak buraya geldim, böyle palav
ra sıkarak buraya gelmedim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Size «şerefsiz» demedi. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Taşçıoğlu 'bana' müdahale ediyorsunuz; 
ama o kadar küçülen insanlara da müda
hale edin. 

Burada, bizi seçen insanları Iküçük gör
meye kimsenin hakkı yoktur. (Gürültüler) 

Bana «Kabahat sende değil, seni bu
raya gönderenlerde» dedi, Bu ne demek
tir? (Gürültüler) Bu ne demektir, lütfen 
yorumlar mısınız? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Bunda ne var? Size, «şerefsiz» 
mi dedi? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Olur 
mu efendim?... Böyle milletvekillerini 
gönderiyorsunuz buraya; ondan sonra da 
burada Meclisin adabını bozuyorlar, hu
zurunu bozuyorlar. Olmaz! Sözünü geni 
alsın .efendim. (Gürültüler) 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Atılan lafı geri alma diye bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın Genç, arkadaşla
rımız da ifade ettiler ve konu anlaşıldı; 
bu şekilde, sizi itham eden olmadığını ve 
böyle bfr kasıtları olmadığını söylediler. 
(ANAP Binalarından «Öyle öyle» sesleri) 
Mesele böyledir ve millî iradeye herkesıin 
saygısı sonsuzdur. Lütfen, millî irade üze
rinde, bu kürsüde veya kürsünün dışımda 
birbirimize saygı sınırlarını aşan, itibarı
mızı sarsan konularda görüşme yapmaya
lım. 

Teşekkür ederiz., 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, yani bizi buraya gönderen insanların 
bir kısmı... (Gürültüler) 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Tamam; herkes şerefli. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yani, 
niye ona müdahale etmiyorsunuz da, ba-
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ma ediyorsunuz? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Ben bu kürsüye çılktığını zaman bana 
karşı kötü 'bir ketene kullandığınızda si
ze çok sert ve sizin seviyenize inmek su
retiyle mücadele edeceğim. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul1 edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul ©diilmemişöir. 

Çok değerli arkadaşlarım, karşılıklı 
muhaverenin, sürçü lisanım veya insanın 
asıl maksadını aşan konuşmalaırın veya 
maksatlı konuşmaların, kürsüdeki arka
daşımız üzerinde ya da kürsüden konuşan 
arkadaşlarım izm Genel Kurul üzerine et
kilerinin ne kadar ağır yansıdığını takd'T 
edersimiz. Böyle bir durumu yaratmamak 
için, lütfen, beş dakika konuşırraak için 
kürsüye gelen arkadaşımıza, -konuşması 
ne olursa olsun, zapta geçliyor- şu veya 
bu sebeple müdahale etmemenizi rica 
ederim. 

CENGİZ TUNCER (Antalya) — Sa
yın Başkan, 'biraz dia öbür tarafa söyleyin 
efendim. 

BAŞKAN — Yanlış anlamaya mey
dan verilmemesi için söyledim efendim. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — O za
man, sizin müdahale etmemiz lazım efen
dim. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
.Başkanlığına 

Görüşülmekte oılan İkamın tasarısının 7 
nei maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

«Madde 7. — Fıkra 2 : Fıkranın yasa 
metninden çıkartılmasına...» 

Kenan Sönmez (İstanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komis
yon 'katılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katıilmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden 
konuşmak isteyen var mı efendimi?.. Bu
yurunuz Sayın Sönmez. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bun
dan önceki ömergedıetkileır gibi, bu öner
geyi bize verdiren neden şu : Bir kere, 
bizimi SosyaMemolkrat Halkçı Parti ola
rak, gerek tablodaki miktarların adaletsiz
liği, gerek tablonun altındaki ikinci kısım
da yer alan ifadelerin, gerekse vergilendi
rilecek mamullerin tek 'tek vergilendiril
mesi yerine, gruplıandıırılaırak vergilendiril
mesi konusunda da bu tablonun tümüne 
karşı olduğumuzu benden önceki arlka-
daşlarım da ifade etti. Ancak, özellikle, 
maddenin geçen birimci, şu anda ikinci 
Ikısmt tartışılırken, örneğim sigaradan alı
nan vergiyle, alkollü içkilerden alman 
vergileri mukayese ettiğimizde, aralarında 
adaletsiz bir oran olduğunu, Sayım Ko
misyon üyeleri, Sayın Bakan ve bu metni 
hazırlayanlar, 'emeği geçenler çarpıcı bir 
şekilde göreceklerdir. 

Bu tablonun altındaki «ek verginin 
matrahına dahil edilir» ifadesinin, alı
nacak 'bu yeni vergilerin miktarını gizli 
olarak artırmakta olduğunu ve tablodaki 
miktarlardan daha da, fazla olarak, halk 
üzerinde katlayarak bir yük getireceği de, 
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yine, hazırlayanlar tarafımdan biiimımek-
todiır. Zina, bu vergi, alınacak ek vergi ve 
Katma Değer Viergi&imıi de artıracak; so
nuçta vergiden vergi almayı doğuracaktır. 
Bu durum, hem verg!i adaletine, hem de 
bugüne Ikadarki uygulamalara ters düş
mektedir. 

Bir İkincisi de, bu tür vergiden vergi 
alma mantığı, bu ülkede, özellikle son 
yıllarda, ANAP Hükümeti tarafından, 
bundan önce de örneklerini gösterdiği gi
bi, bir alışkanlık ball:ne getirilmiştir. Bun
dan sonra hepiımiiz, bu tablonun değiştiri
lerek, bu Yasa tasarısının kendi içinde 
adaletli olmasını sağlamalıyız. Bunu sağ
lamadığımızda -altımı çizerek söylüyoıruım-
bu tasarıyla da, vergiden vergi alma 
mantığı içinde yeni bir vergilendirme «lis
temi getirilecektir. 

Yine, benden önce Sayın Kamer Genç 
arkadaşım, lillk maddeyle ilgili konuşma
sında maktu vergiden bahsetti. Bunun ya-
ımnda, bu tablo da hazırlanırken, mamul
lerim tek tek 'kaleme alınması yerine, grup-
landırılmasının -hem anlaşılabıilirfği açı
sından, hem de yaşama geçmesinde ko
laylığı açısından- sonsuz faydaları oldu
ğuna inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bundan sonra
ki maddelerde de yeri geldiğimde ifade 
edeceğiz; hu tablomun hazırlanışında hiz
meti geçen insanlarımızın, komisyon üye
lerimin, Hükümet yetkililerimin, özellikle 
üzerimde durmaları gereken husus, özel
likle özünü kay b ettirmemeliler i gereken 
olay, demim de bir cümleyle ifade ettiğim 
gibi, vergimin vergi doğurmasına neden 
olacak olayım ortadan kaldırılması olma
lıydı. Yami, bu tablonun kendi içimdeki 
adaletsizliği bir yana, bu tablodaki vergi 
oranlarıyla, mamul malların üzenime ge
çecek zamları -bumdan, önce yaptıkları fi
yat ayarlamaları gibi- pekala o fiyatlara 
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yansıtarak, hem böylesi bir tabloyla Mec
lise gelmezlerdi ve Meclisi, bu derece kö
tü ve kendi içimde ada'letsliz bazırianımış 
bir tablo üzerimde çalışmayla baş 'başa bı
rakmazlardı, hem de, dört saattir, üç par
timin milletvekilleri belki de kendi içle
rimde birbirlerine söylenmeyecek bu laf
ları burada söylemek noktasına gelmeye
bilirlerdi. 

Şimdi, bu Meclisi birlikte çalıştıra-
cağıımızdan, benden önceki konuşmacı
lar da konuşmaları sırasında birer vesi
le ile bahsettiler. Sayın Bakan beni ba
ğışlasınlar, tabiiki yasa tasarısını hazır
lamış bir Bakan olarak, bu tasarının bu
radan en kolay biçimde geçmesini amaç
layacaktır; bu gayet doğaldır, hakkıdır; 
ama, muhalefet partisi üyeleri olarak, 
bizim de bir ıgörevimi'z var. Nasıl ki, Sa
yın Bakanın bu tasarıyı bu Meclisten 
geçirip, yaşama sokmak gibi, kendisine 
özıgü, kendisinin inandığı bir görevi var
sa, bizim de, bu yasanın, sokaktaki in
sansımıza, çalışan insanlarımıza çok bü
yük boyutlarda malî külfetler getirme
mesi konusunda bir uyarı görevimiz var
dır. Çünkü, hepimiz de biliyoruz ki -dün 
bir maddenin görüşülmesi sırasında söy
lediğim bir cümlemi tekrar ötmek isti
yorum- bu tür yasalar bu yasama döne
minde de, bundan sonraki yasama dö
neminde de bitmeyecektir; biz buna ina
nıyoruz. Çünkü, bugünkü Hükümetin 
vergilendirme politikasının bir parçası bu. 
Ancak, her şeye karşın -Sayın Güneş'in 
de söylediği .gibi- muhalefeti yok saya
rak, ödediğimiz dedik, çaHdığımız düdük» 
anlayışı içinde, parmak sayıları hesabıy
la, yani bu Meclisten yasaları uzlaşma 
ile çıkartmak yerine, uzlaşıcı yanlarını 
bulup, bu Meclisin üyelerinin katılımını 
sağlayıp, bir yasa çıkartmak yerine; «be
nim şu kadar oyum var, benim şu ka-
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dar sandalyem var mantığı» içinde, da
yatmacı (bir biçimde yasa getirirseniz, 
sabahlara kadar ıburada uğraşınsınız. Sa
yın ıBakan üzülür, ıbiz de eleştirmekten 
•yoruluruz; bunları dlüzellbmek için getire-
ceğim'iz önerileri sıralarız peşi sıra, o 
önerileri de savunuruz, Çünkü, savundu
ğumuzun temel ibir mantığı var; o da şu: 
Bu yasalardan kim mağdur olacak? îş-
Ite, bizim Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
olarak bugüne kadar, igerek programı
mızda gerek seçim bildirgemizde söyle
diğimiz ibir siyasî ve ekonomik yaklaşı-
'mimız var; «Biz, Türkiye'de, çalışan in
sanların yanında olan 'bir siyasî partiyiz» 
diyoruz. ıBugün, ülkede, çalışan insanla
rın geldiği konumu da biliyoruz, hangi 
ekonomik çıkmazda olduklarımı da ıbili
yoruz, ibu tasarının, bu çalışan insanlara' 
getireceği yükleri de biliyoruz. 

İşte onun için, -Sayın Bakan bizi ba
ğışlasın- ıbiz bu yasanın bu Meclisten, 
bir uzlaşma çizgisinde çıkmasından ya
nayız. O uzlaşmamız da şu : Geliniz, bu 
yasa, öncelikle, çalışan insanlara -yani, 
kabul etmediğimiz faalde, eğitim, gençlik, 
spor ve ısağlık hizmetleri vergisi ve diğer 
vergiler- hizmet götürmek için eğer vergi 
alınması gerekiyorsa, 'bunun (bir .'bedeli 
olması (gerekiyorsa, geliniz, bunu çalışan 
insanların cebimdeki paralarla değil de, 
bir başka .biçimde uzlaşarak «bu Meclis- . 
te çözelim; eğer 'mutlak gerekiyorsa, çö
zelim. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sönmez. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul ödilmemiştir. 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 
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Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kah
raman ve arkadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kamun tasarısının 
7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının ka
nun metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

iBAŞKA'N — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCBBE ADPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden 
söz istiyen var mı efendim? Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim : Kabul edenler... "Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 
arkadaşlarının önergesi. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya

sa tasarısının 7 nci maddesinin 3 üncü 
fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilme
sini arz ederiz. 

Bu madde uyarınca ödenen miktar
lar, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahı
nın tespitinde gider olarak nazara alın
maz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — .Komisyon olarak katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN •— Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCBBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Kaitılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşu
yor mu efendim?.. Yok. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Posta-

tacı ve larkadaılarının önergesi. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı ya
sa tasarısının 7 nc'i maddesinin son fık
rasının madde metninden çıkarılmasını 
arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılımıyoruz efendini. 

'BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 'önerge sahibi söz işiti
yor mu efendim? istemiyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞ'LU (Sivas) — önerge sahibinin bu
rada bulunması mecburiyeti yok mu 
efendim? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Burada 
•olmayabilir, şurada .olabilir, dalgın ola
bilir... Aslında, önerge sahibinin izahat 
vermesi zorunluluğu yok. Hükümete de 
«onmak zorunda değiliz. Ancak, Hükü
met ve Komisyon orada bulunuyor; iç
tüzüğe göre muhatap olan Komisyon
dur. Buna rağmen, dengeyi sağlamak 
için, hem Hükümete soruyoruz, hem 
önerge sahibine (soruyoruz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Ben size bir şey söy
lemiyorum; ne kadar gayri ciddî şekilde 
önerge veriyorlar, onu tescil ettiriyorum 
Sayın IBaşkan. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyun efen
dim. 

Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kah
raman ve arkadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
7 nci maddesinin son fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

MADDE 7. — Fıkra son: Bakanlar 
Kurulu yukarıdaki tabloda yer atan mik
tarları (bir katma kadar artırmaya, ka
nunda yer alan miktarlara kadar indir
meye yetkilidir. 

Mamullerin ambalaj büyüklüklerini 
değiştirmeye, mamullerin ambalaj büyük
lüklerine göre alınacak miktarlar ile it
halat ve mal grupları itibariyle alınacak 
miktarları farklılaştıramaz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMİAL AKKAYA (Sam
sun) — Katıtaiiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALifYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Önerge sahibi söz isti
yor mu efendim? 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — izninizle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kah
raman. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; görüşülmekte olan Eğitim Genç
lik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin 
ihdası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu 197 Sayılı Motorlu Taşıt
lar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finans
man Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 
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6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılma
sı ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı nedeniyle 
söz almış bulunmaktayız. Yüce Meclisin 
sayın üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Değerli .millelfevekilleri, Eğilt'im, Genç
lik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
nin lodasına Dair Kanun Tasarısının 
7 nci maddesine kadar olan maddeler, 
verginin amacı, konusu, teslim ve teslim 
sayılan haller ile, mükellef ve vergiyi 
doğuran olay ve istisnalara ait oluç, asıl 
vergilendirmeler hu 7 nci maddede sa
yılmaktadır. Ancak, vergilendirilecek olan 
birimlerin vergi miktarlarını 10 katına 
kadar artırma ve kanunda yer alan mik
tarlara ka^dar indirme yetkisi de Bakan
lar Kuruluna verilmektedir. Oysaki, ta
sarının bu talbl'osurida belirlenen birimler 
için tespit edilen vergi nispetini Bakan
lar Kurulu 10 katına kadar takdir bu
yurduğunda, takdir edilen verginin mik
tarı, vergilendirilen (birimin (maliyet fi
yatını dahi geçmektedir. Onun için, bir 
tasarı yasalaştırılırken, esneklik ve de
ğerlendirmenin Bakanlar Kurulunun tak
dirine (bırakılmasını, yasa tekniği bakı
mından sakıncalı görmekteyiz. 

7 nci maddedeki tablonun 3 üncü sı
rasında 25 ıgram tütüne 40 lira vergi tak
dir edilmektedir; ancak, 25 gram tütün 
için belirlenen hu vergiyi Bakanlar Ku
rulu 10 katına çıkarırsa, 25 gram tütü
nün asıl değerinden daha fazla vergi alın
mış olacaktır. IBu sebeple, Bakanlar Ku
rulunun takdir yetkisinin 10 katma ka
dar değil «azamî nispette 1 katı» şeklin-
kle sınırlanldırılması, gerek dar gelirli va
tandaşlarımızın; özellikle tütün içen, 
özellikle Ifilltresiz sigara içen dargelirli va
tandaşlarımıza ekonomik bakımdan yar
dımcı olacaktır. 

ıBu düşünceyle, Bakanlar Kuruluna 
10 katma kadar artırıma yetkisi verilme
sine karşıyız. Enflasyon ve fiyatlardaki 
farkları düşünerek «al katı nispetinde ar
tırmaya yetkili olması» hakkındaki öner
gemizin Yüce Meclis tarafından uygun 
görüleceğine, in'ancjımı saygılarımla arz 
ediyorum. (DYP sıralarından «uyuyan
lar var Sayın Başkan» sesleri) 

iBAŞKIAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kahraman. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kalbul ölmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, uyarın lütfen; uyuyorlar! 

BAŞKAN — Değerli arkadaşjlar, Ge
nel Kurulda, Genel Kurulun itibar ve 
haysiyetine yaraşır bir biçimde hareket 
edileceğinden hiç kimsenin şüphesıiı olma
dığına inancım tamdır. Bu nedenle, Baş
kanlık Divanınız, arkadaşlarımızın, Türk 
Milletinin iradesinin tam anlamıyla tem
sil edildiği Parlamentoda, o iradeye yaraş
mayacak bir harekette bulunacakları inan
cında değildir. Bu bakımdan, bu hareket
lerimizi, birbirimizi de uyarmak suretiyle 
sağlıklı bir şekle getirmek için, elimizden 
gelen çabayı sarf edelim. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
Şimdi, aynı mahiyette iki önerge var

dır, okutuyorum. 
Tunceli Milletvekili Kaımıer Genç ve 

arkadaşlarının) önergesi 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 sıra sayılı yasa 

tasarısının 7 nci maddesinin son fıkrasın
daki «on katına» ibaresinin, «iki katına» 
şeklinde değiştirilmesini saygılarımızla arz 
ederiz. 

Diyarbakır MMetvefcili Fuat Atalay ve 
arkadaşlarının önergesi 

— J263 — 



T. B. M. M. B: 36 17 . 3 . 1988 0 : 3 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 7 

inci maddesinin son fıkrasında yer alan 
«on katına kadar» ifadesinin, «iki katı
na kadar» ifadesiyle değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, iki önerge 
de aynı mahiyette olduğu için birlikte iş
leme koymuş bulunuyoruz. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAKSAN — Sayın Bakan?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Ata-
lay, buyurun efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri,' önerge 
üzerinde konuşurken, bir konuyu da Sa
yın Genel Kurul üyelerine arz etmek isti
yorum. 

Bu yasa tasarısı tartışılırken, yerimiz
den biz de değerlendirme içerisine giri
yoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin çok değerii zamanının bu şekilde de
ğerlendirilmesini, Türkiye'nin içerisinde 
bulunduğu durumla, uygun bulmuyoruz. 
Hükümet anlamlı tasarılar getirdiği sü
rece, muhalefet de anlamlı bir şekilde ya
pıcı eleştirilerini getirecektir. Gerçi bu ya
sa tasarısı görüşülürken, bir yandan sa
mimî bulduğumuz düşüncelerimizi arz 
etmeye çalışıyoruz; öte yandan, halkı sı
kıntıya sokacak bu vergi tasarısının ka-
nunlaşmaması için elimizden gelen gay
reti de, gayet açık şekilde gösteriyoruz. 

önergeyle ilgili olarak şunu tespit edi
yoruz : Bakanlar Kuruluna verilen, tab
loda, belirtilen maktu vergi miktarlarını 
10 katına kadar artırıma yetkisinin çok 

fazla olduğunu düşünüyoruz. Teorik ola
rak, Balkanlar Kurulu, diyelim ki 1988 
yılı içerisinde tasarladığı kaynakları oluş-
turamadığını görürse... Nasıl görürse? Sa
yın Sağlık Balkanının başını çektiği kam
panya başarılı olursa, arkasından da al
kol içilmemesi doğrultusunda bir kam
panya daha başlatılırsa, bir de bakarsınız 
ki haziran ayında, sağlık ve millî eğitim 
hizmetlerinin yapılamayacağı endişesine 
kapılan Hükümet, yasanın bu maddesinin 
son fıkrasındaki hükümden faydalanarak, 
maktu vergileri 10 katına kadar çıkara
bilir. Böyle bir durumda da, bunun yine, 
Anayasanın özüne aykırılık halini daha da 
keskinleştireceği düşüncesindeyiz. 

Bu anlamda, Hükümetin tespit ettiği 
enflasyon miktarlarını gerçekçi kabul eder
sek - iki, yüzde 25'ler, yüzde 30'lar ifade 
edilmekteydi - «2 katına kadar» ifadesi, 
kanaatimize göre, dört beş yıl yetecek bir 
artırımladır. Bu da, Hükümetin enflasyon 
tespitlerine uygun düşmektedir. 10 katı
na çıkarılması Komisyondan gelen şekliy
le kaldığı, biraz sonra bu önergemiz aley
hinde oy verildiği takdirde, bu değerli 
Anavatan üyelerinin kendi Hükümetleri
nin enflasyon tespitlerine kendilerinin de 
katılma di ğının ifadesi olacaktır. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Atalay. 
Her iki önergeyi birlikte oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Değişiklik önergelerinin işlemi tamam
lanmıştır. 

Şimdi, iki önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 

Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaj-yakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta-
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şıtüar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finans
man Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 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 7 
nci maddesi birden çok fıkradan oluşmak
tadır. 

Bu nedenle, İçtüzüğün 84 üncü mad
desi uyarınca, her fıkranın ayrı ayrı oya 
sunulmasını arz ederiz. 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Eşref Erdem 
Ankara 

Tahir Köse 
Amasya 

Erol Güngör 
izmir 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Y. Kenan Sönmez 
İstanbul 

Rıza Yılmaz 
'Ankara 

Erol Kösıe 
Kocaeli 

'M. Adnan Ekmen 
(Mardin 

Öımer Çiftçi 
Arnikam 

Turhan Hırfanoğîu 
(Harija<tf 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Mahmut Almak 
Kara 

Ahmet Türk 
Mardin 

M. Kemal Duduoğkı 
Hatay 

Ali Haydar Erdoğanı 
İstanbul! 

Ali Uyar 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşürnöklte olan Eğitim, Gençlik, 

Spor ve Sağlı'k Hizmetleri Vergisinin İh
dası iüıe 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayı1!! Motoülıu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finans
manı Kanunu, 193 SayıÜı Gelir Vergisi Ka
nunu,. 213 Sayılı Vergi: Usul Kamunu, 
6183 Sayılu Amme AlacaMarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun1 ve 492 Sayılı 
Harç'ar Kanununda Değişik'lskler Yapıil-
mıası ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 7 
nci maddesinin fıkralarının, İçtüzüğün 
184'üncü maddesinin ikinci fılkrasına göre 
ayrı ayrı oylanmasını öneririz. 

İbrahim Demir 
Antalya 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Erbekin Durutürk 
İsparta 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

A&aettin Kurt 
tKocaeill 

İsmail Köse 
Erzurum 

Hasan Nama1! 
Antalya 
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Ali Eser 
ISamısuın 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

ıŞimasi! Al'tımerj 
Zonguldak 

llrf an Demiralp 
Samsun 

(Mehmet ÇaJkıroğüıui 
Tırabzan 

Tevfiık Ertüzira 
Zonguldak 
Adili Aydın 

Antalya! 

/BAŞKAN — Ayını mahiyette olan her 
iki önergeye komisyon katılıyor ımu efen
dim? 

PLAN VE SÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılımıyoruz efendim. 

iBAŞKAN — Ayrı ayrı, fıkralar ha
limde oyillammasımı değil de, bütün hallim
de oylanmasını! mı istiyorsunuz efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Bütün hallinde efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK İBAKANI 
AHMET KÜRTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Evet Sayın Başkan. 

Ayrıca, bir hususu müsaademizle açık
lamak istiyorum : Biraz önce, bu madde 
İle ilgili 'bir önerge Yüce Meclisim bilgi
lerime sunuldu vıe oylandı. O önergede ba
kınız şöyle diyor : «Görüşülmekte olanı 
tasanınım 7 nci maddesinde yer ai'an tab
lonun 10 uncu ve V8 imci pozisyonlarınım 
ve bu maddenin ikinci ve dördüncü fıkra
larımın aşağıdaki şekillide değiştirilmesi...» 
Yani bu bahsedilenler, pozisyonlardır; 
fıkra değildir. Dolayısıyla, bu pozisyon -
İHaırii fıkra olarak mütalaa edip, bu öner

geleri işleme dahi koymamamız lazımdır. 
Sayın Başkanım. Bir fıkramın pozisyonla
rıdır bunl'ıar. 

(BAŞKAN — Efendim, o bir fıkradan 
gayrı fıkralarda var, onun için söylüyo
rum. 7 mci maddeye bakım, fıkralar var; 
o bakımdan söyledim. 

(MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KÜRTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Bursa) — Ayrı ayrı oylanmasına katıl
mıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Tamam efendim, onu 
lütfedim. 

önerge sahipleri söz istiyor mu efen
dim? 

FUAT ATALAY Diyarbakır) — 
Söz istiyoruz Sayım Başkan, 

İBRAHİM DEMİR (AnMya) — Bi
zim önergemiz ayrı, bizde söz istiyoruz. 

İBAlŞKAN — Önerge sahiplerimden 
yafllnız Fuat Atallay'a söz vermeık dıuru-
mumdayımı, zira bir kişiye söz verebili
rim efendimi. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — İki 
tane önerge var elimizde Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan 
Önergeler içim tek önerge sahibime söz ve
riyoruz efendim; usul bu efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Tak
dir sizim Sayım Biaşlkamım, saygı duyarım. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — M ümcü 
madde sarih efendim. 

(BAŞKAN — Tüzük öyle efendim. 
ıBuyurun efendim. 

iFUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yım Başkan, sayım milletvekilleri; önerge-
ımiizie, görüşülmekte olan 7 nci maddenin 
fıkralarımın ayrı ayrı oylanmiasımıı öner
mekteyiz. Zattan, Başkanllılk Divanı, biraz 
önce Sayın Başkanım açıklıamaları doğ
rultusunda, baştam beri önergeleri o şe
kilde işleme koydu. 
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7 noi ımladdenim Plan ve Bütçe Ko
misyonundan geden metnindeki çizelge 
(25 ve 27 nci sayfalarda bulunan çizelge) 
birinci fıkradır; çizelgenin altında üç ay
rı f ılkra ıdalhıa vardır. 

(Değerli Anavatan Partili üyelerce bi
raz önoe Genel: Kurullıa sunulan ve kabul 
edilen önergede, bininci fılkra ille birlikte 
ikinci fılkra da yer akmış, böylece, metin
de ciddî değişikliıkller ölımuştur. Bu an
lamda, teknik planda maddî bir tabanın 
oîmamasit için, bu maddenin değişiklik 
önergesinden sonra allımış olduğu şekli
min Geneli Kurul üyelerince de bilinme
sinde yarar ve gerek olduğu kanaatinde
yiz. Bu nedende, önergenin her fıkrasının 
tek tek okunarak, oylanmasının doğru 
olacağı inancındayım. 

IBeni dinlediğiniz için teşekkür ediyo
rum. 

|BASKAN— Teşekkür ederim Sayın 
Atalıay. 

(HİKMET ÇETİN ((Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, bir usıullsüzlük var gibi geli
yor banla. Çünkü 84 üncü maddenin ikin
ci fıikrası çok laçıik. Birinci fıkrasında 
«işaretle oylamaya sunulur» deniyor; fa
kat ikinci fıkrada, okunur, gereği yapılır 
demiyor. Gereği yapılmanın anliamı:, öner
genin öngördüğü husus yenine getirilir de
mektir. Onun içini, Hükümete, Komis
yona sorulup, önerge sahibine söz ver
meniz usule aykırıdır. 

'BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Çetin, 
bendeniz izahat vereyim, dinlerseniz 
memnun olurum. 

IDeğerllii arkadaşlar, 84 üncü madde
nin ikinci fılkrası, gerçekten, yeni içtüzük 
tanzim edilmediği için, ilk nazarda bugü
ne ıfcadar 7-8 birleşim bu tereddütlerle ka
ranlara vabeste olmuş. Bu birleşiimıler şun
lar :, 

7.7.1970 yılımda 121 inci Birleşimde 
ikonuşuilmuş, uygullanmış. Simdi o uygu
latmayı arz edeceğimi. 

İ20.9.1978 tarih ve H67 nci Birleşimde 
görüşülmüş ve uygulanmış. 

12:6.1985 (tarihli 1)12 nci Birleşimde 
uygulanmış, 

12.3.1987'de 76 nci Birleşimde uyigu-
Iflanımış, 

19.3.1987'de 79 uncu Birleşimde uy
gulanmış, 

30.4.1987 tarihli ve 97 nci Birleşimde 
uygullanmış ve bu uygulanma ille ilgili 
bütün mevzuatı, komuşmalliarı buraya yük
sek kurulu aydın1 jatmaik İçin getirtmiş 
bulunuyorum. Bu maddenin gerekçesin-
deki, «Görüşülen bir madde birçok me
sele veya f ıüerallardian mürekkep ise ve 
bunların ayrı ayrı oya konmaliarı 15 üye 
tarafından yazılüı olarak teklif olummuş-
sa, gereği yapılır» dan ne kastedildiği üze
rinde, Parlamentoya gelem ftüm hukuk
çular hassasiyetle tartışmışlar, usul mü
zakereleri açDlmış ve bir noktaya varmış
lar. Bununlla ilgili en som kısmı arz ede
ceğim. 

(İçtüzüğün 84 üncü maddesinin gerek
çesini okuyayım : «Bu maddeyle fukra ve 
bent tarifleri üzerinde mevcut tereddütler 
ıkaldırıllmıaıktadır. Madde ayrıca hukukun 
(gendi ilkelerinden olan bir maddenin bent, 
alt bent ve fıkralarımın ayrı ayrı oylam-
ımasını istediği takdirde, bu listemin genel 
kurul kararıyla yerine getirilmesi lüzu
munu bükme bağlamıştır.» Gerekçesi bu 
olan bir 'İçtüzük maddesini burada usul 
hükümleriyle tartışmak -ki, bir kamun 
gibidir- bizi, bu Ikadar birilieşim aynı ko
nuyu tartışan arkadaş'lanmızila çelişkiye 
düşürme .gibi bir noktaya getirebilir. Bu 
bakımdan, bendeniz de aynı uygulama
yı yapmak suretiyle, fıkralarının! ayrı1 ay-
rıı oylanması veya oylanmaması hususu-
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fin genel kurulun oylarına sunacağım ve 
bununla, sonuca varacağımı. 

Gerekçe böyle, lütfederseniz bunun 
üzeninde fazla tartnşıma yapmaya dıa peik 
gerek yok. 

HİMMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Yanlış ama, Sayın Başkan; kötü, emsal 
düaımaz, 

İBAŞKAN — Uygulama böyle Sayın 
Çetin 

Bunu, yeni İçtüzük hazırlanırken hep 
beraber düşünürüz; düşünmeye değer bir 
nokta. Ayrıca, bu hususu hukukçu arka-
daşliarnmız tartışabilir ve sonunda da bir 
noktaya varırız; ama, şu anda uyguilaya-
cağıımıız husus budur. 

Önergeyi (Fıkral'.ann ayrı ayrı oylan
ması! hususunu) oyjarıınıza sunuyorum : 
Kabul ©demlier... Etmeyenler... Kabul edil-
ımiştir. 

i 7 nci maddeyi, değişiklijk önergesiyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, çoğunlluğumuz yoktur. 

(SHP sınailarından 10 milletvekili aya
ğa kalıktı) 

İBAŞKAN — Kabul edenler... (SHP 
sıralarından «Çoğunluğumuz yoik» sesle
ri) 

(Ben oylamadan evvel .söyleyecekti
niz... * 

HÜKMET ÇETİN '(Diyarbakır) — 
Söyledik efendim. 

'BAŞKAN — Kabul ©tmeyeniler... 7 
nci madde kabul edilmiştir. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — IBundan sonra her maddede yok-
ılamıa isteyeceğiz Sayın Başkan. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Her maddede yoklama isteyeceğiz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
birleşime 15 dakika ara veriyorum efen
dim, 

Kapanma Saati : 23.08 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 23.25 
BAŞKAN : Başkanvekili tfyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğnıl Ünlü (Bursa), Cema! özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 36 ncı Birleşiminin Dördüncü 

1. — Eğitim, Gençlik ve Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanu
nu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması ve Bu 
Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı : 
19) (Devam) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının görüş
melerine kaldığımız yerden devam ede
ceğiz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Beyan, Ödeme Yeri ve Zamanı 

MADDE 8. — Eğitim, gençlik, spor ve 
sağlık hizmetleri vergisi, 30165 sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu hükümllıerime 
göre düzenilenıen elk vergi beyamnıamesi1 

ile beyan edilir ve bu verginin ödeme sü
resi içinde ıılgiUi vergi dairesine ödenir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

Oturumunu, açıyorum. 

FUAT ATAİLAY (Diyarbakır) — Var 
'Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ i(Tunce!i) — Evet 
efendim, söz (istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, şahsınız 
adına mı efendim? 

(KAMER GENÇ '(Tunceli) — Grup 
adına Sayın Başkan. 

ıBAŞKAN — 'Buyurun Sayın Genç. 
ALAATTtN FIRAT (JMuş) — Yetki 

belgesi var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Endişe etmeyin, Baş
kanlık gereğini düşünür. 

|Sayım Genç, süreniz 10 dakika, lüt
fen süreye riayet edell'iımj 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ •(Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlıarım; bu getirilen tasarının 8 
inci maddesi, «Beyan, Ödeme Yeri ve Za
manı» başlığını taşıyor. Simidi, öteki mad
delerde hep 3065 sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununa atıfta bulunulmuş; fa
kat, 'bu maddede çok eksiklikler var. Şöy
le ki : Bir defa, vergi ıtarh yenini, vergiyi 
tarh edecek vergii dairesini bu madde be
lirtmemiş. Burada, «Eğitim, gençlik, spor 
ve sağlık hizmetleri vergisi, 3065 sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri
ne göre düzenlenen ek vergi beyannamesi 
ile beyan edilir ve bu verginin ödeme sü-

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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resi içlinde ilgili vergi dairesine ödenir» 
deniyor. Buradaki «ilgili vergi dairesi» ne
residir, belli değil; çünkü, malumunuz, ge-
ırek Kurumlar Vergisi gerek Gelir Vergisi 
gerekse Katma Değer Vergisi kanunların
da, verginin hangi vergi dairesince tarh 
edileceği, özellikle büyük şehirlerde İşyeri 
ve ikametgâhı ayrı olan yerlerde hangi 
vergi dairesinin tarhiyata yetkili olduğu 
ayrı ayrı belirtilmliş; ama burada, «beyan, 
ödeme yeri ve zamanı» glibi üç ayrı unsur 
tek bir madde başlığı altında toplanmış; 
fakat bu maddenin matlabı (başlığı) altın
da düzenlenen kısmı, amacı belirtecek şe
kilde düzenlenmemiştir. 

Ayrıca, bu verginin beyan edileceği 
beyannamenin, hangi hükümleri taşıyaca
ğı veyahut da hangi şekilde düzenlene
ceği yine hdirıtimem iştir. Yine, 193 sayılı 
Gelir Vergisi, 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi ka
nunlarında ve dıaba birçok vergi kanunla
rında, «beyannamelerin şekli, ihtiva edece
ği bilgiler Maliye Bakanlığınca düzenle
nir» denmektedir. Halbuki, burada getiri
len mıaddede, müstakili bir vergi olduğu 
için, bunlar da gösterilmemiştir. 

Şimdi, bu kadar eksik bir madde ge
lince, yarın bu vergiyi tarh edecek vergi 
daireleri arasında yetki bakımından bir 
uyuşmazlık ortaya çıkabilir. Biliyorsunuz, 
vergilerin, kanunlarında belirtilen vergi 
dairelerince tarh edilmesi lazımdır, bu bir 
yetki meselesidir, önemli bir şekil mese
lesidir. ihbarnamenin yine yetkili vergi 
dairesi tarafından düzenlenmesi lazımdır; 
fakat bunları burada göstermeyince ne 
olacaktır? Bunlar, tamamen boşlukta ka
lan durumlar yaratacaktır. 

Ödemle süresi : Gerçi, bu verginin, 
Katma Değer Vergisi beyannamesinin ve
rileceği süre içinde ödeneceği madde met
ninden anlaşılmaktadır; ama, değerli ar-
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kadaşlarım, dıaba önceki bir maddede de 
söylediğim gibi, gerçekten vergi daireleri
nin lişjtemi çok.. Bugiin, vergi dıalirelerinde 
çalıştan m'etmurlar -yoklama memuru ol
sun, vergi tahsil işiyle uğraşan kişiler ol
sun- cumartesi, pazar günleri de mesai 
yapmakladırlar; ama zaten, bu memurlar, 
her gün evlerine geç gitmektedirler. Bun
lara verilen fazla mesai saat ücreti de ger
çekten çok komik. IŞlmdıi, bir yandan çok 
vergi getirerek, işlemleri artırarak, bürok
rasiyi artırarak belirli problemlere çözüm 
aranacağına, bu vergilerin belli kategori
ler, belli gruplar altında toplanması, bun
ların daha az bir bürokratik formalite 
içinde, daha az personel çalıştıracak şe
kilde orgatnlize edilmesi mümkündür. Ama 
tabiî, kanunlar getiriliyor, bu kanunların 
uygulaması hesaba katılmadığı için, uy
gulamada, hem vatandaşlara, hem de bu
rada çalışan kişilere büyük yükler, büyük 
zorluklar, büyük külfetler getirilmektedtir. 
Gerçi, iileriıki maddelerde «Vergi idaresi
nin Geliştirilmesi Fonu» adı altında bir 
madde getirilerek, vergi dairesinde çalı
şan kişilere, öteki memurlara nazaran 
fazla maaş ödenmesi öngörülmektedir; 
amıa, Maliye Bakanlığının üst kademele
rinde çalışan, özellikle müsteşar, genel 
müdür, genel müdür muavinleri ve belirli 
daire başkanlarına kadar ücretleriin öden
mesi, Gümrük Kanununun 164 üncü mad
desine göre tahsil edilen bir fondan bu
raya aktarılma yoluyla olmaktadır. 

Bu tasarının Plan ve Bütçe Komisyo
nunda müzakeresi sırasında Sayın' Bakana, 
«Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği Vergi 
Usul Kanununun 415 inci rnaddesıindle ya
zılı fona göre toplanan paralardan Maliye 
memurlarına ne ödüyorsunuz?» diye sor
dum. O zaman, bir memura 29 bin lira 
ödendiğini söylemişti; ama Gümrük Ka
nununun 164 üncü maddesi gereğince bir 
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genel müdüre, bugünkü fiyatlarla herhal
de 400 bin lira 'bir para ödenmektedir. Ya
ni, biz 'burada fonları çıkarıyoruz; aıma bu 
fonlar kimlere, nereye gidiyor, onu bilmi
yoruz. Ben o zaman, Sayın Balkana, «bu 
sorumun cevabını yazılı 'istiyorum» de
miştim; ama bu sorumun cevabı gelmedi, 
gelmediği için de ben burada açıklamak 
zorunda kaldım. 

Şimdi, vergi iyi de, yani birçok eksik
likleri getirdik. Biraz önce kuliste Sayın 
Arif Sağ arkadaşımız, «Bundan sonra üç 
kadeh içmek zorundayız. Birinciyi, sağlı
ğın şerefine içeceğiz; '.ikinciyi, eğitime içe
ceğiz, üçüncüyü de spora içeceğiz» dedi. 
Yani, 'bumdan sonra, üçerken, mecburen 
üç kadeh 'içmek zorundasınız; bir kadeh 
içerseniz, ötekilerin hatırı kalır; sağlığa da 
içeceksiniz, eğitime de içeceksiniz, spora 
da içeceksiniz; yani hiç birisinin hatırı 
kalmasın diye üçünün de şerefine muhak
kak içeceksiniz. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sen 
kaç kadeh içiyorsun? 

BAŞKAN — Sayın millet vekilleri, lüt
fen, hatibin sözüne müdahale 'etmeyin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Be
nimle Siz boy ölçülemezsiniz; çünkü ben 
6 kadeh içerim. Yani, herbkisinin hakkı
nı iki defa veririm; 'ama bekliyorum, 
bundan sonra için de bu vergiyi biraz 
artıralım. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Sayın Ka
mer Genç, ibu sana da dokunacaktır. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yok, 
bana dokunım'az. 

BAŞKAN — Sayın milletvekileıii, lüt
fen karşılıklı konuşmayalım. 

Kiamer Bey devam ©din, süreniz dol
mak üzeredir. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, daha 10 dakikam dolmadı. 
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BAŞKAN — Dolmak üzere, saat 
önümde, dikkatle takip ediyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 'Peki 
efendim, 'ben kuralara riayet eden bir ar
kadaşınızım; o bakımdan zamanımı aş
mam, merak etmeyin. 

Aslında, bu Kanun tasarısının gecenin 
bu saatine kalması iyi değil; yani sağlık, 
eğitim ve spor için bir kanun çıkaraca
ğımıza göre, bunu, uykulu bir gecede de
ğil de, zihinlerin dinamik olduğu bir sa
atte müzakere etseydik 4aha elverişli olur
du. 

Arkadaşlıarım, tabiî bizim 'burada sor
duğumuz ısorulara Hükümetin cevap ver
mesi lazım : 

Bu vergiyi hangi vergi da'iresi tarh 
edecektir? 

Beyannamenin sekli nasıl olacaktır? 
'ödeme zamıanı konusunda gerçi Kat

ma Değer Vergisi Kanununa bir atıfta bu
lunulmuş; ama, bunun da burada Hükü
met tarafından belir turnesinde büyük ya
rar var. 

Bu vergi, bayan üzerine almıyor; ama 
diğer vergiler, beyanname üzerine alınıp, 
sonradan onunla ilgii inceleme yapıldığı 
zaman bir de sorumluluk müessesesi var. 
Vergi Usul 'Kanunu ve diğer kanunlarda 
ıbu böylediir. Mıesela, Katma Değer Vergi
si Kanununda, vergisi ödenmemiş malın 
yakalanması halinde bunun bir muhatabı 
var ve bu belirtilmiş, «Vergisi ödenmemiş 
'emtiayı ellinde 'bulunduranlar bu verginin 
sorumlusudur» denmiştir. 

Bu maddeye bir «sorumlu» kelimesi 
girmeyince veyahut da bu ad altında bir 
madde düzenlenmeyince, vergi dairesi, da
ha kaynağında vergisi ödenmemiş, ikinci 
veya üçüncü elde yakaladığı bir malın 
vergisini İkimden alacak? Bunu, aslında, 
kanunun ilgili maddesiyle, vergiyi doğu
ran olayla irtibatım 'sağladığımız zaman, 



T. B. M. M. B : 36 

imalat ve ithalat safhasında alıyor. İma
lat ve ithalat safhasından geçen, vergisi 
ödenmemiş bir mıalı siz yakaladığınız za-
mıan -eğer ona uygun bir madde getirmez
seniz- vergi simi alamazsınız; çünlkü o so
rumludur, yani o safhada o vergiden so
rumludur; sorumlu olunoa da, siz bunun 
adına tarbiyat yapamazsınız, gidip ima
latçısını bulmanız lazım veyahut da iıtha-
latçısunı bulmanız lazımdır. Bu itibarla, 
madde ve tasarı bu yönüyle de eksilk ve 
vergi 'yasallarının gerektirdiği düzen için
de getirilmem!;ştiır. 

Sayın Keçeciler çok sabırsızlandı, saa
time bakıyor. Bilmiyorum, saatini de doğ
ru okuyabilir mi, okuyamaz mı; ama biz 
fazla üzmeyelim kendiler im i. 

ALAATTİN FİRAT (Muş) — Saa
te bakan benim, Keçeciler değil. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen mü
dahale etmeyiniz efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Peki. 
Hepinize saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Genç, 
Şahsı adına, Sayın Fuat Atalay söz 

istemişlerd iır; buy urun. 
Sayın Atalay, süreniz 5 dakikadır 

efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkam, sayın milletvekilleri; görüş
mekte olduğumuz yasa tasarısının 8 inci 
maddesi, beyan, ödeme yeri ve zamanımı 
belirlemektedir. Ayrıca, anılan hizmetler
le ilgili olarak toplanacak vergilerin, yine 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 
hükümlerime göre düzenlenen ek vergi 
beyannameleriyle beyan edileceğini de 
göstermektedir.; 

Daha önceki maddelerinde de söyledi
ğimiz gibi, yine bu tasarının 8 inci mad
desi de gayet açık şekilde gösterm'ekted'r 
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ki, bu vergimin, müstakil, bağımsız bir 
kimliği yoktur. Bu anlamda -gayet açık 
söylüyoruz- Katıma Değer Vergisiyle mü
kerrerlik arz etmektedir. 

Bu tasarımın kanunlaşmasıyla beraber, 
çok ciddî eleştirilerim: gelişeceği konuşumda 
hiçbir kuşkumuz yoktur, Genel' bir de
yimiyle, bu maddeden önce kabul edilen 
maddenin birimci fıkrasının tablosunda
ki 18 inci çizelgede belirtilen «her türlü 
alkolsüz 'içkilerden vergi alınması» ifade
sini genelleştirerek şunu da gayet açık şe
kilde söyleyebiliriz : Halkın içtiği sudan 
da artık vergi alınmalktadır. Bumun man
tığını, sağlık ve millî eğitim hizmetlerine 
fon oluşturma mantığını bir türlü anla
yamıyoruz, Bir yandan, «Alkollü içkiler 
ve sigara gibi, tütün gibi ürünlerin tüke
timini: belirli şekilde frenlemek maksadıy
la ve zararlı olarak yorumlanan bu ürün
lerin tüketimimden bu vergiler alınmakta
dır» dıenilmektedir; öte yandan, halkım 
içtiği -belirli yerlerde içme sularının ol
madığı düşünüldüğü takdirde- alkolsüz iç
kilerden, yani sudan da vergi alındığı, bu, 
Genel Kurulun bu akşamki oturumunda 
kabul edildiği: takdirde, bir vakıa olarak 
tespit edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın [milletvekilleri, 
tasarının ileriki maddelerimde de... 

Değerli üyelerim, konuşmaları dinle
meme ihtiyacımı göstermeleri dahi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisime verilen öne
mi göstermektedir sanıyorum. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Estağ
furullah; öyle amhyorsan, yanlış amilıyor-
sun; hepimi'z can kulağıyla dinliyoruz. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Değer
li üyeler, bu tasarıyla toplanılması tasar
lanan kaymakların bir kısmınım, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Balkıamlığı bütçesi
nin İlgili tertiplerime ödemek kaydedileceği 
söylenmektedir. Simidi, merak ediyoruz; 
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yukarıda Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülen ve önümüzdekli günlerde de gö
rüşülmeye devam edilecek olan 1988 büt
çesinde bu ödenekler yer almış mıdır ve
ya hangi gerçekçi boyutta yer almak
tadır? 

Sonuç olanak şunu ifade etmek isti
yorum : 8 inci maddeden de anlaşılacağı 
gibi, ayrı bir kimliği olmayan, kendi içe
risinde bağımsızlığı, müstakil i yeti oîırma-
yan bu Yasa tasarısı, son planda, Hükü
metin ekonomik politikalarının c'ddî şe
kilde sorunlarla karşı karşıya olduğunu 
göstermektedir. Bu anlamda, kişi olarak 
bu maddenin aleyhinde oy 'kullanacağımı 
bildirir, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın 

tbnaıhlim Demir; buyurun efendim^ 
:Sayın Demir, süreniz 10 dakikadır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Sayın Başikan, ayakta dolaşanlar
la, özel konuşanlara bir ihtirda bulunun 
rioa ederim; burası Parlamento. 

BAŞKAN — Sayın- milletvekillileri, 
ayakta dolaşanları ve sohbet edenleri ikaz 

etmek zorundayız. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Uyuyanları da... 

BAŞKAN — Doğru, uyuyanları da... 
Konuşma ihtiyacı duyanlar, lütfen bu ih
tiyaçlarını kuliste gider sinler. Teşekkür 
ederim. 

Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 

DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz, Eğitim, Gençlülk, 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 sa-
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yılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun ve 492 sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklik Yapılması ve Bu 
Kanunlara Hükümler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının 8 inci maddesi, yani 
bu, Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz
metleri Vergisinin İhdası ile 3074 sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 
sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 sayılı Finansman Kanunu, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Ala
caklarının TahsI Usulü Hakkında Ka
nun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanun
lara Bazı Hükümler Eklenmesine' Dair 
Kanun Tasarısının 8 inci maddesi, «Be
yan, öddeme Yeri ve Zamanı» kenar baş
lığım taşımaktadır. 

, Tasıarı metni, bu konuda, yani beyan, 
ödeme yjeri ve zamanı konusunda, «3065 
sayıl» Katma Değer Vergisi Kanunu hü
kümlerine göre düzenlenen ek vergi be
yannamesi ile beyan edilir ve bu vergi
nin ödeme süresi içinde ilgili vergi daire
sine ödenir» hükmünü taşımaktadır. Ya
ni, tasarı, toptancı bir mantıkla, beyan, 
ödeme yeri ve zamanı konusunda, Kat
ma Değer Vergisi Kanununun bu ko
nuya ilişkin hükümlerine atıfta bulun
maktadır. Şu hakle, bu vergilerin, yani 
eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetle
ri vergilerinin nasıl beyan edileceği, tarh 
edileceği, bu vergilerin nereye ve ne za
man ödeneceği hususlarını, Katma De
ğer Vergisinde bu konularda yapılan dü
zenlemelere bakarak öğrenmemiz gerek
mektedir. 

Şimdi, biz burada, bu madde ile ilgili 
oylamaya, herhalde takdir edersiniz ki, 
bu tasarının atıfta bulunduğu, kendinden 
önceki kanunun bu düzenlemelerini ha-
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tırlayarak iştirak etmeliyiz, öyle ise, mü
saade ederseniz, Katma Değer Vergisi 
Kanununun bu konuyu düzenleyen mad
delerini kısaca gözden geçirmekte, hatır
lamakta zaruret vardır. 

Aslında, yasama tekniği açısından, 
sayın Hükümetin, bu tasarıyı getirirken, 
mukayeseli metinleri Yüce Meclise arz 
jetmesi; yani atıfta bulunduğu metinleri 
de Yüce Meclise, hiç değilse, getirdiği 
tasarının gerekçesinde, madde ile ilgili 
gerekçesinde arz etmesi gerekirdi. O ba
kımdan, 'ben bu eksiği ibir nebze olsun 
giderebilmek için, size, Katma Değer 
Vergisi Kanununun dördüncü kısmında 
yer alan, dördüncü kısmını ikinci bölümü 
ve müteakip bölümlerinde düzenlenen 
konularda kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Katma Değer. Vergisi Kanununun 40 
ııncı »maddesinin birinci fıkrasında, «Kat
ma Değer Vergisi, bu Kanunda aksine 
hüküm bulunmadıkça, mükelleflerin ya
zılı bey anları üzerrine tarh olunur» de
nilmektedir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası hükmü
ne göne, «Bu Kanunun 9 uncu madde
sinde belirtilen hallerde bu beyan, vergi 
kesintisi yapılmakla sorumlu tutulanlar 
tarafından yapılır» denilmektedir. 

İMALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — «Yapılmakla» değil, «yapmak
lardır. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
«Herhangi bir vergilendirme döneminde 
vergiye Itabi işlemleri bulunmayan mü
kellefler de beyanname vermek mecbu
riyetindedirler. 

İthalatta alınan Katma Değer Vergisi, 
gümrük giriş beyannamesindeki beyan 
üzerine, gümrük giriş beyannamesi ve
rilmeyen haller ve motorlu kara taşıt
ları ile1 Türkiye ile ya'bancı ülkeler ara

sında yapılan yük ve yolcu taşımaları ilie 
transit taşımalara ait Katma Değer Ver
gisi mükelleflerin yapacakları özel be
yan üzerine tarholunur» denilmektedir, 

Şimdi burada, herhalde dikkatinizi 
çekmiştir, hiç de edebî olmayan bir met
ni size okutuyorum..ı. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın konuşmacı, vurgulama
yı yanlış yaptın da, onun için. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sık sık, «ile ile» şeklinde, yasa metinde 
hiç de bulunması gerekmeyen tekrarla
malar yapılmıştır. 

«Bu fıkra hükmüne göre tarhiyata 
esas alınacak 'beyannamelerde, vergi mat
rahının unsurları ile vergi oranının açık
ça gösterilmesi gereklidir.» 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,-
S inci maddenin atıfta bulunduğu Kat
ma Değer Vergisi Kanununun 41 inci 
maddesi, beyanname verme zamanım dü
zenlemektedir. Buna göre; «Mükellefler 
ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tu
tulanlar Katma 'Değer Vergisi /beyanna
melerini, vergilendirme dönemini, takip 
eden ayın 25 inci günü aıkşamına kadar 
ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü
dürler. 

Katma Değer Vergisi ıbeyanmın, güm
rük giriş 'beyannamesi veya özal...» Af
federsiniz, özel olacak. (ANAP sırala
rından «Şuuraltı» sesleri) 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) 
— Özal diye diye, «özebi Özal okuyor
sunuz. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Si
zinki şuurüstü tabiî(!) 

«Katma Değer Vergisi beyanının 
gümrük giriş beyannamesi veya özel be
yanname ile yapılması gerekli hallerde bu 
beyannameler vergi mükellefiyetinin baş-
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ladığı anda ilgili gümrük idaresine veri
lir. W»lj^ 

Götürü usule tabi Katma Değer Ver
gisi mükellefleri beyannamelerini Gelir 
VergMnin tarh dönemi içerisinde verir
ler.» 

Sayın Baştan, daha çok şey söyle
mek istiyorum, o ibakımdan, müsaade 
ederseniz hızlı hızlı konuşmak ihtiyacı 
içindeyim. 

Bu Kanun metninde birçok değişik
likler yapılmıştır. Bu değişikliklerden bir 
tanesi de, bu 41 inci maddenin dör
dündü bendi İlle ilgilidir. Buna göre, işi 
bırakan mükelleflerin Katma Değer Ver
gisi beyannamesi, işin, bırakıldığı tarihi 
izleyen ayın 25, (indi günü akşamına ka
dar verilir. 

Beyannamelerin şekil ve muhtevası 
hususu ise müteakip maddede şu şekilde 
tanzim edilmiştir: 

«Katma Değer Vergisi beyannamele
rinin şekil ve muhtevası ile...» Bu «ile» 
kelimesi bu kadar çok kullanılınca, ta
biî, vurgulamak da, ıbu madde metnine 
ruh vermek de 'biraz zor oluyor Sayın 
Başkan. Ancak, kanun yazmasını bilme
yen insanlar bu memlekette birçok za
mandan beri kanun yazmakta vfc bu Mec
lis bir oldu bittiye getirilerek bu metin
ler oylanmakta ve yasalaşmaktadır. O 
bakımdan, bu hatalar, tabiî ki, sık sık 
karşımıza çıkmaktadır. 

Katma Değer Vergisi 'beyannamele
rinin şekil ve muhtevası ile gümrük giriş 
beyannamelerinde Katma Değer Vergisi
ne ilişkin olarak yer alacak bilgiler Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve 
tanzim olunur.» 

Tarh hususuyla, ilgili düzenlemelere 
gelince, Sayın Başkan: «Katma Değer 
Vergisi, mükellefin işyerinin bulunduğu 
yer vergi dairesince tarh olunur. 
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Mükellefin, ayrı ayrı vergi daireleri
nin faaliyet 'bölgelerinde işyerleri varsa, 
Katma Değer Vergisi, Gelir veya Ku
rumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu 
vergi dairesi tarafından tarholunur. 

Gayrimenkul teslimlerinde mükellefin 
istemi halinde, Katma Değer Vergisi, be
yan üzerine gayrimenkulun bulunduğu 
yer vergi dairesince tarholunur. 

İthalde alınan Katma Değer Vergisi 
ilgili gümrük dairesince tarh olunur.» 

İkametgâhı, kanunî merkezi ve iş 
merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tara
fından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye 
ile yabancı ülkeler arasında yapılan ta
şımacılık ile, transit taşımacılığa ait 
Karma Değer Vergisi de, ilgili gümrük 
idaresince tarh olunacaktır, bu düzenle
meye göre. 

öte yandan, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı, faaliyetin gereğini göz önünde 
tutarak, mükellefin müracaatı üzerine 
veya resen tarh yerini tayin etmeye de 
ayrıca yetkilidir. 

«Tarhiyatın muhatabı» başlığı altın
da ise, «Katma Değer Vergisi, bu ver
giyle mükellef gerçek veya tüzelkişiler 
adına tarholunur» denilmektedir. 

Şu kadar ki, bu düzenlemenin, yani 
bu prensibin istisnaları olarak şu husus
lar hufcukuımuzca düzenlenmiştir... 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız efendim. 

İBRAHİM DEMÎR (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Adi ortaklıklarda verginin ödenmesin
den müteselsilen sorumlu olmak üzere, 
ortaklardan herhangi biri; 

Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek 
kişiler ile kanunî merkez veya iş mer
kezlerinden her ikisi de Türkiye içinde 
bulunmayan tüzelkişilerde, bu Kanuna 
göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu 
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kişi; vergi kesintisi yapmakla sorumlu 
tutulan bir şahsın bulunamaması halinde, 
mükellefin Türkiye'deki daimî temsil
cisi, Türkiye'de birden fazla temsilcisi
nin mevcudiyeti halinde mükellefin tayin 
edeceği temsilci; tarhiyat tarihine kadar 
böyle bir tayin yapılmamışsa temsilciler
den herhangi birisi, daimî temsilci mev
cut değilse, işlemleri mükellef adına ya
panlar, tarhiyata muhatap olacaklardır. 

Bu iki istisna, Katma Değer Vergisi-
ınin, bu vergiye mükellef gerçek veya tü
zelkişiler adına yapılacağı kuralının iki 
önemli istisnası olarak karşımıza çılkmak-
tadır^ 

Tarhın zamanına gelince Sayın Baş
kan, sayın miillietvekiMeri: Tarh işlemi, 
Katana Değer Vergisi beyannamesinin 
verildiği günde, beyanname posta ile 
gönderilmişse, vergiyi tarh edecek dai
reye geldiği tarihi takip eden yedi gün 
içinde yapılacaktır. 

Verginin ödenmesi ise, .yani eğitim, 
gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi
nin ihdası ile düzenlenmekte olan bu ye
ni vergilerin ödenmesi ise, Katma Değer 
Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde 
düzenlenmiş buunmaktadır. Buna göre; 
«Beyanname vermek mecburiyetinde 
olan mükellefler ile vergi kesmekle so
rumlu 'tutulanlar, bir vergilendirme dö
nemine ait Katma Değer Vergilerini be
yanname verimle süresi içinde ödemeye 

'mecburdurlar.» 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
SAY (Bolu) — Sayın Başkan, vakit 
doldu. 

BAŞKAN — Efendim, ikaz ediyo
rum. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, toparlayın 
lütfen. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Toparlıyorum ve bağlıyorum Sayın 
Başkan. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşıımız bir an önce 
bitirmek için süratle okumaya çalışıyor; 
müsaade ederseniz bitirsin. 

Sayın Demir, toparlayın lütfen, süre
nizi tecavüz ettiniz.1 

İBRAHİM DEMİR (DeVamla) — Bi
tireyim de, konu açık kalmasın Sayın 
Başkan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Yarım kalmasın, tamamlasın mad
deyi. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yin. 

İBRAHtM DEMİR (Devamla) — İt
halde alınan Katma Değer Vergisi hali 
söz konusu ise, Gümrük Vergisi ille bir
likte ve aynı zamanda ödemenin yapıl
ması gerekmektedir. 

Gümrük Vergisine tabi olmayan it
halata ve ikametgâhı, kanunî merkezi ve 
İş merkezi yurt dışında bulunanlar ta
rafından, motorlu kara taşıtlarıyla, Tür
kiye İle yabancı ülkeler arasında yapılan 
taşımacılık ile transit taşımacılığa ait 
Katma Değer Vergisi, bu işlemlere ait 
özel beyannamelerin verilme süresi içeri
sinde ödenecektir. 

ÖÇe yandan, beyanname vermek mec
buriyetinde olmayan mükelleflerin Kat
ma Değer Vergisi, tarh süresi içinde 
ödenmek durumundadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, işlemin 
[mahiyetini göz önünde tutarak Katma 
Değer Vergisinin işlemden önce ödenmiş 
olması şartını koymaya da ayrıca yetki
lidir. 

Yine bir değişiklikle, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından 
verilen teşvik belgelerinde gösterilen ya-
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tırım mallarının ithalinde ödenmesi ge
reken Katma Değer Vergisi, bu verginin 
fiilen indirilmesinin mümkün olacağı ta
rihe kadar ertelenebilecektir. Bu erteleme
de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanunun... 

BAŞKAN — Sayın Demir, önünüz
deki kanun metnini okumaya devam 
ederseniz, süremizi çok aşacaksınız. 

İBRAHİM DEMtR (Devamla) — 
Metni okumuyorum; lütfen bir dakika 
istirham edeceğim Sayın Başkan. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Tamam efendim, hemen 
toparlayın lütfen. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Genel 
Kurulun zamanını almaya hakiki yok ki. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Süresini çok geçti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen müsaade iedin efendim; arkadaşı
mız konusunu süratle tamamlamaya ça
lışıyor. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 
Vaktini çoktan geçti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Topkaya, müsaa
de edin efendim. Çok rica ediyorum, sa
yın hatibe söz atmayalım. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. Uzunca bir cümle; 
lütfen müsaade ©din. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir, 
tamamlayın. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sayın Başkam, sayın milletvekilleri; bu 
yatırım 'belgesine ıbağh Katma Değer 
Vergisi halinde, bu erteleme yetkisi, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun süre ve tecil faizi 
ile ilgili hükümlerinin uygulanmayacağını 
'hükme bağlamaktadır. Şu kadar ki, ya
tırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü 
şekilde gerçekleşmemesi halinde ertele

nen vergi, tahakkuk ettiği tarihten itiba
ren bu Kanuna; yani 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 48 inci maddesine göre tespit 
olunan ilgili yıllar için geçerli tecil faiz
leri yüzde 50 zamlı uygulanmak suretiyle 
tahsil edilir. Ertieleme süresince, tabiî bu 
durumlarda zamanaşımı söz konusu de
ğildir. 

Bu hususları beyanla, saygılar sunu
yorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Şahsı adına, Sayın Cumhur Keskin. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OK-

SAY (Bolu) — Sayın Başkan, görevinizi 
suiistimal ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, tabiatıyla ha
tibin normal olarak düşüncesini ve cüm
lelerini toparlaması gerekir. Lütfen, Sa
yın Bakan, «Bugün bize, yarın size» ta
biri var; müsaade ederseniz o konuyu biz 
'takdir edelim. Çok rica ediyorum, ar
kadaşlar müdahale etmesinler. Eğer, de
ğerli arkadaşlarımız söz atmazlarsa, her
halde bu meseleyi daha sükûnetle halle
deceğiz. 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Keskin. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
ISayın Başkan, değerli milleltivekilleri; 

yanığından mal kaçırır gibi yasa tasarı
ları hazırlanarak Meclis Genel Kurulu
na indirilirse, kanunlar, kendi içinde tu
tarsızlığını ortaya koyar; kanunları yü
ce Meclisin değerli üyeleri de anlaya
mazlar, (tabiatıyla halkımız da anlaya
maz. Aslında, kanunların anlaşılır dilde, 
anlaşılır lbiçimde yazılması, aranan özel
liklerden Ibir tanesidir. Onun içindir ki, 
yasalarımızda, kanunu bitilmemek maze
ret sayılmaz; yani kanunların halkın an
layabileceği 'bir şekilde yazılması öngö
rülür. 
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Üzerinde söz almış olduğum madde
yi 'tettlki-k ederseniz, hu maddenin, anla
şılmaz, ımuğlak birtakım sözcükleri içer
diğini çok açık biçimde görürsünüz. 

Sayın 'Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Anayasanın 73 üncü maddesin
de, «Herkes, kamu giderlerini karşılamak 
üzere, malî güçlüne göre, vergi ödemek
le yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli (ve dengeli da
ğılımı, maliye politikasının sosyal ama
cıdır» deniliyor. (Birbiriyle ilgisi olmayan 
yedi ayrı yasada değişiklik öngören bu 
tasarıyı bir torbaya koydunuz, getirdiniz 
Genel Kurula. 

«Verginin mükellefleri, imal edenler
le iöıalaltçılıardır» diyorsunuz. Serbest 
piyasa ekonomisini uyugladığmızı iddia 
ederek, sermaye kesimlerine, «çarpın çar
pabildiğiniz kadar» yollu direktifleriniz 
karşısında, /bu verginin, tüketiciye, geniş 
halk kesimlerine, işçiye, memura, esnafa, 
köylüye yansıtılmayacağım iddia edebilir 
misiniz? İddia etseniz, kim inanır? Nere
de malî güç, nerede vergi adaleti?.. Ser
maye kesimine, holdinglere yüklediğiniz 
vergiler, geçmişte hep ydksul halka yan-
'sıtılmadı mı? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
herhalde, Sayın Maliye Bakanı, 'birbiriy
le ilgisi 'olmayan 7 yasada, yapılacak de
ğişiklikleri bir tasarı halinde bir torba
ya koyarak, «Efendim, biz bir taşla ye
di kuşu birlikte vurmak istedik» diye
cektir; çünkü, Sayın (Başbakan da geç
mişte öyle diyordu. Kendileri Başbakan, 
kardeşi Devlet iBakanı, yeğeni Tarım Or
man ve IKöyişleri 'Bakanı oldu; ama or
tada taş yok, ydksul halkımız da kuş 
değildir; bu bilinmelidir... 

Değerli milletvekilleri, biz hepimiz 
halkın temsilcileri olarak buradayız. Ger
çi, sizler İktidar Grubu olarak, iktidar 
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kanadı olarak herhangi bir önseçime ta
bi tutulmadan atama yoluyla aday gös-
terildiniz; 1983 t̂e de Millî Güvenlik Kon
seyince uygulanan yöntemlerle geldiniz 
ve üstelik, loyların yüzde 36'sını alarak, 
demokratik esaslara aykırı olarak iktidar 
oldunuz. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Ama yine de... 

ALAATTİN FİRAT (Muş) — Allah 
aşkına bırakın artık bu lafları... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Sayın Başkan, bu söylediklerinin mad
deyle ilgisi ne? 

(BAŞKAN — Sayın Keskin, müsaa
de eder misiniz? 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — 
Buyurun efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Keskin, siz 8 inci 
madde hakkında söz aldınız; ama çok 
değişik şeyller anlatıyorsunuz. Lütfen sa
dede gelin. 

Süreniz de dolmak üzere, toparlayın. 
CUMHUR KESKİN (Devamla) — 

Dolaylı yollardan geliyorum, değiniyo
rum efendim. 

... aıma, yine de halkın Meclisinde, 
milletin Meclisinde temsilciler olarak ka
rar ıvermek durumundasınız. Parmak sa
yısına güvenip, halkın menfaatlarına ay
kırı olarak, halkın cebine elinizi atarak, 
ekmeğine göz koyarsanız, bu yükün al
tından kalkamazsınız. Kendiniz de şikâ
yetçisiniz, «(Biz el kaldırma makinesi mi
yiz?» diye... 

Değerli mililötveîkilleri, yasalarla doğ
rudan aldığınız vergi yükü belli; esnaf, 
iflas bayrağını çekti; çiftçi traktörünü 
satmak zorunda kaldı. Dolaylı aldığınız 
vergiler de /var. /Bir de gizliden, çeşitli 
zarurî tüketim maddelerine koyduğunuz 
vergiler >var; Kamu Ortaklığı Fonu his
sesi, Savunma Sanayii hissesi, Toplu Ko
nut hissesi, belediye hissesi, vesaire, ve-



T. B. M. M. B: 36 17 . 3 . 1988 0 : 4 

saire... Datıa sonra, «zam» adı altında 
yoksul halkın sırtına yüklettiğimiz vergi
ler... Halk, (bu yiükün atından kalkamaz. 
Bütün bu yaptıklarınızttan sonra da, «Biz 
enayi miyiz, secimden önce zam yapa
lım?» diyerek, halkı kandırttığımızı söy
leyerek halka 'saygısızlık yapamayız. 

Sayın ımi'lleitivekiLleri, devleti öyle bir 
hale soktunuz ki, ai/tı'k, ttevlelt, güderlerini 
karşılamak için ciddi kaynak bulamıyor. 
Dış borçları, alltırittan çıkılmaz hale sok
tunuz. «Baraj ve köprüleri satıyoruz», di
yerek, bir nevi devle* tahvili ile vatan
daşın parasını elinden aldınız; birtakım 
hileli yallarla iç borçlanmaya gittiniz... 

'BAİŞKİA'N — Sayın Keskin, müsaade 
eder misiniz? Süreniz dolmuştur, lütfen 
toparlayın., 

CUMHUR KESKtN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Yasal yollarla aldığınız vergileri müs
rifçe Ih'ejba ettiniz; ş'imtti de, halkın ce
binden almayı düşündüğünüz haraca ya
sal kılılf bulmaya çalışıyorsunuz. Vatan
daşın yeni alacağı otomobil ya da va
sıtamdan, hiç yoktan 1 milyon lira para 
almak, açıktan, haraç değil midir? 

Sayın milletvekilleri, bizler milletve
kiliyiz; bu halkın, (büyük sıkıntılar çe
kerek, «büyük özverilerle bizlere bahşet
tiği imkânları, oturduğumuz lojmanları, 
muafiyetleri, indirimleri düşününüz; bu
na rağmen alldığınız maaşlarla geçimini
zi 'sağlayabiliyor musunuz? Yan geliri 
olan, ihale alan, avukatlık yapan arka
daşlara bir itirazım yök; ama diğer ar
kadaşlar, elinizi victtanınıza koyun! peki, 
70 bin lira alan ve hele hele çocuk sahi
bi olan kamu görevlileri ne yapsın? On
ları düşünüyor musunuz? 

Değerli milletivekilleri, biz noter de
ğiliz. ı Buraya getirilen her yasa tasarısı 
üzerinde, gerek grup, gerekse kişisel dü

şüncelerimizi özgürce açıklayacağız; siz
lerin de noter olmanızı islemeyiz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Keskin. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler 
varttır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar 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 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

İbrahim Demir 
Antalya 

Aykon Doğan 
İsparta 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Beyan, ödeme Yeri ve Zamanı lüle 
Verginin Toplanacağı Hesap 

MADDE 8. — Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, 3065 Sa
yılı Katma Değer Vergisi Kanunu hü
kümlerine göre düzenlenen ek vergi be
yannamesi ile beyan edilir ve bu vergi-
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nin ödeme süresi içinde ilgili vergi daire
sine yatırılır. 

Vergi daireleri, Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisi ve hâsıla
tının tamamını, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir 
hesaba, bu Bakanlıkça belirlenecek esas
lar dahilinde, tahsil edildiği ayı takip 
eden bir ay içinde yatırırlar. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum. 

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 Motorin Ta
şıtlar 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 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Beyan, ödeme yeri ve zamanı 
Madde 8. — Eğitim, Gençlik, Spor 

ve Sağlık Hizmetleri Vergisi özel bir be
yanname ile vergiye tabi malların tesli
minin yapıldığı ayı takip eden ayın 25 in
ci günü akşamına kadar beyan edilir ve 
ödenir. 

Beyannameyi kabul ve vergiyi tahsi
le yetkili vergi dairesi, mükellefin diğer 
faaliyetleri dolayısıyla bağlı olduğu vergi 
dairesidir. 

İbrahim Demir 
Antalya 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Efendim, Sinop Mil
letvekili Yaşar Topçu ve arkadaşlarının 
önergesini tekrar okutuyorum. 

Türkîye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
Yaşar Topçu 

(Sinop) ve arkadaşları 
Beyan, Ödeme Yeri ve Zamanı ile 

Verginin Toplanacağı Hesap 
MADDE 8. — Eğitim, Gençlik, Spor 

ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu hükümle
rine göre düzenlenen ek vergi beyanna
mesi! ile beyan edilir ve bu verginin öde
me süresi içinde ilgili vergi dairesine ya
tırılır. 

Vergi daireleri, Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisi ve hâsılatı
nın (amamı, Maliye ve Gümrük Bakan
lığı Merkez Saymanlığında ayrı bir he
saba, bu Bakanlıkça belirlenecek esaslar 
dahilinde, tahsil edildiği ayı takip eden 
bir ay içinde yatırırlar. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — 9 uncu madde kalkmış oluyor o 
zaman ve 8 ve 9 uncu madde birleşiyor, 
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bu konu açıklanmamış ve yanlış okuma
dıysanız «Hâsılatının tamamını» olacak, 
«tamamı» değil. 

BAŞKAN — «Hâsılatın tamamını» 
rjeklinde önerge; bu haliyle katılıyor mu
sunuz?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — «Hâsılatının tamamını» olma
sı gerekiyor. 

BAŞKAN — Onu tashih ederiz. 
Bu haliyle katılıyor musunuz efen

dim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
efendim?.. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — 9 uncu maddenin kalkması, 
biraz önce ifade ettiğimiz gibi düzeltil
mesi ve ileride 9 uncu maddeye bir yol
lama varsa, onların da düzeltilmesi için 
bir redaksiyon yetkisi alınması şartıyla 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, gereğini biz 
Başkanlıkça yaparız, ondan endişeniz ol
masın. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yokla
ma istiyoruz Sayın Başkan, çoğunluk 
yoktur. 

(SHP ve DYP sıralarından 10 mil
letvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — isimleri tespit etsin ar
kadaşlar. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

(Bursa) — Ben arz edeyim de, siz takdir 
buyurunuz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor. 

Önergedeki yazı pek okunaklı olma
dığı için, isterseniz tekrar bir okuyayım; 
«Vergisi hâsılatının» şeklinde tashih edil
mesini istiyorsunuz, öyle mi efendim?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Evet efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Metin
deki gibi efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Evet, metindeki gibi efendim, 
9 uncu maddedeki metnin aynısı. 

BAŞKAN — 9 uncu maddede «Ver
gisi hâsılatının» şeklinde geçiyor. O hal
de, bu haliyle önergeyi oylarınıza sunu-
vorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Demir, biraz önce kabul edi
len önerge muvacehesinde, sizin önerge
niz de ona çok yakın; bu nedenle öner
genizi geri almayı düşünür müsünüz?.. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ge
ri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Demir önergesi
ni geri almıştır. 

8 'inci maddeyi, kabul edilen değişik
lik önergesiyle birlikte oylarınıza... 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
—- Oylamaya başlanmıştı. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müda
hale etmeyin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Sayın Başkan, yeterli ekseri
yet var efendim; takdir buyurunuz, yok
lamaya gerek yok. 

III. — YOKLAMA 
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BAŞKAN — Efendim, usulü ben 
yapmadım; yani, usul böyle. 

KADİR DEMİR (Konya) — Oyla
maya geçmiştiniz. 

BAŞKAN — Efendim, «oylamaya ge
çerken» diyor Tüzük. 

Rıza Yılmaz?,. Burada. 
Tahir Köse?.. Burada. 
Ömer Çiftçi?.. Burada. 
Mehmet Kahraman?.. Burada. 
Fuat Atalay?.. Burada. 

V. 

/. — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Vergisinin ihdası 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 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması ve Bu 
Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (11395) (S. Sayısı : 
19) (Devam) 

BAŞKAN — Maddeyi, kabul edilen 
önerge istikametindeki değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Verginin Dağılımı 

MADDE 9. — Vergi daireleri, eğitim, 
gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi 
hâsılatının tamamını, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir 
hesaba, bu Bakanlıkça belirlenecek esas
lar dahilinde, tahsil edildiği ayı takip 
eden bir ay içinde yatırırlar. 

Arif Sağ?.. Burada. 
Salih Sümer?.. Burada. 
Jbrahim Demir?.. Burada. 
Mustafa Kul?,. Burada. 
Kamer Genç?.. Burada. 

Bu arkadaşlarımız yoklama İstemiş
lerdir. Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yetersayımız vardır, gö
rüşmelerimize devam ediyoruz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Yaşar 
Topçu söz iilstemiştir. 

Sayın Yaşar Topçu?., Yok. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 

Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler 

var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Miililet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 

Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar 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 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sının 9 uncu maddesinin tasarı metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Demir 
Antalya 

Önol Sakar 
Manisa 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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Nafiz Kurt 
Samsun 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanın araş, 

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 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 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
nın» 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Kenan Süzer 
Tokat 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Madde 9. — «Vergi daireleri eğitim, 
gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi 
hâsılatının tamamını bütçeye irat kayde
derler.» 

Şeklinde değiştirilmelidir. 
Gerekçesi : Vergi dairelerince topla

nan paranın Merkez Saymanlığındaki 
ayrı bir hesaba aktarılması bütçenin bir
lik ve ademî tahsisi ilkesine ters düşmek

tedir. Bu yüzden toplanan verginin, ver
gi dairelerince doğrudan bütçeye gelir 
kaydedilmesi gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar 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 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sının 9 uncu maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Kenan Süzer 
Tokat 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Madde 9. — Madde metnindeki 
«... tahsil edildiği ayı takip eden bir ay 
içinde yatırırlar» ibaresi, «... Tahsil edil
diği ayı takip eden ayın ilk on günü içe
risinde yatırırlar» şeklinde değiştirilme
lidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri! Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi-
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nansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 
Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının» 9 uncu maddesinliln başlığının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Kenan Süzer 
Tokat 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Madde metnine uygun olarak başlı
ğının «Verginin Toplanması» şeklinde de
ğiştirilmesi gerekir. 

Gerekçe : 
Madde metni verginin dağıtımı değil, 

toplanmasını içermektedir. 
BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre 

önergeleri okutuyorum efendim : 
Antalya Milletvekili İbrahim Demir 

ve arkadaşlarının önergesi. 
«Görüşülmekte olan ... kanun tasarı

mının 9 uncu maddesinin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
RAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

9 uncu maddenin metinden çıkartıl
masına Yüce Heyetiniz karar vermiştir, 
bu itibarla, diğer önergeleri işleme koy
muyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkanım, biraz önce 
8 inci madde ile 9 uncu maddeyi birleş
tiren bir önergeyi kabul ettik. Şimdi de, 
aslında, bir önce yaptığımız maddeyi, bir 
kere daha okuyup, 9 uncu maddeyi, 
madde olarak çıkardığımızı ifade ettik 
ve bu arada müsaade ederseniz, birleşen 
8 ve 9 uncu maddelerin başlığının «Be
yan, Ödeme Yeri ve Zamanı liile Vergi
nin Toplanacağı Hesap» olarak düzeltil
mesi gerekmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Madde başlığını okuyo

rum : «Beyan, Ödeme Yeri, Zamanı ve 
Verginin Toplanacağı Hesap...» 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — «Beyan, Ödeme Yeri ve Za
manı ile Verginin Toplanacağı Hesap» 
olması gerekir. 

BAŞKAN — Buradaki redaksiyon 
hatalarını Başkanlık olarak biz düzelte
ceğiz. 

Bu şekilde, 8 inci madde kabul edil
miş bulunmaktadır. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Madde oylanmıştı, düzeltme olmaz. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. 
9 uncu madde metinden çıkartılmıştır. 
10 uncu maddeyi 9 uncu madde ola

rak okutuyorum : 
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İKİNCt BÖLÜM 

3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu île İlgili Değişiklikler 

MADDE 9. — 3074 sayılı Akaryakıt 
Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Nispet 
Madde 4. — Verginin nispeti % 21' 

dir.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde, SHP 

Grubu adına, Sayın İsmail Cem söz iste
mişlerdir. 

Buyurun efendim. 
Sayın Cem, süreniz 10 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL CEM 
(tstan'bul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; önce şu maddeye neden karşı 
çıktığımızı kısaca anlatmaya çalışacağım. 

Birincisi, Mecliste uygulanan şu usu
le karşıyız : İktidar partisinin Millet Mec
lisine yaklaşımı, bütün kararların tek ba
şına Hükümet tarafından alınması ve Hü
kümet çerçevesinde teknisyenlerle oluş
muş olan kararın şu Meclise gelmesi, 
'Meclise tebliğ edilmesi, bizlerin tebligatı 
alması, bir bölümümüzün - tabiî o, o bö
lümümüzün bileceği iştir - hemen elini 
kaldırıp kabul etmesi ve biz, muhalefet 
olarak ne dersek diyelim, doğru da söy
lesek, yanlış da söylesek, ne bir kelimeyi 
etkileyebilme durumumuz oldu... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Bakınız, biraz önce önergeyi 
oyladık ve beraberce kabul ettik efen
dim, muhalefetin önergesine katılarak ka
bul ettik. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen mü
dahale etmeyelim efendim. 

İSMAİL CEM (Devamla) — Lütfen 
laf atmayınız Sayın Bakan, buyurup söz 
alırsınız, konuşursunuz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Biraz evvel önergenizi kabul 
ettik. 

İSMAİL CEM (Devamla) — Laf at
mayınız Sayın Bakan; yakışmıyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen hatibi dinleyelim efendim. 

Devam edin Sayın Cem. 

İSMAİL CEM (Devamla) — Şimdi, 
böyle bir uygulama ve böyle bir anlayış
la, tam dört ay olmasına rağmen, hiçbir 
konuda, muhalefetin getirdiği öneriler so
nucunda tasarılardan ne bir kelime değiş
ti, ne bir virgül değişti; yani sonuçta di
yeceğiz ki herhalde, iktidarınız her şeyin 
en iyisini 'biliyor ve çok mükemmel; biz
ler de demek ki hiçbir şey bilmiyoruz ve 
sonuçta da âdeta - af buyurun - kendin 
pişir kendin ye... Böyle bir Meclis anla
yışı, böyle bir yasa anlayışı, yasama anla
yışı ve sonuçta da bu saatlere kadar uza
yan tartışmalar... (ANAP sıralarından gü
rültüler). 

BAŞKAN — Sayın Uysal... 
İSMAİL CEM (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, söz atmakla bir şey değiş
mez, istediğiniz kadar konuşunuz. 

Sayın milletvekilleri, eğer bir çalışma
da, muhalefetin, olması gereken fonksiyo
nu engellenmişse, ben hiçbir zaman - es
tağfurullah - öyle kürsü suiistimali falan 
demiyorum; ama çoğunluk yetkisinin 
yanlış kullanımı diyorum. Çoğunluk ol
mak demek, Meclise gelen her konuyu 
peşinen kararlaştırıp, usulen Meclise ge
tirmek değildir. O zaman, bu milletvekil
lerine de ihtiyaç kalmayabilir; insanlar 
«Niye bu Meclis toplanıyor, ne yapmak 
istiyor?» diye düşünmeye başlayabilir. 

Nihayet, bu getirilen vergi, vergi an
layışı bakımından son derece adaletsizdir. 
Bunu uzun uzun tartışmanın saati de de-
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ğil, konusu da değil belki de; ama vergi 
olayına bu şekilde yaklaşmak, bir mem
lekette asgarî sosyal adaleti gözetmemek 
anlamına gelir. Biz bu yasaya karşı çıkı: 

yoruz; çünkü, açık söyleyeyim, sizin yap
tığınızın Ihesabı bizden soruluyor. Biz mil
letvekili olarak, muhalefet milletvekili 
olarak halkın içine gittiğimizde, bu paha
lılık ve zamlar karşısında «Siz ne yapıyor
sunuz Ankara'da?» diye halk bizden he
sap soruyor ve bu hesap zor veriliyor ve 
eminim siz de zor vermektesiniz. İktidar 
milletvekilleri olarak, Allah size kolaylık 
versin diyoruz. 

Bir de şunun bilincinde olmak lazım : 
Burada konuşulan, sadece soyut kelime
ler, soyut bir yasa değildir; yaklaşık 700 
milyar lira söz konusudur. Yani, şu ko
nuşmalar, şu bizden istenen onaylar, aile 
'başına Türkiye'de 50 bin lira demektir. 
Şu aldığınız kararlarla, sayın milletvekil
leri, Türkiye'de her ailenin cebinden orta
lama 50 bin lira eksilmektedir. Dolayı
sıyla, bu işler «Biz kararını verdik, biz 
bunu yapacağız, çoğunluğumuz da var ve 
yapmaktayız» anlayışı ile yaklaşılacak iş
ler değildir. 

Üzerinde konuştuğum madde, zanne
diyorum, tasarıdaki en kısa madde, özü 
şu : Verginin nispeti yüzde 21 'dir. «Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü 
maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 4. — «Verginin nispeti yüzde 
21 'dir» diye tasanda düzenleme getiril
miştir. Neden acaba yüzde 21; neden bu 
vergi?.. 
• özür dileyerek söyleyeyim, bu tasarı

nın gerekçesi gayri ciddidir. Yüzde 21 
oranında vergi geliyor. Neler getiriyor, 
ne kadar getiriyor, onları açıklayacağım. 

Verginin nispeti neden yüzde 21'dir, 
önce genel gerekçeye bakıyoruz; Hükü

metimiz, yasanın genel gerekçesinde aca
ba ne demiş?.. Aynen şöyle yazılı: «İkin
ci bölümde, akaryakıt tüketim vergisinin 
nispeti, yüzde 9'dan yüzde 21'e yükseltil
mekte ve vergi hâsılatının dağılımı yeni
den düzenlenmektedir». 

«Allah Allah, bu gerekçe bununla ye
tinmez» diyorsunuz. «Acaba maddenin 
gerekçesinde ne var» diye, maddenin ge- * 
rekçesine bakıyorsunuz. Madde şimdi 9 
oldu; ama tasarıda 10 diye yazıyor. Hü
kümet böyle bir konuda madde gerekçe
si veriyor. Vatandaşın cebinden 50 bin li
rayı alan bir konuda, maddenin gerekçe
si aynen şöyle : «Bu madde, 3074 sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 
4 üncü maddesinde yer alan vergi nispeti
nin yüzde 9'dan yüzde 21 'e çıkarılmasıy
la ilgilidir». 

Burada, sizin gerekçe diye getirdiği
niz, madde olarak yaptığınızı tekrarla
maktır. Özür dileyerek de söyleyeyim; bu, 
aslında, şu Meclisi hafife almaktır; ikti
dar milletvekili olsun, muhalefet millet
vekili olsun, milletvekillerini adam yerine 
koymamaktır. Bu, olacak iş değildir. 

Getirdiğiniz değişiklik, «Vergi nispeti 
yüzde 21'dir» diyor. Peki, gerekçesini 
okuyalım; tasarıyı elimize alıyoruz, ge
rekçesinde diyor ki : «Bu madde... Akar
yakıt Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü 
maddesinde yer alan vergi nispetinin yüz
de 9'dan yüzde 21'e çıkarılmasıyla ilgili
dir». Başka hiçbir açıklama ,'hiçbir izahat 
yok. 

Sayın milletvekilleri, bu yaklaşım, 
doğru bir yaklaşım değildir. Bu, Meclisi 
hafife almaktır, vatandaşı (hafife almak
tır, muhalefet olmayı hafife almaktır, 
- özür dilerim - iktidar olmayı hafife al-

I 

maktır. 
Sayın milletvekilleri, akaryakıt çok 

önemli bir olay. Bu, hiçbir maddeye zam 
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getirmeye benzemez. Yani, Taşıt Ahm 
Vergisi çoğaltılmış, düşürülmüş; tekel 
ürünlerinden fazla veyahut az vergi alın
mış; bunları tartışırız, aynı görüşte olma
yabiliriz; 'hepsi kabul edilir ama, akarya
kıt çok önemli bir olay ve ben bunu bir 
başka nedenle çok önemsiyorum. Malum, 
Sayın Bakan ve sayın uzmanlar benden 
çok daha iyi bilirler; akaryakıta zam 
yaptığınız anda, bunun yansımaları olur 
ve akaryakıta getirilen zam -bu yüzde 
21, yüzde 9 falan belki pek anlaşılmıyor -
bütün akaryakıt ürünlerinde yaklaşık yüz
de 10 oranında bir zam demektir. Yani, 
örneğin 400 lira dolayında olan akaryakıt 
- yahut benzin - bu zamdan sonra 440 li
ra olacaktır. Bu, bütün akaryakıt ve bu
na dayalı maddelerde yüzde 10 zam de
mektir. Bu saatten sonra detaya girmiyo
rum. 

Bu zamla sağlanacak fonun, paranın 
kaynağında, «eğitim» deniyor, «sağlık» 
deniyor; çok ulvî iki sebep konuyor, üs
telik, iyi çalışmalar yapan, yapmaya ça
lışan, hepimizin desteklediği alanlar, giri
şimler getiriliyor; fakat, bu, işin özünü 
de anlatmıyor, onlara girmek istemiyo
rum. Yaklaşık bir hesapla, akaryakıttan 
sağlanacak ek gelirin ancak yüzde 21'i 
sağlık ve eğitime giriyor, onun dışında ka
lan, başka tarafa gidiyor; fakat, bu tar
tışmalara, bu rakamlara girmiyorum. 

Şimdi, benim bu konuda esas söyle
mek istediğim şu : Şu zamla birlikte Tür
kiye'de temel girdilere çok ciddî bir ar
tış gelecektir. Yüzde 10, azımsanacak bir 
rakam, bir oran değildir ve bu oran ne
reye gelmektedir? Tarımın önemli bir gir
disi olan mazota gelecektir. Bizim enerji 
santrallarımız, hâlâ büyük ölçüde petrol 
ürünleriyle çalışmaktadır; enerji pahalıla-
nacaktır ve elektrik daha pahalı olacak
tır. Belki bunlar kadar, bunlardan da 
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önemli olan ulaştırma, Türkiye'de paha-
lılaşacaktır. 

Yani, öyle bir alana zam getirilmekte
dir ki, bunun sonucunda ciddî bir şekilde 
enflasyonist etki gelecektir, enflasyonu 
yaratan ve çok büyük kitleleri ilgilendiren 
alana bir artış gelecektir. Beni ürküten 
nokta da budur. Çünkü, şu söylediğim 
şeylerde yeni bir taraf yok, sayın millet
vekillerinin bilmediği bir taraf da yok ve 
ben diyorum ki, bir (hükümet keyif için 
zam yapmaz, yani hiçbir hükümet laf ol
sun diye zam yapmaz ve her hükümet, 
yaptığı zammın kendisine yansıyacak ters 
sonuçlarını bilir; hepimiz politikacıyız, 
hepimiz biliriz. 

Sayın Maliye Bakanı ve Türkiye'deki 
bürokrat kadronun en değerlilerinden 
olan maliye bürokrasisi, şu yapılan zam
mın hayata nasıl yansıyacağını, nasıl bir 
enflasyonist etki yaratacağını en az be
nim kadar bilir, benden çok daha fazla 
bilir. 

O zaman, demekteyim ki, eğer bir hü
kümet, eğer bir iktidar, eğer bir bakanlık 
bu kadar önemli konuda, bu kadar haya
tî bir alanda ve maliyeti bu ölçüde yük
sek olan bir ürüne zam yapmaktaysa, o 
zaman, bu ülkenin ekonomisi, bu ülke
nin maliyesi gerçekten çok zor duruma 
düşmüş demektir. Aksi halde, bütün bu 
yapılan zamlar yapılır, tartışılır; doğru
dur. Sosyal adalet deriz, demeyiz; fakat, 
şu akaryakıta yapılan zam, ancak başı 
çok dertte olan bir 'hükümetin yapacağı 
zamdır; katiyen düşünülecek, gündeme 
getirilecek konu değildir. 

Şimdi, bize muhalefet olarak, bir ka
tılma payı tanımıyorsunuz. Evet, hepiniz 
çok iyi düşünüyorsunuz; biz hiçbir şey 
bilmiyoruz(I) hiçbir katkımız olamaz(!) 
hiçbir şey getiremeyiz(!) ve sonuç olarak 
da gecenin bu saatinde bize ancak şunu 
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demek düşüyor galiba: Vatandaşımızın 
kazancından, vatandaşımızın evinden, im
kânından şu saatte eksiltmekte olduğu
muz 50 bin liralar, şu kararı, şu tasarıyı 

.(hazırlayanlara hayırlı, uğurlu olsun. 
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 

alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Cem. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Alaettin Kurt; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar). 

Sayın Kurt, süreniz 10 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA ALAETTİN 

KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; kanunun ilgili mad
desi üzerinde söz almış bulunuyorum, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, hepinizin 
malumları olduğu üzere, bugün ülkemiz
de mazotun yüzde 45'ini köylü direkt 
olarak tarımda kullanır; yüzde 55'i de sa
nayide kullanılmaktadır. Fuel - oilin bü
yük bir kısmı yine sanayide kullanılmak
tadır. Gazyağının da yüzde 75'i sanayide 
kullanılıyor. 

Şimdi biz bu tasarıyla 3074 sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 
4 üncü maddesini değiştireceğiz. Ne yapa
cağız? Vergi nispetini yüzde 9'dan yüzde 
21'e çıkaracağız. 

Şimdi, arkadaşlar, lütfen insaflı ola
lım. Burada çok önemli bir nokta daha 
Var; o da, bu kanunun 3 üncü maddesin
de aynen şöyle yazıyor: «Madde 3. — 
Akaryakıt Tüketim Vergisinin matrahı 
vergiye tabi maddelerin satış bedelidir». 
Yani, benzinin satılan litre fiyatı, mazo
tun satılan litre fiyatı, gazyağının satılan 
litre fiyatı ve fuel - oilin satılan litre fi
yatı üzerinden vergi ödemek zorundayız. 

Muhterem milletvekilleri, hepinizin 
bildiği gibi, 1987 yılı içerisinde, yani bir 

yılda, akaryakıta dört defa zam yapmış 
bulunuyoruz. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bu
lunuyorlar. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — Be
şincisi bu kanunla, yolda, geliyor. 

Şimdi ne olacak? Bu kanun tasarısı 
kabul edildiği takdirde, benzinin beher 
litresine 50 lira daha, gazyağı ve mazo
tun beher litresine de 40 lira daha fazla 
para ödemek zorunda kalacağız. 

Yukarıda da izah ettiğim gibi ve bi
raz önce de sayın milletvekili arkadaşım 
İsmail Cem Beyin ifade ettikleri gibi, 
akaryakıta zam yapma hadisesi, kendi içe
risinde ıtoalan b.ir olay değildir. Hepinizin 
malumları olduğu üzere, akaryakıta yapı
lan zam, her türlü tüketim maddesine zam, 
yapılacağı anlamındadır. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, uyuyanlar var, lütfen ikaz edi
niz. Meclisin ciddiyetine yakışmıyor. 

BAŞKAN — Derhal uyandıralım. 
Uyuyanlar lütfen uyansınlar! 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Birisi yatar uyur, ferisi bakar uyur. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — Ra
kamları yukarıda vermiştik, bunlardan bir 
örnek, vermek (istiyorum. Fuel-Oile, ma
zota zam yapılacak da, inşaat malzemesi 
olan tuğlaya zam gelmeyecek mi? Müm
kün müdür? Demek öd, akaryakıta yapı
lacak o!an bu zam, hayatımıza tümüyle 
yansıyacaktır. 

Efendim, teşbihte hata olmaz, devrin 
birinde Karakuşî diye bir hâkim varmış... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Teş
bih mi bu anlatacağınız?.. 

ALAETTİN KURT (Davamla) — Be
yefendi, ben Meclis tutanaklarını incele
dim. Genellikle, şurada beş on arkadaşı
mız vaır, buraya çıkan katibe hep aynı 
kişiler laf atıyorlar ve özellikle de dikkat 
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ettim, hiç birisi bakan olamıyorlar; tav
siye etmem, çünkü sırada 5 tane boş ba
kanlık var. (DYP sıralarından alkışlar, 
ANAP sılalarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kurt, lütfen, ko
nuyla ilgili konuşun; karşılıklı da konuş
mayınız efendim. 

Davam ediniz. 
HİLMİ BtÇER (Sinop) — Tavsiyen 

sende kalsın. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efen

dim. 
ALAETTİN KURT (Devamla) — Ben 

tavsiyemi söyledim. 
Hâkim Karakuşî'ye bir gün bir kadın 

gelmiş, şikâyette bulunmuş, demiş ki, 
«Ben düştüm ve ayağımı incittim» Hâkim 
«Ne oldu?» diye sorduğunda «Efendim, 
ben geçiyordum, boyacının biri çıkmış 
pencerenin çerçevelerini boyuyordu; ona 
bakmak zorunda kaldım, düştüm ayağımı 
incittim» demiş. Hâkim Karakuşî hemen 
muhafızları görevlendirmiş «Derhal boya
cıyı yakalayın, bana getirin» demiş ve 
görevliler boyacıyı yakalayıp getirmişler. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Ne
reye getirmişler?.. 

BAŞKAN — Kadı'nın huzuruna ge
tirmişler efendim. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Omu anlamayanlara buranın dışında anla
tırız, zamanımız o kadar uzun değil. 

MÜNİR F. YAZICI (Manüsa) — Gel 
ben senin kulağına söyleyeyim. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — Bu 
olayı dinledikten sonra, hâkim kararını 
vermiş. Boyacı «Benim bir suitaksirim 
yok, ben evin çerçevelerimi boyuyordum, 
haberim bile yok düştüğünden» demiş. 
Hâkim ise «Olmaz, sen sebep oldun; bu
nu götürün hemen asın» demiş. 

Getirmişler sehpayı kurmuşlar... 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Ne 

zaman güleceğiz onu söyleyin. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Bu 
saatte de iyi geldi hani. (!) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen efen
dim... 

ALAETTİN KURT (Devamla) 
Adamın boyu biraz uzunmuş; tabiî boyu 
o sehpaya uym'adığındaın ayakları yere de-
ğiyormuş. Gelmişler, «Efendim, bu boya
cının boyu uzun, bizim sehpamız ise kı
sa; ne yapalım?» dediklerinde, hâkim, «O 
zaman onu götürün, başka birisini geti
rin asın» demiş. 

Değerli milletvekilleri; ban bunu, bu
rada zaman almak için söylemiyorum. Ge
cenin bu saatinde akaryakıta böyle düşün
cesizce, hesapsızca bir yılda dört beş de
fa yüklenmenin ve bu şekilde verilen bir 
kararın. Hâkim Karaikuşî'nin verdiği ka
rardan bir farkı yoktur, ona inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, süreniz dol
muştur, lütfen toparlayın. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkan, biraz mü
samaha gösterin, çok önemli bir konu 
üzerinde konuşuyor. 

BAŞKAN — Efendim, sizin «bir has
talığınız var; siz kendi grubunuzdan ko
nuşan arkadaşları ibile dinlemiyorsunuz 
Sayın Ceylan. Lütfen... Çok rica ediyo
rum... 

ALAETTİN KURT (Devamla) 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, daha 
anlatılacak çök şey var... 

HİLMt BİÇER (Sinop) — Kuliste 
bize anlat, kulise .gel. 

ALAETTİN KURT (Devamla) --
Ama, gecenin Ibu ıgeç saatinde, 'mademki 
sürem dolmuş, ona da riayet ediyorum. 
Hepinize hayırlı ıgeceler diliyor, saygılar 
sunuyorum. 

Size de bakanlık düşmeyecek beye
fendi. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kurt. 

Efendim, şahsı adına, Sayın Ömer 
Çiı'ütç'i, buyurun. 

Sayın Çiifitçi, süreniz 5 dakika. 
ÖMER ÇİFTÇİ {Ankara) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan. 
Sayın (Başkan, değerli milletvekilleri; 

gecenin 'bu saaltindeki sıkıntıyı, sıkıntını
zı çok iyi biliyoruz; halinize (bakıp da 
üzülüyoruz. Çünkü, yarın bir sürü prog
ramladığınız işiniz, gücünüz vardı; da
ha doğrusu iihaıle takipleriniz.... (ANAP 
sıralarından gürültüler, SIHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

HİLMı BİÇER (Sinop) — Bu ne di
yor yahu?.. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen söz at-. 
mayalım. 

Sayın Çiifitçi, mümkünse madde üze
rinde konuşun, ben rica ediyorum. 

Efendim, arkadaşımızı dinleyelim, 
müsaade buyurun lütifen. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Sayın 
Başkan, sözümü keserlerse, inmem bu 
kürsüden. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde konu
şun, ,ben rica ediyorum. 

ÖMER ÇİFTÇİ ıDevamla) — Din
lemesini öğrensinler, dinlemesini öğren
mezlerse, öğretiriz. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Hakaret 
ediyor Sayın (Başkan. 

ÖMER ÇİıFTÇl (Davamla) — Arka
daşlarım, ben, izin verirseniz.. Ne söyle
yeceğimi (bilmiyorsunuz. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Sen evvela, ne söyleyeceksen, onu 
söyle. 

BAŞKAN — Sayın Bozkır, müsaade 
eder misiniz? Arkadaşımız daha bir şey 
söylemedi. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Ben 
beklerim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
Buyurun.... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Konu üzerinde konuşsun, güzel 
konuşsun. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Sayın 
•arkadaşlarım, 'ben bir köylü çocuğuyum. 
Benim bölgemde 600 küsur köy var. Si
zin yüzde.. 

MEHMET ALİ BİLİCİ (Adana) — 
Kadıköy mü?.. Çengelköy mü? 

iMÜıNlÜR F. YAZICI (Manisa) — 
Çengelköy. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Sizin 
yüzde 70-80'inizin de köy kökenli insan
lar olduğunuzu 'biliyorum. İçinizde çok 
tanıdığını değerli dostlarım, arkadaşlarım 
var... (ANAP 'sıralarından gürültüler) 

Sayın .Bakan, yakışmıyor sana; baka
na Jaf aıtmak yakışmaz, önce devlet 
adamı ciddiyetini kazanalım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

iSayın bakanlar, herhangi (bir kasaba
ya, kente veya törene gittiklerinde, hal
kım arasına pek girmezler; muhafızları, 
görevlileri onları uzak tutarlar. Onun 
için, halkla bütünleşmeleri, halkın sesi
ni duymaları mümkün değil; ama değerli 
arkadaşlarım biraz evvel söylediğini gi
bi, çoğunuz ıbizim gibi köy çocuğusu
nuz, kırsal kesimden gelen insanlarsınız; 
şu mevsimde, köylü traktörüne -mazot 
alamaz durumda, şu mevsimde, gübre 
zamanı yaklaştı; köylü... 

Sayın Bakan, gülme, siz iyi bilirsiniz 
o işi. (Köylü, gübre ekecek, mazotu ala
mıyor yani, sayın (bakanlar, siz uzak ola
bileceğiniz için size bir şey söylemiyo
rum; ama, özellikle kırsal kesimden gel
miş, halkın arasından gelmiş çok değerli 
dostlarıma, milletvekili arkadaşlarıma söy-
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lüyorum; yarın >bize, yani, muhalefetteki 
milletvekillerine, ««Siz niye engellemedi
niz?» diyecekler ve size de, «Niye yap
tınız? Yazık değil .mi? Bizim halimizi bil
miyor muydunuz?» diyecekler değerli ar
kadaşlarım. Onun için, Sayın Hükümet 
yetkilileri tasarıyı önce kendi grubunda
ki çoğunluğun görüşünü akarak, kendi 
grubunu tanıyarak getirmek zorundaydı. 
Sayın Hükümet yetkilileri dikkat ederse, 
şu salonda ANA'P'h milletvekili arkadaş
larımın çoğunluğu .buruk, üzgün ve 'ki
misi evinde. kimisi de kuliste oturuyor; 
içinden gelerek bunlara, «Evet» demi
yor. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Orası sizi 
alakadar etmez. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Eder 
dosttum, eder; halkı alakadar ettiği için 
bizi de eder. 

Biraz evvel Sayın Maliye ve Güm
rük Bakanı, bu /tasarı yanlış anlaşıldı, 
yanlış tefsir edildi falan demişti. 

(Değerli dostlarım, kimseyi 'kastetmi
yorum, şflmdiden tenzih ederim, tasarıyı 
kastediyorum; deveye demişler ki, «Boy
nun eğri». O da demiş ki «Nerem doğru 
ki?» «Bu 'taisarmın hepsi eğri de, Sayın 
Bakan, onun için biraz evvel yanlıştır 
dedim. 

İşçinin, köylünün, emeklinin, dul ve 
yetimin, küçük esnafın durumunu dü
zeltmeden zam üstüne zam yaparsanız, 
bu ülkede sosyal patlamalar Ibaşlar ar
kadaşlarım. O sosyal patlamalar sadece 
sizin başınıza patlamaz, bütün ülkenin 
başına ,paltlar. Bu ülkeyi düşünmek zo
rundayız. ıBu ülke, Aldan Z'ye kadar he
pimizin. 

«Milliyetçiyiz» diyorsunuz, «muhafa
zakârız» diyorsunuz; biz bu ülkeyi en 
az sizin kadar düşünüyoruz, biz Atatürk 
milliyeltçisiyiz. 
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SUDİ TÜREL (tstanbul) — Biz ne
yiz? 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) —.Dola
yısıyla, gerçek milliyetçiler, bu tasarıya, 
insanları ezecek, A'dan Z'ye, Türkiye' 
nin altını üstüne getirecek bu tasarıya 
hayır demek zorundadırlar. Niye? Bu 
akaryakıt olayı var. Köylerimizde elek
trik var, köylerimize elektrik getirdik di
yoruz. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Biz 
diyoruz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Evet 
siz diyorsunuz. 

Hemen Ankara'nın, Başkenti ıriizin 
çevresindeki köylere zahmet olmazsa bi
raz çıkın da, görün; çoğu köylerde ışık
lar yaramıyor, orada gaz kullanıyorlar, 
köylüye gazla da geliyor bu zam; yüzde 
130 geliyor bu, değerli arkadaşlarım... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Köylü f'loresan latntba kullanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Uysal... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Köy

lüyü tanımıyorsun arkadaşım, ben köy 
çocuğuyum, her hafta sonumu köyde ge
çiriyorum. 

BAŞKAN —- Sayın Çiftçi, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız efendim. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Sayın 
Başkan, 'toparlıyorum efendim. 

Şunu arz ediyorum : Çoğunlukta bu
lunmak demek, haksızlık yapmak demek 
değildir ve yanlışlık yapma hakkını da 
size vermiyor, arkadaşlarım. Gelin, as
garî müştereklerde birleşelim, gelin bu 
yasalar üzerinde uzlaşalım; uzlaşmak zo
rundayız. Eğer uzlaşmazsanız, yarın si
zi, taksisine bindiğiniz taksi şoförü yu
halar; eğer uzlaşmazsanız, nakliye yap
tığınız kamyon şoförü yuhalar; eğer uz
laşmazsanız, köylü sizi köyüne sokmaz 
arkadaşlarım, özellikle köylü mîlletvekil-
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lerini 'köyüne sokmaz. Bir ikisinin iki 
dudağının arasından çıkan bir emirle ha
reket ötmeyelim.. 

Bu düşüncelerle bu yasaya «hayır» 
demenizi bekliyor, ,tüm Genel Kurulu 
saygı ile selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

(Buyurun Sayım Sönmez. 
Konuşma süneniz 5 dakikadır efen

dim. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bun
dan önceki maddelerde (tasarının madde
lerinde) o maddieterln düze!! tıTımesine yö
nelik bir dizi konuşmalıar yaptular konuş
macı arkadaşlanımız; ancak, Akaryakıt 
Tüket:m Vergisi Kanunu ile ilgili deği
şiklikler maddesine gelindiğinde, bu mad
demin başında sunul'an ve -beni bağışla
sın Sayın Bakan- bu yasa tasarısının bü
tününün, yani yedi yasa bütününün; eği
tim, genç'lk, spor ve sağlık hizmetleri ver-
gisim'n ihdası ile illgil'i o'duğunu, bir bü
tün olduğunu söylediklerinde; şimdi bu 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ile 
ilgili değişiklikte «Nispet * 

ıMadde 4. — Verginin nispeti yüzde 
Zl'dir.» 

Yine bu maddeyi takıip eden M inci 
madde ile değiştirilen 6 ncı maddenin 
'ikinci fıkrasına baıkalım : Biraz sonra za
man bulabilirsek bu ıkonuyu belki tekrar 
tartışacağız; ancak, «Akaryakıt Tüketim 
Fonu hesabında toplanan meblağın, akar
yakıt tüketim vergisi hâsılatının» diye baş
layan bölümde, % 2,60'ı belediyelerin 
hizmetlierini görebilmeleri için belediyele
re; % 4,50'si şuraya; \% 1,50'si buraya, 
% 0,40'i' da Türık Sporunu Teşvik Fonu
na ödenir hükmünü getiriyor. 

İDeğerli arkadaşlarım, bir gerçeği 
-benden öne sık i konuşmacı arkadaşları-
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mın da söylediği gibi- görmek zorunda
yız. Akaryakıt Tüketim Vergisini yüzde 
9'dan yüzde 21'e çıkarıyorsanız, yani ver
gi nispetini yüzde 1201lere varan bir ar-
tışfa artırıyorsamız, peşinen bir şeyi kabul 
ediyorsunuz : Türkiye'de enfilasyonist po
litikayı, yani bu artışın, enflasyonu ıkö-
rükled*ğini, körükleyeceğini, bunu getire
ceğini kabul ediyorsunuz .demektir. Bu
nun dışında başka bir şey söyleseniz, bu 
konularda birazcık ıkitap okumuş, biraz
cık dinlemiş insanlara bunun aksini söyle
seniz, gülerler; buna kuşlar bile güler. 
Belli ki, siz de kabull ediyorsunuz. Yani, 
siz bu kürsüden Hükümet programını 
okudunuz vs Sayın Başbakan ve yetkiıli 
bakan ar, «Enflasyonun, Türkiye'nin gün
deminde birinci madde olduğunu, bu ca-
navarii yenmek gerektiğini, bu anlamda, 
bu yüce Meclliisin üyelerinin her birine gö
rev düştüğünü» sizler söylediniz; ama, ge
ne biliyorsunuz ki, Akaryakıt Tüketim 
Vergisini yüzde 9'dan yüzde 2'1'e çıkarır
sanız, yüzde 12Mik bir artışı getirirseniz, 
bunun enflasyonu körüklemesini engelle
yemezsiniz... 

ADİfL AYDIN (Antalya) — Makul 
ölçü, makul (!) 

YUSOF KENAN SÖNMEZ (Devam
da) — Yine, sizler de biliyorsunuz ve bu 
kursudan çok ifade ettiniz; Türkiye'de 
öze;!!;ikle geniş halk kitlelerini ligilendiren 
birinci sorun, enflasyon. 

Yine, bu kürsüden Sayın Başbakan v,? 
yetkili bakanlar '1988 yılı içro açıkladılar; 
çünkü, işçilere toplu sözleşmelerde işve
ren iıle. verdikleri! mesaj bu; Türkiye'de 
1988'deki enflasyon oranı yüzde 30-35' 
ler... Ama, gördük ki, çok şükür (!) Hü
kümet, yıl sonuna kadar hedefledikleri 
enflasyon oranlarına üç ayda ulaştı. 

Bir arkadaşım, «Üç rakamlı enflas
yonlar» dedi; arkadaşlarınız güldü; böy-
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1e giderse, üç rakamlı enflasyonu bu yı
lın yarısında yakalayacağız zaten. 

Ş'md'i, hail böyle iken ve bu yüzde 
1'2'1,'k artışı nereye kulanaeağınızı da 
açık açık söylemişken, 11 inci maddede 
var, «Belediyelere» diyorsunuz; hangi 
belediyelere değerli arkadaşlarım? Sana, 
ülkede yolsuzluk yapmamış ve suiistima
li olmayan bir tek belediye gösterin; baş
kam sizin partimizden olan bir tane bele
diye gösterin. Günılerdir, ayılardır, yılllar-
dır... 

İNUH MEHMET [KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Kayseri Belediyesi, Bolu var... Yahu, 
tüm belediyeler hırsız şebekesi mi? 

YUSUF KENAN SÖNMEZ i(Devam-
la) — Bütün betlediye'lerde yapılan ti hal e 
yolsuzluklarını biliyoruz. 

'MEHMET SEVEN (Bilecik) — Bel-
ge'eyebiOiyor musunuz? Hepsine aynı de
nemez ki. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (Devam-
11a) — Belgeleyeceğiz. 

Erken Yerel Seçim Yasa Tasarısı ge
tirdiniz; geçiırebilirseniz, o günlerde on-
lan da bu kürsülerden söyleyeceğiz. 

•Ş'tmdi, siz yüzde 2,60'ı belediyelere 
aktarıyorsunuz. Belediyelerin yaptıklarını, 
en az bizim kadar sizler de biliyorsu
nuz. 

MPIOÎ Eğitim Gericilik ve Spor Bakam, 
bundan iki ay kadar önce, «Türk spo
runu kalkındırmak için, özeHlıik'e Türk 
futbolu ve Türk güreşi noktasında ciddî 
tedbir alacağız» dedi. Bunu beyan etti, 
etmedi; ama bütün spor basını bunu yaz-
dt. Bu kadar kalemlerin içinde binde 40'ı 
Türk sporunu teşvik için ayrılacak... 

(BAŞKAN — Sayın Sönmez, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ ((De
vamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
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Ş;mdi, değerli arkadaşlarım, aklıma 
şu gediyor : Biraz sonna tartışacağımız 
11 inci maddenin ikinci fıkrasındaki yap
tığınız dağülum, yani Akaryakıt Tüketim 
Vergisinin artırımıyla İlgili dağılım (yani, 
yüzde 9'dan yüzde 21'e çıkan ve bütü
nüyle yüzde 21'in dağılımı) sırf bu ikin
ci: fıkrada yazılıp çizilen ve «Belediyele
re, Türk sporuna ve karayof'larına ayır
dık» denilen bentler, yüzde 12'lik bir ver
gi artışını bu ü'ke halkının gözünün önün
den kaçırmaya yöneliktir. 

Siz, geçmiş birkaç ay içinde, bu ül
kede akaryakıt fiyatlarını birkaç kez 
ayarlad'.nvz. Siz, o zaman da bu vergi nis-
pelller.i arasındaki yansımayı, pekala o 
zamlara ilave edebilirdiniz; ama niye et
mediniz? Çünkü, Türk halkının zam ko
nusundaki yaklaşımlarını en az biz:m 
kadar biliyorsunuz. Siz bir şey daha biili-
yorsunuz; fakat burada, bilmediğinizi ve
ya Türk halkın'n bi'mediğini zannediyor
sunuz, o da, Türk halkı da artık zamlarla 
da o ŝa, vergilerle de o'sa cebinden çıkan 
paraf ana bakmaktadır. Artık, Türk hal
kını, «Zam yapmıyoruz, vergi ayarlama
sı yapıyoruz» diye kandıracağınız devirler 
geçmiştir. Bunun da meyve'erini önümüz
deki yıllarda göreceksiniz ve yiyeceksi
niz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Sönmez. 
ZBKt ÜNAL (Eskişehir) — Sorum 

var Sayın Başkan. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, benim de sorum var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ünal. 
ZEKİ ÜNAL (Eskişehir) — Akarya

kıt Tüketim Vergisinin yüzde 21 oranın
da o'ıması yönünde değişiklik öngörül
mektedir. Bilindiği gibi akaryakıt fiyat-
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•liarı Ankara'da başıka, İstanbul'da başka, 
Hakkâri'de başkadır. 

Sayın Hükümete soruyorum : Bu ön
görülen artış, nakliye farklarını: da kap
sıyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ata-

Üıay. 
IFUAT ATALA'Y (Oiyarbakır) — Bu 

tasarıyla Akaryakıt Vergisi nispeti yüzde 
9'dan yüzde 21 'e çılkarı'ımaktadır. Bu du
rumda, Sayın Hükümet, 19'88 yılı içeri
sinde bu artıştan dolayı ortaya çıkacak 
toplam kaynalk miktarını ne ıkadar tah
min etmektedir? 

İkinci sorum : Bu fiyat artışı, Hükü
metin, Hükümet Prögramınm ökunıma-
pında tespit ettiği enflasyon oranını cid
dî .şekilde etkileyecek midir ve Türkiye'de 
önümüzdeki günlerde fiyat artışlarına ne
den ö'acaık mıdır? 

YASAR TOPÇU (Sinop) — Bende 
•madde üzerinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Daha önce tespit ettik 
söz isteyenleri, zatı âüniz istemediniz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ondan 
haberim yok Sayın Başkan; söz (isteyıen'e-
ri tespit ettiniz de... 

BAŞKAN — Esasen -ilki kişi de şahsı 
adına konuştu Sayın Topçu. 

IBuyurun Sayın Bakan. 

ı M ALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli1 üyeler; 
birinci soru sahibi beyefendinin sorusuna 
cevap şu : Efendim, bunlar rafineri çı-
kışs fiyatlardır veya ithali ise, ithal fiyatfa-
ndır. Nakliye, bayie İntikal etmeyle i.gi-
flidlr. Nakliye fi ya t! arından alınmayacak
tır bu vergiler; rafineri çıkışı veya itha
lat fiyatıdır, 

Efendim1, bu Akaryakıt İstikrar Ver
gisi, Akaryakıt Tüketim Vergisi, şu an

da yüzde 9 olarak uygulanıyor. Şu anda 
yüzde 9 olarak uygulanan bu vergiden 
yıilda 404 milyar liraüıik bir kaynak e'de 
ediimıesi söz ıkonusudur. Bu yüzde 9 ra-
ıkamı, yüzde 21'e çıkarıldığında, bu meb
lağ yıilda 943 milyar biraya varacaktır; 
onıi'ki aylıik ilave kaynalk, 53'8 milyar 908 
milyon lira civarındadır. 

•FUAT ATAUAY ^Diyarbakır) — Tü
ketim aynı ka'ımak varsayımıyla tabiî... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Tabiî; bugünkü şart'arla ya-
pıi'an bir hesaptır ve on'ki aylık hesap
tır. Ş:mdi, biz mart ayı içindeyiz; bu ka
nun tasarısı, eğer mart ayı içinde Yüce 
Meclis:n tasvibine mazhar olur kanunla
şırsa, o zaman, nisan ayından itibaren uy-
gu'ianmaya başlanacaktır ve üç ay eksi
ğiyle uygulanacaktır; hesaplarımızı buna 
göre yapmamızda fayda var. Aşağı yuka
rı, aylık 45 milyar lira civarında bir meb
lağı1 ifade etmektedir. 

Sayın Başkan, değer!!i miılCetvekilleri; 
şu anda da Akaryakıt Tüket'm Vergisin
den taksimat yapılıp, 'geneli bütçeye, Ka
im u Ortaklığı Fonuna, Belediye Fonuna, 
belediyelere, Karayolları Genel Müdürlü
ğüne Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ne, Beeden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
ve Türk Sporunu Teşvik Fonuna 
paylar gönderilmektedir. Yapılan genel 
düzenlemede, bu payların eksi'ımemesine 
dikkat edilmiştir; belli bir miktar, genel 
bütçe geliri olarak öngörülmüş, tefrik 
edilmiştir ve bu yüzde 21'lik oranın için
den önemli bir bölüm, hep konuştuğu
muz, mllilî eğitim, gençlik ve spor ile sağ
lık ve sosyal yardîîm hizmetlerine tefrik 
edilmiştir. Yüzde 9*luk paydan yapılan 
'ayırımların herhangi birinde bir azalma 
söz konusu değildir, artışlar vardır. 

Enflasyon hesapları da, tabiî ki dik
kate alınmış ve Hükümet programı ha-
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zırl amirken, bu tasarı eğer kanunlaşırsa, 
buni'ıarın getireceği ilave kaftkıılar ela dik-
Ifeate â ıiümıştiir efendimi. 

iArz edenim. 

IBAIŞKAN — Teşekkür edenim. 
IMadde hakkında verilmiş önergeler 

vardır, veriliş .sırasına göre okutuyorum : 

ISayın IBaşkanllığa 

Gör üşümekte ollan 19 sıra sayiılı Yasa 
Tasarısının 9 üncü maddesinin aşağıdaki 
gibi1 değ'§ tir İlmesini arz edertiz. 

Madde 9. — 3074 sayıl* Akaryakıt 
Tüketimi Vergisi Kanununum' 4 üncü mad
desi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Verginin nispeti yüzde 
14'tür. Ancak motorinde vergi nispeti yüz
de 9'dur. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hilmi Ziya Postaca 
Aydın 

İrfan Gürpınar 
Kıırtkl'ardıi 
Ali Uyar 

Hatay 
Fuat Brçetin 

Edirne 
Gürcan Ersin 

(Kuik'larefli 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 
Türkiye Büyük.Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşüi'imekte olan «Eğittim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetlileri Vergisinin İh
dası ile 3074 sayı!lı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı IMotorllu Ta-
şDfcîıar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayılı Galir Ver
gisi Kanunu, 2ll 3 Sayılı Vergi Usull Ka

nunu, 6183 sayıilı Amme Alacakfarının 
Tahsil!!: Usulü Hakkında Kanum ve 492 
Sayılı! Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunılıara ©azı Hüküm -
ijer Eklenmesine Dair Kanun Tasarısımmı» 
9 uncu mmddesins bağlı 4 üncü maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirİLmeslni arz ve 
tek'li'f ©deriz. 

Nispet 
Madde 4. — Verginin nispeti yüzde 

l 'di ' 

Hi'mi Ziya Postacı 
Aydın 

Mehmet Kahraman 
Diyar balkır 

Kenan Süzen 
Tokat 

İsmail Cem 
îstanbuil 

Halil' Çulhaoğlu 
İzmir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülimekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetlieri Vergisini İh
dası ite 31074 Sayılı Akaryakılt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Say'i'ı 'Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 13)18 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 2113 SayıHı Vergi Usul: Kanu
nu, Öl 83 Sayıüı Aımme Anacaklarının Tah
sil USULÜ Hakkında Kanun ve 492 Sayılı 
Haralar Kanununda Değ'şikl'kfer Yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Ekl'enmesine Dair Kanun Tasarısının 9 
ııncu ımaddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 9. — 3074 Sayılı Akaryakıt 
TüketTO Vergisi Kanununun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekillide değiştirilmiştir. 
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Nispet : 
IMadde 4. — Verginin nispeti yüzde 

4*tür, 

Yaşar Topçu 
ISiroop 

Alaattin Kurt 
Kocaelii 

H&maill Köse 
Erzurum 

İM. Abdurrezalk Ceylan 
Siıiırl 

Mustafa Murat Sökımenoğlu 
iHataM 

Süleyman Çelebi 
Miardifl 

İbrahim Demir 
Antalya 

(tsmıal Köse 
Erzurum 

Türfciye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Göriişiillımeıkte olan «Eğütinı, Gençlik, 

Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 Sayıllı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, '197 Sayılı Motorlu Ta-
şııüliar Vergisi Kanunu, 131*8 Sayılı Finans
man Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi' Ka
nunu, 213 Sayılı Vergi Usul! Kanunu, 
6183 Sayılı Aımme Alacaklarının Tahsil 
Usûlü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı 
Harçllar Kanununda DeğişMiki'er Yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm'er 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının» 
9 uncu'«nadidesine bağlı 4 üncü maddesi
nin aşağıdaki şekillide değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Mıehımıat Kahraman 
Diyiar bakırı 

Vedat Altun 
Kars 

llrfan Gürpınar 
IKurkıliarelıi 

Nispet : 
Madde 4. — Verginin nispeti yüzde 

10'dur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Eğitim, Gönçlük, 
Spor ve Sağ'ilk Hizmetleri Vergi .sinim İh
dası iffie 3074 Sayıllı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finans
man Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 1213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183i Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usûlü Halkıkında Kanun ve 492 Sayılı 
Harçlar Kanunumda Oeğişikllköer Yapıl
ması ve Bu Kanunllara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının» 9 
uncu maddesine bağlı 4 üncü maddesinin 
aşağıdaki sekilide değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

(Kenan Sönmez 
İstanbul 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Vedat Altun 
Kars 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

(Madde 4. — Verginin nispeti yüzde 
12'd:ir, 
Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 9 
uncu ımaddesine bağlı 4 üncü maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
taCep ederiz, 
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'Nispet : 
IMadds 4. — Verginin nispeti yüzde 

21'dir, ancak motorinden bu verigi alın
maz. 

M. Tabir Köse 
Amasya 

Kenan Süzer 
Tokat 

IMustafa Çakır 
Giresun 

Mustafa Yü'mıaz 
Gaziantep 

Tufan Doğu 
IMuğla 

Erdi Güngör 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 9 
uncu maddesindeki «Yüzde 21» ifadesi
nin «Yüzde 5» olarak değ girilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Fuat Ata'lay 
Diyarbakır 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

tsımail Gem 
İstanbul 

Öner Miski 
Hatay 

Gerekçe : Yüzde 9 nispetinin] yüzde 
5'e indiiri'lmıesıinin nedeni, uluslararası 
petrol piyasasında petrdl fiyatları ciddî 
şöki'lde düşmüş ve dengeli, bir ortama ka
vuşmuştur. 

BAŞKAN — Şimdi, aykınilık sırasına 
göre önergeleri işleme koyacağım. 

IBuyurun, okuyun : 
Görüşülmekte olan Ikanun tasarısının 

9 uncu maddesine bağlu 4 üncü maddenn 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Madde 4. — Verginin nispeti, yüzde 
l'dir. 

Hilmi Ziya Postacı 
(Aydın) ve arkadaşları 

IBA'ŞKAN — Komisyon katı'kyor mu 
efendim?,. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
(BAŞKANI KEMAL AKKAYA ^Sam
sun) — Kaltı'iıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE AUPTEMOÇtN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bir sani
ye efendim. Komisyonun kendi raporuna 
aykırı bir teklife katılabilmesi! için, o sı
ralarda 14 kişinin oturması Nazım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun; tamam. 

Komisyonun yetersayısı var mı efen
dim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
IBAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Yetersayısı vardır Sayın Başkan, 
yoklama yapabiliniz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O za
man gelsinler, görelim efendim. 

BAŞKAN — O halde,v bir kontrol 
edelim, bakalım yetersayısı var mı? 

Bütçe Komisyonu üyelleri lütfen elle-
ırini kaldırsınlar efendim. 

Komisyon üyesi olmayan arkadaşları
mız otursunlar, rica ediyorum. Meseleyi 
zorlaştırmayaim efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Komis
yon sıralarına geçmeleri lazım Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Komisyon üyelerini bu 
tarafa alalım efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sırala
rına geçmeleri: lazım; karar alacak Ko
misyon. 

Sayın 'Başkan, şimdi burada oturumun 
başında bize söylenen işi yapmaya çalışı
yorlar. Sayın ANAP sözcüsü «Burada 
ımuhallefet partileri kürsüyü 'istismar edi
yorlar» dedi. Burada da komisyonun, İç
tüzüğün 88 inci maddesiinin üçüncü fık
rasına göre, karar verebilmesi için, 14 ki
şinin k'omjisyon sıralarına oturması lazım; 
buyursun, otursunlar. İçtüzüğün 46 ncı 
maddesini okuyunuz. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, müsaade 
eder misimiz? Ben Komisyonun ekseriye
tinin olup olmadığına bakıyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Orada bürokratlar oturuyorlar, 
yer yok. İçtüzükte, «komisyon sıralarında 
oturulacak» diye bir hüküm yok. 

'BAŞKAN — Efendim, arkadaşların 
Komisyon Başkanının beyanına bir mu
halefeti yok; tasvip ettiklerini, teyit ettik
lerini ifade ediyorlar; ha orada oturmuş
lar, ha burada. Maddeten mümkün de de
ğil orada oturmaları. Komisyon üyeleri 
lütfen tekrar el kaldırsın, tespit edellim, 
bu meseleyi1 bitirelim. 

Bürokratları arkaya alalım, komisyon 
üyeleri' yerlerine otursun; meseleyi sade-
leştiıreliim, baısitleştirelim. 

TOGAY GEMALMAZ (Erzurum) 
— Sayın Başkan, misafir bürokratları 
yerlerimden kaldırmaya gerek yok. 

IBAŞKAN — Kolaylık ollsun istiyoruz 
efendim. Hiçbir mahzuru yok. Müsaade 
ddin lütfen. 

Evet, komisyonun yeterli çoğunluğu 
vaırdır. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Sayın Başkan, o bürokratlara yazık de
ğil mi? 

IBAŞKAN — Hayır efendim, şimdi 
önemli olan, burada mevzuatı uygulamak
tır, 

Komisyonun yetersayısı vardır. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTGEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — O halde, önergeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Komisyon üyeleri niye oy 
vermiyorlar? 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın 'Başkan, Komisyon, katılldığı bir öner
geye oy vermiyor? (ANAP sıralarından 
«Vermezler» sesleri) 

BAŞJKAİN — Efendim, oy vermeyebi
lir; onda bir mahzur yoktur. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte olan Kanun Tasansı-

nın 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 9. — 3074 sayılı Akaryakıt 
Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. T— Verginin nispeti yüz
de 4'tür. 

ılsımaili Köse (Erzurum) 
/ve arikadaşlları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor 
mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
iBAlŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Komisyon katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK 'BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabull edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının 9 
uncu maddesindekii «Yüzde 21» ifadesinin 
«Yüzd'e 5» olarak 'değiştirilmesini aırz ve 
tekllif ederiz. 

IFuat Atalay (Diyarbakır) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Komisyon katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

'Diğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte ollan Kanun Tasarısı

nın 9 uncu maddesine bağlı 4 üncü mad
denin aşağıdaki şekilde değiştiriJmesini 
arz ve tekllif ederiz. 

lErda'l KaTıkan (Edirne) 
ve arkadaşları 

Nispet : 
Madde 4. — Verginin nispeti yüzde 

10'dur. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 

efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

'BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

17 . 3 . 108$ 0 : 4 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, bir dakika efendim... {DYP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Kabul edilmemiştir. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Olmaz 

efendim; «Kabull ediyoruz» dedikten 
sonra ret oyu kullanıyorlar. (ANAP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun, 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — «Katılı
yoruz» deniyor, ret oyu kullanılıyor Sa
yın Başkan. (DYP sıralarından gürültü
ler) 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Tu
tanaklara geçmesi için söylüyoruz. 
(ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim şimdi hadise 
şudur; yani katılımak, katılmamak ayrı 
bir olay. Ben zorlayamam ki, Komisyon 
üyelerini, «İlla siz bu listikamette oy kul
lanın» diye. Rica ederim yani... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, «katılıyoruz» diyor, yine ret oyu 
kullanıyor. Olmaz böyle. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
9 uncu maddesine bağlı 4 üncü madde
nin aşağıdaki şekilde değiştirümesıini tek
lif ederiz. 

Cumhur Keskin (Hakkâri) ve arkadaş-
lıart 

Nispet : 
Madde 4. — Vergimin nispeti yüzde 

12'dir. 
(DYP ve ANAP sıraJlarırSan gürül

tüler) 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya

lım sayın mıill'letvekillteri. 
Cumhur Keskin ve arkadaşlarının 

önergesini okuttum. 
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Komisyon katıkyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA Sam
sun) — 'Katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
IMALIYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte olan 19 Sına Sayılı Ya

sa Tasarısının 9 uncu maddesinin aşağı
daki sekilide değiştirilmesini arz ederiz. 

MADDE 9. — 3074 Sayılı Akarya
kıt Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Verginin nispeti yüzde 
14'tür, ancak motorinde vergi nispetli yüz
de 9'dur. 

Kamer Genç l(Tumoeli) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayım Kamer Genç ve 
arkadaşilarınım önergesine Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
.BAŞKANI KEMAL AKKAYA l(Saım-
sun) — Katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK ıBAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınızla su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul .edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Milllet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 9 
uncu maddesine bağlı 4 üncü maddenin 
aşağıdaki şekilde değiıştinilmıesinıi arz ve 
talep ederiz. 

Nispet 
Madde 4. — Verginin nispeti yüzde 

21'dir, ancak motorinden bu vergi alın
maẑ  

Tabir Köse (Amasya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 9 
uncu madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi 10 uncu madde ola
rak okutuyorum : 

İMAIDDE 10. — 3074 sayâı Aıkarya-
ikıt Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değişti riı'ımıiş-
t::r. 

«Verginin Dağılımı: 
ıMadde 6. — Vergi daireleri, akarya

kıt tüketim vergisi 'hâsılatınım '% 21,30' 
unu Kamu Ortaklığı Fonuna; % 23,10' 
unu T.C. Merkez Bankasındaki Akarya
kıt Tüketim Fonu hesabına; % 28,60'ını 
ıMaiiye ve Gümrük IBakanllığı Merkez 
Saymanlığında ayrı bir hesaba, bıi Ba
kanlıkça belirlenecek esasûar dahilinde, 
tahsili edildiği ayı takip ©den b:r ay için
de yatıorlar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında 
top'lanan meblağın, akaryakıt tüketim 
vergisi hâsJ'a'tımın '% 2,60'ına tekabül 
eden kısmı, belediyelerin hizmetlerini gö
re bil'ımeueri için esasları Maliye ve Güm-
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rük Bakanlığı ite Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığınca müştereken hazırlanacak 
yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu 
heüediyeüere; % 4,50'sine .tekabül eden 
kısmı, 2'3'80 sayılı Kanuna göne Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı emrinde bulu
nan 'İller Bankasındaki «Belediyeler Fo
nu» hesabına; % 9,40'ına tekabül eden 
kısmı, altyapı tesislerinde kulan ılllmak 
üzere Karayolları Genel1 Müdürlüğüne; 
'% 4,70'ine tekabül eden kısmı, altyapı 
hizmetlerinde kUlılanılknıak üzere Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüne; % 1,50'sine 
tekabül eden kısmı, gençlere ve çocukla
ra hitabeden spor tesisleri kurulması 
için iBeden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğüne; % 0,40'ına tekabül eden kıs
mı ise 3040 sayıl* Kanunun 4 üncü mad
desi uyarınca kurulan Türk Sporunu Teş
vik Fonuna ödenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

Buyurun Sayın Topçu. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, ben de söz istemiştim:; önce han
gimiz konuşacak? 

BAŞKAN — EvveLa Sayın Topçu'ya 
söz verdim. 

ı(ANAP sırallarından «İkisi birden çık
sın (!)» sesileri) 

!İkisin;n birden kürsüye çıkması müm
kün değil; ayrı ayrı çıkacaklar; tçtüzüğü-
ımüz öyle. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Akılla
rı o kadar yetiyor, 

BAŞKAN — Sayın Topçu, grup adı
na mı söz istediniz? 

YAŞAR TOPÇU tfSinop) — Evet. 
BAŞKAN — Süreniz 10 dakikadır 

efendim. 
(Buyurun. 
iDYP GRUBU ADINA YAŞAR 

TOPÇU (Siınop) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; evvela, demin (bir-
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kaç saat önce) burada büyük tartışmala
ra sebebiyet veren sözlerin muhatabı bir 
arkadaşınız olarak, şimdi şurada uygu
lanmakta olao komediyi protesto ediyo
rum. 

AOMET KARAEVU (Tekirdağ) — 
Meciüs İçtüzüğündeki bir hakiki kultan-
mak komedi değildir. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir 
komedidir... 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
O'ımaz efendimi 

YASAR TOPÇU (Devamla) — Ben 
derim; siz beğenmiyorsanız, aksini söy
lersiniz, ben söylüyorum; bu bir. 

İkincisi, bir hususa daha açıklık ge
tirmek istiyorum ; 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Sen komedinin nesisin? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben, 
o komedinin oyuncusu değilim. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An
kara) — Oyuncu olamazsınız; siz figü
ransınız. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen mad
de üzerinde konuşun. Rica ediyorum... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Madde 
üzerinde konuşuyorum. (ANAP şuraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade eder miisiniz 
arkadaşlar?.. 

Buyurum efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir 

hususa da açıklık getirmek istiyorum. De
min, bizim hafcane yapmış olduğumuz 
teklifle düzeltilen maddeyi, Sayın Bakan 
muhalefetin burada isteklerimi yerine ge
tirmek olarak gösterdi. Onun da öncüsü 
ben olduğum için söylüyorum; muhale
fetin isteği1, 8 inci maddenin düzeltiıknesi 
değildir, muhalefetin isteği, kanundan vaz-
geçiâmesidir. 

Niye önerge veriyoruz?.. İföc gün ben 
burada konuşurken, bilmiyorum siz var 
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mıydınız, «Çıkarılan kanunların altında 
Anavatan Partisi Grubunca çıkarılmıştır 
diye bir ibare konsa, ne işiniz varsa gö
rün, biz hiç karışmayız; ama, çıkarılan! 
kanunları, Meclisten çıkıyor olarak bili
yor millet ve böyle aceleye getirdiğiniz, 
baskın suretiyle getirdiğiniz kanunlar, baş
tan aşağı kanun tekniğine aykırı oluyor» 
dermiştim. 

Açınız, zahmet buyurunuz, gecenin 
01.30'undâ buradasınız; burada boşuma; 
oturacağınıza, metni bir inceleyiniz. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Saate bak... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Saate 
bakıyoruz biz. 

9 uncu madde «Verginin Dağılımı» di
yor. Ben, hukukçu olarak hazmedemedi
ğim için söyledim; Sayın Balkan diyor ki; 
«Bu madde evvelce başka türlü düzen
lenmişti, sonra ayrıldı, oradan kalmış yan
lışlık.» 

Maddeyi okuyorsunuz, verginin dağılı
mı değil, toplanması anlatılıyor. Başlığı 
«dağılımı» metni, «toplanması». Nasıl top
lanacak? Dedik ki, yanlış. 

Sonra, hukukçu arkadaşlarımız bilir, 
her mesleğin kendisine göre incelikleri var. 
Bir kodifikasyonda, bir madde altında ne
lerin toplanacağı belli kurallara tabidir. 
Eğer, o maddenin içerisine alacağınız ey
lem; işlem veya yapılacak iş bitmemiş, de
vam ediyorsa, bir maddenin içerisinde yer 
alır, ayrı ayrı maddelere bölünmez. 8 in
ci madde ile 9 uncu maddeyi okursanız, 
işin devamı ettiğini görürsünüz; onu ha
tırlattık. 

Biz böyle dedik diye kabul edildiğini 
bilseydik, biz geri de alırdık onu. Bizim 
amacımız, bu İkamın çıkmasın; fakir fu
karanın sırtına, bu milletin sırtına bu yük 
binmesin; eğer bizi dinleyecekseniz. Yok, 
biz burada bir teknik hususu hukukçu ola

rak hazmedemedik de, hatırlattık diye, bu
nu muhalefetin arzusunun kabul edilmesi 
olarak görüyorsanız, biz, bir daha hiç
bir şeye karışmayız. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka,-
ra) — O zaman niye önerge veriyorsu
nuz? Önerge vermeyin. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yani, 
sizin yapmanız gereken işi; hani, basın 
öyle yazdı, Anavatan Grubunda görüşül
dükten sonra buraya gelecekti? (ANAP 
sıralarından, «Görüştük» sesleri) Böyle 
mi görüşüyorsunuz? 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
Karşılıklı konuşmayalım. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şimdi, 
arkadaşlar, düzeltiriz... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — 
Madde hakkında konuşun. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Mad
de hakkında konuşuyorum. 

Yani, bizim arzumuz kabul edilsin di
ye kabul edilmiş bir şey değil; bize göre 
bir teknik hata var; onu, hukukçu olarak 
biz kendimize yediremedik. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Zahmet ettiniz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Estağ
furullah, görevimizi yaptık. 

Şimdi, arkadaşlar, bu kanunun en ba,-
şında, yeni bir vergi ihdas edildiği belir
tiliyor; İsimde görülüyor; Millî Eğitim, 
Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi. Sonra da 
7 ayrı vergi kanununda değişiklik teklifi 
getiriliyor. İlerideki maddelerde de göre
ceğiz; bizim esasen, millî eğitim, gençlik 
ve spor gibi, milletin çok önem verdiği, 
ulvî gayeler için kurulmuş bakanlıklara 
özel bir tahsisat gibi gösterilmek istenen 
bu verginin içine, sağlık da katılarak, bu 
Bakanlıklar tarafından kullanılmasına im
kân verileceğinden şüphemiz de var; mil
leti ezmesinden başka. Nitekim, kanunun 
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sonuna gdindiği zaman (40 inci madde
ye gelindiği zaman) bu görülecek. Bunun 
güzeıl bir örneği de şimdi 10 uncu madde 
olarak gelen maddede yaşanıyor; madde 
değiştiriliyor. Bu değişiklikle, bir de bakı
yorsunuz, birtakım başka teşekküllere de 
burada pay ayrılıyor. Hele hele belediye
lere, Karayollarına pay ayrılıyor, Köy Hiz
metlerine pay ayrılıyor. Millî Eğitim, 
Gençlik ve Spor Bakanlığının bir genel 
müdürlüğü alarak görev yapmakta olan 
bir gene1! müdürlüğe ayrıca pay ayrılıyor. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Onlar zaten 9 uncu maddenin içinde 
var. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biliyo
ruz; 9 uncu maddenin içinde olduğunu bi
liyoruz. Burada, ayrıca toplanan vergi
den pay ayrılıyor, önerge üzerinde söz 
verilmedi; demin arkadaşlarımızın uzun 
uzun anlattıkları, gayet doğru, yani, si
zin de bildiğiniz, akaryakıt gibi, yani, te
meli enerji olan ve daha ziyade, köylü
nün tarlasında kullandığı, fakir fukara
nın gaz olarak kullandığı, birçok konu
tun! yakıt olarak, ıısınmak için kullandığı 
bir enerjiye getirilen ve ister istemez onun 
fiyatına yansıyacak bir yeni zam olayı 
olarak ortaya çıkacak ve milleti hayatın
dan bezdirecek böyle bir verginin dağılı
mında bu tür işlere girilmiş olması ya da 
bunların sebep gösterilmiş olması, yanlış. 
Biliyoruz tabiî öyle olduğunu; ama yan
lışlık üzerine yanlışlık yapılıyor. Yani, 
şimdi, bütçeden köy hizmetlerine pay ayı
rıyorsunuz, burada tekrar o payı... M'a,-
demkıi bu kanunları getiriyoruz, getiriyor
sunuz, mademki millî eğitim, gençlik, spor 
ve sağlık bu işin içine girdi; o hailde mil
letin çekeceği bu sıkıntı, hiç değişe, kat
lanabileceği, bir tesdli bulabileceği şekle 
dönüştürülsün. Yani bunlar buradan çıka
rılsın - bu yanlış - başlangıçta, söylenen ba-
ıkanlıkılara verilsin ve bu maddeler; - so-

— 300 

17 . 3 . 1988 0 : 4 

nunda bir pay dağıtım maddesi var, ko
misyon metninde 40 inci maddedir, Hükü
met metninde 34 üncü maddedir- bu 
maddeyle uygun hale getirilsin. Çünkü, 
orada da, bu toplanan vergilerin yüzde 50' 
si, bu bajbanlılkların öngörecekleri fasıl
lar için ayrı bir hesapta toplanıp, emir
lerine tahsis edildikten sonra, geri kalan 
yüzde 50'si, başka fona aktarılıyor ve 
deniliyor ki, «İşte bu fondan, bu bakan
lıklar kullanır.» Ama, siz de biliyorsu
nuz, biz de biliyoruz ki, bu bakanlıklar 
bu geri kalan yüzde 50'yi kuHanaınaya-
calktır; çünkü, o aktarılan fonda para 
varsa kullanacaktır. Destekleme fonuna 
aktarılıyor; destekleme fonunun nasıl ça
lıştığını sıiz de biliyorsunuz, biz de bili
yoruz. O destekleme fonuna aktarılmış 
olan bu paraların, o fonda kalacağına 
hiçbirimizin inanması mümkün değil. O 
halde, bu bakanlıkların bunu kullanması 
(yani, yüzde 50'sini) mümkün değil. 

Şimdi, bir taraftan külfet getirin; bir 
taraftan bu külfet için halkın titizlik gös
terdiği, hepimizin titizlik gösterdiği ulvî 
birtakım gayeleri kılıf olarak yahut da el
bise olarak giydirin; sonra da, arada bu 
tür mıaddelerle başka birtakım kurumlara 
da saniki ulufe dağıtılıyormuş gibi, bu kül
feti bunlara dağıtıyorsunuz. İşin yanlış ta
rafı buradadır. Onun için, şu tasarıyı ace
leye getirmeyelim -tabiî oradan saat işa
reti yaparsınız - aceleye getirirseniz, işte 
böyle kodifilkasyon hataları çıkabilir; bir. 

Kanunla alakası olmayan maddeler, 
madde diye -aynen, üniversitelerde tez 
hazırlanır ya da bir konuda araştırma ya
pılır da sonucu sunuluyor gibi - önünüze 
getirilip konur, sizler de ona, panmıak kal
dırırsınız ve buradan geçer; yanlış olan 
bu. Bu şekilde, gecenin yarısı, millet ha
yatından bezmiş, bir an evvel geçsin de, 
ne olursa olsun noktasında böyle önemli 
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şeyleri getirip uğraştırmanın yanlışlığını 
anlatmak istiyorum aynı zamanda,. Yal
nız, eğer bu maddeler burada yeterince 
konuşulmadan, tartışılmadan, muhalefe
tin yaptığını engelleme olarak niteleyip, 
siz de böyle yapacak olursanız, inanınız 
ki, içimiz rahat ederek, her maddenin so
nunda -yalnız, demimfcimi de yaptırmayız 
Sayın Başkana; yani, Sayın Başkamın ikaz 
etmesi lazım; «Maddeyi oylarımıza sunu
yorum» demesi lazımken, «9 uncu madde
yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler, 
etmeyenler..» şeklinde, onu da yaptırma
yız - her maddenin sonunda yoklama yap
tırırız, sabaha kadar oturursunuz. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Hiç kafanı yorma, otururuz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta
mam, hiç kafamı yormuyorum; siz kafa
nızı yormayın, biz hiç kafamızı yormuyo
ruz. Bu tasarının görüşülmesi 3 gün sür
se, burada oturmaya kararlıyız. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Otu
ramazsınız, oturamazsınız, dayanamazsı
nız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Görün 
bakın. Bir kişi de olsa, bir ben de kalsam 
oturacağım. Alan Allah... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayahm 
sayın milletvekilleri. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim sayı ile bağlı değil. Onun için, ge
lin şu işi - mademki gece yarısı bu çalış
mayı göze aldınız - doğru dürüst tartışa
rak, doğru dürüst konuşarak yapalım; 
tamam. Bu yollara başvurmayın, eğer bu 
yolara başvurursanız, biz de öbür yola 
başvuracağız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 

Sayın Genç, şahsınız adına mı söz 
istediniz? 

KAMER GEUÇ (Tunceli) — Grup 
adına söz istedim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun, konuş
ma süreniz 10 dakika. (ANAP sıraların
dan «Grup adına yetkisi var mı?» ses
leri) 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Yetkiyi bana siz ver
miyorsunuz, grubum veriyor. 

Sayın Başkam, Başkanlık Divanının gö
revi, bir Meclisi çalışabilir düzeyde tut
maktır. Bakın, saat 15.00'ten beri çalışı
yoruz ve saat gecenin 02.00'si; toplam 11 
saat eder. Makinenin bile, belli bir saat 
çalıştıktan sonra dinlenmesi lazım. Bu 
kanunun bugün çıkmayacağı belli. Siz 
bu tutumunuzu devam ettirdiğiniz takdir
de, evvela milletvekili olarak bizim yasa
ma görevimizi yapmamız mümkün değil; 
çünkü sağlığımız buna müsait olmayacak. 
Bir insan, hele yasama görevini yapan bir 
milletvekili 11 saat çalışamaz. Lütfen siz 
Başkanlık Divanı olarak bunun tedbirini 
alın ve artık bu noktada çalışmayı kesin, 
yoksa, böyle gece yarısı çıkan kanunlar
la, aceleye getirilmiş kanunlarla, siz bu 
memleketi sağlığa kavuşturacağımızı zan
nediyorsanız yanılıyorsunuz. Burada, ev
vela Başkanlık Divanı, Meclisin randı
manlı çalışmasını sağlayacak bir mesai 
saatini tespit ötmek zorundadır; yoksa, 
tarafsızlığını ihlal etmiş olur. Bunu size 
önemle tefclıif ediyorum. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Usul 
hakkımda söz istemediniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, madde üze
rimde konuşur musunuz lütfen? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tutu
mumuz hakkında konuşuyorum evvela Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Kararı siz verdiniz, ben 
vermedim; ben sizin verdiğiniz kararı uy
gulamaya devam ediyorum. 
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Lütfen devam edin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — O za

man, madde üzerinde 'konuşuyorum. 
ŞADAN TUZCU (Rize) — Süre dol

du Sayın Başkan. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — 10 da

kika oldu. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Yani, 

o kadar sabırsızsınız ki, kendinizle konu
şuyorsunuz sadece; ne çalışıyorsunuz, ne 
bir şeyler getiriyorsunuz şuraya; bari hiç 
olmazsa çalışan insanlara yardım edin. 
Ayıp oluyor biraz, vallahi ayıp oluyor. 

BURHAN KARA (Giresun) — Biz ça
lışanı alkışlıyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz ça
lışanı alkışlamıyorsunuz, köstekliyorsunuz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim, Sağ
lık Kanunu; şimdi Fon Kanununa, Akar
yakıt Tüketim Fonu Kanununa geldik. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) — Ka
nunun ismini öğren. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sen
den daha iyi bilirim, sen kanunun ne ol
duğunu bilmezsin. 

BAŞKAN — Sayın Durukan... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 

Başkan, bakın bizi konuşturmuyorlar. Olur 
mu yani şimdi? 

BAŞKAN — Efendim, ben ikaz edi
yorum, siz devam edin, buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ka
nundaki nispet, yürürlükle olanı 3074 sa
yılı Kanundaki nispet yüzde 9; yüzde 133 
artırıyor. Niye yüzde 134 artırmıyor? Ya
ni, enflasyonu hesaplayıp «yüzde 25 ola
cak» diyorsunuz; yoksa önümüzdeki sene 
enflasyon nispeti yüzde 133 olacak da, 
onu mu telafi etmek istiyorsunuz? 

Fon, bir hükümetin ayıbıdır; fon, ikti
dar partisinin ayıbıdır, çünkü fon, hırsız
lığın kaynağıdır. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BURHAN KARA (Giresun) — Nasıl 
oluyor o işler? 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Şimdi ayıp ettin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Fon, 
siyasîlerin, devlet imkânlarını kendi siya
sî emelleri uğruna kullanmasına elverişli, 
suiistimale müsait bir usuldür. 

Bakın, belediyelere fon veriyorsunuz, 
Maliye Bakanlığının elinde dağıtılan para 
var, Bayındırlık İskân Bakanlığının elinde 
dağıtılan paralar var; getirelim buraya, 
hangi belediyeye ne verilmiş? (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, bakın, orada, «Danga
lak» diyen dangalak adamlar var. Bu ka
dar da olmaz yani... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
(Gürültüler) 

Sayın Genç, sözünüzü geri alın... 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Dan

galak sensin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — O lafı 
söyleyene söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç... Rica ediyorum, lütfen sözünüzü 
geri alın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Söyle
yene söyledim, söyleyen yoksa, tamam... 

BAŞKAN — Hayır, öyle bir şey söy
lenmedi. 

AHMET KARAEVLl (Tekirdağ) — 
Efendim, yok böyle şey. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Dur
madan laf atıyorlar canım. 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Her maddede söz almak zorunda değilsi
niz ki... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
(Gürültüler) 

Sayın Genç, size o şekilde bir hitapta 
bulunulmadı. Lütfen sözünüzü geri alın. 
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MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Ne 
demek «dangalak?» Ayıp yahu. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Söy-
lenmemişse, tamam, ben de söylemiyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Kimse kullanmadı efendim o lafı. 

BAŞKAN — Genel Kurula hitaben 
söyleyin. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Ayıp! 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Başkan, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Bir dakika... Bir daki
ka... Arkadaşımızı dinleyin, bakın baka
lım ne söyleyecek? 

AHMET KARAEVLİ ıTekirdağ) — 
Sayın Başkan, böyle bir şey yok; lütfen 
sözünü geni alsın. 

BAŞKAN — Sayın Karaevli... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
diyorum ki... 

BAŞKAN — Sayın Karaevli, lütfen 
susun, arkadaşımız sözünü geri alacaktır. 
«Öyle bir şey söylenmediyse, ben sözü
mü geri alıyorum, söylemiyorum» diyor. 
Sayın Genç, lütfen tekrar edin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî 
Sayın Başkan, hep gürültüye, kavgaya bo
ğuyorlar, ondan sonra biz de söyleyece
ğimizi... (ANAP sıralarından gürültüler, 
«Geri alsın sözünü» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade edin lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben di
yorum ki, oradan laf geldi; eğer o laf 
kimse tarafından sarf edilmemişse, ben 
de bu lafı kullanmamış olayım. (ANAP 
sıralarından «Hangi lafı?» sesleri) «Dan
galak» kelimesini. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sözünü geri al, geri al. 

BAŞKAN — «Geri alıyorum» deyin. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — «Geri aldım» diyeceksin, zabıtlar
dan çıkacak. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, daha nasıl geri alayım?.. Anlamıyor
sunuz... (ANAP s ıral arından gürültüler) 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Anka
ra) — Sen bir milletvekiline «dangalak» 
diyebilir misin? Saygısız adam. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, 
burada kanun mu yapıyoruz; kavga mı? 
Bunu bir soralım. Eğer kavga yapıyorsa
nız dışarıda yapalım; ama kanun yapıyor
sak, bu kanun üzerindeki fikMerimizii 
söyleyelim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Genç, devam edin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben di
yorum ki, fon, suiistimalin kaynağıdır. 
Çünkü, suiistimalden kaçan bir iktidar, 
yıllarca, devlet yönetiminin dürüst, na
muslu ve hizmete uygun olarak işletil
mesi için getirilen' kurallar vardır, bu ku
rallara bağlı kalarak devlet gelirlerinin 
toplanıp, harcanmasını önerir; ama, fon, 
özelikle devlet imkânlarını siyasî amaç
ları için kullanmak isteyen iktidarlar ta
rafından tercih edilen bir yoldur. 

işte, burada getirilen Akaryakıt Tü
ketim Fonunun dağılımını esas alan 6 ncı 
maddede, bu suretle, yani Akaryakıt Tü
ketim Vergisine yüzde 133 zam yapımak 
suretiyle sağlanan gelirin yüzde 73'ü fon
lara aktarılıyor. Niye bunları devlet büt
çesine aktarmıyorsunuz da, ille fonlara 
aktarıyorsunuz? Çünkü, devlet bütçesinde, 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa gö
re ihaleler yaparken birtakım şartlara bağ
lı kalacaksınız; Sayıştay vizesi aranacak, 
ondan sonra, insanlar arasında ihale şart
larını arayacaksınız... Bunları normal ola
rak yaptığınız zaman, kanunlara uygun 
bir işlem olur, tabiî o zaman suiistimal 
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ihtimalıi de azalır; ama bunları fona akta
rır da, fondan oralara harcama yaparsa
nız, o zaman fonun başında bulunan ba
kanlık, bunu takdir yetkisi içinde kulla
nır. Ne için kullanır? Ya siyasî amaçları 
uğruna kullanır ya da özel amaçlan uğ
runa kullanır. 

Arkadaşlar, biz de onun için, «Gelin, 
şu fonlardan vazgeçelim» diyoruz; devle
tin bütün gelirlerini bütçede toplayalım. 
Cumhuriyet hükümetlerinin kurulduğu 
günden beri, bu devleti kuran yüce insan
lar, bu devletin geleceğini garanti altına 
almak için, 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanunuyla, belirli, ilkeler koymuşlar
dır. 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve iha
le Kanunu yürürlükte iken, bu memle
kette hükümetlerin suüstimalinden bahse
dilmiyordu; ama bugün öyle mi? Gidiyo
ruz, anlatıyorlar; «falanca bakanlıktan gel
diler, bir bina aldılar; ama dediler ki, bu 
binanın fiyatını bizim sana ödeyeceğimiz 
paradan 30 milyon lira fazla gösterirsen 
senden alırız» diyorlar. Bu nedir?.. Bunu 
herhalde inkâr edemezsiniz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Yok öyle bir şey, yalan söylüyorsun. 
Atma, atma... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
nedir? O 30 milyon lirayı cebine indir
mek demektir. Bunun kaynağı nedir? iş
te bu kanunlardır. O halde, siz böyle şai
belerden kaçmak istiyorsanız, bu kanun
ları getirmeyelıiım buraya arkadaşlar. 

Biliyorsunuz, bu memleketin temel 
hammaddesi motorindir. Bugün Türkiye' 
nin elektrik üretim faaliyetlerinin yüzde 
50'si motorine dayanıyor. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Atma, atma; yüzde 50 motorin ne
rede? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Beye
fendiler, elektrik santraüannın ürettiği 
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elektrik miktarı kaç milyar kilovat ve 
Türkiye'nin bugün hidroelektrik santral-
larından ve kömür santrallarından üretti
ği elektrik miktarı ne kadar? Yaıni, her
halde takdim ettiğiniz bütçenizdeki gerek
çeleri bilmiyorsunuz. 

Akaryakıt Tüketim Vergisini, rafineri 
fiyatına... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz do
luyor, lütfen toparlayın. (ANAP sırala
rından «Süresi doldu Sayın Başkan» ses
leri) 

Müsaade buyurun, arkadaşımızı ko
nuşturmadınız. 

Devam edin lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Yani, 

rafineri fiyatından aldığınız Akaryakıt 
Tüketim Vergisi nispetini yüzde 133 ar
tırdınız mı, ne olacaktır? Bu, fiyatlara 
yansıyacaktır, işte, köylü, tarlasında kul
landığı traktörüne mazot alamaz olacaktır, 
tarlasını sulamak için harcayacağı mazo
tunu fiyatlı alacaktır; kamyoncunun kul
landığı... 

ALI ÇİFTÇİ (Çankırı) — Edebiyatı 
bırak. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, 
bir şey diyeceğini ya, neyse... 

Bağlantılı olarak fiyatlar artacaktır. 
Bir yandan, «Enflasyonu indireceğiz, bu 
memlekete refah, huzur getireceğiz» di
yorsunuz; bir yandan da hiç sebepsiz ye
re fiyatları artırıyorsunuz... Ben, sizin 
mantığınızı gerçekten anlamadım. Eğer 
siz bu mantıkla yola giderseniz, korkarımı 
ki, yolunuzu şaşıracaksınız. (ANAP sıra
larından «Sayın Başkan, süresi doldu» 
sesleri) 

BAŞKAN — Tamam efendim, ikaz 
. ettim. 

Sayın Genç, konuşma süreniz doldu, 
lütfen toparlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 
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Sayın Başkanlık Divanından özellikle 
ve birinci olarak, Meclis çalışmalarının 
bu saatte kesilmesini istiyorum, ikinci ola
rak da, arkadaşlar, Hükümetten, ister Ma
liye Bakanlığının elindeki fondan, ister 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Fonun
dan, ister İller Bankasındaki fonlardan, 
iktidar partisine mensup belediyelere ya
pılan yardımların buradan açıklanmasını' 
istiyorum. Yoksa, benim burada söyledi
ğim sözlerin doğru olduğunu kabul eder
siniz. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Şahsı adına, Sayın Rıza Yılmaz; bu
yurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; sabahın bu 
vaktinde görüşmeye devam ettiğimiz yasa 
tasarısının asıl amacı, «Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası» ve devamı... 

Ban 'inanıyorum ki, Sayın Sağlık Ba
kanımız da, Sayın Milî Eğitim Bakanı
mız da, gecenin bu vaktine kadar burada 
bekleyerek, kendi Bakanlıklarına ne kadar 
kaymak aktarılacağını merak ediyorlar. 
Ben, şuna inanmak istiyorum : Millî Eği
tim Bakanımız da, Sağlık Bakanımız da, 
kendi bakanliklaırryla ilgili gelirlerin art
masını isteyecekler ve biraz sonra öne
rimiz geldiğinde, önerimizin kabulü doğ
rultusunda oy kullanacaklar. Çünkü, bir 
önceki maddede, yüzde 9'dan, yüzde 21'e 
çıkarılan ek gelirlerin tümünün, Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ak
tarılmasını önereceğiz. 

Arkadaşlar, belediyelere, köy hizmet
lerine, bir başka yere, başka kaynaklardan 

gelir getirmek için yöntem bulabilirsiniz. 
Geliniz, bir önceki maddede elde edilen 
yüzde 12':lıik ek geliri, Sağlık ve Millî 
Eğitim bakanlıklarınla aktaralım. 

Bakın size, olumlu bir öneri getiriyo
ruz. Eğer bu önerimizi kabul ederseniz, 
70 kişilik, 80 kişilik, 100 kişilik sınıflarda 
okuyan öğrencilerimiz, daha rahat koşul
larda okuma olanağına kavuşacaklar. 
Eğer bu Önerimizi kabul ederseniz; bazı 
okullarımızda uygulanan üçlü öğretim, iki
li öğretim sona •erdirilecek. Eğer bu öne-
rimıizi kabul ederseniz, hastanelerimizde 
bir yatakta iki kişi yatmak zorunda ka
lan hastalarımız, tek tek yataklarda yat
ma olanağına kavuşacaklardır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (İstan
bul) — Söyledikleriniz doğru değil, yatak 
işgal onanı yüzde 55. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — «Daha 
rahat koşullarda sağlık hizmetlerinden ya
rarlanma olanağına kavuşacaklar» diye
lim» Sayın Bakanım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (istan
bul) — Doğru. 

RIZA YILMAZ (Devamîa) — Onun 
için, başta siz Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanımızıın, başta Sayın Millî Eğitim 
Gehçlıik ve Spor Bakanımızın, getiıreceği-
:miz öneri doğrultusunda oy vereceğini 
umut ediyoruz, inanmak istiyoruz. Elde 
edilecek yüzde 12'lıik ek gelir, çok büyük 
bir rakamdır arkadaşlar. 

NEVZAT DURUK AN (Bolu) — Köy
lüye hizmetim karşısında mısınız? 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Ona 
başka çözüm yolları bulunur arkadaşla
rım. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Durukan... 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Köylü

nün gelirinin, köylüye götürülecek hiz-
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metin kaynağı başka yenlerden bulunur. 
Siz, zaten fonları ihdas etmeye çok ma
hirsiniz, ona da ayrı bir fon İhdas eder
siniz, olur biter, 

Değerli arkadaşlar, tasarıda 10 uncu 
madde olarak düzenlenen 3074 sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 6 
noı maddesinde değişiklik yapan metinde, 
«Vergi daireleri, akaryakıt 'tüketim vergi
si hâsılatının % 21,30'unu Kamu Ortak
lığı Fonuna; % 23,10'unu T.C. M'erkcz 
Bankasındaki Akaryakıt Tüketim Fonu 
ıhesabına; \% 28,60'nı Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir 
hesaba...» deniyor ve madde devam edi
yor, sonunda da «% 0,40'ına tekabül eden 
kısmın lise 3040 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi uyarınca kurulan Türk Sporunu 
Teşvik Fonuna ödeneceği» ifade ediliyor. 

Bırakalım bütün bu ayrıntıları; geliniz, 
millî eğitim ve sağlık hizmetleriinin daha 
çağdaş bir şekilde halka sunulması için 
getireceğimiz öneriyi kabul ediniz Sayın 
Anavatan 'milletvekilli arkadaşlarımız. O 
takdirde, hiç değilse, baştan beri .söyle -
diklerinizle tutarlı bir iş yapmış olursu
nuz. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın 
Yılmaz. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sa
yın Başkan, şahsım adına söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul. 

MUSTAFA KUL ((Erzincan) — Sa
yın Başkan saygıdeğer ımillletveikilleri; 
Eğitini, Gençtik., Spor ve Sağlık Hizmet
leri Vengisiniin İhdası İle 3074 Sayıl'L 
Akaryakıt Tüketim Veflg'ıslı Kanunu, 197 
Sayılı Motorlu Taşıtllar Vergisi Kanunu, 
1318 Sayılı F.iınamsımıan Kanunu, 193 Sa
yılı Gelir Vengiısü Kanunu, 213 Sayılı 

Vergi Usul! Kanunu, 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ve 492 Sayılı Haırçllar Kanununda 
iDeğişilktt'ller Yapıliması- ve iBu Kanunla-
ra Bıaızı Hükümler Ekllenımesime Oair 
iKanun Tasarısının - iki, çolk karışık bir 
tasan - eski sekiline göre 11, işitmd'kiı şek
line göne de 10 uncu maddesi üzerinde 
şalhsıım adına söz almış tauHunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, maddede vergi 
dağılımı ışu şekilde ıgetiıritoiıştir: «Akar-
yaikıtt Tüketim Fonu 'hesabında »toplanan 
meblağım, Akaryakıt Tüketim Vergisi hâ
sılatınım % 2, öO'ma ıtelkalbül ©den kısmı, 
ibeledjyeübriın Ihiizmetlerini ıgöreibMlmelıerl 
içim, esasları iMaliıye ve Gümrük ıBakam-
lığı ille 'Bayındırlık ve lİSskân Bakanlığınca 
mıüştendken faaızırlanıacaık yönetımellJk hü
kümleri çerçevesimıde ıbu bdediıyeliere..» 
'veriillmesii şeklinde löngönülımüışitür. Evet, 
Ibu vergi ihâsıilaıtıınıın yüzde '2,60'ınıı be-
Üediyeilferıe verelim; ama bir şartiila vere-
lilm; ibefediıyelbr sadece aışevleri; açaibil1-
ımek için bu paraları alabilsin. Çünlkü, 
insanlarımız, açliılk, yolklulk ve yoksulluk 
liçeriisjndelier ki, ANAP'm bugün birçok. 
'belediyesi açtıkları aşevÜariyle övünmek
tedir. Haillbulki, ibundan sıeİkTız on y i önce 
Türkilye'de «aşevi» ıdiıye bir ımlüesses© toille 
yoktu. Bugün, Anavatan Partisine men
sup ıbellediyelbr, 'açtıkları aşevleriyle 
ö vüinrnıelkbediirllar. 

Bunun duşunda, ıbu fondan ayrılacak 
paraları Anavatan Parıtili 'belediyelere 
venieceğiniız mühalklkak Seçimden sonra, 
kendi seçİım ıb'öiıgemıdeki merkez lil'çe be
lediyesine 100 mıiılıyon lira para gönderii*-
di, İki, befediyeımiz o zıaman çok zor du
rumdaydı ve İşçilerim Ücretlerimi dahi 
ödeyemez halle düşımiüşlüü. Niye düşmüş
tü?.. Çünklü, seçimlerde Anavatan Par
tisinin kazanaıbiıBme&i 'için tüm imkân
larını kullBanmışllaindı onlar. Tüm belediye 
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persıomıelıJ, ıtüim amaç ve gereçlıerâylle, de-
ğill Erz'mcan'ım merkezimde, ta Keımıalh 
l'Üşamıiıziın ıköylıeriinde, ıgeoe yanışı, sabama 
yakım, yıoCllıaırı kıuımılıuıyorlardı. Biz de di
yoruz 'biı, asıltımda, 'her gün seçim ollsa da -
Ibdiad'ıydieriırniz zaten kendi sorumluluk 
Ibiöllgıes'iındelk.'i iışlieırli yapmıyorlar - Ibıarıi bu 
köylariımiziin yollarını yapsalar... 

NEVZAT DU.RUKAN (Bolu) — 
Güzd çıaiışmaşilar. 

MUSTAFA 'KUL (Devamlia) — Evet 
glüzel çafluşitıi'laır; laıma, tb.'lr de gidin Erzin
can'ın mıaihaiielerıinideCciı 'sokaklliamı görüm. 
Kenuaih'ım köyllerıimıe, seçiım önıoesıii, seçi1-
ıme Ibiir gün kıalia geoe yanışı Ottum taşıımak 
Erzincan Bellediıyesı'mıin iişiı' raiydi kıii?.. 

Yine burada, yüzde 470'ine tekabül 
eden Ikiismın, altyapı bıiızmötllerıiındo kuıll-
îıanı'Bmalk lüzerıe Köy Hiızımıeıt'Kenii Gendi 
iMüdürilüğlüme vıeırlilleıoeğii yazillı. 

Köylere giden Ihiızmıaffier, Anavatan 
IHüklümıefti dönemimde ıtamameın paızar-
tok konusu oldu. IBeilki, cuımlhuniyeıt ita-
•rühiınıde, Anavatan Hlüiklümeti Ikıadiaır pa-
zarîklkçı ibiır Ihülkümet göırlülmOTîDşjirr; ball-
fci değîi, görlülımediı. linisan'iaır im izin en 
ıtabiî makkıt ollan, köylerine Ik'adar göitü-
nüîimesii gerelkıen yol, su, asfallt, sağiıık 
hlzmetübriı gilbi huzmetiler, ıs.'ızim dönıeımJ-
niz de tamamen paızarliılk konusu oüdu. 
«Eğer, Anavatan Partisin© oy veneoekıse-
ıniz siilze Ibu Ihıiızmetilerli gatiıneoegiz, oy 
venrraezsenJz getJrımeyeaeğ'K» diye vatan
daşla pazarlığa oturdunuz isiz. Buı, çok 
yanlış İbiır ışıey. Siız, devletti bu kadar fcü-
çü'Jflüp, vatandaşfllaı pazarlik masasına otu
rursanız, yann vatandaş da sizimle pazaır-
ifijlk: eder. Size, «Bıen sizıiin partimize oy ve
reyim, ibemıi asikere almayım» veya «Bem 
ısıiızjn ıparttiınizıe oy verıeyim,, Ibemdem vergi 
aîma» der. Böyle İbiır paızarllığa oituırdu-
ğu zaman ine yapacağız (biz? 
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'NEVZAT AKSU ©oram) — Ne za
man ofelbiiDiır ıbu ıtaıhmimıiıniz? 

. 'MUSTAFA K U L ^Devamlia) — 
Tahminen, en Ikısia zamanda oDur. Yani, 
siz ıbu şekillide pazarlliıkllaırımızı sürdür -
düğlüniüz zaman, zannederim, vatandaş 
da yakımda sizimle ıbu konuda paızarlllılk 
edecektir. 

ZİYA ERCAN /(Konya) — 10 da-
ki'lka oîldu, vakıiıt doldu Sayın Başkam. 

'MUSTAFA KUL (iDevaımlia) — 
Ama ıben, şimdiye fcadarlki komuşmaîla-
onızda, hangi arkadaşımı konuşursa ko-
mıuışsen, hiç kimseye ılıaf atmadım, her
kesi saygıyla ditnilledim, sizim de ıbeni dim-
Jemenıizi lisitiıyoruım, 

'BAŞKAN — Sayım Kul-, süreniz doılı-
ımıalk üzere, lütfen taparlar imisiniz? 

'MUSTAFA IKUL «OevamÜla) — Yime 
Iburada, toplanan ıbu vergilerden b.'ır kıs
mınım Karayo'lii'laırı Genel' Müdürlüğüne 
verıiıieceği yazıllmıış. ' Hallbulkıi 'biz, zaıtem 
genel bütçe ilçerıİBiimde yer allan Ulıaşıtıırıma 
Bakanlığı Ibüüçesimden Karay'dl'ları Gemdi 
Müdürlüğüne ayrıllam kısmım, Dev'Het De-
ırniryolilîıanma, Deniz Taşımacılığına falan 
ayrıiüanidan fazila olduğunu göırdlülk. Ar-
ıtılk, ihiraz da Devllelt Demiryollarının ge
lişmesi liıçim, bu fonlardan - Ikıarayoillla-
rınıdıan sonra - ibüyük pay ayrıllmıasımım 
dalha doğru ofeıcağı düşlünoesiındeyim. 

TeşıeJklklür eder, ısaygılıar sunanım. (ISHIP 
Sina'larından ailkıışllar) 

IBAŞKA'N — TeşekEflür ©denilm efıen-
dim. 

IMıadde Ibalklkında venitaiış öneırgalıer 
var... 

FUAT ATTALAY l(lDİ!ya:rlba!kır) — So
rularımız var efendim. 

BAŞKAN — Suat Bey soru f&oraoalk. 
Başlka soru soırmak u'ısiteyem varısıa, tıes-

ıpilt ödelDiım. 
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İBRAHİM IDBMfcR i(Anıla!['ya> — Be
nim de sonum vıar. 

BAŞKAN — İbramm Bey de soru 
soracak. 

Soru soracakHan tespit «time işlemi 
oiıtmıiış'tir. 

Buyurun Fuıaıt Bey, 
FUAT ATALAY '(Diyarbakır) — 

Karayolları Genel Müdürlüğünün allüya-
pı hizmetlerime, Akaryakıt Tüketimi Fo
nu hesabımdan yüzde 9,40 ayrdımafctaidır. 
Bu ayrılırken, ISaytın Hükümet, Türkiye' 
de uüaşım sistemleri arasında ciddî Ibiır 
tercih yaptığını göstermektedir. (Demir-
yoMaırı ıtaşıımıacılığının giderek iıhmal edil
diği Muhıatefdtjçe devanfiı vurgulandığı 
Ihalıde; Uilaştırma Bakanlığı ıbüıbçesi görü-
sü'Jürkıen, «!Bu konuda Ibiır ayrım yapıl-
ımadığı» ifade ediılrnıişti. Bu anüaımıda 
Sayın Bakanlık neden demiryolu taşııma-
cııl'iğı aûtyapı hizmetlerime Ibir ıfom ayır-
malkitiadır? 

Arz öderim. 
BAŞKAN — Sayın Demir, Ibuyurun. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, (tasarının 10 -uncu mad
desiyle Akaryakıt Tüketim Verig'si (Ka
nununun '6 ncı maddesindeki düzenleme 
yeniden yapılmaktadır. Burada ıbiırttakıım 
yeni oranlar kutomtaalkJtadır; ancak, ıbu 
oranlarım değiştirilmesine sebep olan ne
dir? Niçin Ibu değiışiilklliiklier öngörülmüş
tür? Daiha doğrusu !bu değiişiklliğim rcutfo-
legesf, '(eskitelim deyimi ülıe, dayanağı) 
bunu ıgerelklfciıren sebepler neüerdiır? Ne 
gerekçede, ne miadde metalinde ıb'oyle bir 
mantığa ulaşmak mümkün değffldir. O ıba-
kımdan, ıben (bu madde metninin içıindeki! 
oranlan Itekrarîiayarak Sayın Balkandan 
öğrenmek istiyorum. Yeni ıdüızerillemeye 
göre Akaryakıt Tülkıeti'ım Vergisi1.... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ 
AHMET KiURTOEBE ALPTEMOÇİN 

ı(Bursa) — Soru arilıasidı., efendim. So
ruyu anladım, mıüsaıade edersmdlz ıben 
okuyayım o oranlan? Siz okumayın, an
ladım ıben efıenıdim. Mantığımı anlataca
ğımı size. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Ama, sorusunu Ibiıtirmedi. 

BAŞKIAN — Evet... Devam edin, de
vam edin. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Mü
saade ederseniz okuyacağını. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, daha 
soracakları var arkadaşım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
ı(Bunsa) — Hayır efendim, butlun oran
ları dkuyaıcak ve «obu oran'Iarı koymak-
toki manıtık nedir?» diyecek, 'ben de şim-
d'% o okumadan söyübyeceğim mantığını. 

BAŞKAN — Hayır, soruyu blıtire-
liiım. 

İbrahim Bey mümkün olduğu kadar 
kısa ve öz olsun sorunuz. 

Buyurun. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Sayım Başkan, yıalmız sorumu soracağımı, 
ben de vaktinizi aiLmak niyetinde deği-
Üıiım. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
soru soran arkadaşımız ftabJatıylla mikro
fonsuz konuşuyor, duyamıyoruz kendi-
derimi. Çok rica ediyorum, sükûneti te
min edelim. 

Buyurun efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, sorumu soracağım, va
kit almak niyetinde değilim; ancak kür
süden konuşurken de, yerimizden soru 
sararken de, bırakınız iktidar partisi «miiı-
teitvelkıillılteriniı, Sayım Bakıamüar da burayı 
'bir nevi ortaoyunu, tuluat sahnesi ha
line getirdiler. 
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©AŞKAN — 'İbrahim Bey, ılüüfen 
sorunuzu sorar mısınız? Lülfcfen sonunu
zu sorun, yeni bir ımıüdahallaye selbiep 
olmayın. (Devam edin. 

IBRAIHUM DEMİR (AntaJliya) — 
Efendim, sorum şu: Şimdi ibu diüzeııüıe-
mıe iıBe, meseDa Akaryakıt Tüketim Ver
gisi hâsı'Iiatınıın yüzde 21,30'u Kamu Or-
ıCakhğı Fonuna yatırfaıcak. ıPefci;, ıbu ka
dar hassas, ylüzde 21,30 Niçin yüzde 21 
değiil! ide yüzde 21,30? IBu kadar 'hassas 
'tespitlerim birtakım bilimseli sebepleri (ol
sa- gerektir. Diğer oranlarla ilgMi ola
rak da buna benzer... 

'BAŞKAN — Aynı şeyleri söylemek 
mümkün. Doğru... Evet... 

İİBRAHÜM DEMİR (Antelıya) — 
Acaba ıbu hassas ıtespiıtfleri, gereıktjren 
mantık veya selbepller nıediır? Bunların her 
rakam iiçim, har oran için ayrı aıyrc izah 
leditoesi Üla'zıımdıır. Mesela, «Yiüzde 23,10' 
u T.C. Merkez Bankasındaki! Akaryakıt 
Tüketîlm iFonu hesabına» dönüyor. Niçin 
yüzde 2341 deği de, yüzde 23,10? 

BAŞKAN —• Tamiam ibrahim Bey; 
soru aınfjaışılttniışjtıır,. M'üsaade eder mis'niız? 

İBRAHİM DElMtR (An'tallya) — 
IBğer bunları Ifceker ıtıdker sormazsam, Sa-
yın İBalkan, «Siiz bana iki soruı sordunuz» 
diıyehıife 

iBAIŞKıAlN — Hayır hayır, demez, 
öyîe ıbir niyetli yok. Mieseîe anlaşılmış-
ıtıır.» 

Buyurun Sayın Balkan. 
MAUİYE VE GÜMRÜK (BAKANI 

AHMET KURTOEBE AÖLPTFJMJOÇllN 
ItfBursa) — Sayın Başkan, ilik soruya ce
vap veriyorum: «Ulaşım modelü düşü-
nüliürken demiryolcu ıtaşıımacıfığı ihmal mi 
ediiyor?» dedi sayın soru sahibi arka
daşımız;. Cevabımız:: Hayır, iıhmal ede

miyor, gereken liiligi, gereken ağırlık ve-
rtiüjyor efendini. 

Efendim, Sayın Demir'in sorduğu 
suale yazılı oevap vereceğim, müsaade 
ederseniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
' (BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

Soru .sorma işlemi ibiıümiışifcir. 
(Madde üzerinde önergeler vardır... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sorunun ş'ımd'i cevapHlandınlması gere
kir Sayın Başkan, kanun tasarısı kanun
laştıktan sonra mı cevap verecekler? 

BAŞKAN — Efendim, sorular yazılı 
olarak da cevaplandırılabilir, mümkün
dür bu; yani, mevzuatımıza uygundur. 

Kaldı ki, soru sahibi de bu cevapla 
tatmin olmuştur, yazılı cevap beklemek
tedir, siz niçin müdahale ediyorsunuz? 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Efendim, ben de anlamak istiyorum, ta
sarı kanunlaşmadan anlamak [istiyorum? 

BAŞKAN — Öyle bir zaruret yok 
usulümüzde. 

Önergeleri geliş sırasına göre okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası İle 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 Tah
sil Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılma
sı ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının 10 un-
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cu maddesinin tasarı metninden çıkarıl
masını arz ederiz. 

İbrahim Demir 
Antalya 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Latif SaJkıcı 
Muğla 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Gerekçe : Bu kanaldan sağlanan ge
lirin tamamımın Hazineye1 intikâli bütçe 
birliği ilkesinin ve Mühasebei Umumiye 
Kanununun gereğidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmjekte olan, Eğitim, 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 Kanu
nu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklik Yapıl
ması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
10 uncu maddesine bağlı 6 ncı madde
nin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirittıesini arz ve teklif ederiz. 

Vergi Dağılımı 
Madde 6. — Vergi daireleri 4 üncü 

madde değiştirilerek kabul edilen yüzde 
l'lik nispeti, T. C. Merkez Bankasındaki 
Akaryakıt Tüketim Fonu hesabına tahsil 

edildiği ayı taküben bir ay içinde yatırır
lar. 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Kenan Süzer 
Tokat 

İsmail Cem 
İstanbul 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Tayfur Ün 
Bilecik / 

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 Fi
nansman Kanunu, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 6183 saydı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 
sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının 10 uncu maddesinin aşağıdaki 
şekilde" değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Tufan Doğu 
Muğla 

Kenan Süzer 
Tokat 
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Kamer Genç 
Elazığ 

İstemihan Taiay 
İçel 

Enis Tütüncü 
Tektirdağ 

Verginin Dağılımı 

Madde 6. — Vergi daireleri, Akar
yakıt Tüketim Vergisi hâsılatının 
P/c 21,30'unu Kamu Ortaklığı Fonuna; 
% 48,25'ini T. C, Merkez Bankasındaki 
Akaryakıt Tüıketim Fonu hesabına, 
j % — Maliye ve Gümrüık Bakanlığı Mer
kez Saymanlığında ayrı bir hesaba, bu 
bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde', 
tahsil edildiği ayı takip eden bir ay için
de yatırırlar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında 
toplanan meblağın Akaryakıt Tüketim 
Vergisi hâsılatının '% 6'sına tekabül eden 
kısmı, 'belediyelerin hizmetlerini görebil
meleri içtin, esasları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca müştereken hazırlanacak yö
netmelik hükümleri çerçevesinde bu be
lediyelere; !% 5'ine tekabül eden kısmı, 
2380 sayılı Kanuna göre Bayındırlık' ve 
iskân Bakanlığı emrinde bulunan İller 
Bankasındaki BelediyeJier Fonu Hesabına; 
ı% 22'sine tekabül eden kısmı altyapı 
tesislerinde kullanılmak üzere Karayol
ları Genel Müdürlüğüne; j % 11'ine tekabül 
eden kısmı, altyapı hizmetlerinde kulla
nılmak üzere Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne; 1% 3,50'sime tekabül eden. 
kısmı, gençlere ve çocuklara hitaben 
spor tesisleri kurulması için Beden Ter
biyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne; 
% 0,75'ine tekabül eden kısmı ise, 3040 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarın
ca kurulan Türk Sporunu Teşvik Fonu
na ödenir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar 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 
sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının .10 uncu maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Ahmet Türk 
Mardin 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 
Arif Sağ 
Ankara 

«Verginin Dağılımı 
Madde 6. — Vergi daireleri, Akar

yakıt Tüketim Vergisi hâsılatının 
,% 11,30'unu Kamu Ortaklığı Fonuna; 
% 33,10'unu T. C. Merkez Bankasında
ki Akaryakıt Tüketim Fonu hesabına; 
1% 28,60'ını Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Merkez Saymanlığında ayrı ibir 
hesaba, bu bakanlıkça belirlenecek esas
lar dahilinde, tahsil edildiği ayı takip eden 
bir ay içinde yatırırlar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında 
toplanan meblağın, Akaryakıt Tüketim 
Vergisi hâsılatının j % 2,60'ına tekabül eden 
kısmı belediyelerin hizmetlerini görebilme
leri için, esasları Maliye ve Gümrük Ba-
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kanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakan
lığınca müştereken hazırlanacak yönet
melik hükümleri çerçevesinde1 bu beledi
yelere; !% 4,50'sine tekabül eden kısmı, 
2380 sayılı Kanuna göre Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı emrinde bulunan lll;er 
Banlkasındalki Belediyeler Fonu hesabı
na; !% 9,40'ına tekabül eden kısmı, alt
yapı tesislerinde (kullanılmak üzere Kara
yolları Genel Müdürlüğüne; 1% 4,70'ine 
tekabül eden kısmı, altyapı hizmetlerinde 
kullanılmak üzere Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne; % 1,50'sine tekabül eden 
kısmı, gençlere ve çocuklara hitap eden 
spor tesisleri kurulması için Beden Ter
biyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne; 
% 0,40'ına tekabül eden kısmı ise, 
3040 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 
uyarınca kurulan Türk Sporunu Teşvik 
Fonuna; % 10'unun ise Tunceli, Hakkâri, 
Bingöl ve Muş illeri belediyelerine eşit 
miktarlarda ödenir. 

Tünkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
das* ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu, 197 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 sayılı Vergi* Usul Ka
nunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 
Sayılı HarçOar Kanununda DeğişMik 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hü-
kürriBer Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının 10 tuncu maddesinin aşağıdaki 
şekıiikie deği^tidümesini arz ve tdkılıif 
ederiz. 

Emlis Tültlüncü 
Tekıimdağ 

Arif Sağ 
Artara 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Güneş Görseler 
Tekirdağ 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Gürcan Ersin 
Kırklaırelli . 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Muısta'fia Çakır 
Giresun 

Kamer Genç 
Tunceli 

Kenan Süzer 
Tokat 

Ahmet Türk 
Mardin 

Istem'iihan Talay 
İçel 

VergJnin dağılımı : 
Madde 6. — Vergi daiıreleri, Akar

yakıt Tüketim Veırgiısi hâsılatınım yüz
de 24'ünü Kamu OrtaikÜltğı Fonuna, yüz
de 38,25':™ T.C. Metkez Bankasındaki 
Akaryakıt Tüketim Fonu hesabına; yüz
de 8, 25'ini Maliye ve Gümrük Bakan
ağı Merkez Saymanlığında ayrı bir he
saba, bu Bakanlıkça ibeüırlenecek esas
lar dahilinde, tahsil edildiği ayı takip 
eden bir ay içinde yatırırlar. 

Akaryakıt Tükettim Fonu hesalbında 
toplanan meblağın, Akaryakıt Tüketim 
Vergisi hâsıîlaıtımın yüzde 3''üne tekabül 
eden kışımı, belediyetan hiamıetiierini 
gönebilimeleri için, esasları Maliliye ve 
Gümrük Bakan'Hığı ile Bayındırlık ve İs
kân Bakaniğınça müştereken hazmliana-
cak yöndtaıeflıilk hüMimteni çerçevesinde 
bu belediyelere; ytüızıde 4,50'ısıine tekabül! 
©den kısmı, 2380 sayılı Kanuna göre Ba-
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yrnıdırtık ve iskân Bakanlığı emrimde bu
lunan İler Bankasındaki Belediyeler Fo
nu hesabıma; yüzde 13,75'ine tekabül1 

«don kısmı allfcyapı tesislerinde kuilanıli-
mak üzere Karayolları Genel Müdürlü
ğüne; yüzde 12'sime tekıbül! eden kısmı, 
allbyapt hizmetlerimde kullanılmak üzere 
Köy iH'izırnötlıeniı Geneli Müdürlüğüne; 
yüzde 4,50'sine tekabül! eden kilsimi, 
gençlere ve çocuklara (hıiıtıap eden spor te-
sisllerıi kurulması ilcin Beden Tertbiıyesi 
ve Spor Genel' Mlüdürllüğüne; '% 0,50' 
sine 'tekabül eden kışımı ise, 3040 sayılı 
Kanum'um 4 ümioü maddesi uyarımca ku
rulan Tlürk Sporunu Teşvik Fonuna öde
nir. 

TürkOye Büyük Mıillet Medfesi 
ıBaışIkanl'ığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençl'k 
Spor ve Sağlık Hizmetten Vergiısıiö'n 
İhdası ile 3074 'SayıiHı Aikiairyalk.it Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 KSayjıllı ••Motorlu Ta-
ışufcl&r Vergisi Kanunu, 1318 Sayıto Fi
nansman Kanunu, '197 Sayılı» Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 Sayıfa Vergi Usul1 Ka-
nutnu, '6183 Sayıh Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 
Sayuk HarçÖar Kanununda Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanuriara Bazı Hü-
k'üımflar Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının 10 uıncu maddesimin lükıimciı fıkra-
sıının aşağıdaki ışekiiılldıe değilştirillmesimiı 
arz ve tek!M ederiz. 

iArilf Sağ 
Ankara 

Fuat Atalay 
DiıyaHbakur 

M. Tamir Köse 
Amasya 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

İsırnail Cem 
İstanbul 

Hasam Fehmi Güneş 
İstanbull 

Verginin dağıtanı 

Madde 6. — Vergi dairöîeri, Akar
yakıt Tüketimi Vergisi hâsılatının yüz
de 21,30'unu Kamu Ortaklığı Fonuna; 
yüzde 23,10'uınu T.C. 'Merkez Bankasın
daki Akaryakıt Tülketıim Fonu hesabına; 
yüzde 28,60'ıını Malliye ve Gümrük Ba
kanlığı merkez saymanlığında ayrı ibir 
hesaba, bu Bakanhkça beffi'rlenecelk esas-
31ar dahillL'ınde, tahsil edildiği ayı takip 
eden ibir ay içinde yatırır'lar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında 
toplanan mablağım, Akaryakıt Tüketim 
Vergisi hâsılatınım % 0,5'ıine tekabül 
eden kusmı, belediyelerin h.'zmetforini 
görebillmeleri ilcin, esasları Maliıye ve 
Gümıiük Bakanlığı lüle Bayındıırlak ve 
İskân Bakanliığınea müştereken (hazırla
nacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
bu ibelıediyelletre; yüzde 2,5\iıne tekabül 
eden kısmı, 23180 sayılı Kanuna ıgöre 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrimde 
buüuman İler Bankasındaki Beledi yeller 
Fonu hesabına: yüzde 10'una tekabül 
eden kısmı, altyapı tesisUeıriınde kulllaınıl-
mak üzere Karayolliları Geneli Müdürlü
ğüne; yüzde 3 "üne tekalbülü eden fcusmı, 
altyapı hizmetlerimde kuMamlImak üzere 
Köy Hizmetleri Gendi Müdürlüğüme; 
ylüzde 41üme tekabül eden kısmı gençlere 
ve çocuklara hitap eden spor tesıislieriı ku
rtulması lüçıin Beden Terbiyesi ve Spor 
Geneli Müdürlüğüne; yüzde 3,10'una foe-
kalbül 'eden kısmı ıı'ıse, 3040 sayılı Kanu
nun 4 üncü maddesi uyarınca kurulan 
Türk Sporunu Teşvik Fonuna ödenir. 
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Türkiye Büyült Millet Meclisi 
Başkanlığına 

OörüşiüTimekitıe olan Eğitini, Gençlik, 
ıSpor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası site 3074 SayıHSı Akaryakıt Tüke-
Mm Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi-
narasıman "Kanunu, 193 Sayıli Gelir Ver-
g'sıi Kanunu, 213 Sayıl1! Vergiı Usul Ka
nunu, 6183 Sayıllt Amme Anacaklarımın 
Tahsil Usullü Hakkımda Kanun ve 492 
Sayılı Harçlıar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve IBu Kanunlara Bazı Hü-
Ikıiimlier Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının 10 uncu maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiiştiıriilmesıini arz ve tekliiıf ede
riz. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

lıbrahkn Demir 
Anıtaliyaı 

ismaıiıl KÖsa 
Erzurum 

Mçhımet Çakıroğlu 
Tıralbzon 

Abdurrezak Geyılian 
'Siliste 

«Verginin Daği'Ütmı; 
Madde 6. — Vergi daireleri, Akar

yakıt Tüketim Vergisi hâsılataın % - Ka
mu Ortaklığı Fonuna, yüzde <10'unu T.C. 
Merkez Bankasındaki Akaryakıt Tüke
tim Fonu hesabına; yüzde 90'ını Mal> 
ye ve Gümrük Bakanhğı Merkez Say-' 
ımanlığımda ayrı ıbir hesaba, bu Bakan -
Hıkça belirlenecek esaslar dahilinde, tah
sil edildiği ayı takiip eden hiır ay içinde 
'yaıtırurilar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında 
ıtopllanan meblağın, Aikaryakıt Tüketim 
Vergisi hâşıDaıtının lylüızde 2'sine tekaıbül 
eden kısmı, ıbdediyeflerin hizmetlerini 
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görebömekri için, esasları Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı lile Bayındıırhk ve 
iskân Bakanlığınca müşifceıreken hazırla
nacak yönetmelıik hükümleri çerçevesıinde 
huı 'belediyelere; yüzde 2'skıe tekabül 
eden kısmı, 2380 sayılı Kanuna göre 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrinde 
bulunan 1113er Bankasındaki, «Belediyeler 
Fonu» hesabına; yüzde 4*üne tekabül 
eden kısmı, altyapı teslislerinde kullanıl
mak •üzere Karaiyalîları Geneli Müdürlü
ğüne; yüzde 2'siine 'tekabül eden kısmı, 
alityaıpı hilzmetüerinde kullanılmak üzere 
Köy Hitaıdlfifâriı Genel Müdürlüğüne; 
yüzde 40'ına ıtekalbül eden kısmı, genç
lere ve çocükîara hiıfcap eden spor teslis
leri kurulması için Beden Terbiyesi ve 
Spor Genel Miüdürtilüğüne; yüzde 50'sıine 
tekabül eden kısmı ise, 3040 sayıli Ka
nunun 4 üncü maddesi uyarınca kurulan 
Türk Sporunu Teşvik Fonuna ödenir. 

Türkiye Büyük MıMilet Meclisti 
Başkanlığına 

Görüşülmekte Olan Eğittim, Gençlik, 
Spor ve Sağlhk Hizmetleriı Vergisinkı İh
dası ile 3074 Sayılı Akaryakılt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayık Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayıiüı Gelir Ver
gisi Kanunu, 213 Sayıh Vergi Usul) Ka
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü Hakkında Kanun ve 492 
Sayılı Harçlar (Kanununda Değişiklik 
YapıSması ve Bu Kanunllara Bazı Hü
kümler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısının 10 uncu maddesinin aşağıdaki 
sekilide değûştliiriilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Mehmet Göllhan 
Sakarya 

ismail Köse 
Erzuıruım 
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Adil Aydın 
Aratalya 

iıbralhim Demir 
Antalya 

Şilnasi Aflltımer 
Zonguldak 

Verginin Dağılıımı. 

Madde 6. — Vergi daireleri, Akar-
yak'ııt Tüketilin Vergisi; ihâsıMıııııı yiüz-
(de 10'umu Kamu Ontakllığı Fonuma; yüz-
de 10'ıumu T.C. Merkez Bankasındaki 
Akaryakıtt Tükettim Fonu mesalbına; yüz
de '80'i'ırıi MaCliye ve Oümrük Bakanlığı 
Merkez Saymamağında ayrı lb.ii1 hesaba, 
ıbu IBakamffikça ibdürleneoek esaslar daffo> 
liınde, tahsili edilidiği aıyı ıtakiıp eden bir 
ay içimde yatırırlar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabımda 
tapOaman meblağım, Akaryakıt Tüketıîım 
Vergisi hâsılatımın. yüzde 10'unaj teka
bül! eden kısmı, ibeltediiyellertim h'ilzmetlerimi/ 
görebilmeleri içtim, esasları Maliliye ve 
Oümrülk. IBakamlIığı (ille Bayımdırlliık ve İs
kân (Bakanlığınca müştereken ıhaızırilıana-
cak yöneltîmeliik hükümleri çerçevesinde 
ıbu belediyelere; yiüızde 10'uına tekabül! 
eden kısanı, 23i80 saiyıllı Kamuma ıgöre Baı-
yındırliık ve İskân Bakanlığı emrinde 
bulunan İler Bankasındaki, «Bellediye-
lier Fonu» hesabına; yüzde 10'una te
kabül eden kısmı, altyapı tesislerimde 
kulÖaınjiiknak tüzene Karayolllaırı Genel1 

Müdlüıülüğlüne; yüzde 20Vme tekabül 
eden kısmı, gencilere ve çocukillaıra hıiıtap 
eden ıspor tesisleri kurulması (için Beden 
Terbiyesi ve Spor Gendll Müdürlüğüne; 
yüzde 50'sime tekabül! eden kısmı iste, 3040 
sayılı kamunun 4 üncü maldldesıi) uyarınca 
kurtulan Türk Sporunu Teşvik Fonuna 
ödenir. 
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Türk%e Büyük Millet Meclisi 
©aşfcaniğımai 

Görüşülmekte olan flEğ.'ıtim, Gemçüik, 
Spor vıe iSaığlhk Hizmetleri Vengisıiein İh
dası 'ile 3074 Sayıl» Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kamumu, 197 Saıyıliı Motorlıu Ta
şıtlar Vergisi IKanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 Sayılı Geîiir Ver
gisi 'Kanunu, 213 Saiyıllı Vergiı Usul1 Ka
mumu, 6183 Sayılı Amme Allamaklarımın 
Tahsili Usuıllü (Hakkımda Kamum ve 492 
Sayılı Harçlar Kanunumda Değişiklik
ler Yapılması ve Bu (Kanunlara Baızı Hü
kümler Eklenmesine Dair (Kanun Tasa
rısının 10 uncu Maddesinin aşağudaki 
şekillide değişıbirillımesimi tıekllilf ederiz. 

Madde 10. — 3074 Sayılı Akaryakıt 
Tüketim Veflgitsi Kıamumıunum 6 neı Mad
desi aışağııdaki' şeklide değiştiriltmiiıştıir. 

Vergimin Dağılımı 

Madde 6. — Vergi daireleri, Akar-
yakııt Tüketim Vergisi hâsılatımın 'tama
mımı Maliye ve Gümrük Bakanlığı Mer
kez Saymamiğımdam ayrı bir mesalba, bu 
bakanlıkça Ibellirtenecek esasillar: dabilıiınde 
ıtahsil edildiğe ayı takip eden ay içimde 
yatırırlar. 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Özer, Gürbüz 
Sioop 

AHİ Haydar Erdoğan 
Istamlbul 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Zekiı Ümaıl 
Eskiışehtiır 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sı
rasına göre okutacağım: 
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Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
10 uncu maddesinin tasan metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

ibrahim Demir {Antalya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Söz istiyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, ben hatırlat
mak zorunda değilim. Lütfen... Ne mec
buriyetim var? öyle bir mecburiyetim 
yok ki. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır 
efendim hayır, parmağımı kaldırdım. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Söz istedik Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN.— İsliyorsanız, oylamadan 
önce isteyeceksiniz; bundan sonra ister
siniz... (SHP ve DYP sıralarından gürül
tüler) Müsaade buyurun. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır 
efendim, hayır! Parmağımı kaldırdım. 
(DYP ve SHP sıralarından- gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... Ri
ca ediyorum... 

Sayın Topçu, siz usulü bilen insansı
nız. Başkan, önerge hakkında, sözü hatır
latmak zorunda değil. Binaenaleyh, oyla
maya geçtiğimiz anda parmağınızı kaldır
dınız. Müsaade buyurun, çok önerge var, 
o zaman size söz veririm konuşursunuz. 

17 . 3 . 1988 O : 4 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, bir saniye efendim; bir şeyi ha
tırlatmak istiyorum : Başkanlık, önerge sa
hiplerine konuşma isteyip istemediklerini 
sormak zorundadır. 

BAŞKAN — Bundan sonra çok öner
geniz var, size söz vereceğim. (DYP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkan, tarafsızlı
ğınıza gölge düşürüyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başkan, oylamaya geçmeden önce, öner
ge sahiplerine, konuşmaik isteyip isteme
diklerini sormak zorundasınız. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Lütfen birbirinize söz at
mayın. Kaldı ki, Sayın Topçu... (Gürültü
ler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sormak 
zorundasınız. 

BAŞKAN — Hayır değilim; zatı âli
nizin bu önergede imzası da yoktur, onu 
da söyleyeyim antrparantez. 

Sormak zorunda da değilim... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — «Söz is

teyen var mı?» diye soracaksınız. 
BAŞKAN — Hayır efendim, biz, sor

mak zorunda, değiliz. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısın in 

10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kenan Sönmez (İstanbul) 
ve arkadaşları 

Verginin dağılımı: 
MADDE 6. — Vergi daireleri, Akar

yakıt Tüketim Vergisi hâsılatının % 21.30' 
unu Kamu Ortaklığı Fonuna, % 48,25'ini 
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T.C. Merkez Bankasındaki Akaryakıt Tü
ketim Fonu hesabına, bu Bakanlıkça be
lirlenecek esaslar dahilinde tahsil edildiği 
ayı takip eden bir ay içinde yatırırlar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında 
toplanan meblağın, Akaryakııt Tüketim 
Vergisi hâsılatının % 6'sına tekabül eden 
kısmı, belediyelerin hizmetlerini görebil
meleri için, esasları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca müştereken hazırlanacak yö
netmelik hükümleri çerçevesinde bu bele
diyelere; ı% 5'ine tekabül eden kısmı, 2380 
sayılı Kanuna göre Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı emrinde bulunan tiler Banka
sındaki «Belediyeler Fonu» hesabına; 
% 22'sine tekabül eden kısmı, altyapı 
tesislerinde kullanılmak üzere Karayolla
rı Genel Müdürlüğüne, % İlcine tekabül 
eden kısmı, altyapı hizmetlerinde kulla
nılmak üzere Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne; % 3,50'ye tekabül eden kıs
mı, gençlere ve çocuklara hitap eden spor 
tesisleri kurulması için Beden Terbiyesi 
ve Spor Genel Müdürlüğüne; % 0,75'e 
tekabül eden kısmı ise, 3040 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesi uyarınca kurulan 
Türk Sporunu Teşvik Fonuna ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 

— Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - - Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 
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- Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kamer Genç (Tunceli) 
ve arkadaşları 

Verginin Dağılımı 
Madde 6. — Vergi daireleri, Akarya

kıt Tüketim Vergisi hâsılatınım \% 11,30' 
unu Kamu Ortaklığı Fonuna; yüzde 33,10' 
unu T.C. Merkez Bankasındaki Akarya
kıt Tüketim Fonu hesabına, !% 28,60'ını 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez 
Saymanlığında ayrı bir hesaba, bu Ba
kanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde tah
sil: edildiği ayı takip eden bir ay içinde 
yatırılır. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında 
toplanan meblağın, Akaryakıt Tüketim 
Vergisi hâsılatının'% 2,6'sına tekabül eden 
kısmı, belediyelerin hizmetlerini görebil
meleri için, esasları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca müştereken hazırlanacak yö
netmelik hükümleri çerçevesinde bu bele
diyelere; 1% 4,50'sine tekabül eden kısmı, 
2380 sayılı Kanuna göre Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı emrinde bulunan İller 
Bankasındakiı. Belediyeler Fonu hesabına; 
% 9,40'ına tekabül eden kısmı, altyapı 
tesislerimde kulanılmak üzere Karayolları 
Genel Müdürlüğüne; % 4,70'ine tekabül 
eden kısmı, altyapı hizmetlerimde kulla
nılmak üzere Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne; % 1,50'sine tekabül eden kıs
mı, gençlere ve çocuklara hitap eden spor 
tesisleri kurulması için Beden Terbiyesi 
ve Spor Genel Müdürlüğüne; % 0,40'ına 
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tekabül eden kısmı, 3040 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesi uyarınca kurulan Türk 
Sporunu Teşvik Fonuna, yüzde lO'unu ise, 
Tunceli, Hakkâri, Bingöl ve Muş illeri be
lediyelerine eşit miktarlarda ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

III. — YO 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, yoklama yapmanızı istiyo
ruz. 

(SHP ve DYP sıralarından 10 millet
vekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Hay hay, yapalım tabiî. 
Divanda bulunan arkadaşlarım, yok

lama isteminde bulunan üyelerimizin isim
lerini kaydetsinler; derhal, tabiî... 

Sayın arkadaşlarım, çok affedersiniz 
bir hususu ıttılaınıza arz edebilir miyim? 
Bu maddeden sonra oturuma ara vermek 
niyetinde idim; ama siz usulî bir mua
melenin ikmalini istediniz, tabiatıyla bu
nu da uygulamak durumundayım; tak
dir sizlerin. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, esasında, çalışmaları bu saate ka
dar sürdürmüş olmanız hata, millet uyu
yor. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Genel 
Kurul evvelce karar almıştır, ben buna 
uymak durumundayım. 

Şimdi, yoklama isteyen arkadaşların 
isimlerini okuyorum: 

Fuat Atalay?.. Burada. 
Öner Miski?.. Burada. 
Tabir Köse?.. Burada. 
Kenan Süzer?.. Burada. 
Mehmet Kahraman?.. Burada. 
Fuat Erçetin?.. Burada. 
Yaşar Topçu?.. Burada. 
Abdurrezak Ceylan?.. Burada. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

L A M A 

İrfan Demiralp?.. Burada. 
Arif Sağ?.. Burada. 
Buyurun, yoklamaya başlıyoruz. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, geri alıyoruz. (SHP sıraların
dan «Vazgeçtik» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar müsaade 
eder misiniz? Ben tek tek soruyorum... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Şimdi ka
patırsanız yoklama istemiyoruz. 

BAŞKAN — Hayır! Lütfen... Ben siz
lerle pazarlık etmek durumunda değilim. 
Başlıyorum yoklamaya. 

Buyurun. 
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 

Tek kişisin sen yahu; Allah Allah... 
BAŞKAN — Sayın .milletvekilleri, be

nim iyiniyetimi, müsamahamı suiistimal 
etmeye hiç kimsenin hakkı yok; pazarlık 
etmek durumunda da değilim. 

Yoklama yapıyoruz. 
Buyurun. 
(Ankara Milletvekili Alpaslan Pehli-

vanlı'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Alpaslan Pehlivanlı?.. 
Burada. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hani, Al

paslan Pehlivanlı nerede? 
AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 

Otur yerine! Olmaz bu kadar şey... (DYP 
ve ANAP sıralarından ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturun. 
Çok rica ediyorum... Olacak şey değil bu. 
Oturun da yoklama yapalım arkadaşlar. 
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MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sayın Başkan, bir şey söyleyeceğini. 
Meclis Başkanının, yoklama yaparken 
«buradadır» diye tespit ettiği bir kimseyi, 
bir başka muhalefet miMetvekilinin kont
rol etmeye hakkı yoktur; bu, Meclise 
saygısızlıktır. 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Eli de cebinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen otu
runuz. Çok rica ediyorum... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O zaman, 
burada olan arkadaşımız sesini çıkarsın. 
Sesini çıkanmadan siz «burada» deyince 
yanlışlık olabilir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Artık yetti be! 

BAŞKAN — Sayın Topçu, yoklamayı 
yapmak Başkanlığın görevidir. Bizim ta
raf sizli ğımızdian da hiç kimsenin şüphesi 

/. — 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 Sa
yılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda De
ğişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Ba
zı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/395) (S. Sayısı: 19) (Devam) 

BAŞKAN — Kamer Genç ve arkadaş
larının önergesini oyluyoruz : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

olmamalıdır. Onun için, herkes yerine 
otursun, yoklamaya devam ediyoruz. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
(Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'ya hita
ben) Bu tarafa geç de görelim bakalım. 
(Gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ne ola
cak yani? Kabadayılık mı? (ANAP sı
ralarından «Gel, gel» sesleri) 

BAŞKAN — Yoklamaya devam edi
yoruz, herkes yerine otursun lütfen. (Gü
rültüler) 

tdare Amirleri... 

Burada olan arkadaşlarımız yüksek 
sesle işaret buyursunlar. 

(Ankara Milletvekili Mehmet Sezai 
Pekuslu'dan itibaren yoklamaya devam 
edildi) 

BAŞKAN — Yetersayımız vardır, gö
rüşmelere devam ediyoruz. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
ve arkadaşları 

Verginin dağılımı 
Madde 6. — Vergi daireleri Akarya

kıt Tüketim Vergisi hâsılatının % 24' 
ünü Kamu Ortaklığı Fonuna; % 38'ini 
T.C. Merkez Bankasındaki Akaryakıt 
Tüketim Fonu hesabına; % 8,25'ini Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Sayman
lığında ayn bir hesaba, bu Bakanlıkça 
belirlenecek esaslar dahilinde, tahsil edil-

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devanı) 
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diği ayı takip eden bir ay içinde yatırır
lar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında 
toplanan meblağın, Akaryakıt Tüketim 
Vergisi hâsılatının '% 3'üne tekabül eden 
kısmt, belediyelerin hizmetlerini görebil
meleri için, esasları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca müştereken hazırlanacak yö
netmelik hükümleri çerçevesinde bu bele
diyeleri; % 54,50'sine tekabül eden kısmı, 
2380 sayılı Kanuna göre Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı emrinde bulunan tiler 
Bankasındaki «Belediyeler Fonu» hesa
bına; '% 13,75'e tekabül eden kısmı alt
yapı tesislerinde kullanılmak üzere Ka
rayolları Genel Müdürlüğüne; !% 12'sine 
tekabül eden kısmı, altyapı hizmetlerin
de kullanılmak üzere Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğüne, % 4,50'sine tekabül 
eden kısmı gençlere ve çocuklara hitap 
eden spor tesisleri kurulması için Beden 
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne; 
!% 0,50'sine tekabül eden kısmı ise, 3040 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca 
kurulan Türk Sporunu Teşvik Fonuna 
ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Abdurrezak Ceylan (Siirt) 
ve arkadaşları 

«Verginin Dağılımı 
Madde 6. — Vergi daireleri Akarya

kıt Tüketim Vergisi hâsılatının yüzde 10'u 
T.C. Merkez Bankasındaki Akaryakıt Tü
ketim Fonu hesabına, % 90'ı M'aliye ve 
Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığın
da ayrı bir hesaba, bu bakanlıkça belir
lenecek esaslar dahilinde tahsil edildiği 
ayı takip eden bir ay içinde yatırırlar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında 
toplanan meblağın, Akaryakıt Tüketim 
Vergisi hâsılatının yüzde 2'ye tekabül eden 
kısmı, belediyelerin hizmetlerini görebil
meleri için esasları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Bayındırlık ve iskân Bakan
lığınca müştereken hazırlanacak yönetme
lik hükümleri çerçevesinde bu belediyele
re; yüzde 2'ye tekabül1 eden kısmı, 2380 
sayılı Kanuna göre Bayındırlık ve iskân 
Bakanlığı emrinde bulunan İller Banka
sındaki «Belediyeler Fonu» hesabına, yüz
de 4'e tekabül eden kısmı, altyapı tesis
lerinde kullanılmak üzere Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne; yüzde 2'ye tekabül eden 
kısmı, altyapı tesislerinde kullanılmak üze
re Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne; 
yüzde 40'a tekabül eden kısmı, gençlere 
ve çocuklara hitap eden spor tesisleri ku
rulması içlin Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel' Müdürlüğüne; yüzde 50'ye tekabül 
eden kısmı ise 3040 sayılı Kanunun 4 ün
cü maddesi uyarınca kurulan Türk Spo
runu Teşvik Fonuna ödenir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini! arz ve teklif ederiz. 

İsmail Köse (Erzurum) 
ve arkadaşlan 

«Verginin Dağılımı 
Madde 6. — Vergi daireleri Akarya

kıt Tüketim Vergisi hâsılatının yüzde 10' 
unu Kamu Ortaklığı Fonuna; yüzde 10' 
unu T.C. Merkez Bankasındaki Akarya
kıt Tüketim Fonu hesabına; yüzde 80'i 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez 
Saymanlığında ayrı bir hesaba, bu ba
kanlıkça « belirlenecek esaslar dahilinde 
tahsil edildiği ayı takip eden bir ay için
de yatırırlar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında 
toplanan meblağın Akaryakıt Tüketim 
Vergisi hâsılatının yüzde 10'una tekabül 
eden kısmı belediyelerin hizmetlerini gö
rebilmeleri' için esasları Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca müştereken hazırlanacak yö
netmelik hükümleri çerçevesinde bu bele
diyelere; yüzde 10'a tekabül eden kısmı 
2380 sayılı Kanuna göre Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı emrinde bulunan İller 
Bankasındaki «Belediyeler Fonu» hesa
bına; yüzde 10'a tekabül eden kısmı, alt
yapı tesislerinde kullanılmak üzere Ka
rayolları Genel Müdürlüğüne; yüzde 20' 
ye tekabül eden kısmı, gençlere ve ço

cuklara hitap eden spor tesisleri kurul
ması için Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğüne; yüzde 50'ye tekabül 
eden kısmı ise 3040 sayılı Kanunun 4 
üncü ıraddesi uyarınca kurulan Türk Spo
runu Teşvik Fonuna ödenir.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Komis
yon uyuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hemen uyandıralım efen
dim. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Muha
lefet uykuda, muhalefet. 

BAŞKAN — önergeye, Komisyon ka
tılıyor, Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Çok hızlı okunuyor, anlayamıyoruz. 

BAŞKAN — Daha dikkatli dinlerse
niz anlarsınız; ama sizi Sayın Ceylan çok 
meşgul ediyor, anlayamıyorsunuz tabiî. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Kanun tasarısının 10 uncu maddesine 

bağlı 6 ncı maddenin birinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«Verginin Dağılımı 
Madde 6. — Vergi daireleri, 4 üncü 

madde değiştirilerek kabul edilen yüzde 
İlik nispeti Türkiye Cumhuriyetıi Mer
kez Bankasındaki Akaryakıt Tüketim Fo-
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nu hesabına, tahsil edildiği ayı takip eden 
bir ay içinde yatırırlar. 

Hilmi Ziya Postacı (Aydın) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Divan 

Kâtibi arkadaşımız yoruldu, isterseniz otu
rarak okusun Sayın Başkan. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Arif Sağ 
(Ankara) ve arkadaşları 

«Verginin 'Dağılımı. 
Madde 6. — Vergi daireleri, Akarya

kıt Tüketim Vergisi hâsılatının yüzde 
21,30'unu Kamu Ortaklığı Fonuna; yüz
de 23,10'unu Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankasındaki Akaryakıt Tüketim Fo
nu hesabına, <% 28,60'r Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Merkez Saymanlığında ay
rı bir hesaba, bu Bakanlıkça belirlenecek 
esaslar dahilinde, tahsil 'edildiği ayı takip 
eden bir ay içinde yatırırlar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında 
toplanan meblağın, akaryakıt tüketim ver
gisi hâsılatının •% 05'ine tekabül eden kıs
mı, belediyelerin hizmetlerini görebilme

leri için esasları Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca müştereken hazırlanacak yönetme
lik hükümleri çerçevesinde bu belediyele
re; % 2,5'e tekabül eden kısmı, 2380 sa
yılı Kanuna göre Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı emrinde bulunan İller Banka
sındaki «Belediyeler» Fonu hesabına; % 
lC'a tekabül eden kısmı, altyapı tesis
lerinde kullanılmak üzere Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne; % 30'a tekabül eden 
kısmı, altyapı hizmetlerinde kullanılmak 
üzere Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ne; % 40'a tekabül eden kısmı gençlere 
ve çocuklara hitap eden spor tesisleri ku
rulması üçln Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğüne; % 3,10'a tekabül eden 
kısmı ise 3040 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi uyarınca kurulan Türk Sporunu 
Teşvik Fonuna ödenir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) —• Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 

10 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini teklif ederiz, 

MADDE 10. — 3074 sayılı Akaryakıt 
Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilm'iştir. 

Verginin Dağılımı : 
Madde 6. — Vergi daireleri, akarya

kıt tüketim vergisi hâsılatının tamamının 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Say
manlığında ayrı bir hesaba bu bakan-
kanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, 
tahsil edildiği ayı takip eden ay içinde ya
tırırlar. 

Fuat Atalay 
(Diyarbakır) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA {Sam
sun) — Katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ediiimemıiştir. 

Efendim, değişiklik önergelerinin gö
rüşülmesi 'tamamlanmıştır; yalnız halen 
görüşmekte olduğumuz maddenin, fıkra 
fıkra oylanmasına dair bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Eğitim, Gençlik 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İh
dası ile 3074 sayıh Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu,. 197 sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 
sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Ya
pılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 10 
uncu maddesi birden çok fıkradan oluş
maktadır. 
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Bu nedenle İçtüzüğün 84 üncü madde
si uyarınca her fıkranın ayrı ayrı oya su
nulmasını arz ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Kenan Süzer 
Tokat 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Erol Güngör 
İzmir 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Erol Köse 
Kocaeli 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Eşref Erden 
Ankara 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Ali Uyar 
Hatay 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
önergeye efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA . (Sam
sun) — Katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nacağım : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, 10 uncu madde 
hakkındaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam 
etmek ve başlangıçta aldığınız karar gere
ğince 18.3.1988 Cuma günü (yani bugün) 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Hepinize iyi günler dilerim. 

Kapanma Saati : 03.40 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARİ 

1. — Gaziantep Milletvekili Abdulka
dir Ateş'in, ihracatçılara 1.1.1984 -
31.12.1987 tarihleri arasında ödenen vergi 
iadesi miktarlarına ilişkin sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kur (cebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/70) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Güm
rük Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Soru 1. 1.1.1984 - 31.12.1987 tarihle
ri arasında ihracatçılara yapılan vergi 
iadesi miktarları aşağıdaki tabloya göre 
ne kadardır? 

Yıllar Vergi ladesi Miktarı 

Soru 2. 1.1.1984-31.12.1987 arasın
da vergi iadesi alan şahıs, firma ya da ku
ruluşlar ile aldıkları vergi iadesi toplam
ları aşağıdaki tabloya göre ne kadardır? 

Firma Adı Yapılan Ödeme 

Soru 3. 1.1.1984 - 31.12.1987 arasın
da haklarında yapılan takibat sonucu öde
nen vergi iadeleri geri alınan firma, şa
hıs ya da kuruluşların ödedikleri iade 
miktarları aşağıdaki tabloya göre nedir? 

Geri ödeme Yaptıkları 
Firma Adı Nedenleri Ödeme 

1984 
1985 
1986 
1987 
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T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 17.3.1988 
Gel. : 310000/863. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İ'ıgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlü-
lüğü'nün 26.2.1988 tarih ve 7/70-379/ 

.01991 'sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevap
landırılmak üzere Gaziantep Milletvekili 
Sayın Afodülkadir Ateş tarafından soru
lan ve ilıgi yazıda belirtilen sorulara iliş
kin cevaplarımız aşağıda •sunulmuştur. 

1. 1984-1987 'döneminde ödenen ih
racatta vergi iadesi ve ihracatta katma 
değer vergisi iadesi tutarları yıllar itiba
riyle aşağıda belirtilmiştir. 

Yıllar 

1984 
1985 
1986 
1987 

İhracatta 
vengi iadesi 

329 060 159 000 
287 377 645 000 
281 60İ1 94)1 000 
438 478 965 0OQ 

İhracatta KDV 
iadesi 

140 960 677 417 
214 138 090 760 
252 252 566 598 

Toplam 

329 060! 159 000 
428 338 322 417 
495 740 031 760 
690; 731 531 598 

2. Bilindiği üzere, Vergi Usul Ka
nunun 5 İnci maddesinde «.... mükellefin 
ve mükellefle iliğiH kimselerin şahısları
na, muamele ve hesap durumlarına, iş
lerine, işletmelerine, servetlerine veya 
mesleklerine müteallik olmak üzere öğ
rendikleri .sırları veya gizli kalması la
zım ıgelen diğer hususları ifşa edemezler 
ve kendilerinin veya üçüncü şahısların 
nef'ine kullanamazlar» denilmektedir. 

Bu nedenle, gereksiz yere ihracatta 
vergi iadesi veya ilhracaitlta katma değer 
vergisi iadesi aldığı inceleme raporları 
ile tespit edilen mükelleflerden geri alın
ması gereken vergi iadesi tutarlarının fir
malar itibariyle ayrıntılı dökümünün ya
pılması 213 sayılı Vergi Usul Kanunu' 
nun 5 inci maddesi uyarınca vengi mah
remiyetinin ihlali olacağından böyle bir 
bilginin verilmesine imkân bulunamamış
tır. 

3. 1984-1987 döneminde, inceleme 
raporlarırtda gereksiz yere ihracatta ver
gi iadesi veya ihracatta kalfcma değer ver
gisi iadesi aldığı ifade edilen mükellef
lerden, aldıkları ıbu vergi iadeleri, ilgili 
vergi dairelerince düzenlenen tebliğname 
ve ihbarnameler ile geri istenilmektedir. 

'Söz konusu tdbliğname ve ihbarna
meler üzerine, mükellefler tarafından yar
gı mercileri nezdinde açılan davaların 
mükellefler aleyhine sonuçlanması halin
de, gereksiz yere ödenen vergi iadeleri
nin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarın
ca tahsili için vergi dairelerince gerekli 
işlemlerin yapılacağı tabiidir. 

bilgilerini arz ederim. 

Ahmet Kurteehe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

mmm 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

36 NCI BİRLEŞİM 

17 . 3 . 1988 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
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 uyarınca 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) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama-



cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
ı Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller

de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
Miskin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncti'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 Milletvekili t. önder 
Kırlı^nm, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne-
dönine ilişkin Millî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
dürrezak Ceylan'ın^ olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin içişleri 
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'm, 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 Başbakandan 
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. — îzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, 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 
Uluıtürk'ün, 1987 yılında alınan 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, İller 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 yerkşim 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 isimlendirilmesine 
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 İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

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

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'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 Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
Ik'öy 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 İli Beldi'b'i mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıl'dığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-

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

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

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (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 İline 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) 

7, 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

X 1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası 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 



ye Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ye 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
decinin Değiştirilmesine 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 îki 
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.İ988) 

4. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nuna Bir Ek Madde ilave 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* 




